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May: verhoging
kenzine-accijns
conipenseren niet
verlaging BTW

o^ HAAG - Een BTW-verlaging
ciii_ verhogingvan de benzine-ac-
stjj . *-e compenseren en een grotere
°t>e kg van e brieven voor het
u vervoer om de exploitatie-
pLor^en tegen te gaan. Dat zijn de
IL^en van minister Maij van Ver-
L l en Waterstaat die zij morgen in
gl'kabinet ter tafel legt. Maij zei dit
j,'eravond na afloop van het Be-ovi jk °verleg Randstad (BOR)r het bereikbaarheidsplan.

Hg 'J wil de verhoging van de benzi-
'Accijns die de komende jaren

y Psgewijs zal worden doorge-
So voor een deel compenseren
5^r een verlagingvan de BTW. Een
K van het geld dat de accijnsver-
>0°lng oplevert en dat bedoeld is
jkj°r het openbaar vervoer, zal mo-
-0 Worden gebruikt om de vier
v^els in de Randstad te financië-le Verlaging van de BTW als com-

voor de verhoging van de
Vfco'tos heeft de voorkeur boven
L/.a_ing van de motorrijtuigenbe-
Clng, aldus Maij, omdat 'de hele

ëerij' er dan van kan profiteren.

het weer

VOLKENVELDEN
V^kenveldentav aa _» trekt een lagedruk-Led over Zeeland richting
vJ^krijk. Het frontensysteem
bw deze depressie en het bij-
lf Terende neerslaggebied
Vj h*t ten westen van onze pro-
l(?cic naar het zuidoosten. Of-

-1 0n de neerslagkansen
(J^ blijven zal er over het al-
jiL e*n veel bewolking zijn.
*lUflV*n,i' 's zwak *ot matig uitk* en draait in de avond
V'l. 00steliJke richting. Hetjy, lk loopt vanmiddag op tot
y braden.

Oop; 06.35 onder: 20.45
>?anop: 04.19 onder: 13.20

H^op: 06.32 onder: 20.47
04.36 onder: 14.42

Basisverzekering
Zowel het plan-Dekker als de va-

riant van Simons voorzien in een
brede basisverzekering. De premie
hiervoor bestaat voor een deel uit
een vast bedrag (15 procent) en is
voor de rest afhankelijk van de
hoogte van het inkomen. Daarnaast
moeten de mensen een aanvullende
verzekering sluiten, waarvoor ze
een aparte premie betalen. Beide
nominale(vaste) premies betekenen
een lastenverzwaring. Die werkt
voor de minima negatief uit.

Bovendien heeft de Raad van State
voor nog enkele hobbels gezorgd.

Het advieslichaam adviseerde on-
langs negatief over het plan-Dek-
ker. Het basispakket werd te mager
beoordeeld. Dit probleem is door
Simons ondervangen door het ba-
sispakket, waarin oorspronkelijk de
tandarts en de medicijnen niet wa-
ren opgenomen, fors uit te breiden.

Commercie
Veel belangrijker is de afwijzing
van de commercialisering van het
nieuwe stelsel, toch de belangrijk-
ste reden voor de herziening. Om de
kosten in de gezondheidszorg beter
te beheersen, zou het marktprincipe
moeten worden ingevoerd. Consu-
menten zouden meer mogelijkhe-
den krijgen zelf een zorgpakket sa-
men te stellen. Het gevolg is een
prijs- en pakketvergelijking, waar-
doorverzekeraars en ziekenfondsen
onderling gaan concurreren.

De Raad van State stelt nu dat de
zorg geen zaak van de commercie is.
Dat zou betekenen dat consumen-
ten niet langer voor een basisverze-
kering bij een commerciële verzeke-
raar terecht kunnen. Verder zouden
het basispakket en de aanvullende
verzekering niet door dezelfde in-
stantie mogen worden verzekerd.
Dat zou betekenen dat het basispak-
ket het exclusieve terrein voor het
ziekenfonds wordt en het aanvul-
lende pakket overblijft voor de
commercie.

In de opzet van Simons blijft er dan
weinig voor deze groep over. Hij wil
het gehele ziekenfonds- en AWBZ-
pakket erin opnemen, samen met
voorzieningen als gezinsverzorging,
bejaardenoorden en sociaal pedago-
gische diensten. In het regeerak-
koord is rekening gehouden met
een geleidelijke invoering van het
plan Simons/Dekker.

Schoolkinderen
omgekomen bij
aanval op bus

BEIROET - Zeker elf kinderen zijn
gisteren om het leven gekomen toen
hun schoolbus getroffen werd door
artillerievuur in het christelijke
stadsdeel van Beiroet.

De bus, die vol schoolkinderen zat,
ontplofte toen de benzinetank in

brand vloog door schoten uit een
machinegeweer. Behalve de kinde-
ren zouden er nog vier mensen zijn
omgekomen, onder wie de chauf-
feur en een leraar. De radiozender
van de christelijke generaal Michel
Aoun beschuldigde derivaliserende
christelijke militie 'Libanese Strijd-
krachten' van Samir Geagea ervan
opzettelijk te bus te hebben bescho-
ten. Beide groeperingenzijn al bijna
drie maanden verwikkeld in een
strijd om de heerschappij over de
christelijke enclave in Libanon. Die
strijd heeft sinds eind januari aan
950 mensen het leven gekost.

"Reddingswerkers bergen de omgekomen schoolkinderen uit de geblakerde bus.

Kabinet heeftproblemen met invoeringplan-Simons

Besluit verzekering
ziektekosten uitgesteld

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het kabinet heeft grote problemen met de her-
ziening van de ziektekostenverzekering. Het besluit hierover,
dat aanvankelijk voor morgen was voorzien, wordt daarom uit-
gesteld. De vormgeving van het inmiddels door staatssecreta-
ris Simons (Volksgezondheid) herziene plan-Dekker verloopt
uiterst moeizaam.

Belangrijkste struikelblok zijn de
koopkrachteffecten van het plan,
die vooral voor de minima negatief
kunnen uitwerken. Om dat te voor-
komen, moet het kabinet financiële
compensatie voor deze groep vin-
den, bij voorbeeld door een verho-
ging van de kinderbijslag. Dat kost
ten minste 650 miljoen gulden en
dat geld is er niet.

VANDAAG IN BIJLAGE AMSTEL GOLD RACE:

" Terugblik op 25 jaar wielerklassieker met 'jubilaris'
Wiel Verheesen.

# Nostalgie met Jean Stablinski, Bernard van de
Kerckhove en Jan Hugens.

" Servicepagina met deelnemerslijst, route en
doorkomsttijden.

# Voorts reportages over Jan Raas, Steven Rooks,
Rolf Sörensen en Ad Wijnands.

O Jean Stablinski, winnaar van de eerste Amstel Gold Race, trekt zijn
vroegere ploegmakkei Bernard van de Kerckhove een origineel Ford-
sliirt over de schouders.

Vijftig procent omzetstijging verwacht

DSM wil beursnotering
in Zürich en Frankfurt

Van onze redactie economie
HEERLEN - DSM denkt erover om
een notering aan te vragen op de
beurzen van Frankfurt en Zwitser-
land. Het chemieconcern merkt dat
er in West-Duitsland en Zwitserland
belangstelling bestaat voor de aan-
delen. Een notering op veel belang-
rijker beurzen als die van Londen,
New Vork ofTokio zit er echter niet
in. Dat vertelde drs L. Ligthart van
de raad van bestuur van DSM giste-.... in antwoord op vragen tijdens

jaarlijkse aandeelhoudersverga-
dering.

Vorig jaar maakte DSM een netto-
winst van 1,4 miljard en op het
ogenblik gaat het bij DSM net zo
goed als in de tweede helft van 1989,
maar de leiding durft nog geen
voorspelling te doen van het resul-
taat over heel 1990. Wel denkt DSM
aan een omzetstijging van 50 pro-
cent in de komende jaren. Dat moet
dan via grote acquisities.

Een halfjaar nadat de Staat voor de
tweede maal 12 miljoen aandelen
DSM naar de beurs bracht, staat de
koers van die aandelen nog steeds
ongeveer op het niveau van de uit-
gifteprijs: ’ 125.Dat is zowelvoor de
aandeelhouders als voor het bedrijf
een zeer teleurstellend resultaat, er-
kende gisteren ook de voorzitter
van de raad van bestuur, H. van
Liemt. „DSM behoort met zn ren-
dement immers tot de betere Euro-
pese industrieën. Blijkbaar genie-
ten we nog niet zoveel vertrouwen
van de beleggers als andere verge-
lijkbare bedrijven."

0 Zie verder pagina 13

Wetenschappers
ontdekken 'gen'
dat mensen tot

alcoholist maakt
CHICAGO - De Amerikaanse
wetenschappers Ernest Noble
en Kenneth Blum hebben voor
het eerst een 'gen' geïdentifi-
ceerd dat mensen tot alcoholist
maakt. Zij hebben hun ontdek-
king openbaar gemaakt in een
artikel in het blad Journal of
the American Medical Associa-
tion dat gisteren verschenen is.

Door een vergelijking van de
hersenenvan 35 overleden niet-
alcohoüsten met de hersenen
van 35 overleden alcoholisten
hebben de onderzoekers ont-
dekt dat een bepaald 'gen' dat
in een chromosoom wordt aan-
getroffen en dat eerder met al-
coholisme in verband was ge-
bracht veel vaker voorkomt in
de hersenen van alcoholisten
danVan niet-alcoholisten.

Als de uitslag van het onder-
zoek ook door andere testen be-
vestigd wordt, zou het de eerste
keer zijn dat bewijs is geleverd
dat alcoholisme genetisch be-
paald is en niet slechts door
omgeving en opvoeding beïn-
vloed wordt.
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theaters
HEERLEN:
- vr. 20/4: Popconcert 'Theatertoe-
risme' met Het Goede Doel.- za. 21/4: Toneelgroep De Appel
speelt 'Prins van Homburg' van He
inrich von Kleist.- za. 21/4: len van Duijnhoven met
het theaterstuk 'En we noemen
haar...'. (Kleine zaal, 20.30 uur).
- zo. 22/4: Pianórecital met Roger
Braun. (12.00 uur).- zo. 22/4: BZN.
- wo. 25/4: Cabaretshow 'Beste
Maatjes' van Paul de Leeuw, samen
met twee vrienden.
SITTARD:
- vr. 20/4: 'Camelot', balletvoorstel-
ling door hetKoninklijk Ballet van
Vlaanderen.
- za. 21/4: 'Beek Magie', Pia Beek &
Friends.
- zo. 22/4: Cabaretgroep Dubbel en
Dwars met Jack Spijkerman,
brengt 'Er staat een gek om de
hoek.
- di. 24/4: Het theaterconcert 'De
Reiziger' door Rob de Nijs & Band.
KERKRADE:
- vr. 20/4: 'Operatie Orpheus', mo-
derne opera met Lieuwe Visser.- za. 21/4: 'Tien kleine negertjes' van
Agatha Christie, door de Hollandse
Comedie.- zo. 22/4: Hafa-op-zondag, harmo-
nie St Pancratius Nuland, Kon. Har-
monie St. CaeciliaKerkrade en Har-
monie St. Aemiliaan Bleijerheide.
(11.00 uur).- zo. 22/4: Musica Mosa onder lei-
dingvan Alex Schillings met mede-
werking van Frank van der Poel.
MAASTRICHT:
- do. 19/4: Martine Bijl met haar
solo-programma 'Mevrouw Bijl.- vr. 20/4 en za. 21/4: Het Zuidelijk
Toneel, met 'De bittere tranen van
Petra von Kant.
- vr. 20/4: De Duizenddichter.
(Theatercafé, 23.00 uur).- zo. 22/4: Musical voor de jeugd
'Kijk naar je eigen', van Hetty Hey-
ting en Joop Stokkermans. (Bon-
bonnierezaal, aanvang 14.30 uur).- di. 24/4: Roberta Alexander, so-
praan en Tan Crone, piano.
ROERMOND:- do. .19/4: Jeugdvoorstelling 'Kijk
naar je eigen', musical van Hetty
Heyting door Stichting Jeugdcome-
die Amsterdam. Aanvang 14.30 uur.- vr. 20/4: 'Girltalk', close harmony-
en solozang.
- za. 21/4: Finale van de Limburgse
SoundmixKampioenschappen.- ma. 23/4 en di 24/4: 'Een muzikale
reis om de wereld', door operette-
vereniging Eurydice.
Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

Gouden tips
Sinds enkele weken krijgt Musica
Mosa tijdens de repetities techni-
sche adviezen van de uit Hongarije
afkomstige Tibor Berkovitch. Ber-
kovitch is voormalig hoofdvakle-
raar viool aan het conservatorium in
Maastricht en had al langere tijd in-
teresse in het jongekamer-
muziekensemble. Alex Schillings:
„Na afloop van concerten hadden
we als orkest regelmatig contact
met Berkovitch en toen deze moge-
lijkheid zich voordeed zijn we daar
dankbaar op ingegaan. Zijn advie-
zen op het technische gebied zijn
vaak gouden tips en we hopen dan
ook dat deze samenwerking nog
lang kan worden voortgezet."

Marinierskapel
Het concert van aanstaande zondag
heeft gedeeltelijk een barok, gedeel-
telijk een modern karakter. Op het
programma staan de strijkerssym-

fonie van Von Gluck, het eerste di-
vertimento van Mozart, het trom-
petconcert van de Tsjechische com-
ponist Jan Neruda, het Concerto
Grosso voor twee violen van Vival-
di, het Concerto Grosso van Wil-
liams en tenslotte de strijkerssere-
nade van de Engelse componist Ed-
ward Elgar. De twee Engelse com-
posities hebben typisch Angelsaksi-

sche volksmuziekachtige trekken.
De solist, Frank van derPoel, is eer-
ste trompettist van de Marinierska-
pel derKoninklijke Marine, waar hij
sinds 1980 aan verbonden is. Met dit
orkest oogstte hij veel succes, zowel
in Nederland als ook in Noorwegen,
West-Duitsland en Zwitserland.
Ook buiten de Marinierskapel trad

hij op als solist met het Frysk Or-
kest, het Brabants Orkest en het
BRT-Symfonieorkest. In juni 1986
slaagde hij cum laudevoor het eind-
diploma uitvoerend musicus aan
het Rotterdams Conservatorium als
leerling van hoofdvakdocent trom-
pet Theo Mertens.

recept
Koolraappuree
met karbonade
Het seizoen voor koolraap loopt
deze maand af. De groente roep bij
veel landgenoten nog vaak minder
prettige herrinneringen op aan bar-
re tijden en dat is ook de reden
waarom de groentevrij weinig gege-
ten wordt.
Benodigdheden voor 4 personen: 1
middelgrote koolraap, zout & pc-

per, 1 tl gedroogde majoraan, melk,
stukjes boter, flinke scheut koffie-
melk, nootmuskaat, 4 ribkarbona-
des en 2 zoetzure appels.
Schil de koolraap, snijd daarna in
niet al te dikke plakken en vervol-
gens in reepjes of blokjes. Kook de
groente in licht gezouten water met
wat peper en majoraan gaar in 20-25
minuten. Bak ondertussen de rib-
karbonades als gebruikelijk gaar.
Schil de appels, verwijder het klok-
huis met een appelboor en snijd het

fruit in plakken. Giet de koolraap af
en pureer onder toevoeging van
melk, boter en koffiemelk. Breng de
puree op smaak met nootmuskaat.
Neem de karbonades uit de pan en
braad in dezelfde braadboter de ap-
pelschijven aan elke zijde 1 minuut.
Serveer de koolraappuree met de
karbonades en de plakken gebak-
ken appel.

hub meijer

kunst

verder in...
SITTARD - In de muziekruimte
van Studio Musis, Windraak 9 Mun-
stergeleen, geeft Josje Lodder zon-
dag een pianorecital. Zij speelt mu-
ziek van Schubert, Brahms, Ravel,
en Ligeti. Aanvang 14.30 uur.
In Theater Sirkel, Putstraat 22 is El-
len Fisher vrijdagavond om 20.30
uur met haar danstheatervoorstel-
ling 'Coincidental' te zien.

GELEEN- De Carmina Burana van
Carl Orff wordt zaterdag in de Ge-
leense Hanenhof uitgevoerd door
Gemengd Koor Zanglust Geleen,
Mannenkoor Beeker Liedertafel,
het Valkenburgs Klokkenkoor, het
Limburgs Slagwerk Ensemble en
de pianisten Leo Sevriens en Jo
Meisters. Solisten zijn o.a. Wilma
Verbeet en Romain Bisschof. Aan-
vang 20.00 uur.

MAASTRICHT-Tenor Hein Meens
en pianiste Tonie Ehlen geven vrij-
dag 22 april in het conservatorium
te Maastricht een recital. Op pro-
gramma staan onder andere werken
van Schubert, Beethoven, Liszt, De-
bussy en Diepenbrock. De aanvang
van de recital is om 20.00 uur.

Op het Intropodium, St. Maartens-
poort 2 vindt zondag 22 april een
concert plaats met nieuwe Neder-
landse muziek, uitgevoerd door het
Delta-Ensemble, onder leiding van
Janna Hymes. Aanvang 15.30 uur.

In het Loss Theater, Achter de Ba-
rakken 31a brengt de theateroplei-
ding Eindhoven vrijdag om 20.30
uur de theatervoorstelling 'Onder
het Melkwoud', regie Hans van de
Boom. Zaterdag 21 april wordt in
hetzelfde theater de dansproduktie
'Missen' van Kander Vervoort ge-
toond. Aanvang 20.30 uur.

In het Staargebouw staat vrijdag-
avond om 20.00 uur een operacon-
cert door het semi-professionele
koor van de Stichting Muziekdra-
matische Producties Limburg in sa-
menwerking met harmonie Wilhel-
mina uit Wolder op het programma.

LANDGRAAF - Vrijdag 20 april is
er weer een thema-avond in het café
van het Grand Theater, Kerkberg 4.
Dit keer staat de avond in het teken
van de Italiaanse muziek. Aanvang
21.30 uur. Aanstaande zaterdag om
21.30 uur zijn de 'Fried Ducks' pre-
sent in het Grand Theater. Swin-
ging Cinema: levende muziek on-
dersteund door bijbehorende film-
beelden.

Achtste editie
Limburgs

Straattheaterfestival

LHIV
MAASTRICHT - Met de openings-
voorstelling op de Markt in Geleen
zal vrijdag 10 augustus het startsein
worden gegeven voor de achtste
editie van het Limburgs Straatthea-
terfestival. Het festival zal dit jaar

tot en met zondag 19 augustus <«
ren.

Op dit moment zijn tien theat*
groepen definitief gecontracteefl
Joanna Bassi uit Italië, La boite
Pandore uit Canada, de Spaad
groep La Burbuja, Exesterra *Frankrijk, Chris Lynam solo 'Chris Lynam and Band uit Enê
land, eveneens uit Engeland T
Natural Théatre of Bath, Les Bul"
de Spaanse groep Escarlatta CirC
en voor het eerst een Limburg
produktie: De Troep.
Op Chris Lynam en Les Bubb *die respectievelijk vorig jaar 'twee jaar geleden een groot suC*
waren in de Limburgse straten,«
alle tot dusver gecontracteerdeF
dukties premières voor Nederla|*
De Stichting Kunst en CultuurL»
burg, die de organisatie van jJ
Straattheaterfestival in han*
heeft, heeft nog een optie op *aantal andere buitenlandse &\
pen, waaronder de Australisc'
groep Stalker. De contracten "Jdeze produkties kunnen echter
dit moment niet getekend wordj'
aangeziener nog geenduidelijkh?
bestaat over de honorering van s"
sidieaanvragen bij het minisW'
van WVC en de Europese Cornrt»
sic." De Franse groep 'La Boite d Pandore, te zien op het Limburgs Straattheaterfestival

Trompettist Frank van der Poel gastsolist
Musica Mosa sluit concertreeks af

KERKRADE - Samen met so-
lo-trompettist Frank van der
Poel van de Marinierskapel
sluit het kamermuziekensem-
ble Musica Mosa aanstaande
zondag haar concertreeks in
het Wijngrachttheater af. Na
het succes van de vorige twee
concerten, met als solistenres-
pectievelijk cellist Jean Du-
croos en tenor JohnBröcheler,
staat nu al vast dat de serievol-
gend seizoen in Kerkrade een
vervolg krijgt.

Dirigent Alex Schillings: „De con-
certen zijn erg naar tevredenheid
verlopen, ook wat de opkomst van
het publiek betreft. We zaten met
onze bezoekers elke keer ruim bo-
ven het gemiddelde aantal van een
kamermuziekconcert in Kerkrade.
Ik weet niet of je dat na één seizoen
al kunt zeggen, maar het lijkt erop
dat we een soort vast publiek aan
het krijgen zijn voor deze concer-
ten."

Het concert datMusica Mosa in de-
cember gaf met John Bröcheler
heeft al een vervolg gekregen: eind
september sluit het orkest met Brö-
cheler de Wittémse Kunstdagen te
Epen af. Schillings: „De samenwer-
king met Bröcheler is prettig verlo-
pen voor beide partijen en we zijn
als Musica Mosa dan ook erg geluk-
kig met het feit dat we weereen con-
cert met hem kunnen geven."

" Trompettist Frank van derPoel

Programma
Voor het seizoen 1990-1991 staat
Musica Mosa voor de tweede maal
met een aantal concerten op het
programma van het Wijngracht-
theater in Kerkrade. Het zullen er in
ieder geval twee, maar misschien
ook weer drie worden, waarbij in
ieder geval een Bachavond vastge-
steld is. „Musica Mosa is een orkest

dat bereid is om hard te werkefl
met veel plezier repeteert, " al
Schillings, „en dit seizoen zijn,
als ensemble duidelijk gegroeid
moeten nog wat meer leren om'
te komen van het feit dat je op "podium staat. Maar dat groeit P
concert." tHet concert in het Wijngrachtth
ter begint zondagavond om 20 U"

jeanine dro1

Oplossing van gisteren

1. blauwbles; 2. Arnhemmer; 3. weer*»,
de; 4. lamentoso; 5. sorbehout.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. wratmeloen; 4. kleine
groep van uitgelezenen; 8. schrijflijn; 9.
lichte bedwelming door sterke drank; 11.
deel van het oog; 13. voorzetsel; 14. per-
soonlijk vnw.; 15. soort dolk; 17. niet stug;
19. vertrouwelijk; 21. vaste wijze van han-
delen; 22. ihsektenetend dier.

Verticaal: 1. mannetjeskat; 2. onvew
keiijk; 3. koningszoon; 4. kluizenaar; 5-Jderricht; 6. korte tijdsduur; 7. sierlijk; ,
ringvormig handvat; 12. rivier in EgVjJ
15. maatstaf van lichtsterkte; 16. vreeij
titel; 17. onbepaald vnw.; 18. puntig u"
de; 20. vlechtwerk van metaaldraad.
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KONTAKTLENZEN 1
MET ZORG BEKEKEN I

Hoe mooi sommige brillen ook zijn, ze zitten weleens flink in de weg.
Daarom zijn de kontaktlenzen ontwikkeld.

De kontaktlenzen van Strauss De Ruiter opticiens zijn metzorg bekeken en
geselekteerd om u het allerbeste te kunnen adviseren. Hoogstandjes in techniek,
perfekt gevormd en zitten als gegoten.

De Strauss De Ruiter kontaktlenzenspecialisten zijn voortdurend op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en testen Uw ogen met de modernste
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Forse daling
onverzekerd
autorijden

GRONINGEN - Het aantal mensen dat on-
verzekerd in een auto of op een motor rijdt is
aanzienlijk teruggedrongen. Begin vorig jaar
bleek ongeveer 8 procent nog zonder een ver-
zekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
(WA-verzkering) rond te rijden, thans is dat
Percentage.gedaald tot circa 1,5.

Dit heeft officier van justitie mr W.H. Frankbij de rechtbank in Groningen gisteren mee-
gedeeld. Hij is landelijk coördinator voor de
°Psporing en vervolging van onverzekerde
Motorvoertuigen.

Pakkans
volgens Frank is de forse daling het gevolgyan de hoge pakkans en de actie van de
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) vo-
*,'g jaar tegen onverzekerd rijden. De Rijks-
dienst verzond eind februari, begin maart

630.000 brieven aan houders van kenteken-
bewijzen die volgens de nieuwe geautomati-
seerde administratie niet verzekerd bleken te
zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.

In de brief vroeg de RDW de aangeschreve-
nen het bewijs te leveren dat ze het betreffen-
de voertuig inmiddels niet meer in hun bezit
hadden of dat ze wel verzekerd waren of als-
nog een verzekering gingen sluiten.

Een paar maanden later leverde dat al ruim
100.000 nieuwe verzekeringen op. Ongeveer
125.000 mensen lieten weten dat ze het te ver-
zekeren motorvoertuig niet meer in hun bezit
hadden en 50.000 mensen bleken wel te zijn
verzekerd. Het directe gevolg van de actie
was volgens Frank een daling van het aantal
niet-verzekerden met 2 procent.

Gefotografeerd
Door de hoge pakkans is dat percentage het
afgelopen jaarnog verder gedaald tot 1,5. Dat
percentage komt overeen met ongeveer
90.000 kentekenhouders. Officier Frank
schat de pakkans thans op circa 50 tot 100
procent: van de ongeveer 6 miljoen auto's in
ons land worden er jaarlijks 3 tot 4 miljoen
gefotografeerd. Frank spreekt nog steeds van
een probleem maar verwacht dat de aantal-
len nog verder zullen teruglopen.

President Landsbergis: Kremlin voert economische oorlog

Sovjets stoppen toch
olielevering Litouwen

Van onze correspondent
iOSKOU - De Sovjetunie heeft gisteravond alsnog de leve-

J*£ van olie aan de enige Litouwse raffinaderij in Mazhiekiai
v °Pgezet. Een woordvoerder van het Litouwse parlement be-zigde later dat de olietoevoer afgesneden was. Gisteravond

at was het nog niet duidelijk ofMoskou ook de leverantie vanrugas aan de Baltische republiek had gestopt.

jj^dvoerder Aidas Palubinskas
Ü dat de oliepijpleiding rond half
Dj Plaatselijke tijd was gesloten.
*\L gebeurde na een telefonische
j^aedeling van Sovjet-zijde. Daar-

Werd verwezen naar een besluit
|5} de Sovjet-ministerraad. De pijp-
H |lnig verbindt Mazhiekiai met de
vüssische stad Polotsk. De directie
d„n de raffinaderij bevestigde dat
j. ieiding droog was komen te

t^ p
Tresident van Litouwen, Vytau-
Landsbergis, heeft afgelopen

nacht verklaard dat het Kremlin
met het stopzetten van de olietoe-
voer naar Litouwen zijn toevlucht
heeft genomen tot dwang en econo-
mische oorlogsvoering tegen een
buurland. Het stopzetten van de
olievoorziening van de Litouwse
Mazeikiai-raffinaderij toont dat
Sovjetunie niet in staat is een men-
selijke oplossing te vinden, aldus
Landsbergis. In een verklaring aan^
de persdienst van het Litouwse par-
lement zei Landsbergis voorts dat
het stopzetten van de olietoevoer
erop wijst dat de Sovjetunie in 'een
grote crisis' verkeert.

De maatregel kwam slechts enkele
uren nadat de Sovjet-onderminister
van Energievoorziening, Aklim
Moechamedzjanov, had verklaard
dat er geen besluit bestond de olie
en gasleverantie te staken. „De Li-
touwse massamedia verspreiden
geruchten," zei de vice-minister.
Eerder op de dag was ook duidelijk
geworden dat berichten van Li-
touwse zijde dat olie en gas-leveran-
ties dinsdag al gestaakt waren, niet
opwaarheid berustten. Waarnemers
in de Litouwse hoofdstad Vilnius
gisten gisteren naar de reden van
het uitblijven van de aangekondig-
de strafmaatregel.

Moechamedzjanov zei ook, dat er
geen enkel bevel van de nationale
regering was om de leveranties stop
te zetten.

Kaper dwingt
vliegtuig

tot landen
in Litouwen

LJr^Kou - Een vliegtuig dat giste-
jL °P weg was van Moskou naar
jiL lngrad is door een kaper ge-
V_Sgen te landen in de Litouwse
(jf^.'dstad Vilnius. De kaper, die ge-

'Sd had het vliegtuig op te bla-
V|j ■bleek bij zijn arrestatie op het
t^Sveld van Vilnius ongewapend

Dit heeft de Litouwse radioKer>dgemaakt.
IJ Mtouwse minister van Binnen-
lij Se Zaken, Marijonas Misiuko-
f. Verklaarde voor de radio dat de
tóer tegen de passagiers gezegd
ïtfjj dat bij de republiek in haar
fUtf om de onafhankelijkheid wil-tijji1elpen door haar aan een vlieg-
is § te helpen. Volgens de minister
ys

e kaper een brandweerman die
k Psychiatrische patiënt geregis-erd staat.

Wetgeving
Het Litouwse parlement boog zich
gisteren over een ontwerpresolutie,
die ten doel had nieuwe wetgeving
die een doorn in het oog van het
Kremlin is, voorlopig te bevriezen.
Intussen vertrok de Litouwse pre-
mier Proeskiene naar Noorwegen
om te pleiten voor additionele olie-
leveringen. De aankondiging van
een olieboycot dreef gisteren dui-
zenden Litouwers naar de benzine-
stations.
De Noorse regering heeft inmiddels
aangeboden Litouwen van olie te
voorzien ingeval de voorraden krap
worden. Het Witte Huis deelde mee
dat het berichten onderzoekt dat de
olietoevoer naar Litouwen is stop-
gezet. Zodra er meer informatie be-
schikbaar is, zou Washington een
reactie geven.

Verpleegkundigen
blokkeren uur
lang ministerie

tig ~\HAAG - Een groep van veer-
\t__ 'Jkverpleegkundig'en uit Haar-
lij en Den Haag heeft gistermid-

6?n uur lang net ministerie van
lo 0

ale Zaken geblokkeerd om hunaeis kracht bij te zetten.

Wijkverpleegkundigen, die val-
der de CAO voor kruiswerkV^berculosebestrijding, eisen ze-

i|)VoProcent loonsverhoging en de
ti(l„ ering van een functiewaarde-Co,?Ssysteem, met alle financiëleJj3 equenties daarvan. De geboden
Ij j r̂oeent loonsverhoging vindeniltote Wemiê- De CAO-onderhande-öe n zijn opgeschort.
,ij erPleegkundigen, aangesloten
v\rj ® groep wijkverpleging van de

heiden de vier ingangenvanWj1Uïisterie gesloten totdat zij een|V- oud met minister De Vries
%i(j!ale Zaken en Werkgelegen-
"ti. zouden krijgen. Omdat deze
%»akantic is, stond de plaatsver-end secretaris-generaal me-
\J H. van der Maat hen te

jv,-' Nadat zij toezegde de eis aan
jjj 1bister over te brengen, werd°kkade opgeheven.

Werkloosheid
teruggelopen

|>u3BURG - In de maanden ja-
§S d en met maart van dit jaar

op gemiddeld
Nü Personen, van wie 227 dvi-
V jannen en 143 duizend vrou-
V' "at heeft het Centraal Bureau
it^icj t Statistiek gisteren meeg-
SNt'ai vergelijking met het eerste
V'ÖOq yan vorig jaar waren er
K^-m ginder werklozen geregis-
i'S tye" £*et aandeel van de langdu-
He,* 02en danger dan één jaar)aahng betrof30.000 personen.

Subsidie voor
oorlogsmonument
VUGHT - Het Nationaal Monument Kamp Vught
krijgt jaarlijks een subsidie van 30.000 gulden van
het ministerievan WVC. De subsidie werd gisteren
toegezegd door minister D'Ancona, kort voordat
Klbningin Beatrix het monument opende. De subsi-
die, bedoeld voor de exploitatie, is volgens een
woordvoerder van WVC gegeven wegens de 'cdu-

catieve functie' van het monument.

Tot op heden bestond het monument alleen uit de
voormalige fusilladeplaats. Er zijn nu een gedeelte-
lijk herbouwde barak, een in graniet uitgevoerde
maquette van het SS-kamp, een bezinningsruimte
en een videoruimte bij gekomen. Alles is uitge-
voerd volgens een ontwerp van de architect Cees
Breuker. Ook het authentieke crematorium valt nu
onder het monument.
De Stichting Nationaal Monument Kamp Vught
bracht de zes ton voor de uitbreiding bijeen door
subsidies en giften van overheden, speciale fond-
sen en bedrijfsleven. Het hele monument is gratis
toegankelijkvoor publiek.

"Koningin Beatrix achter de voormalige verbrandingsoven van het Kamp Vught, waar
zij gisteren het Nationaal Monument Kamp Vught opende. Links naast de vorstin de ar-
chitect van het monument, Cees Breuker.

Verbaal
Dat houdt onder meer in dat boeren
diezich niet houden aan de door de
politie gegeven instructies, een pro-
ces-verbaal krijgen. Dat geeft in een
later stadium de juridische moge-
lijkheid om individuele akkerbou-
wers aansprakelijk te stellen voor

eventuele schade. Op die manier wil
het ministerie een situatie voorko-
men zoals diezich heeft voorgedaan
bij de blokkade van de VAM in Wij-
ster, waar boeren collectief werden
gedagvaard en de rechter tot vrij-
spraak kwam.

Het 'aanvalsplan' van minister Da-
les van Binnenlandse Zaken is
doorgesproken met de commissa-
rissen der koningin.

De voormannen van de akkerbou-
wers hebben verklaard dat hun ac-
ties van vandaag publieksvriende-
lijk zullen zijn. In de Zeeuwse
hoofdstad Middelburg hebben zij
gisteren de petitie, die zij vandaag

aan de minister Braks van Land-
bouw willen aanbieden, al overhan-
digd aan commissaris Boertien.

binnen/buitenland

Grenscontrole DDR en BRD verdwijnt

Moskou wil stem
bij eenwording
Van onze correspondent

BONN - Moskou heeft de nieuwe
Oostduitse regering duidelijk ge-
maakt dat het bij de eenwording
van Duitsland een beslissend
woordje mee wil praten. Dat meld-
de de Westduitse tv gisteravond on-
der verwijzing naar een brief die de
Russische ambassadeur in Oost-
Berlijn aan minister-president De
Maizière heeft overhandigd.

De Sovjetunie waarschuwt daarin
voor een snelle aansluiting aan de
Bondsrepubliek op basis van het
grondwetartiekel 23. Moskou vreest
dat deDDR op diemanier snel in de
NAVO wordt geïntegreerd.

De nieuwe Oostduitse ministers van
Defensie, Eppelmann (Democrati-
sche Doorbraak) en Buitenlandse
Zaken, Meckel (SPD), gaven giste-
ren gerustellende verklaringen af.
Eppelmann, zei dat een verenigd
Duitsland voor een overgangsperio-
de lid kan zijn van de NAVO, maar
dat er geen westerse troepen op
Oostduits grondgebied mogen ko-
men. Ook zei hij dat het Oostduitse

leger niet zal worden opgeheven, zo
lang de NAVO en Warschaupact be-
staan.
Markus Meckel sluit een tijdelijke
NAVO-lidmaatschap van een ver-
enigd Duitsland ook niet uit, maar
hij eist wel ingrijpende structurele
veranderingen binnen het westers
bondgenootschap.

In Bonn besloten gisteren de West-
duitse minister van Binnenlandse
Zaken Schauble en zijn Oostduitse
collega Diestel, dat de controles aan
de grens tussen Oost- en West-
Duitsland zo snel mogelijk moeten
verdwijnen. Dit zal alleen voor Duit-
sers gelden. Beide landen zullen de
controles aan de bftitengrenzen en
in havens en op vliegvelden dras-
tisch verscherpen.

'Stasi'
Verder zijn ze het erover een dat de
Oostduitse staatsveiligheidsdienst
('Stasi'), die zich ook op West-Duits-
land concentreerde, geen opvolger
zal krijgen. Bij de drugsbestrijding
en de strijd tegen terrorisme zullen
Bonn en Oost-Berlijn nauw gaan sa-
menwerken. Beide landen zullen
deskundigen uitwisselen om de
weg naar een gezamenlijk ambtena-
rencorps te effenen.

Parijs vraagt
Indonesië om
gratie ter dood
veroordeelden

PARIJS - De Franse regering ver-
zoekt Indonesië om de zes ter dood
veroordeelde politieke gevangen te
sparen en vrij te laten. Dat heeft de
minister van Buitenlandse Zaken,
Roland Dumas, gisteren meege-
deeld.

Frankrijk lijkt daarmee te voldoen
aan de verwachting van de Neder-
landse minister Pronk (Ontwikke-
lingssamenwerking). Pronk sprak
vorige week tijdens zijn bezoek aan
Indonesië de verwachting uit dat
vooral de EG-landen binnenkort
met nieuwe stappen zouden komen
die tot de vrijlating van de zes moe-
ten leiden.

Dumas verklaarde voor het Franse
parlement dat zijn regering de EG-
resolutie van 10 maart bekrachtig-
de. In diereolutie roept de EG Indo-
nesië op de zes gevangen, die ver-
dacht worden van betrokkenheid
bij een vermeende communistische
poging tot staatsgreep van 1965, gra-
tie teverlenen. Dumas voegde eraan
toe dat Frankrijk alles in het werk
zal stellen om de zes vrij te krijgen.

Stringente richtlijnen voorpolitiekorpsen

Ministerie duldt geen
herhaling boerenacties

Van onze correspondent
DEN HAAG - Het ministerie van
Binnenlandse Zaken wil koste wat
het kost voorkomen dat de boeren-
acties, die voor vandaag zijn aange-
kondigd, dezelfde omvang krijgen
als enkele weken geleden. In een
vertrouwelijk bericht, dat gisteren
aan alle politiekorpsen in Neder-
land is verstuurd, zijn stringente
richtlijnen gegeven om zogenoem-
de 'niet-proportionele' acties in de
kiem te smoren. Het gaat dan met
name om weg- en grensblokkades
en bezettingen of blokkades van ge-
bouwen.
Binnenlandse Zaken wil dat er een-
duidigheid in het beleid ten aanzien
van de boerenacties komt. Met de

tolerantie, die bij voorgaande acties
werd getoond, moet het gedaan zijn.
Wel moet eerst via deweg van over-
leg geprobeerd worden de akker-
bouwers van hinderlijke acties af te
houden. Als dat niet lukt, dan is vol-
gens de richtlijnen van het ministe-
rie snel ingrijpen geboden.

Serie aardschokken
treft San Francisco

SAN FRANCISCO - De Ameri-
kaanse stad San Francisco werd gis-
teren getroffen door een serie aard-
schokken, op de dag af precies 84
jaar na de grote aardbeving van
1906.

Even voor zeven uur 's ochtends
(plaatselijke tijd) beefde de aarde
binnen twintig minuten drie keer,
waarvan de derde schok genoeg
kracht had om de wolkenkrabbers
in de financiële wijk aan het zwaai-
en te krijgen. Deskundigen schatten
de sterkte van twee van de schok-
ken rond vijfop de schaal van Rich-
ter. Er is nog geen melding gemaakt
van eventuele slachtoffers.

Op het moment van de aardschok-
ken gisterenherdacht een klein aan-
tal overlevenden de aardbeving van
1906 waarbij San Francisco groten-
deels met de grond gelijk gemaakt
werd. Vorig jaar nog, op 17 oktober,
werd San Francisco getroffen door
een aardbeving die aan 67 mensen
het leven kostte. De schade beliep
toen zon 20 miljard gulden.

Reacties
Voorzitter Jan de Koning van de
Commissie van Goede Diensten, die
het kabinet heeft geadviseerd over
de akkerbouwproblematiek, vindt
de maatregelen van Braks (in totaal
90 miljoen extra tot 1995) onvol-
doende. „Het is een stap in de goede
richting, maar er moeten met de
Europese partners op korte termijn
duidelijke afspraken gemaakt wor-
den over produktiebeheersing en
herstel van de graanprijzen." De
fracties van de regeringspartijen
CDAen PvdA zijn redelijk tevreden
over het bod van Braks aan de ak-
kerbouwers.

Het Landbouwschap heeft de Twee-
de Kamer gisteren gevraagd alsnog
uitvoering te geven aan het advies
van de Commissie van Goede Dien-
sten.

# Zie ook pagina 11

puntuit
Verbranding

Twee gedetineerden in een ge-
vangenis in de Bulgaarse
hoofdstad Sofia hebben zich
tijdens een opstand op het dak
van het hoofdgebouw in brand
gestoken. Het tweetal is zwaar
gewond geraakt, maar buiten
levensgevaar. Bij de muiterij
zijn 60 gevangenen betrokken.
Zij dreigen met zelfdoding als
hun eisen voor betere leefom-
standigheden en strafvermin-
dering niet worden ingewilligd.

Hertelling
De gemeenteraadsverkiezin-
genkrijgen in de gemeenteVel-
sen een staartje. Op voorstel
van de VVD heeft de gemeente-
raad besloten de stemmen op-
nieuw te tellen. De WD kwam
bij de telling van 21 maart één
stem tekort voor het behalen
van een zesde zetel in de raad.
Er is sprake van een interpreta-
tieverschil bij onduidelijk inge-
vulde stembiljetten.

Misdaadgolf
Een groep bezorgde burgers
heeft op Sint Maarten het plan
opgevat de Antilliaanse minis-
ter van Justitie te vragen de
misdaad op het eiland effectie-
ver te bestrijden. De actie is het
gevolg van een spiraal van ge-
weld gedurende de laatste we-
ken. Het aantal gewapende
overvallen, ook op toeristen, is
aanmerkelijk toegenomen.

Onder trein
Een werknemer van PTT Post
is gistermiddag op het centraal
station van Utrecht om het le-
ven gekomen bij een botsing
met een posttrein. De man
kwam op een met waarschu-
wingslichten beveiligd overpad
met een perronkar onder de
posttrein. De trein werd met
groot materieel opgevijzeld,
maar de man bleek al te zijn
overleden.

EG-hulp
De EG-commissie in Brussel
heeft een bedrag van 1,2 mil-
joen gulden uitgetrokken voor
hulp aan Somalia en Djibouti.
Ruim 980.000 gulden is be-
stemd voor Somalia. De rest
van het geld gaat naar Djibouti.
De hulp is bestemd voor men-
sen die het slachtoffer gewor-
den zijn van het conflict in het
noorden van Somalia. Van het
geld worden eerste levensbe-
hoeften en medicamenten ge-
kocht.

Ontucht
Een 15-jarige Hagenaar heeft
bekend gedurende enkele
maanden ontucht te hebben ge-
pleegd met vier jongetjes. De
Hagenaar heeft met elk van de
kinderen, waarvan er drie vier
jaar oud zijn en één zeven jaar,
tussen december 1989 en april
1990 drie maal ontuchtige han-
delingen gepleegd. Dat gebeur-
de onder bedreiging met een
mes in een wijkparkje.

OGB-aanslag
De gemeente Groesbeek wil
van het Bijbels Openluchtmu-
seum Heilig Landstichting bij-
na 35.000 gulden aan onroerend
goed-belasting (OGB) over de
jaren 1986, 1987, 1988 en 1989
ontvangen. Dat geld moet be-
taald worden voor de nage-
bouwde bijbelse gebouwen en
hutjes die op het terrein van het
museum staan. Het museum is
van plan in beroep te gaan te-
gen de aanslag.

Machinepistool
De rechtbank in Zutphen heeft
gisteren een 25-jarige inwoner
van Deventer veroordeeld tot
veertien maanden gevangenis-
straf, waarvan zes maanden
voorwaardelijk. De man is
schuldig bevonden aan poging
tot doodslag. Hij vuurde op 30
oktober vorig jaarmet «en ma-
chinepistool een regen van ko-
gels afin de richting van enkele
personen, onder wie zijn eigen
broer. Daarbij raakte overigens
niemand gewond.

Uitzetting
Een Israëlische rechter heeft
bepaald dat een groep van 150
joden die zich in een gebouw
van de Grieks-orthodoxe kerk
in Jeruzalem had gevestigd,
daaruit moet vertrekken. Het
verblijfvan de ultra-orthodoxe
jodenhad tot groteverontwaar-
diging onder Arabische inwo-
ners van deStad geleid. De Ara-
bieren dansten en zongen op
straat toen zij de uitspraak van
de rechtbank vernamen.

Tijgerwelpjes
In de dierentuin van de Zweed-
se stad Eskilstuna zijn drie
zeldzame witte tijgerwelpjes
geboren. „Het soort is bijna uit-
gestorven, dus deze worp is erg
bijzonder," aldus woorvoerder
Lasse Karlsson van de dieren-
tuin. De witte tijger, horend tot
de familie van de Bengaalse tij-
ger, komt in het wild niet meer
voor.
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Hebtu dat ook, dat heerlijke gevoel als het f „
ILS~*\ ; "" N deliJke voorjaarsstemming zijn, verlagen

lentewordt?Zin om hethuis uit te gaan, de jf""""^X ’ # We deze W6ek dePriJ zenvan een aantalaP
stad in te trekken. Zinom alles inhet nieuw ’ W Êr J X* Ar ~^) paraten nog eens een flink stuk. Dat ziet u
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kollektie ook, altijd tegen gegarandeerd de W \\. \j^kt ~~^*^ lEr is toch êeenbetere manier om de lente te

laagste prijzen. En omdat we in een vrien- jjf beginnen? Direkt naar Vogelzang dus!
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Ledental
te jParadox wreekt zich op Solidari-

' ti_h or een balend ledental: van de
1(m biljoen leden die men in het
„J^chtingsjaar 1980 telde zijn er
h § maar 2,2 miljoen overgebleven.

'd 6 Populistische vakbond OPZZ,

Itgp- ids door het communistische
van"5e °PSencnt als tegenhanger
sk Solidariteit en nu een fel tegen-

'O^61" van net Deleid van Mazo-
50k pki, heeft zeven miljoen ledennter zich.

s6t.Vetldien mpet Solidariteit opbok-
en z^n eigen burgercomités,

'e» s-Aanvankelijk waren die al-e^ opgericht om de verkiezings-
ste, Pagne van Solidariteit te onder-zien, rrraar zij leiden nu een on-litj^kelijk bestaan in de lokale po-
'ist *"*e vakbond is al veel specia-er> en activisten aan de comités

|.v^j-geraakt, tot groot ongenoegen„ clar■ e plaatselijke leiders van Soli-
„Actieve burgers vinden

® vorm van activisme blijkbaarVj,Jrekkelijker dan het gewone
ty Pondswerk", meent Mateusz

4WfW*Cn' voorzitter van Het over-
|?Q Pelend orgaan van de OK's. „ZeIb 6ft en wel eens gelijk kunnen heb-
f X\_J Want Solidariteit heeft veel van
4 aantrekkingskracht 0p de ge-ne man verloren."

vr j. massale enthousiasme dat het
be jle vakverbond in 1980 nogwist te
5^ eken, is onder de doorsnee Pool
Hu ° 1990 inderdaad ver te zoeken.
'i.u *" communistische regime is

e^ort heeft men de handen vol
sk de dagelijkse strijd om het be-
te;, n- De populariteit van Solidari-
fiov 2akt gestaag, van 78 procent in
| ,a ember tot 47 procent in april.
I »f,ihrmee komt de vakbond in de
[ ePeihngen op een povere vier-■% ts achter de kerk, het parle-

* nt en de regering.

fit6 jfafgelopen weken heeft Solida-
-s^r!ri oorzitter Lech Walesa af-

' Qtiri genomen van 'zijn' regering,
("tiet * die in ziJn °£en achterblijft

Ilw de politieke en economische
de ormingen en te weinig doet aan

* tVlWerkloosheid- "De vakbond
liitv nu meer een defensieve taak
>V°eren, zij kan niet eeuwig de
<le zijn van de regering en

I ~\tye| ?Urgercomités", aldus Walesa.
1'^ie_W zu^en we net lopende po-
tejj e proces nog een beetje moe-
I maar geleidelijk
W n We °ns beperken tot onze

* als vakbond."

Vraag
e2i_J°n^res za^ z'cn daarom vooral
VqJ houden met de vraag; hoe

We weer een vakbond? Een
's |ellJkheid die aan de orde komt
foet Versterking van de beroeps-

■vQor , n > dat wil zeggen een bond
?W't beroepsbranche. Nu is So-

* noS onderverdeeld in re-
jW }e afdelingen waar zowel bon-
tNrh burgercomités onder vallen.

°Urtara Malak, woordvoerder vanQariteit, betwijfelt of dit er snel

van zal komen. „De meeste van de
54 professionele bonden zijn nog te
zwak, ze moeten steunen op de re-
gionale organisaties."

Het congres moet tevens een uitvoe-
rend comité kiezen, en een nieuwe
voorzitter. Walesa is daarvoor de
meest kansrijke kandidaat, maar
zijn besluit om zich ook kandidaat
te stellen voor het Poolse president-
schap heeft veel kwaad bloed gezet.
Hij wordt ervan beschuldigd het lei-
derschap van de bond slechts als
opstapje voor zijn presidentiële am-
bities te gebruiken.

Het verzet tegenWalesa zal in de ko-
mende dagen vooral komen van de
radicalen binnen de vakbond. Zij
bepleiten een meer syndicale koers
en verwijten de top dat zij zich aan
de communisten hebben 'uitver-
kocht' tijdens de Ronde-tafelconfe-
rentie. Jan Rulewski, voorzitter van
het district Bydgoscz, wil daarom
de legalisering van Solidariteit door
de communisten in april 1989 her-
zien. Hij zou zich op gaan werpen
als tegenkandidaat van Walesa, na-
dat deze eerder zijn verkiezing als
regionaal voorzitter trachtte te ver-
hinderen. Marian Jurczyk, oud-
vice-voorzitter van Solidariteit,
hield het enkele weken geleden al
voor gezien. Hij richtte een concur-
rentie vakbond op, 'Solidariteit-80',
die de boeren en arbeiders tegen het
bezuinigingsbeleid van de regering
moet beschermen.

Democratie
De crisis binnen Solidariteit is te
wijten aan het gebrek aan democra-
tie, meent professor Andrzej Wisz-
niewski, voorheen rector van de
universiteit van Wroclaw en een cri-
ticus van Walesa. „Met het 'onder-
duiken' van Solidariteit na 13 de-
cember 1981 verdween noodge-
dwongen de democratische besluit-
vorming. Zo ontstond een profes-
sionele ondergrondse elite die zich
niet hoefde te verantwoorden tegen-
over de amorfe massa van aanhan-
gers. Voor hen bleef Solidariteit eer-
der een mythe, die van de anticom-
munistische massabeweging, dan
een vakbond."

Alleen interne verkiezingen, van de
hoogste post tot het laagste echelon,
kunnen de kloof tussen leiding en
aanhang overbruggen, meent Wisz-
niewski. „Anders zal Solidariteit
steeds minder een vakbond en
steeds meer een facade worden.
Totdat zelfs de legende is ver-
bleekt." De afgelopen maanden zijn
in verschillende regio's verkiezin-
gen gehouden, waarmee de weg
naar de ware vakbond is geëffend.
„De algemene teneur is nu dat men
alleen een vakbond wil zijn", aldus
Malak. „We hoeven niet een rege-
ring testeunen alleen omdat haar le-
den vroeger ook lid waren van onze
bond." Maar om zich als bond waar
te maken zal Solidariteit zich kriti-
scher moeten opstellen tegenover
het regeringsbeleid. Onder Mazo-
wiecki heeft Polen tot dusver geen
politieke of sociale onrust gekend.
Solidariteit zal voorzichtig moeten
manoeuvreren om dit evenwicht te
handhaven.

binnen/buitenland

Congres moet tegenstellingen binnen 'vakverbond' oplossen

Solidariteit verkeert
in identiteitscrisis

Van onze redactie buitenland

GDANSK - Regering,
parlement, regionale
politiek en vakbond te-
gelijk: op al deze fron-
ten maakt Solidariteit
tegenwoordig in Polen
de dienst uit. Het con-

§res van de bond van 19 tot 24 april in Gdansk, het
j-er>ste sinds de organisatie in 1981 met de staat van
e^eg werd verboden, moet aan deze identiteitscri-

sis een eind maken en van Solidariteit weer een ech-e vakbond maken.

2 ,
Vann "^ afgevaardigden komen
Grt daag bijeen in de Olivia-hal van
Cfnsk' waar Solidariteit in de
Co

rtst van 1981 zijn eerste landelijke
Or_i r̂es me^ onder totale andere
0 Toen de vakbondK^december 1981 onder de staat
[gn beleg werd verboden was hij in
s 0 'Tlaanden tijd uitgegroeid tot een
1^ 'ale massabeweging,
het e ronde-tafelconferentie met
en egime in het voorjaar van 1989
verU-

6 daaropvolgende parlements-
een gen' die Solidariteit met

overdonderende meerderheid
dei is de situatie radicaal veran-rd- Binnen de OKP, de parle-
l^.^sfractie van de bond, ontwik-
Wi? e facties zien stüaan tot onaf-
fen Jke P°litieke partijen, Boe-
ernsolidariteit voorop. Daarnaast is
lu een fundamentele tegenstelling
de |en e Solidariteit-regering en

regering moet Solidariteit im-rs een streng bezuinigingsbeleid
_\_ v°eren om de failliete economie,
» de communisten achterlieten, indp!! Vl'Je markteconomie te veran-
ob

,en- Maar als vakbond moet men
voor de belangen van de

|6j eiders die de klappen van dat be-
zeil °Pvangen- De werkloosheid injj'en loopt nu al tegen de 400.000,
.dreigt op te lopen tot 1,8 miljoengen het eind van dit jaar.

" LECH WALESA
-terug naar vakbondswerk...

Bhattarai: uitgesproken ideeën over radicale hervormingen

Nieuwe premier wil echte
vrijheid voor Nepalezen

Van onze correspondent
HEERLEN - De nieuwe pre-
mier van Nepal, Krishna Pras-
had Bhattarai, heeft uitgespro-
ken ideeën over noodzakelijke
hervormingen in zijn land. Tij-
dens een interview twee jaar
geleden zei deze vriendelijk
ogende leider van de destijds
verboden Nepali Congress
Partij, dat het belangrijkste
speerpunt van zijn beleid zou
bestaan uit het bieden van
echte vrijheid en een democra-
tische regering. Daarnaast wil
hij verbeteringen in de land-
bouw doorvoeren om de le-
vensstandaard van de armste
Nepalezen, de .boeren in de
bergen, te verbeteren.

In enkele weken tijd heeft zich ook
in het Aziatische bergland Nepal
een revolutie voltrokken. De alleen-
heersende vorst Birendra heeft be-
gin deze maand democratie en een
meerpartijenstelsel toegezegd. Tij-
dens de paasdagen ging hij zelfs ak-
koord na lang onderhandelen en
nieuwe demonstraties met een tus-
senkabinet, gevormd door de tot
voor kort verboden oppositiepartij-

en Verenigd Links Front en de Con-
grespartij. Dat kabinet moet de ver-
kiezingen voorbereiden, die waar-
schijnlijk volgend jaar gehouden
zullen worden.
De huidige premier Bhattarai stond
enkele weken geleden nog onder
huisarrest. Bhattarai is altijd opti-
mistisch geweest over de kansen
om ooit terug te keren naar een de-
mocratisch Nepal. Koning Birendra
Bir Bikram Shah Dcv, die door ve-
len onder de bevolking wordt be-
schouwd als rechtstreekse afstam-
meling van de hindugod Vishnu,
heeft de afgelopen dagen veel van
zijn feodale macht verloren.
De oppositieleden willen de godko-
ning echter niet kwijt. Ondanks de
fouten die zij Birendra aanwrijven
zien zij hem, vanaf heden functione-
rend in eert parlementaire democra-
tie, nog steeds als een belangrijke
samenbindende factor voor het
land. Het huidige tussenkabinet
wacht een zware taak: er zullen ver-
kiezingen voorbereid moeten wor-
den in een land waar slechts een
klein deel van de bevolking politiek
bewust is. „Slechts tien tot vijftien
procent van de Nepalezen is gelet-
terd", aldus een dissident, die twee
jaar geleden nog heel somber was
over het op gang brengen van een
geweldloze massabeweging voor
democratie.

Dat het nu toch is gelukt, heeft voor-
al ook te maken met de plotselinge
inflatie en wankele economie in het
land, doordat buurland India al
ruim eenjaar de grens praktisch ge-
sloten houdt. Vandaar dat premier
Bhattarai het verbeteren van de re-
latie met India als belangrijk uit-
gangspunt voor zijn regering heeft
uitgeroepen.

In het binnenland legt.hij echter het
accent op meer vrijheden en demo-
cratie. Twee jaar geleden kondigde
Bhattarai al aan dat de politiek van
'tight government' overboord gezet
zal worden. Volledige vrijheid vooi
de inwoners is veel beter voor de
ontwikkeling van Nepal. Een dicta-
tuur van het leger, zoals in verschil-
lende landen wel is toegepast om de
noodzakelijke hervormingen door
te drukken, doet hij afals een verou-
derd concept. „De militairen bleken
overal even corrupt als de politici
die zij vervingen. Terwijl nog de
grootste fout was, dat het volk met
de komst van de militairen ook zijn
vrijheid kwijtraakte."
In Nepal was het tot de afgelopen
dagen eigenlijk niet anders, conclu-
deerde Bhattarai. „Het hele systeem
hier is gericht op het welzijn van één
persoon en zijn familie. Als de ko-
ning zijn paleis verlaat en door de
stad rijdt, worden de taxi's van de
straat gehouden. Als ik dan een taxi
nodig heb, omdat ik ziek ben kan ik
naar de hel lopen." Dat moet voort-
aan anders: „Politiek en sociaal
moet die vrijheid gegeven kunnen
worden."

" PREMIER BHATTARAI
...eerlijke prijzen en lonen...

Armoede
Meer dan negentig procent van de
bevolking heeft in Nepal nog hele-
maal niets te vertellen, voorts leeft
ruim de helft van de Nepalezen on-
der de absolute armoedegrens. „Dié
mensen willen we helpen." De
meeste Nepalezen leven van de
landbouw, maar deze boeren krij-
gen vaak lang niet genoeg betaald
voor hun moeizaam verworven pro-
dukten.
Bhattarai: „Eerlijke prijzen voor
producenten én consumenten, en
een beter distributiesysteem dan
het huidige zijn nodig. Dat willen
we onder meer bereiken door coö-
peraties op te richten. De oogst
wordt dan niet meer aan tussenper-
sonen, maar aan de coöperatie ver-
kocht. Het socialisme van onze par-
tij staat voor eerlijk delen en voor
eerlijke kansen."

piet arp

Croiset wordt
niet vervolgd

AMSTERDAM - De
acteur Jules Croiset
wordt niet vervolgd
wegens bedreiging
en het doen van
valse aangifte van
diefstal en
ontvoering. De
geestestoestand
waarin Croiset zich
bevond toen hij deze
feiten pleegde, is
voor justitie de
reden om niet tot
strafrechtelijke
vervolging over te
gaan.

Croiset heeft een
geldbedrag
beschikbaar gesteld
als gebaar tegenover
de Joodse

landgenoten.die hij
door zijn handelen
heeft gekrenkt. Het
geld schenkt hij aan
de Women
International
Zionistic
Organisation.
De acteur zette
december 1987 in
België zijn eigen
ontvoering in scène
naar aanleiding van
het toneelstuk 'Het

vuil, de stad en de
dood' van Rainer
Werner Fassbinder.
Over het vermeende
anti-semitische
karakter van het
stuk was grote
beroering ontstaan.
Met zijn 'ontvoering
wilde Croiset de
aandacht vestigen
op het volgens hem
weer oplevende
anti-semitisme.

Cursus lukt
bij jeugdige
misdadigers
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Minderja-
rige misdadigers, die in
plaats van een vrijheids-
straf te ondergaan deel-
nemen aan een zogehe-
ten kwartaalcursus, blij-
ken naderhand minder
snel en minder vaak mis-
drijven te begaan. De
misdrijven die zij plegen
zijn doorgaans ook min-
der ernstig.

Dat blijkt uit een onder-
zoek van het Weten-
schappelijk Onderzoek-
en Documentatiecen-
trum (WODC) van het mi-
nisterie van Justitie.

De kwartaalcursus is in 1986
als experiment in Amzterdam
gestart. Het bestaat uit een dne
maanden durend dagprogram-
ma bestemd voor de zwaarste
groep jonge delinquenten. De
kwartaalcursus komt, anders
dan andere alternatieve sanc-
ties, uitsluitend in de plaats
van onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf van ten minste zes
weken. Het programma bestaat
uit onderwijs, sport en training
in sociale vaardigheden.

De WODC-onderzoekers Van
der Laan en Essers hebben het
gedrag van zestig deelnemers
aan de kwartaalcursus vergele-
ken met 86 jongeren die een
vrijheidsstraf van gemiddeld
twaalf weken hebben onder-
gaan. Op het eerste gezicht lijkt
de cursus geen vruchten af te
werpen. Van de jongeren die de
cursus voltooiden, komt drie-
kwart na verloop van tijd op-
nieuw met Justitie in aanra-
king. Zij wijken wat dat betreft
niet af van de jongeren, die een
vrijheidsstraf hebben onder-
gaan.

„Als je goed kijkt is er wel de-
gelijk verschil", aldus onder-
zoeker Van der Laan. „Gemid-
deld na honderd dagen worden
jeugdige delinquenten weer
opgepakt. Bij degenen die de
cursus hebben gevolgd treedt
de recidive pas na een halfjaar
of langer op. Ze recidiveren
minder vaak en de delicten zijn
minder ernstig. Let wel, het
gaat hier om hele lastige jon-
gens. Wij vinden het al een
mooi resultaat, wanneer zij in
plaats van een overvaleen win-
keldiefstal plegen."

Uitval
De kwartaalcursus werd tot nu
toe als alternatieve straf alleen
toegepast in de arrondissemen-
ten Amsterdam, Haarlem, Alk-
maar en Utrecht. De onderzoe-
kers pleiten ervoor de cursus in
het hele land te laten plaatsvin-
den. Zij stuitten bij hun onder-
zoek op het probleem van cur-
susuitval. Een derde van de
jongeren die naar de kwartaal-
cursus is verwezen, maakt deze
niet af. Het gaat hier vooral om
plegers van ernstige delicten,
die vaak al een lang justitieel
verleden hebben.

„Het zijn vaak jongeren die al-
les al hebben meegemaakt.
Sommigen hebben erg lang in
voorlopige hechtenis gezeten.
De cursus verliest dan zijn ge-
loofwaardigheid", aldus Van
der Laan. De onderzoekers
pleiten er voor meer jongeren
naar de cursus te verwijzen, de
uitval terug te dringen en - in
verband hiermee - de duur van
de voorlopige hechtenis zo kort
mogelijk te houden. Gemid-
deld blijken de jongeren al vijf
weken vast tezitten, voordat zij
naar de cursus gaan.

Bekorting van de voorlopige
hechtenis kan volgens de on-
derzoekers bijdragen aan nog
gunstiger resultaten. Boven-
dien is het voor de overheid fi-
nancieel aantrekkelijk, omdat
de kwartaalcursus een goedko-
pere voorziening is, dan de
jeugdinrichtingen waar de jon-
geren worden vastgehouden.

Schip vergaat in zware storm

" Het 6.000 ton
metend
Panamese
vrachtschip
'The Oriental
Lady' verging
gisteren
tijdens een
zware storm
voor de kust
van Taiwan.
Het schip liep
op de rotsen en
brak in tweeën.
Nog voordat
het zonk
konden alle
negentien
bemanningsle
den door
helicopters van
de Taiwanese
luchtmacht in
veiligheid
gebracht
worden.

(ADVERTENTIE)

Gemakkelijk, diskreet en snel! IfICLU llvUlU ■ HUISBEZITTERS
Wij garandere/i strikte geheimhouding ______-____-|^_ EXTRA LAGE LASTEN
Bedrag 96» 72» 60x 42x ni«." " j u urn u zonder taxatie-kosten
3000. "_ ~ rT. vü Binnen een dag beschikbaar krediet, looptudinO.UUU,- - ’_£,- SM,- 3 BEDRAG MAANDEN
6.000,- 123,- 139,- 181,- mmHIWWWWW^F^FWW^WTW^M lehyP- 2e en 3e hypoth.

12.000,- 199,- 238,- 271,- 355,- *I*I»J II["] !»M ll* Ili IH* IM ■ 360» 240» 160 x 120 x
18.000,- 299,- 358,- 406,- 533,- >IKF,~SfÉÉSS!^ 10-000,- 117,- 127,- 149,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,- bedr_fl incuoni» pe.i__- loopt 15.000,- 176,- 190,- 224,-
-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,-
-en- 20000- 400- 136% 72 x 75.000.- 588.- 882.- 952.- 1123,-Elk bedrag tot ’.200.000,- en andere looptijd mogelijk. SfEn J""' JfJ* '%\ iï » ' ' ' 'Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzameaanschaf. Bij "'""'" »"">" J «V>* '% * Eff. jaarrente 1 e hyp. vanaf 8,6 %. 2e en 3e hyp. en pers.
overlijden meestal kwijtschelding. 13j4% lJ^^^ leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling

jfïjSÏ&EB TTFgWP ■■^^^^P^^^rT^^V^j van aflossen mogelijk Vraag INFO.

Donderdag 19 april 1990 "5E' " ■»"^^^^^^^^i^W_W_»_P_"w_P_lß_»-_BP_B>B_M»_w^B|
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Hoe maak je;n
Italiaan jaloers?

f VOORILPIZZA J fCIAOIIKKIHBLPBfi\( BERSTALLES \ T^ BAMBINO? rruDAAP 1\^l*MWWf y^BENKêMM^ J \\ \^EAL3^Am/yJ ( unJESmiJ... J

(bELLA!(IUEBELLa\ /graZIE, BAMBINO. ( MAtAMtAIA! J / MAMMA M/A... \
V SIGWRIHA! J [bUOHAPPET/TO! \^ lÉM») <^^

Toegegeven, als je'n Italiaansepizzabakker zokunstig metbodems I pw--^****^ 2eeuws Meis ;e i Bavaria Malt bier■/_%at 1ftBs I NIEUW! Campina halfvolle Nieuwe oogst!
ziet jongleren, lijkt't een heel lastige opgave. Toch iszelfpizza maken lp* gs^margarine /JrHP krat 24x03liter U^i lU. chocolademelk literfles J^o "| 59 Granny Smith's handappelen
'n stuk eenvoudiger danu daaromzoukunnen denken. IJë&N^i 250 gramjg 33 " 7^7 BuysnegerzoenenOfl Terkennismakin 8: x* verpaktper^lO stuks <+"Zeker met de heerlijke recepten die bij Jan Linders voor u Bonduelle hele Franse "149 ER3 doosa 9 stuks J^VV Campina vla metvrachten -| 59 . NIEUW:
klaarliggen. Want daarinhebbenwe stap voor stap en van A tot Z het sperzieboontjes literbl. \$Ö ___" Tl 1Cafeïne-vrijekoffie aardbeien/perziken \2l nu X« tfjjjjj&p \ versekipkarbonade
geheimvan de lekkerste pizza'sbeschreven. Beckers Hamburgers >|85 SPWvan JanLinders f)49 Mona magere yoghurt met "|35 ±120grPïSiïiv_

Omu wat tijd tebesparen, wijzenwe hierbij nog even ophet gemak 12 stuks a75 gram$M T1» L ||Élll 250gram 2^63 nu __-" vrachten y 2 literbeker nu X* " ry \\\V"van de kant-en-klare pizzabodem. En als u verder weet, dat we alle 6 kilo-vat Omo f\ £49 ï, Hecorundvlees in bouillon-I 59 Verse tompoucen i&&&£ï^ "u kil° 'T h*ingrediënten voor uwfavoriete pizza in de aanbieding hebben... Dan Met GRATIS handdoek! __L3* ~ glas a 340 ml. \JèÓ nu X« +l gratis bijverpakt f}97 Uok perstuk verkn'Sbaar-

weet unu hoe u een Italiaan jaloerskunt maken. Groko soepgroenten~ OO Remia Bak en Braad -|89 /^x =4stuksvan 3^voor Magere halsfilet-karbonade -| £95
njrOT-1 150gram69 nu2voorVV tffe vloeibaar,4ooml.^onu 1* (|§g)VerseKaiserbrötchen -|50 V°°r J^"

|=Z3 Haen pizzabodem »M| Gerasptekaas -| 99 JL Gouda's Glorie XQ B Koffie Hag: 2 pakken a 5 stuks JJS>nu ±. /ggN Limousinsoepvlees JK>5-_| (vnesvers) fcÈfcJEil 125gram^mi 1. ff halvarine 500 grarni* OV * 250 gram gebundeld met £99 0&LVerserozijnenbollen -|25 Vt^ met klein beentje, 500 gr **.
Si I^^^nnS2Parmesaansekaas "109 JJ Herschi limonadesiroop: IJ GRATIStheedoek. 6^5 O. feÖ4 stuks l^nu 1. kipkotelet Suisse 095±. 40gram 1. Q smaasaPPel,framboos, P-| 89 4 PepsiCola QO G^bienestich met kersen 795 I!SP nu 500 gram ö.
Haeneenpersoons Fijne salami -|79 'ÜP Reine Claude. Liter ZA$l. & literfles L3s" // en slagroom+B6o gram £^5 /. Heerlijk shoarmavlees 038pizzabodemp,es doos a6 stuks per 100 gramnu 1. Johma verse huzarensalade Ck98 E KühneSlafiks -|69 J^, "" . V2pond = 250 gram . O.
a5O gram nu __-" Onze eigen slagersham -j 59 nu 1 hele kilo nu _£" fles a 500 ml. nu ±. Noo^HoEdse Zwanpalingworst 't 49
NIEUW! Honig mix "159 per 100gram X* Partnersrundvleesbrokken "1 19 Mora mini-mixhartige /IJS UR..!'- li bloemkool rtOR nu 150gr voor deprijs van 100gr X»
voor pizzabodem 450 gram X. (^fS Verse champignons -|98 voor de hond, 405 gram 1, snacks 648 gramJAO nu O, W^'J. per stuk Z. Zwan leverkaas -| 29IVICt piZZél-rCCCptCn OP lietP3.K. TVüI r\rr\ l ' __^«V. _«H*n_^^Bn_J ■* f- _r\ J " * 1/^/-»Tjgggy ±250 gram X* nu 150gr voor deprijs van 100 gr ___"

S^l^am^T" 85 Verse Hollandsepaprika's -| 29 S_ Wlll Ji Versekralsla per stuk 89 Eigenbereide boerenpaté
uuAditugidm^juu wv-r «s^öj, rood of groen,per stuk ±« fi l«|||^_y^ I |liillMiË| jjffiii# r^^R nu 150grvoor deprijs van 100gr X«
Hela curry ketchup /|69 -i_M u n j . . - ftC Bl UU 11 IKHHhIH I^Ééis_ Vers gesneden 125Fm+ri ~,,_, ,„ ~n - __,-__-_ 1 art

x iÉ#" Hollandse tomaten 095 HHi IwHIB MMl> „_JL_-__._.',icn I UUifiéZi/ Deze akties geldenvan donderdag 19 april tot en
grote flacon a 800 ml. 4<99 nu *+" (^^ 500 gram Z. IJMMIJif itr JhAhKULCS «91 soepgroenten ± 150 gr X. met woensdag 25 april 1990.De vers-akties gel-
Princes Sardines 7Q Neem het GRATIS pizza-foldertje metrecepten Ï—P . All , , , ~., JaffaValencia sinaasappelen 095 S^SSzfi^SSSÏÏblikje a 120gram^Tnu / S mee. U vindt ze in devleeswaren-afdeling. tAllerbeste VOOr nVnenaell)KepriJS verpaktper 10 stuks ± 1,7kilo O» vanaf 08.00 uur geopend.
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Om Europese markt beier te bedienen

Advocatenkantoren
gaan samenwerken

Van onze Haagse redactie
QEN HAAG- Vijf grote Europe-
Se advocatenkantoren gaan sa-menwerken om hun cliënten be-ter te bedienen. Het gaat om dekantoren De Brauw Blackstone
Westbroek (Nederland), Boden,Uppenhoff, Rasor, Schneider &öchiedermair (Westduitsland),
"e Bandt, Van Hecke & Lagae
België), Jeantet & Associés
frankrijk) en Uria & MenendezSpanje).

!?e vijf blijven zelfstandige on-tnemingen, maar gaan samen-werken op het gebied van EG- en
andere grensoverschrijdende

wetgeving. Ze hebben gemerkt
dat steeds meer cliënten behoef-
te hebben aan rechtskundige
hulp op dat gebied. Daarvoor
zullen teams van specialisten uit
de vijf landen worden samenge-
steld. Ze zullen zich vooral bezig-

houden met fusies, overnames,
concurrentie- en milieu-zaken en
financiële transacties.

Op leidinggevend niveau krijgt
de samenwerking gestalte door
een team van managers, waar-

voor elk kantoor twee medewer-
kers levert. Het team van des-
kundigen op het gebied van deEG-wetgeving zal worden geves-
tigd in de kantoren in Brussel.

Volgens mr. Rosendaal van De
Brauw Blackstone Westbroek is
er sprake van een bijzondere sa-
menwerking. „Het gaat om ge-
vestigde, nationale advocaten-
kantoren die in eigen land onaf-
hankelijk blijven voortgaan,
maar grensoverschrijdend sa-
menwerken voor een doelmati-
ger Europese dienstverlening".
De vijf kantoren beschikken ge-
zamenlijk over 495 advocaten.

'Geen serieuze interesse voor Macintosh'

DSM niet gevoelig
voor kritiek VEB

jj Van onze redactie economie
- „Als de uitverkoop van Macintosh doorgaat,

j.eeft dat desastreuze gevolgen voor de Amsterdamse effecten-■ 6^rs. In het buitenland volgt men zeer verontrust wat er hier
Geen enkele aandeelhouder is straks nog zeker van

Jn bezit. Bovendien wordt nu duidelijk hoe DSM over aan-
teelhouders denkt." Dat zei mrR. de Haze Winkelman, direc-
„Ur van de belangenvereniging van effectenbezitters (VEB)
jpterenop de aandeelhoudersvergadering van DSM. De difec-e van het chemieconcern bleek ongevoelig voor diekritiek.

rjeH.W^lrectie van Macintosh en inves-
«im Reiss &Co willen alle Ma'
Hje °Sn-bezittingen kopen in een
ti.k e vennootschap. De transac-
Ste st ' 25° miljoen en is de groot-
lèjj verzelfstandiging door directie-
fo n ('management-buy-out') inj^erland tot nu toe. Over de ver-
9gn? van de bezittingen moeten de
Ver^eelhouders in een liquidatie-
■nJpjJering een beslissing nemen,
de * DSM geeft met 56 procent vanhemmen de doorslag.

91(J e Winkelman herinnerde de
aandeemouders eraan dat

Cj^j drie commissarissen bij Ma-
V 0 °Sri heeft, te weten bestuurs-
t\ JatterH. van Liemt, bestuurder
j'^rnmermans en P&O-directeur
W | r̂§- „Die commissarissen moe-lig.,- belang van de vennootschap
%intosh dienen"- aldus De Haze
W man- »Het leeghalen van den°otschap valt daar niet onder."

Slag
'NuKh a% rotte Plekken bij Macin-
ttiJch zijn weggesaneerd, en delL hten geplukt kunnen worden,
'V de leidin§ van Macintosh de

Van haar leven". Sin.g De Haze
Deelman verder. Hij vindt dat er
Vj te weinig geld voor de acti-ën Macintosh wordt betaald.

„Je moet de prijs niet relateren aan
de winst van vorig jaar, maar aan de
te verwachten resultaten in de ko-
mende jaren. De prijs is dus te laag
en dat is niet in het belang van de
aandeelhouders van DSM." Kritiek
was er ook op het feit dat DSM aan
Macintosh een achtergestelde le-
ning wil verstrekken. „Dat is hele-
maal geen taak voor een chemiebe-
drijf."

De voorzitter van de raad van com-
missarissen van DSM, ir W. Teeu-
wisse reageerde laconiek. „De laat-
ste anderhalf jaar heeft niemand
zich gemeld om Macintosh op een
normale manier over te nemen.
Zelfs Asko toonde geen belangstel-
ling." Het huidige plan noemde hij
onder de gegeven omstandigheden
alleszins verantwoord. Hij ontkende
dat de gerechtvaardigde belangen
van de minderheidsaandeelhouders
in gevaarzouden komen. Zij krijgen
een alleszins redelijke prijs, zo zei
hij.

Vandaag zal Macintosh in Stem een
voorlichtingsbijeenkomst houden,
waar boze aandeelhouders hun hart
mogen luchten. Begin juni, wan-
neer aan alle voorgeschreven proce-
dures voldaan zal zijn, zal nog over-
leg plaatsvinden over de dan ontsta-
ne situatie bij Macintosh.

"Mr R: de Haze
Winkelman: „De
naam van DSM is
in het geding. De
Macintoshdeal
geeft aan hoe het
chemiebedrijf over
aandeelhouders
denkt."

Foto: CHRISTA
HALBESMA

beurs-overzicht
Vriendelijk

- Beursplein 5
m s Woensdag vriendelijk ge-
ta^d. Op de hoofdmarkt no-
fru_r? en k'J et s'u'ten van de

rkt circa negen fondsen lager.
te overige top-40 aandelen slo-

'hoger. De CBS-stemmingsin-tii^ algemeen bereikte een slot-
<j eau van 120,20 punten en was
Het "T>ee I>l Punten hoger dan
It ' slot op dinsdag. De CBS-
Op ,rsindex was 1,2 punt hoger

eeft "andel werd gesteund door2,7 procent hoger sluitende
O.'"index in Tokyo, een dins-

n ew Vork iets gestegen
iJ^ Jones-index en een enkele
feti elt_es hoger liggende obli-
t__ lemarkt. De jongste staatsle-
tyog van 8,75 procent sloot
k |j?sdaë °P 98-80 procent tegen
t>' ° procent de dag ervoor.
U e rentegen zakte de dollar in
!he '°op van woensdag weg,
Op genoeg in reactie
k een sterk verminderd Ameri-
rj ""'s handelstekort over februa-

tfo,urnzet kwam woensdag in to-
f 9,^'t op f 1,6 miljard, waarvan
W.H miljoen aan aandelen. Er

Vooral in aandelenDSM ge-
Daarvan was de omzet

tf a het dubbele van dievan de
keQ^onele koploper Koninklij-

%K\_, Q hoofdmarkt ging Wolters
f°»M er het sterkst omhoog. Het
tfe as, dat 's middags een uur uit
Weering werd genomen in

t
,an d met de aankondiginge uitgever op het punt staat

Vu grafische bedrijven te
f.4 SPen> sloot f 3,20 hoger

Qekt In e uitëevershoek
$W 'e Elsevier ook winst en
ni0 § f 1,80 tot f 83,40. VNU
f 9g l zeven dubbeltjes terug tot
J^c'f nin afwachting van de
%er 1J ers zenuwachtig heen en
S1q0. schommelend Nedlloydf ?even dubbeltjes lager op
">og '10. Dinsdag ging de koers!iotïal *'80 omhoog. De interna-
cUvr stonden allen op winst.W acht dubbeltjes, Akzo eenO]: gulden en Hoogovens en<2 f 0,40.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 120,50 120,70
Ahold 135,10 134,80
Akzo 134,40 134,90
A.B.N. 39,20 39,50
Alrenta 154,00 154,00
Amev 56,60 56,40
Amro A. in F. 88,40 88,60
Amro-Bank 78,30 79,30
Borsumij W. 76,30 78,20
Bührm.Tet. 66,50 66,60
CS.M.cert. 83.90 83,80
DAF 35,50 35,30
DordtPetr. 129,50 130.30
DSM 124,10 126.40
Elsevier 81,60 83,40
Fokker eert. 47,00 48,60
Gist-Broc. c. 31,70 32,20
HCS Techn. 14,50 14,00
Heineken 122,30 122,60
Hoogovens 81,40 81,80
Hunter Dougl. 96,50 98,00
Int.Müller 96,00 98,00
KLM 35,40 36,20
Kon.Ned.Pap. 44,10 45,00
Kon. Olie 142,10 142,50
Nat. Nederl. 72,60 72,80
NMB Postbank 51,50 50.70 d
Nedlloyd 107,80 107,10
Océ-v.d.Gr. 313.00 316,00
Pakhoed Hold. 181,50 185,00
Philips 40,60 e 40,90e
Robeco 94,60 d 95,20
Rodamco 79,80 79,80
Rolinco 92,10 d 92,70
Rorento 57,80 57,80
Stork VMF 54,00 55,00
Unilever 148,40 148,50
Ver.Bezit VNU 96,70 96,00
Volmac Softw. 42,90 42,80
VOC 39,90 40,30
Wessanen 72,«0 73,20
Wolters-Kluwer 51,10 54,30

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 73,00 72.50
ACF-Holding 42.50 41,50
AhrendGr. c 248.00 248,00
Air Holland 30,80 32,30
Alg.Bank.Ned 39,80 40,40
ABN (div'9o) 38,00 38,40
AsdOpt.Tr. 21,30 21,20
Asd Rubber 5.40 5,30
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 102.60 103,00
Autlnd.R'dam 96,00 102,00b
BAM Groep 95,50 96,50
Batenburg 92,50 92.50
Beers 133,00 134,00
Begemann 167,00 166,50
Belindo 320,00 318,50
Berkei's P. 5,45 5,40
Blydenst-Will. 30,50 30.50
BoerDe, Kon. 334,00 333,00
de Boer Winkelbedr. 68,80 68,80
Bols 173,50 177.00
Boskalis W. 16,45 16,70
Boskalis pr 19,50 19,70
Braat Beheer 44,50 44.80
Breevast 16,80 17,30
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 860,00 860,00
Calvé-Delft c 970,00 975,00

Center Parcs 53,50 54,00
Centr.Suiker 82,70 83.30
Chamutte Unie 6,80 6,80
Cindu-Key 292,00 292,00
Claimindo 313,50 314.00
Content Beheer 23,30 23.40
Cred.LßN 48,50 49,50
Crown v.G.c 91,70 91.70
Delft Instrum. 50,50 50.50
Desseaux 246,00 245,50
Dorp-Groep 38,70 39,80
DSM(div'9o) 116.00
Econosto 375.00 376,00
EMBA 123,00 123,00
Eriks hold. 122,00 125,00
Flexovit Int. 94,80 98,30
Frans Maas c. 110.50 112.00
Furness 134,00 133,00a
Gamma Holding 92,00 91,50
Gamma pref 6,30 6,30b
Getronics 31,70 31,80
Geveke 46,50 46,50
Giessen-de N. 313,00 300,00
Goudsmit Ed. 423.00 426,00
Grasso's Kon. 136,00 134.80
Grolsch 146.80 146.00
GTI-Holding 192,00 193,50
Hagemeyer 107,80 109,00
Idem'/_div.'B9 104.00 105.00
HAL Trust B 15,00 15.00
HAL Trust Unit 14.90 14.90
H.B.G. 202.50 203,50
Hein Hold 106,00 106,00
Hoek's Mach. 201.00 202,00
Heineken Hld 106,00 106,00
HolLSeaS. 1,11 1,11
Holl. Kloos 505,00 503,00
Hoop Eff.bk. 10,60 10,60
Hunter D.pr. 4,60 4,60
ICA Holding 16,90 16,90
IHC Caland 49,00 49,20
Industr. My 220,00 205.00
Infotheek 29.90 29.60
Ing.Bur.Kondor 625.00 620,00
Kas-Ass. 44.80 44.50
Kempen Holding 14,30 d 14,20
KlenesSuik. 1400,00 1410.00
KBB 83,80 85,00
KBB c. 85.50 83,80
Kon.Sphinx 137,20 137,30
Koppelpoort H. 297,00 294,00a
Krasnapolsky 210,00 210,00
Landré & Gl. 67,00 67,00
Macintosh 45,00 44,50
Maxwell Petr. 680,00 685,00
Medicopharma 66,30 66.00
Idem (div9o) 59.00
Melia Int. 6,40 6,40
MHVAmsterdam 25.00 26,00
Moeara f nim 1180,00 1185,00
M.Enim 08-cert 15700.00 15500.00
MoolenenCo - 27.00 26,90
Mulder Bosk. 69,80 69.00
Multihouse 9,90 9,90
Mynbouwk. W. 415,50 415,50
Naeff ■ 300.00
NAGRON 50,80 51.00
NIB 617,00 616,00
NBM-Amstelland 18,90 18,70
NEDAP ■ 371,00 370,00
NKF Hold.cert. 335,50 333,50
Ned.Part.Mij 42.30 42,40
Ned.Springst. 9550.00
Norit 1010.00 1010.00

Nutricia gb 80,50 80,50
Nutricia vb 88,70 89,50
Nijv.t.Cate. 100,50 101.50
Nijv.Cate d'9o 95,00
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13.80 13,80
Orco Bank c. 78,00 77,50
OTRA 226,80 230.00
Palthe 106,00 105,00
Philips div.'9o 39.10
Pirelli Tyre 34,50 33,70
Polygram 34,80 35.30
Polynorm 114,00 f 113,40
Porcel. Fles 178,00 178.00
Ravast 47,00 47.00
Reesink 73,80 73,30
Riva 51,10 51,50
Riva (eert.) 49,00 49,50
Samas Groep 71.00 71.40
Sarakreek 30,00 30,30
Schuitema 1280.00 1300.00
Schuttersveld 44,50 46,20
Smit Intern. 68,00 68.00
Stßankiers c. 24,40 24,50
Stad Rotterdam c 48.00 48.50
Telegraaf De 100,80 100,00. Text.Twenthe 347,00 350,00
Tulip Comp. 42.50 42,80
Tw.Kabel Hold 162.50 164,90
Übbink 87.80 87.80
Union Fiets. 35,30 35,00
Ver.Glasfabr. 335,00 332,00
Verto 83,00 82.30
Volker Stev. 82.50 82.50
Vredestein 25,70 25,00 a
VRG-Groep 71.50 d 72.10
Wegener Tyl 205,00 204,50
West Invest 25.00 25,00
West Inv. wb. 100.00 100,00a
Wolters Kluwer 202,00 214,00
Idem div.'9o 50.20 53.50
Wyers 42,50 41,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,70 38.00
ABN Aand.f. 72.90 73.20
ABN Beleg! 57.50 58.00
ALBEFO 51,30 51,30
AldollarßFs 21.60 21.60
Alg.Fondsenb. 227.00 228.00
Alliance Fd 10.20 10,20
Amba 46.60
America Fund 290.00 290.00
Amro Eur.F. 74.00 73.00
Amro Far E.F. 59.30 59,70
AmroNethF. 77.00 77.60
Amro N.Am.F. 60.60 60.70
AmroObl.Gr. 154.00 154.10
Amvabel 76.50 76.50
AsianTigersFd 61.50 61.60
AsianSelFund 46.80 47.10
Bemco Austr. 49.00 49,00
Bever Belegg. 6,60 6,60
BOGAMIJ 109.10 109.80
CLN Obl.Waardef. 100.70 100.70
Delta Llovd 43.30 43.70
DP Am. Gr.F. 24,70 24,80
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 9.30 9.30
EMF rentefonds 59.70 59.60
Eur.Ass. Tr. 10.50 10,10
EOE DuStlnF. 301.00 303.00
EurGrFund 63,40 63.40

Euro Spain Fd 8,00 8,20
FlorenteFund - 100,00 100,00
Gim Global 50,00 50,00
Hend.Eur.Gr.F. 225.00 225.00
Henderson Spirit 62.50 63,00
Holland Fund 76.00 77.00
Holl.Obl.Fonds 116,50 115.50
Holl.Pac.F. 104.50 105,00
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 46.50 46.80
Inti.rc_T.Warr. 266.60 270.00
Jade Fonds 167.50 167.00
Japan Fund 26.00 26.70
Jap.lnd.AlphaFd 10400.00 9900.00
Japan Rot. Fund yen 8500,00 8600.00
Mal.Cap.F. $ 8.30 8,30
MeesObl.Div.Fonds 97,00 96.90
MX Int.Vent. 50.10 50.30
Nat.Res.Fund 1390.00 1360.00
Nedufo A * 132.00 132.00
Nedufo B 135.50 135.50
NMB Dutch Fund 39,50 39.60
NMB Global F. 48.00 48.00
NMB Oblig.F. 34.90 34.90
NMBRente F. , 102.30 102.50
NMB Vast Goed 38.10 38.30
Obam. Belegg. 216.90 215.50
OAMF Rentef. 12.55 12,55
Orcur.Ned.p. , 48.00 48,00
Pac.Dimens. 100.00 100.00
Pac.Prop.Sec.f. 43.80 43.60
Pierson Rente 100.80 101,00
Postb.Belegg.f. 52.00 52.00
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00
Rabo Obl.inv.f. 73,20 73.40
Rabo Obl.div.f. 48.20 48.20
Rabo Onr.g.f. 83,90 84,00
Rentalent Bel. 134.30 134.50
Rentotaal NV 30.80 30.70
RG groen 50.50 50.50
RG blauw . 49.50 49.30
RG geel 48.10 48.20
Rodin Prop.S 107.00 107.50
Rolinco cum.p 89.90 89,90
ScbTech 17.30 17.30
Technology F. 17.60 17.60
Tokyo Pac. H. 219,00 218,00
Trans Eur.F. 85.00 85.10
Transpac.F. 392,00 410.00
Uni-Invest 115.00 d 117,00
Unico Inv.F. 78,50 78,80
Unifonds 38.40 39.00
VWN 60.50 60.70
Vast Ned 131.00 131.10
VentureF.N. 43.20 43.20
VIB NV 82.20 82.20
VSB Mix Fund 50.90 51.00
WBOInt. 71.20 71,20
Wereldhave NV 200.30 198.50
Yen Value Fund 81,20 81,50

Buitenlandse obligaties
8:!. EEGB4II) 98.70 98.70b
3'/_ EngWarL 32,00 31.80
5% EIB 65 99.60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,20 1.20
Allied Signal Ind 36.00 36,00
Amer. Brands 66.60 66.70
Amer. Expres 28,30 28,80

Am.Tel.&Tel. 41.60 41.75
Ameritech 61.60 61,60
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Inc. 218.00
ASARCO Inc. 28,50 28.20
Atl. Richf. 113.50 114,80
BAT Industr. 7.30 7,30
Bell Atlantic 97.50 97.70
BellCanEnterpr 40.90 40,60'
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 56.20 56,00
BET Public , 2.60
Bethl. Steel " 18.20 18.20
Boeing Comp. 73.10 73,00
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16.70 16.70
Citicorp. 24.20 2450
Colgate-Palm. 58,00 58,00
Comm. Edison 34,25 34,40
Comp.Gen.El. 570,00
Control Data 20.60 20,30
Dai-IchiYen 2160.00
DaiwaSec. yen 1460.00 1460,00
Dow Chemical 65.50 65.70
Du Pont 38,75
Eastman Kodak 40.30 40,10
Elders IXL 2.90
Euroact.Zw.fr. 142.00
Exxon Corp. . 45.60 45.80
First Pac.HKS 1.45
Fluor Corp. 43.75
Ford Motor 46.50 47.10
Gen. Electric 66.50 66.80
Gen. Motors 46.20 45.80
Gillette 54.00 53.50
Goodyear 35.00 35,00
Grace & Co. 29.40 ,
Honeywell 89.60 90.60
Int.Bus.Mach. 110.00 110.10
Intem.Flavor 60.60
Intern. Paper 51,75
ITT Corp. 54,50 54.50
K.Benson ® 5017.30
Litton Ind. 73,10 72.80
Lockheed 37.50 37.00
Minnesota Mining 83,00 83,00
Mitsub.Elect. 1030.00
Mobil Oil 60.80 60.75
Morgan $ 34.70 35.20
New. Corp Auss 10.50 10,90
Nynex 84.20 84.10
Occ.Petr.Corp 27.20 27.10
Pac. Telesis 45.20 45.00
P.& O. © 5.70 d 5.80
Pepsico 67.50 67.50
Philip Morris C. 42.10 42.70
Phill. Petr. 25.30 25.30
Polaroid 45.70 45.50
Pnvatb Dkr 272.00 273,00
Quaker Oats 47.00
St.Gobin Ffr 640.00 645.00
Saralee 29.10
Schlumberger 50.10 50.60
SearsRoebuck 37.80 37.80
Sonv (ven) 49.00 49.20
Southw. Bell 58.60 58.00
Suzuki (ven) 916.00
Tandy Corp. 34.50 34.20
Texaco 58.60 58.60
Texas Instr. 37.10 37.60
TheCoastalC. 32.10 31.70
T.I.P Eur. 1.87 d 1,87

Toshiba Corp. 1020.00 1020.00
Union Carbide 21.00
Union Pacific 69.70 69.70
Unisys 15.00 15.00
USX Corp 34.50 34.60
USWest ■ 73.60 73.60
Warner Lamb. 109.10
Westinghouse 76.60 76.60
Woolworth 62.50 62.60
Xerox Corp. 55,00 55.20

Certificaten Amerika
AMAX Inc. 48.00 49.00
Am. Home Prod. 193.00
ATT Nedam 77.50 77.50
ASARCO Inc. 44.50
Atl.Richf. 213.00 214.00
Boeing Corp. 136.50 136.50
Can. Pacific 35.50 34.00
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 29.00 29.50
Citicorp. 44.50 44,50
Colgate-Palm. 109.00 109.00
Control Data 33.50 33.50
Dow Chemical 121,50 121,50
Eastman Kodak 73,50 73,50
Exxon Corp. 86.00 86.00
Fluor Corp. 79.00
Gen. Electric 124.50 124.50
Gen. Motors 84.00 83.50
Gillette 97,00 100.00
Goodyear 66.00 66,00
Inco 46,50 45,00
IBM. 204.00 204.50
Int. Flavors 113.50
ITT Corp. 119.00 .
Kroger 24.00 24.00
Lockheed 68.00 68.00
Merck&Co. 138.00 138.00
Minn. Min. 156.00 156.00
Pepsi Co. 126.00 126.00
Philip Morris C. 77.00 79.50
Phill. Petr. 47.50 46.50
Polaroid 80.50 79.00
Procter&G. 132.00
Quaker Oats 92.00
Schlumberger 95.00 96.00
Sears Roebuck 70.50. 71,00
Shell Canada 60,50 59.50
Tandy Corp. 63.50 63.00
Texas Instr. 70.00 69.50
Union Pacific 131.00 131.00
Unisys Corp 31,50 29,00
USX Corp 64.00 64,00
Varity Corp 3,90
Westinghouse 142.50 142.50
Woolworth 116.00 116,00
Xerox Corp. 97,00 98,00

Certificaten overig
Deutsche B. 805.00 787.00
Dresdner B. 428.00 424.00
Hitachi (500) 1100.00
Hoechst 300.00 297.50
Nestlé 8600.00 8600.00
Siemehs 777.00 779.00

Warrants
Akzo 23.50 24,50
Bogamij 6.00 6.00

Falcons Sec. 24.50 24.70
K.L.M. 85-92 90,90 92.80Stßankiers b 0,72 0.72

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12.60 12.60
10'_ ABN 87 93.25 93.25
13Amev 85 97.50 97.50
10Amev85 101.60 101.60
11Amev 86 91.50 91.50
10'_Amro 86 94.50 94.75
10Amro 87 93.50 93.50s. Amro 86 91.00 91,00
Amro Bank wr 11.60 12.50
Amro zw 86 71.00 71.25
9BMH ecu 85-92 95.30 95.30
7 BMH 87 94,00 94,00
10V»EEG-ecu 84 99.40 99.40
9;i/.EIB-ecu 85 95.90 95.90
12'_ HIAirl.F 94.90 95.00
11. NGU 83 100.00 100.00
10 NGU 83 100,00 100.00
2' -.NMB Pb.B6 82.70 82.70
NMB Postb.war. 84.25 85.50
8<

_
Phil. 86 97.50 97.50

8% Phil.B3 99.00 99.00
lHtoboB3 101.20 101.20
9 Rabo 85 94.25 94.00
7 Rabo 84 98.00 98.00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6.20 6.20
Bredero aand. 22.50 .22,50
Bredero eert. 22,00 22.00
11Bredero 21.00 b 23.00

LTVCorp. 1.40 1.40
5 Nederh. 68-78 23.50 23.50
RSV. Cert o.Boe 0.83
7',; RSV69 86.50 86.50 b

Parallelmarkt
Alanheri 26,30 27.00
Berghuizer 35.90 35.70
Besouw Van c. 54,50 54.50
CBI Barin Oc.yen 2000.00 2000.00
Comm.Obl.F.l 94,40 94,30
Comm.Obl.F.2 93.90 93,80
Comm.Obl.F.3 94,30 94,30
De Drie Electr. 30,30 30,00
Dico Intern. 106.50 107,00
DOCdata 29,10 28,90
Ehco-KLM Kl. 38,40 38.90
E&L Belegg. 1 73,90 74,40
E&L Belegg.2 73,90 74.20
E&L Belegg.3 75,90 76.10
Free Rec.Sh. 32,50 32.50
Geld.Pap.c. 69,50 71.50
Gouda Vuurv c 100,20 100.20
Groenendijk 37,00 37.10
Grontmij c. 193,00 193.50

" HCA Holding 55.20 55,30
Hes Beheer 262,00 272,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,05 4,10
Interview Eur. 8,10 8.10
Inv. Mij Ned. 46.10 46,10
Kuehne+Heitz 49,40 49,90
LCI Comp.Gr. 17,10 17,00

Idem 8 st. 0,67 0.67
Melle 309.00 309.20
Nedschroef 125.50 128,00
Nevas st.(cert) 0,78
Nevas st.(cpref) 0,64 0,66
Newavs Elec. 10.20 10.60
NOG Bel.fonds 31.90 31.90
pan pacific 10,70 10.70
Pie Med. 12,90 12.80
Poolgarant 9.20 9.20
Simac Teen. 17,80 17,80
Sligro Beh. 53,70 53,80
Verkade Kon. 402.00 401,50
VHS Onr. Goed 13,80 14,00
Weweler 87,50 86,80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

aegn c apr 115.00 445 5.60 0,00
aegn c jul 120.00 423 4,40 440
aegn c jul 125.00 640 2.30 2.60
akzo c apr 130.00 617 4.60 5.20
akzo c apr 135.00 497 1.00 I,loa
akzo c jul 130.00 702 5.90 6.00
amro c apr 80.00 473 0.10 0.10
dsm c apr 120.00 1280 4.00 b 6.30b
dsm c jul 115.00 544 9.00
dsm c jul 120.00 934 4.70 640
dsm c jul 125.00 1022 2.90
dsm c jul 130.00 437 1.40
dsm p apr 120.00 438 2.80 1.20
els c apr 80.00 462 1.50 3.20
coc c apr 285.00 952 7,00 9,50
coc c apr 290,00 1223 3.10 5.00
coc c api' 295.00 850 1.00 1,50
coc c mei 290.00 429 6.00 7.00a
coc c mei 295.00 461 3.60 5.00
coc p apr 295.00 873 4.60 a 2.50
gist c apr 30.00 452 1.70 2.50
gist c jul 30.00 415 2.90 a 3.40
hoog c apr 80.00 803 1.90 2.20
hoog c jul 80.00 511 4.00 4.60
hoog c jul 85.00 489 2.30 2.40
hoog p apr 80.00 411 0.60 0.50
hoog p jul 80.00 408 6.80 6.50
kim c apr 35.00 594 0.50 1.40
knp c apr 40.00 757 4.00 5.20
knp c apr 45.00 407 0.10 0.10
knp c jul 40.00 452 4.00 5.00
natn c apr 70.00 979 2.70 2,90
phil c apr 40.00 604 0.90 1.10
phil c jul 40.00 509 3.20 3.40
phil c jul 42,50 703 2.10 2.20
phil c 094 45.00 402 9.50 9.80
phil p jul 40.00 424 1.50' 1.50
olie c apr 140.00 949 2,90 3.00
olie c okt 145,00 531 6,00 6,00
olie p jul 140,00 420 5,00 4.90
olie p jul 145.00 559 8.50 7.80
voc c apr 35.00 778 5.10 5.40
voc c apr 40,00 1756 0.80 0.70
voc c jul 35.00 608 6.40 6.10
voc c jul 42.50 973 2.10 2.10
voc c jul 45,00 718 1.50 1.40
wes c apr 70.00 425 2.40 3.50
wes c jul 70.00 562 4.50 5.00
wes c okt 75.00 442 3.50 4.30

a=laten d=e_-di¥idend
b=bieden e=gedaan+bieden
c=ei-clalm f=gedaan-Haten

economie

Centrales akkoord
met stakingsrecht
voor ambtenaren

DEN HAAG - De vier ambtenaren-
centrales hebben ingestemd met
het besluit van minister Dales van
binnenlandse zaken om ambtena-
ren stakingsrecht te geven. Het sta-
kingsrecht wordt niet bij wet gere-
geld, maar treedt feitelijk in wer-
king doordat de Nederlandse rege-
ring het Europees Sociaal Handvest
(ESH) op dit punt alsnog onder-
schrijft.
Voor militairen en burgerpersoneel
van defensie is wel een wettelijke
regeling in de maak. Eind maart
ging de Ministerraad al akkoord
met het besluit van Dales. In 1978
maakte het toenmalige kabinet een
voorbehoud bij artikel 6 van het
ESH, waarin het stakingsrecht voorambtenaren is vastgelegd.
Hetkabinet was bang dat onbeperk-
te uitoefening van het stakingsrecht
door bijvoorbeeld politie en brand-
weer onaanvaardbare gevolgen
voor de samenleving zou hebben.
Die vrees is volgens Dales onterecht

gebleken.
Zonodig kan de rechter om een oor-
deel worden gevraagd, net zoals dal
voor de marktsector geldt. In de
praktijk en in de rechtspraak is het
recht op het voeren van collectieve
acties door overheidspersoneel er-
kend. De Tweede Kamer moet zich
nog over het voorstel van Dales uit-
spreken.

Conferentie over
'files' in de lucht

AMSTERDAM - De ministers
van transport uit 23 Europese
landen praten op 24 april in Pa-
rijs met elkaar over de verkeers-
problemen in het Europese
luchtruim. De Europese organi-
satie voor burgerluchtvaart
ECAC (European Civil Aviation
Conference) heeft dat gisteren
bekendgemaakt.

De bedoeling van de conferentie
is dat er een gezamenlijke strate-

gie wordt aanvaard tegen de ver-
stopping van de luchtroutes bo-
ven Europa. De betrokken natio-
nale overheden hebben daartoe
een speciale ambtelijke werk-
groep in het leven geroepen die
over de verkeersproblematiek
een rapport heeft opgesteld. Het
rapport geeft mogelijkheden aan
om de verwerkingscapaciteit van
de Europese luchtverkeerslei-
dingscentra te vergroten.
Volgens een woordvoerder van

het ministerie van Verkeer en
Waterstaat gaan de aangedragen
oplossingen in de richting van
het internationaal beter op el-
kaar afstemmen van de compu-
terapparatuur van de verschil-
lende verkeersleidingscentra.

De conferentie die op 24 april
plaats heeft, is een vervolg op
een ministersconferentie die in
oktober 1988 werd gehouden in
Frankfurt. Toen zijn er al maatre-
gelen getroffen tegen de ver-
keersopstoppingen in de lucht-
vaart. Die maatregelen hebben
ertoe geleid dat er momenteel al
twintig procent meer luchtver-
keer kan worden afgewikkeld.
De voorspellingenzijn echter dat
het luchtverkeer tussen nu en
het jaar 2000 verdubbelt, aldus
de ECAC.

Goed jaar
Generale

BRUSSEL - De Generale Maat-
schappij, een van Belgie's grootste
houdstermaatschappijen, heeft in
1989 een behoorlijk resultaat ge-
boekt. Een nettowinst van 20,1 mil-
jard frank (circa 1,08 miljard gul-
den) betekende een duidelijkevoor-
uitgang vergeleken met het verlies
van 872 miljoen frank (ruim 47 mil-
joen gulden) dat nog over 1988 werd
geleden. Het winstcijfer wekte op
zich geen verbazing, al had het be-
drijf op twee miljard frank minder
gerekönd en rekenden deskundigen
juist op een hoger winstbedrag, van
21 miljard frank. Het resultaat geeft
niettemin aan dat het concern de
overnameperikelen uit 1988, toen de
Italiaan Carlo de Benedetti vergeefs
probeerde een meerderheidsaan-
deel in de Generale te verwerven,
goed heeft doorstaan.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 18-04-1990 om14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles inkg:
Goud: onbewerkt (22.490-/23.900;
vorige ’ 22.490-/22.990; bewerkt ver-
koop ’ 24.690; vorige ’ 24.590 laten.
Zilver: onbewerkt f 270-f 340 vorige

’ 270-/ 340; bewerkt verkoop ’ 380 la-
ten, vorige ’ 380 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
deensekroon (100) 27,95 30.45
duitse mark (100) 110.00 113.90
engelse pond 2,95 3,20
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 1.89075-1.89325
antill.gulden 1.0420-1.0720
austr.dollar 1.4430-1.4530
belg.frank (100) 5,4375-5.4425
canad.dollar ■ 1,62275-1.02525
deense kroon (100) 29.535-29.585
duitse mark (100) 112,575-112.625
engelse pond 3.0905-3.0955
franse frank (100) 33.485-33.535
griekse dr. (100) 1,1080-1.2080
hongk.dollar (100) 24.1750-24.4250
ierse pond 3.0140-3.0240
ital.lire (10.000) 15.310-15,360
jap.yen (10.000) 118.37-118.47
nwzeel.dollar 1.0890-1.0990
noorse kroon (100) 28.885-28.935
oostenr.sch. (100) 15.9930-16.0030
saudi ar.ryal (100) 50,3750-50,6250
spaanse pes. (100) 1,7720-1,7820
surin.gulden 1,0400-1.0800
zweedse kr. (100) 30.950-31.000
zwits.frank (100) 126.800-126.850
e.e.u. 2.2975-2.3025

KNP op koers
AMSTERDAM - De markten van
het papierconcern KNP vertonen
momenteel een gezonde groei. In de
voor KNP belangrijke segmenten
overtreft de groei van de produktie-
capaciteit echter de__e marktgroei.
Een verlaging van de grondstoffen-
prijzen staat tegenover een stijging
van energie- en personeelskosten,
zo heeft het bestuur woensdag tij-
dens de jaarvergadering laten we-
ten.
De gang van zaken in de eerste
maanden van dit jaar bevestigt de
ontwikkelingvan de resultaten voor
het eerste halfjaar van 1990, die in
overeenstemming is met die van de
tweede helft van 1989 (f 131 mil-
joen).

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197.60 198.60
id excl.kon.olie 192.40 193,60
internationals 196.20 196.80
lokale ondernem. 201.00 202.50
id financieel 149.00 149.30
id niet-financ. 252.50 255.20
CBS-Herbeleesingsindex (1983=100)
algemeen . 258.20 259.70
id excl.kon.olie 239.90 241,70
internationals 265.80 266.60
lokale ondernem. 248.90 251.10
id financieel 194.20 195,30
id niet-financ. 302.20 305.40
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 119.10 120.2(1
internation 114.70 115.10
lokaal 119.90 121.10
fin.instel] 109.50 109.60alg. banken 106.80 107.10
verzekering 112.90 113.00
niet-financ 123,10 124,50
industrie 124.30 126.30
transpopsl 137.40 138.90

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - ln het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 134.90-135,00 (134,90)
Kon.Olie 141.70-142.50 (142,50)
Philips 40,70-41.00gl (40.90)
Unilever 148.00-148,50 (148.50)
KLM 36.20 (30.20)

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 2772.30 1185.03 214.35 1025 75
Hoogst 2775.68 1189.72 215.23 102813
Laagst 2722.75 1167.32 210.89 1008 43Slot 2732.88 1172.12 211.96 1012.51
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Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581,-476,--
440, is

meegedekt, effectieve
rente vanaf 12,2%, andere
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,9%
2e hypotheken

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

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. «ses
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2%per

maand.

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

DIABETES I
IS OVERAL

Diabetes (suiker-
ziekte) is een

ingrijpende aan-
doening dieRoy

altijd en overal met
zich meedraagt.

______ ~ ,^^*~" s

zijn eigen bloedsuiker-
waarde moet bepalen.
Niet één keer, maar de
rest van zijn leven!
Oe wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun datweten-
schappelijkonderzoek,
steun hetDiabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766
t.n.v. DFN, AMERSFOORT

Executie
verkoop

Op vrijdag, 20
april 1990, om 11.00
uur, vindt een
openbare verkoop
plaats.
De verkoop komt
voor rekening van
J.W.K. Roger De
Campagnolle,
Italiëlaan 97 te
Heerlen.

Te koop wordt
aangeboden:

een
personenauto/jeep
merk Suzuki
kenteken JK-18-DK.

De plaats van
verkoop is Heerlen,
Italiëlaan 97.

De goederen
zijn te bezichtigen op
vrijdag 20 april 1990
van 10.45 tot 11.00
uur. Alleen contante
betaling. Geen
opgeld.

De verkoop
vindt plaats in
opdracht van de
Ontvanger der
Rijksbelastingen te
Heerfen
(Belastingdienst
Particulieren Heerlen),
Groene Boord 21.

De deurwaarder
belast met
executie.

Belastingdienst
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Belbus

Makro
PvdA'er Jos Zuidgeest gaat finan-
ciën doen1en 'trekt' samen met Sa-
velsbergh het centrumplan. Verder
houdt hij zich bezig met bestuurlij-
ke informatie, interne zaken en ar-
chiefdienst.

Wel werd duidelijk dat de culturele
instellingen niet geprivatiseerd
worden, maarvoortaan rechtstreeks
onder de dienst Cultuur, Sport en
Recreatie vallen. De huidige formu-
le met bestuurscommissies ver-
dwijnt. Bij het project Sociale Ver-
nieuwing staan Els Haenen en Do-
rien Visser samen met Hub Savels-
bergh aan hetroer.

Vernieuwing

S ut^ heeft deverschijning
l^j °nze krant gisteren voor
*)<_ J^O-t opschudding gezorgd.
'er/, 'dden dat de Makro zouleizen naar Heerlen. Was
'*)cfc eUen schrikken. Maar ge-
>inol°/het0l°/het betrof een verschrij-
i\ty- Het is 'slechts' Kwantum
"elc.2 Nuth vertrekt > zodat sla-
L e. nachten verder overbo-s Jyn.

Uitwisseling vacatures
met Aken groeit gestaag

Maar over de bemiddeling in het al-
gemeen is Moonen zeer tevreden-
":,„Vooral als je bedenkt dat men-
sen die over de grens werk zoeken
in heel andere omstandigheden
moeten gaan werken."

Van de nieuwelingen krijgt Jeroen
van Gessel Openbare Werken en
Personeel en Organisatie, terwijl
Els Haenen de post Onderwijs en
Cultuur* Sport en Recreatie onder
haar hoede zal nemen. Dorien Vis-
ser bekleedt deportefeuilles Sociale
Zaken en WSW, de gecombineerde
dienst waaronder Volksgezond-
heid, Jeugd en Jongeren, Bejaarden
en Emancipatie vallen en tenslotte
Arbeidsmarkt-toeleiding.

Openbare werken

kamp hebben ingericht. Eer-
der deze week drongen acti-
visten ongezien bij de Af-
cent-basis en het Ameri-
kaanse wapendepot binnen,
waar ze onder meer vredes-
leuzen op de muren kalkten.
Gisteren bleef het evenwel
bij de blokkade die welis-
waar tumultueus, maar
zonder ernstige wanklank
verliep. Wel greep de politie
in, toen één actievoerder
zich van de Afcent-hoofd-
poort verwijderde met de
bedoeling vredestickers te
plakken. Ook een activist
die met een spandoek rond-
liep, werd aangehouden.

Foto: FRANS RADE

Blokkade
" Vijftien vredesactivisten
hebben gisteren meerdere
uren de hoofdpoort van de
Afcentbasis aan de Aker-
straat in Brunssum geblok-
keerd. De marechaussee
greep niet in, hoewel het ver-
keer van en naar de basis
een heel eind moest omrij-
den om via de poort aan de
Venweg op of van het mili-
taire terrein te geraken.
Zoals bekend verblijven mo-
menteel een kleine twintig
vredesactivisten op cam-
ping 'De Zeekoelen' in
Brunssum, waar zij voor ze-
ven dagen een vredesactie-

Van onze verslaggeefster
HEERLEN/AKEN - De uitwisse-
ling van vacatures in de regio's
Heerlen en Kerkrade met het ar-
beidsbureau van Aken loopt boven
verwachting goed.
Het afgelopen jaar werden 615
werkzoekenden doorverwezen, 118
van hen vonden in Duitsland een
baan. In 1988 lag het aantal doorver-
wijzingen nog op 386.

Twee jaar geleden werd er op de ar-
beidsbureaus van Heerlen en Kerk-
rade een speciaal apparaat geplaatst
dat op microfiche vastgelegde infor-
matie over vacatures bevat die bij
het arbeidsbureauvan Aken zijn ge-
registreerd. Op dit moment zijn er
ruim 4.000 vacatures in opgeslagen
die dagelijks worden 'ververst.

Merel
G%rien nieuws van het

politiefront van-
Hr aar wel een ander be-

te, waarvan de politieba-
\ ,en'cen dat het de moeite
fe( het vermelden waard is.
\ hat om een merel, die een
eiy, heeft gebouwd in het fiet-
itjg van de Landgraafse po-
lio' ,Meel leuk," wist een
\ y°erder gisteren te vertel-

*' n en al vier eitjes in
V>f-St' Kunnen jullieeven een
% te komen maken?"

' «at zullen we maar laten.
i^. s'ot is een broedende merel
h^^iet direct een geweldige
\t -"Ur- Maar toch leuk dat de1^ te even belde. Hopelijkvin-
% lJ de merel niet al te geinig
WUrmen ze hem de nodigern zijn eitjes ook daadwer-

JK uit te broeden.

Zoals gezegd, hoofdpunten van be-
leid werden nog niet bekend ge-
maakt en daarom is verder alleen
nog vermeldenswaard dat Bijsmans
de bewering van Groepering Heer-
len-Noord ontkende als zou burge-
meester Van Zeil zich actief met de
coalitievorming bemoeid hebben.
„Hij is alleenperiodiek op de hoogte
gehouden van de stand van zaken.
Meer niet".

Van Zeil

Directeur Winkel van het arbeids-
bureau in Aken constateert dat
Duitse werklozen niet zo gauw ertoe
overgaan om een betrekking in Ne-
derland te zoeken.„ln feite is er al-
tijd al sprake geweest van een soort
eenrichtingsverkeer. Bij ons is het
aanbod groter en de loonfaciliteiten
zijn gunstiger. En voor Duitsers
vormt de Nederlandse taal toch ook
een grote barrière." Winkel wijst
overigens de stelling van de hand
dat vooral ongeschoold Nederlands
personeel in Duitsland Aan de slag
kan. Hij vindt wel dat er nog het een
en ander verbeterd kan worden aan
de erkenning van diploma's'in het
buitenland.

Eenrichtingverkeer

Kunst dwars door Kerkrade

De bemiddeling ligt moeilijker bij
banen die hogere eisen stellen aan
de opleiding. Woordvoerder G.
Moonen van het arbeidsbureau
Heerlen: „Bij dat soort beroepen
wordt de beheersing van de Duitse
taal toch zeer belangrijk. De hoger
opgeleide werklozen reageren ook
niet in dezelfde mate als de mensen
die we nu konden plaatsen. Het aan-
tal meldingen uit Aken stijgt nog
steeds en er blijft een enorme hoop
vacatures open staan."

Onvervuld
Met name in sectoren als horeca,
vervoer, bouw, electrotechniek, me-
taal, administratie en verzorging ko-
men Nederlandse werkzoekenden
snel aan de slag.

Pastoor Benders is in Herten,Kerk-
rade, Venlo en Meerssen als kape-
laan werkzaam geweest. In 1973
werd hij pastoor in Kerkrade en
kwam in 1981 als pastoor naar Schin
op Geul.

SCHIN OP GEUL - De in Schaes-
berg geboren pastoor Benders viert
zondag in de St. Mauritius-parochie
in Schin op Geul zijn veertig jarig
priesterfeest.

Priesterfeest
Schaesbergenaar

Begin mei wordt er in Enschede een
conferentie gehouden waarop de
Nederlandse en Duitse arbeidsbu-
reaus samen komen om de samen-
werking tussen de buurlanden ver-
der te bevorderen.

Datalijn
De grensoverschrijdende bemidde-
ling tussen de arbeidsbureaus is in
heel Nederland in een stroomver-
snelling aan het komen. Zo bestaat
in Twente een rechtstreekse data-
lijn waarop 's nachts vacatures uit
Duitsland worden doorgeseind.Ei (3)

tOf, van mensen
H ?n soms geprojecteerd op
*Xt_ ] °f de kip en het ei. Men

e 00'c andersom bezien.
*è.rf' "T-en: hae löpt 't einao en
[e^g hm vlege. Hae züt oet es'de i.°P eier löpt (onbeholpen).
fyje °Pt wie 'n hm die 't ei neet
<tdt .^uert (hulpeloos). Hae
Jö zten eier in de niëëtele ge-

(Öe J-bedrogen uitgekomen).'
\oLt CLat 'n ei mieë in de vot
\_J?happelijk hoger, meer
Sas d' intelligenter). Hae
%f v°l wie 'n ei. Hae telt deKi ?*de eier gelagzint (voor-
h»i u de vdöl eier höbbe,
Sse ze vüöl siale (rijke
Sori71 verteren veel, doen veel
%__ ,lge uitgaven). Mit hun is
'e _-^.°k en ei (dikke vrenden).

L? ssip0t neet mit eier nao de
I \fterpe- Me mot? gein ei
u^civ, r 'laan lègke, hae treut5b e^' Eier teste (tasten of de

0
e* moet leggen alvorensUr buiten te laten).

KIK heeft als lokatie gekozen
voor winkels, café's, openbare
gebouwen en kantoren. „We wil-
len kunst dichter bij de mensen
brengen en niet weghangen in
een museum of galerij", licht
voorzitter Han de Jong diekeuze
toe. „Het leek ons daarom aardig
om de Kerkradenaren te verras-
sen. Wanneer ze een brood gaan
kopen of een pilsje pakken, staan
ze opeens voor een kunstwerk. "
Die ontmoetingen kunnen op 45
verschillende plekken in Kerkra-
de plaatsvinden. Op iedere loca-

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - De vereniging
Kunst in Kerkrade (KIK) rondde
gisteren de voorbereidende ge-
sprekken af over de in mei en
junite houden kunsttentoonstel-
ling in Kerkrade.
KIK werkt daartoe samen met
een aantal instanties, waaronder
de kunstuitleen van het Bonne-
fantenmuseum, het Wijngracht-
theater en de Rodahal.
Op 45 plaatsen in Kerkrade wor-
denvan 26 mei tot en met 23 juni
kunstwerken tentoongesteld.

De helft van de collectie die een
maand lang in Kerkrade te zien
zal zijn, is' afkomstig van het
Bonnefantenmuseum. De ande-
re helft levertKIK, de vereniging
van Limburgse kunstenaars die
in augustus 1989 werd opgericht.
Behalve schilderijen en grafisch
werk bestaat de expositie uit fo-
to's, keramiek, beeldhouw- en
edelsmeedwerk. Binnenkort
kunnen de deelnemers in de Ro-
dahal hun keuze maken uit bijna
driehonderd werken.

tic komen twee kunstvoorwer-
pen te staan.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Heerlens wet-
houder Hub Savelsbergh
krijgt de komende vier jaar
een bijzonder zwaar takenpak-
ket. Niet alleen blijft hij loco-
burgemeester, hij gaat econo-
mische zaken doen en be-
houdt ook dezware post stads-
ontwikkeling, waaronder
ruimtelijke ordening, volks-
huisvesting, milieu, het grond-
en'woningbedrijf vallen. En
dan zal de CDAer ook nog een
voortrekkersrol vervullen bij
het centrumplan én bij het
project sociale vernieuwing.

E;ij de presentatie van de nieuwe
portefeuilleverdeling van de wet-
houders gingen de kersverse coali-
tiegenoten CDA en PvdA nog niet
in op het coalitieprogramma. „Er is
een principe-akkoord, maar dat
wordt nu nog tekstueel ingevuld",
zeiden de woordvoerders Bijsmans
en Zuidgeest, terwijl een verdieping
hoger nog driftig overlegd werd
door de fracties.

Snorfiets
e'e/oontje gekregen vanrouw Meeuwsen uit Heer-
'Meneer, ze hebben onze"iJrt ets gestolen. Ik ga gister-

joj a 9 naar een videotheek in_ ytberg, kom buiten en weg
In blauwe snorfiets. Nu
\j man en ik minderva-en de snorfiets is ons enige

Kunt u mis-
i_*n een oproep plaatsen?

heeft de diefwel me-Jc*en met ons en brengt hij
H^QTfiets, die toch niet zo
_

~9aat, weer terug."
!je daadwerkelijk iemand,___ Slnds kort 'in het bezit is'
i een blauwe snorfiets, merk

(type 101 - XJS 850)e9ing krijgen, dan kan hij
tr snorfiets en spijtgevoelens
'Mi 0p de VriJdagstraat 12
[tl *°'enbergi. Mevrouw Meeuw-
Hh^1 Delo°/d °y teruggave
'oli' gestolen goed de affairea"e discretie af te handelen.

n^et 9aat goed met de belbus
Zelfs zo goed

de gemeente nu subsidie
y

rï
de stichting Ouderwelzijn

.^erbanken gaat verstrek-. voor het in eigendom ver-
jJSew van de bus. Na een
l eftijd van ruim een jaar isNoodzaak van de belbus nu
\^tu>ijfeld aangetoond. Meer
ijlt personen maken dage-
" van de buurtbus gebruik.

L.ln toekomst zal dit aantal
'lsf groeien.

Zware job voor Savelsbergh
Heerlens wethouder bij alle belangrijke projecten betrokken

Een deel van het toegekende be-
drag zal dienen om klimrekken
voor de kinderen aan te schaffen.

aantal daklozen dat gehuisvest
kan worden, is sinds een aantal
jaren uitgebreid van tien naar
vijftien mensen.

De centrale 'huiskamer' was dui-
delijk te klein geworden en zon-
der te wachten op steun van de
overheid, werd gestart met de

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - Het crisisopvang-
centrum Oostelijke Mijnstreek
heeft een bedrag van 12.500 gul-
den ontvangen van de Stichting
Kinderpostzegels. Met deze gift,
wil het team van 'der Koempel'
het verblijf in het centrum een
stuk aangenamer maken.

Sinds vier jaar is het crisisop-
vangcentrum voor de Oostelijke
Mijnstreek gevestigd aan de Ge-
rard Bruningstraat in Heerlen.
Mensen die door omstandighe-
den geen onderdak hebben, kun-
nen daar gemiddeld veertien da-
gen terugvallen op de zogenaam-
de 'brood-bed-bad'-opvang.

Daarna volgt veelal plaatsing in
een internaat of maakt een uitke-
ring een einde aan de nood.
Hoewel er subsidiegelden van
het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur
(WVC) binnenkomen, hebben de
hulpverleners dringend behoefte
aan aanvullende middelen. Het

uitbouw van de ruimte. In 1989
vroeg 'der Koempel' om finan-
ciële ondersteuning van de
Stichting Kinderpostzegels. Die
aanvraag werd nu gehonoreerd.
Instanties die een aanvraag in-
dienen moeten bij hun dagelijk-
se activiteiten het kind centraal
stellen. Bij 'der Koempel' komen
vaak alleenstaande vaders of
moeders met kinderen terecht.
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Achttien keer
door het rood

HEERLEN- De politie van Heerlen
heeft gisteren tijdens de spitsuren
controles uitgeoefend op kruisin-
gen, die beveiligd zijn door ver-
keerslichten. Achttien automobilis-
ten werden wegens het rijden door
rood licht bekeurd. Nog eens acht-
tien chauffeurs werden wegens an-
dere overtredingen geboekt, waar-
onder voornamelijk het niet dragen
van de gordel. Bovendien werd één
auto in beslag genomen, omdat de
eigenaar niet verzekerd was. Er wer-
dook nog een taxi-chauffeur beboet
werd omdat .hij de Rijtijdenwet
overtreden had.

Schuilplaats
verslaafden
verdwijnt
Van onze verslaggever

HEERLEN - De voormalige verffa-
briek Hardy aan de Parallelweg in
Heerlen gaat tegen de grond. Het
gebouw, ook wel bekend onder de
naam Skiwerkplaats, groeide de
laatste tijd uit tot een tweede garage
Sondagh. Het verblijfvan de drug-
gebruikers in het sinds kort leeg-
staande pand was voor omwonen-
den aanleiding om het gebouw
dicht te spijkeren.

De gemeente heet jarenlang onder-
handeld met de eigenaar, omdat het
pand moestverdwijnen in het kader
van de operatie 'sanering Eikender-
veld'. Het bereikte akkoord houdt
in dat de gemeente in totaal 880.000
gulden betaalt. Op de vrijkomende
grondkomen woningen.

Landgraafse naar
miss-verkiezing
in Sovjet-Unie

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Ellen Quadvlieg
(20) uit Landgraaf, die onlangs de
titel 'Miss Limburg Internationaal'
in de wacht wist te slepen, vertrekt
binnenkort naar de Russische
hoofdstad Moskou om daar in het
weekeinde van 28 en 29 april mee te
doen aan de zogeheten 'Miss Char-
me-verkiezingen.

Ellen wordt door de Limburgse
stichting Ccli, die al jaren garant
staat voor de organisatie van diver-
se miss-verkiezingen in Nederland
en België, uitgezonden. Wat de jon-
gedame uit Landgraaf precies in
Moskou te wachten staat, is niet be-
kend. Maar de Landgraafse schone
gaat ervan uit dat ze op 1 mei met
een belangrijke ervaringrijker weer
in het Limburgse terugkeert.

Werkloosheid
verder gedaald

HEERLEN -De werkloosheid in de
Oostelijke Mijnstreek is vorige
maand opnieuw gedaald. Bij het
Gewestelijk Arbeidsbureau in
Heerlen stonden eind maart 13.642
werkzoekenden ingeschreven. Dat
waren er 457 minder daneen maand
eerder. De daling van 0,5% zet zich
door in alle categorieën: mannen,
vrouwen en schoolverlaters. De
meeste mensen vonden een baan in
de sectoren bouw, horeca, metaai,
"kantoor en transport.
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In plaats van kaarten
t

Een hart vol liefde en goedheid
heeft opgehouden te slaan.

Heden overleed onze broer, zwager, oom en goede
vriend

Arnold Jessen
na een langdurige,zware ziekte, voorzien van het h.
sacrament der ziekenzalving in de leeftijd van 69
jaar.

Fam. Stevens-Penners
Fam. Jessen
Fam. Welters
en alleoverige familieleden

5135 Selfkant-Isenbruch, Bachstraat 2
17 april 1990
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 21 april 1990 om 10.00 uur in de parochie-
kerk St.-Gertrudis te Havert.
De dodenwake wordt gehouden op donderdag en
vrijdag om 19.00 uur in de kapel te Isenbruch'.
De bijzetting vindt later in besloten familiekring
plaats.
Wij zien af van eventuele kransen en bloemstuk-
ken.

Wegens sterfgeval is ons bedrijf

Reifen Stevens
Tuddern

op zaterdag 21 april
de hele dag gesloten.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, op 49-
-jarige leeftijd, onverwacht van ons is heengegaan

Albert Baburek
advocaat-procureur

Heerlen: Tiny
Frank en Lilian
Karin en Peter
Familie Baburek

Heerlen, Schaesbergerweg 60, 16 april 1990
Corr.adres:
Vrusschemigerweg 215, 6417 PT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 21 april om 10.30 uur in de kerk O.L. Vrouw
van de Berg Carmel te Leenhof-Landgraaf, waarna
de begrafenis is op de algemene begraafplaats Im-
stenrade te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Albert is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20te Heerlen, alwaar dagelijksbe-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

ADVOCATENKANTOOR
AMSTENRADERWEG

De lopende zaken van wijlen mr. A. Baburek zullen
worden waargenomen door de mrs. Rauh, Bordes,
Kikken en Tomlow-Keppler, advocaten en procu-
reurs, kantoorhoudende te Hoensbroek-Heerlen
aan de Amstenraderweg no. 9.
Tel. 045-212254, pb 15, 6430 AA Hoensbroek.

Met grote droefheid gevenik en mijn kinderen ken-
nis van het verlies van mijn zoon Albert, die altijd
voor ons en iedereen klaarstond en in zijn leven
veel goed werk heeft verricht

Albert Baburek
advocaat-procureur

Hij verliet ons op 49-jarige leeftijd, maar hij zal al-
tijd in mijn en onze gedachten blijven voortleven.

Franz Baburek
Frans, Jeany en kinderen
Martin, Willy en kind
Karel, Rosie en kinderen
Annie, Theo
Hein
Jozef, Cora en kinderen
Agnes en kinderen
Christien, Hans
Huub
Wiel
Maria

Franz Baburek
Anjelierstraat 87, 6414 ER Heerlerheide

Enige en algemene kennisgeving

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, gevenwij kennis dat,na een kortstondige ziek-
te, is overleden, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Zef Sommers
echtgenoot van

Net Spierings
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Heerlen: A.M.A. Sommers-Spierings
Schaesberg: Math, Hanny

Heerlen: Henk, Annemie
Jos en Patrick

Heerlen: Sjef, Resie
Philomene en Philip

Oosterhesselen: Marlies, Bert
Pamela en Manja

Heerlen: Ger en Angèle
Familie Sommers
Familie Spierings

6413 XD Heerlen, 18 april 1990
Rijnstraat 17
De pelchtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 21 april as. om 11.30 uur in deparochie-
kerk van de H. Antonius van Padua te Heerlen-
Vrank, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake, mede tot intentie van onze dierbare
overledene, vrijdag 20 april, om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30tot 19.00 uur.

In verband met het overlijden van vader, is onze
zaak

café Heksenberg
as. zaterdag, 21 april, de gehele dag gesloten.

t I
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno-
men van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Hubert Deckers
echtgenoot van

Tinie Meessen
Hij werd 69 jaar.

De bedroefde familie:
Bocholtz: mevr. H. Deckers-Meessen
Bocholtz: Bep en Frans Meessen-Deckers

Eijs: Ria en Cor Vliex-Deckers
Patrick en Wendy

Heerlen: Marij en Piet Vliex-Deckers
Christiaan en Niels
Familie Deckers
Familie Meessen

Bocholtz, 17 april 1990
Corr.adres: Prickart 14, 6351 AG Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden zaterdag 21 april as. om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meer-
dere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt vrijdag 20 april as. gebeden
om 18.45 uur in voornoemde kerk, waarna aanslui-
tend de avondmis te zijner intentie.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium,
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

"'t ' I
Op 83-jarige leeftijd overleed, in het ziekenhuis te
Sittard, voorzien van de h.h. sacramenten der zie-
ken, onze dierbare moeder en schoonmoeder, lieve
oma en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Helena Paulussen
weduwe van

Egidius Peters
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Merkelbeek: Annie Vromen-Peters

Jan Vromen
Susteren: Lambert Peters
Susteren: led Evers-Peters

Lambert Evers
haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Paulussen
Familie Peters

Susteren, 18 april 1990
Correspondentieadres: fam'. Evers-Peters
Nassaulaan 12, 6114 BW Susteren
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden zaterdag 21 april om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Amelberga
te Susteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Vrijdag 20 april om 18.45 uur gebedsdienst, ge-
volgd door avondmis, in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het mortuarium van begrafe-
nisondernemingPeusen, Kloosterstraat 31 te Echt.

"t I
Intens dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, nam God heden, voorzien van de
h. sacramenten der stervenden, tot Zich, in de leef-
tijd van 90 jaar, mijn dierbare moeder, mijn goede
schoonmoeder, onze lieve grootmoeder, overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Carolina Hesemans
weduwe van

Den Pelzer
In dankbare herinnering:

Simpelveld: JeannyRademakers-Pelzer
Harry Rademakers
John en Hanny, Rob, Luc
Bianca en Maurice
Familie Hesemans
Familie Pelzer

6369 AR Simpelveld, 18 april 1990
Panneslagerstraat 11

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 21 april om
10.00uur in de parochiekerk van de H. Remigius te
Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er 'geen condole-
ren.
Vrijdagavond om 19.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
„I g'n Bende", Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld.Be-
zoekuur van 18.00-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t I
Pap is vandaag, op zijn 63e verjaardag, thuis overle-
den. Stil heeft hij, temidden van zijn gezin, afscheid
genomen van het leven, gesterkt door de h.h. sacra-
menten, na liefdevol door mama, de kinderen en
zijn zus te zijn verzorgd.

May Koenderink
echtgenoot van

Tilla Collombon
Heerlen: T. Koenderink-Collombon
Heerlen: Doris en Wiely Gubbels-Koenderink

Raymond, Daniëlle
Landgraaf: Marion en Joop Ozek-Koenderink

Suzanne, Torn
Kerkrade: Monique en Ruud

Langohr-Koenderink
Landgraaf: Annie en Frans Golob-Koenderink

Roger, Harold
Familie Koenderink
Familie Collombon

18 april 1990
Deventerstraat 1, 6415 CN Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
maandag 23 april as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Drievuldigheid te Schaesberger-
veld-Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op de
algemene begraafplaats Akerstraat, ingangGroene
Boord.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.40 uur. Avondmis zaterdag 21
april om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Papa is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen; gelegenheid tot afscheid nemen aldaar,
dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

f
Na een leven vol betrokkenheid en inspiratie, is, in haar tachtigste levens-
jaar, bij een van haar kinderen, in alle rust overleden

Irene Marcelle Marie
Antoinette Dumoulin

weduwe van

Jan Joseph Denie
* 27-2-1911 t 18-4-1990
Sittard: Jeanne en Jacques Vaessen-Denie

Martijn, Steffen, Karlijn
Nijmegen: Marliet Denie, Resi Rieter

Groenlo: Frans en Mariëtte Denie-Mevissen
Frenkel, Joris, David, Thomas, Simon

Delden: Arthur en Carla Denie-van der Zalm
Sarah, Merel

Westervoort: Maurice en Shairy Denie-Bollen
Mervijn, Dmitri, Duncan, Maurits

Maastricht: Cecile en William Gerardu-Denie
Stijn, Gijs

Rijckholt: Irene en Frans Sleypen-Denie
Guusje, Teun, Drik, Bor

Maastricht: Charlotte en Hub Hamers-Denie
Kim, Rem, Sjors, Fransje

Heerlen: Eugène Denie, Noëlle Brouwers
Familie Dumoulin
Familie Denie

Sittard, 18 april 1990
Hub Dassenplein 44
Corr.adres: Beukeboomweg 18, 6132 AC Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op zaterdag 21 april as. om 11.00 uur in de dekenale kerk van St.-Petrus
(Grote Kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avond-
mis van vrijdag 20 april as. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.

tLilian Vorselen, 19 jaar,Bosserstraat 20, 6014 RD Ittervoort. De plech-
tige uitvaartdienst zal worden gehoudenzaterdag 21 april om 10.30 uur

in de parochiekerk van de H. Margarita te Ittervoort.

t Maria Vergoossen, 92 jaar, weduwe van Theodoor Koenen, Dorpstraat
100, 6102 TZ Pey. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden

vrijdag 20 april om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Pey.

t Peter Hubens, 82 jaar, echtgenoot van Maria Joosten, Pr. Willem Ale-
xanderstraat 15, 6096 BA Grathem. De plechtige uitvaartdienst zal wor-

den gehoudenvrijdag 20 april om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Se-
verinus te Grathem.

tMia Janssen, 65 jaar, echtgenote van Bèr Sijmkens, Jonker v. Bae-
xemstr. 12, 6095 AT Baexem. De plechtige uitvaartdienst zal worden

gehouden zaterdag 21 april om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Jo-
hannes de Dooper te Baexem.

tGerarda Nieuwenhuys, 84 jaar, echtgenote van Cornelis Knook, Arlo
103, 6041 CM Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-

houden zaterdag 21 april om 11.00 uur in de OnzeLieve Vrouwe Munster-
kerk te Roermond.

Dankbetuiging

t -Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor uw medele-
ven tijdens deziekte, het overlijden en de begrafenis van

Martha Palmen
De zeswekendienst wordt gehoudenin de kerk van de H. Montfortparo-
chie te Hoensbroek-Zuid a.s. zaterdag 21 april om 19.00 uur.

Haar nichten en neven

I *
Hoe vlug gaat tocli een jaar,
het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat toch een jaar,
dag na dag. zonder elkaar.
De leegte die u achterliet,
bracht ons allen veel verdriet.
Maar de liefde die u bood,
is niet te scheiden door de dood.
Al wat u deed en wat u zei,
gaat voor ons nooit voorbij.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze dierbare moeder, schoonmoeder,
oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Hubertina
Arets-Janssen

zal worden gehoudenop paps' verjaardag zaterdag 21 april a.s. om 19.00
uur in de St.-Gregoriuskerk te Brunssum.

Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
De overvolle kerk, de bloemen, devele condoleances, h-

"""~"""" "~"""" missen en uw medeleven bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Jan Corten
echtgenoot van

Fien Douven
hebben ons diep ontroerd.
Een mooier afscheid, hoe intens triest dan ook, hadden
wij ons niet kunnen wensen. Nogmaals onze oprechte
dank.
Mevr. Corten-Douvei.i
kinderen en kleinkinderen
Berg en Terblijt, april 1990

IDe plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag
22 april om 10.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Mo-
nulphus en Gondulphus te Berg en Terblijt.

I '
t

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, gevenwij u kennis dat heden toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, gesterkt
door de h.h. sacramenten, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Leo Joseph Maria
Sijstermans

echtgenoot van

Maria Hubertina Josephina
Pieters

op de leeftijd van 68 jaar.
Heerlen: M. Sijstermans-Pieters
Heerlen: Mia Vrouenraets-Sijstermans

Wiel Vrouenraets
Willy en Martha
Marian

Heerlen: Jo Sijstermans
Paula Sijstermans-Peters
Léon en Rico

Brunssum: Jac Sijstermans
Thea Sijstermans-v.d. Beek .
Cindy en Roy
Familie Sijstermans
Familie Pieters

18 april 1990
Lingestraat 1, Heerlen
Corr.adres: Samariastraat 13, 6418 GB Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
zaterdag 21 april as. om 13.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius van Padua te Vrank-Heer-
len, waarna aansluitend begrafenis op de algemene
begraafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 13.10 uur.
Avondmis vrijdag 20 april om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks
van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die onverhoopt geenkennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Jouw voorbeeld vergeten wij niet

Diepbedroefd en intens dankbaarvoor wat zij voor
ons betekend heeft, delenwij u mede dat heden on-
verwacht van ons is heengegaan,mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Jet Maessen
echtgenote van

Sjeng Heijnen
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
zij op 61-jarige leeftijd.

Geleen: Sjeng Heijnen
Schimmert: Marjes Heijnen

Leo Wijnands
Geleen: Wim Heijnen

Dittie Heijnen-Knol
Angela
Familie Maessen
Familie Heijnen

6166 BZ Geleen, 17 april 1990
Oranjelaan 278
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 21 april as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Ge-
leen, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn v.an uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragenvrijdag 20 april om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Een lief woord en gebaar
zeer moedig in leven en lijden
gelovig in God en de mensen
maar bovenal een kindervriendin.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, nemen wij afscheid van

Mia Aarts
echtgenote van

Harry Horsch
Zij overleed in de leeftijd van 55 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Harry
Horst: Marjos, Martien

Daniël en Jelle
Utrecht: Marly, Frans

Sebastiaan
Utrecht: Jeanny, Ron

Kim en Manon
Utrecht: Anouk en Manou

Familie Aarts
Familie Horsch

6372 VB Landgraaf, 17 april 1990
Blauwsteenstraat 34
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 21 april as. om 13.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Michael te Schaesberg-Eikske,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg.lo.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene, vrijdag 20 april as. om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheiden behulpzaamheid, delen wij u mede dat
heden, na een kortstondige ziekte van ons is heen-
gegaan,voorzien van de h. sacramenten der zieken,
in de leeftijd van 80 jaar, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
tante en nicht

Maria Theodora
Hubertina Guffens

weduwevan

Jan Hubert Soons
In dankbare herinnering:

Einighausen: Gert Leurs-Soons
Jan Leurs

1 Einighausen: Frits Soons
Magda Soons-Spee

Einighausen: Jan Soons
To van Daal

Einighausen: t Ton Soons
Einighausen: Jo Soons

Annie Soons-Nijsten
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Guffens
Familie Soons

Einighausen, 17 april 1990
6142 AP, Brandstraat 27
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 21 april
1990 om 10.30 uur in deparochiekerk van Maria ten
Hemelopnemingte Einighausen.
Daar we overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene zal worden herdacht in deavondmis
van vrijdag 20 april om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Mam ligt opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Sittard; bezoekuren dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van "overlijden van

zuster M. Aloysia J
P.J.M. Roy !
voormalig directrice van

bejaardencentrum Panhuys te Hulsberg. .
■r

Met name in de beginfase van het bejaardentehj1. ,
was zij een stuwende kracht. Aan haar niet af" 'mende energie en spontaniteit bewaren wij de be,
te herinneringen.Dank voor het vele werk en «|
voor de ouder wordende mens. Wij wensen fafl1!.
en de congregatie veel kracht toe dit verlies te d'
gen.

Bestuur, directie, personeel
en bewoners van
bejaardentehuis Panhuys,
Hulsberg

-^; |[. , j
Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht I
het overlijden van ons erelid en mede-oprichter

Nico Griek I
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en klein"1 'deren veel sterkte.

Leden, supporters en bestu^ j(
Bazuinkorps „Jong Leven"- r' 1\. A

Met diepe verslagenheid hebben wij kertjl |
genomen van het overlijden van ons zeer ê (
waardeerd lid i

Joep Kriechelberg
sinds 58 jaar lid van de colonne en oud-Pe;
ningmeester van onze ontspanningsverel;
ging van het Rode Kruis, korps afd. Kerk'
de.

Joep bedankt
3

Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij een ieder onze opre^y
dank voor de vele blijken van warme belangsJj
ling en welgemeend medeleven bij de ziekte, K
overlijden en de crematie van mijn dierbare z°
onze broer, zwager, oom en neef

Bertus Kooistra
j

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het * (
plegend personeel van het Groene Kruis, de na 1: f
zusters en dr. Nieuwdorp, die mijn zoon op 'j
waardige wijze hebben bijgestaan tijdens zijn 'a
ste levensmaanden.

Mevr. G. Kooistra-Hermse
Fam. Kooistra

Brunssum, april 1990.

>
I <Voor de vele blijken van medeleven, ondervon'j

bij het overlijden en de begrafenis van onze n 1
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Anna Maria
Weijzen-Deserno

betuigen wij onze oprechte dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

AP
De plechtige zeswekendienst zal worden geho" $
op zaterdag 21 april om 18.30 uur in de paroc
kerk van de H. Amelberga te Susteren. j

Vervolg familieberichten
zie pagina 12
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„Voor ons is dat een hele opluch-
ting," vindt H. Verstappen, werkne-
mer bij het Trefcenter en tevens lid
van de FNV. „De 550 mensen die
hier werken stonden immers niet te
springen om een werkonderbre-
king. Helaas zagen we geen andere
mogelijkheid." Het actiecomité had

Afkeuring
De Raad voor het Filiaal- en Groot-
winkelbedrijf keurt het besluit van
Maxis echter af. Ook de top van het

Acties personeel
van warenhuizen
breiden zich uit

j*EERLEN- De dienstenbondFNV
eeft aangekondigd dat de acties te-tjt'1 wiJziging van de winkelslui-ü"Sstijden zich nog verder zullen.«breiden. Terwijl gisteren vooral

br vSuS stad Groningen werkonder-
Jert " en voorkwamen. is het de
j ?oeling van de bond om vandaag
_n *m het westen van het lar>d bij

»/\twintigtal bedrijven acties te or-
fiiseren. In Limburg was het gis-
[,en rustig, mede omdat een sta-bij winkelcentrum 'Trefcenter'
, Venlo onverwachts niet door-eg.

."Venlose bedrijf maakt namelijk
vel uit van het Maxisconcern, dat

met de FNV tot een
'Hcipe-accoord kwam om de win-deuren geen minuut later danI'u° uur dicht te doen.

warenhuis- en detailconcern Ko-
ninklijke Bijenkorf Beheer (KBB)
zegt voet bij stuk te willen houden.
Een woordvoerder van het concern
noemde de acties van de diensten-
bond FNV gisteren voorbarig en
weinig effectief. Van de 212 Hema-
vestigingen in Nederland (die ook
onder het beheer van de KBB val-
len) zijn er immers tot nu toe slechts
15 door acties getroffen.

Toch kwamen gisteren in Gronin-
gen rond het middaguur al dertien
bedrijven stil te liggen door werk-
onderbrekingen bij onder meer de
Edah, de Hema, Autorama en Al-
bert Heijn. Ook de vestigingen van
AH in Nijmegen, Apeldoorn en
Wassenaar ondervonden hinder van
de acties. De dienstenbond FNV
heeft voor morgen tien nieuwe sta-
kingen aangekondigd.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Volgende week
vrijdag start voor de Rechtbank
Maastricht een reeks van zeven dag-
vullende zittingen waarop malver-
saties bij de Stichting Vormings-
werk voor Jonge Volwassenen
(VJV) Maastricht onder de loep ge-
nomen zullen worden.

Tussen 1985 en 1989 zou bij deze
stichting voor een verondersteld to-
taal van 1,2 miljoen gulden zijn ge-
knoeid bij het aanvragen van rijks-
subsidies. Als verdachte staat te-
recht de 43-jarige voormalig direc-
teur-coördinator G. v. R., die thans
een hotel exploiteert in Beieren.

nadat VJV Maastricht een fusie was
aangegaan met VJV 't Vloot en VJV
Meerssen. Een nieuwbenoemde
staffunktionaris verweet Van R.
subsidiabele activiteiten te hebben
gefingeerd en voor wel bestaande
cursussen grotere aantallen deelne-
mers te hebben opgegeven dan in
werkelijkheid het geval was.

Ten onrechte werden daardoor ho-
gere voorschotten en subsidies toe-
gekend. De officier verwijt de ex-di-
recteur thans ook in misleidende
vorm bij het departement declara-
ties te hebben ingediend voor zoge-
naamde educatieve buitenlandse
reizen, in dienstbetrekking 42.000
gulden te hebben verduisterd en
richtlijnen uit het Wetboek van
Koophandel in onvoldoende mate
te zijn nagekomen.

De Maastrichtse stichting bezweek
enkele jaren geleden onder een
enorme schuldenlast en werd op 7
januari 1988 failliet verklaard. Daar-
door kwamen 43 medewerkers op
straat te staan.

Aspartaamfabriek blijft geld kosten

Tot de getuigen die de verdediging
had opgeroepen, behoorden wet-
houder J. Hoen van Maastricht,
oud-wethouder mevrouw N. Lazar-
Schilthuis, een Maastrichtse rechter
en een advokate die beiden zitting
hebben gehad in het stichtingsbe-
stuur, voorts een lid van de Maas-
trichtse gemeenteraad en enkele
voormalige medewerkers van de
stichting. Voor de voortgezette be-
handeling zijn dertig getuigen opge-
roepen, verspreid over de dagen 1, 2,
4, 7, 9 en 11 mei.Zorg over koers DSM

Geluigen
De strafzaak tegen herh diendevoor
de eerste maal op vrijdag 19 januari.
De rechtbank zag zich toen gecon-
fronteerd met een zodanig lange ge-
tuigenlijst dat onvermijdelijk tot
aanhouding moest worden beslo-
ten. De meeste getuigen, 32 in to-

Valse opgaven
Beschuldigingen tegen directeur
Van R. kwamen in de openbaarheid

Vervolg van pagina 1

jto collega-bestuurder A. Timmermans vertelde dat er bij de
l^eede tranche kennelijk gemajoreerd is: banken of beleggers
ebben veel aandelen besteld en uiteindelijk meer gekregen

L aft ze werkelijk wilden. Van Liemt voerde ook aan dat het al-
tene beursklimaat op het ogenblik niet erg gunstig is, van-
j.eBe de hoge rente en de schommelingen op de valutamarkt.
ch moest hij ook erkennen dat DSM nogal conjunctuurge-

Le% is, „maar veel minder dan vroeger dank zij een grotere
en een betere spreiding in bepaalde produkten."

Petitie van
akkerbouwers

Vandaag aan provinciebestuur

MAASTRICHT - Een afvaardiging
van protesterende Limburgse ak-
kerbouwers en de Limburgse Land-
en Tuinbouw Bond zal vanochtend
om acht uur een petitie met een
strohalm aanbieden aan gedepu-
teerde ing. E. Mastenbroek, die gou-
verneur Kremers vervangt. De ak-
kerbouwers willen de steun van de
provincie in hun streven naar een
oplossing van de problemen in de
akkerbouw. Het Limburgs provin-
ciebestuur wordt gevraagd de peti-
tie te onderschrijven en te faxen
naar de vaste Kamercommissie
voor Landbouw.

maatregelen die hij deze week heeft
voorgesteld.
De akkerbouwers, daarin gesteund
door de LLTB, vinden dat het kabi-
net het advies van de Commissie
van Goede Diensten over de proble-
men in de akkerbouw volledig moet
overnemen en ook voldoende finan-
ciële middelen ter beschikking
moet stellen. Het advies van de
commissie komt vrijwel geheel
overeen met de wensen en eisen van
de akkerbouwers. Hetkabinet heeft
na bestudering van het advies ech-
ter een bedrag beschikbaar gesteld
dat volgens de boeren volstrekt on-
voldoende is om de noodlijdende
akkerbouw tegemoet te komen.

, Zorgdheid was er bij de aandeel-
(Jj'ders over de positie van 50-pro-ri^sdochter Holland Sweetener
k 'ftpany in Geleen, dat in een hef-Se concurrentiestrijd is gewikkeldwA^e Amerikaanse aspartaam-uit-
s J^er NutraSweet. DSM heeft voor
l "0 miljoen in het bedrijf geïnves-
k rd, maar mr A. Timmermans er-j^de dat er vanwege de felle prij-
ge aS in de markt voor kunstmati-
(je Vetstoffen voorlopig geen ren-
i/^nt op die investeringen ver-ent wordt.

stuUrsvoorzitter H van Lj emt
%ftde vervolgens voor de vrolijke

toen hem gevraaSd werd of
E"* in de toekomst iets ziet in een

met Akzo of met de che-eDoot van Shell. „U doet me den-

ken aan mijn moeder. Die dacht in
mijn studententijd ook altijd dat ik
wat met een meisje had als ik er
even mee had gesproken."

Drukkend
De raad van bestuur kreeg van de
aandeelhouders toestemming om
een pakket van 5 procent eigen aan-
delen te kopen. Aandeelhouder De
Vries stelde voor om die aandelen
dan maar bij de Staat te kopen want
het grote DSM-pakket in handen
van de Staat heeft volgens hem een
drukkend effect op de aandelen-
koersen. Van Liemt ontkende dat.
Volgens hem zijn goede afspraken
gemaakt over de aandelen die de
Staat nog heeft. Die gaan niet zo-
maar naar de beurs.
Grote bezwaren hadden enkele aan-
deelhouders tegen het voorstel om
debevoegdheid van de raad van be-
stuur om eigen aandelen uit te ge-
ven opnieuw te verlengen. Het be-
treft een beschermingsconstructie
om vijandige overnames tegen te
gaan, die echter nadelig is voor de
huidige aandeelhouders, omdat hun
stukken en hun zeggenschap min-
der waard worden.

Van Liemt wilde de beschermings-
constructie uitbreiden tot 1995, om-
dat dat ook bij andere bedrijven ge-
bruikelijk is, maar met name R. de
Haze Winkelman van de Vereniging
van Effectenbezitters (VEB) maakte
bezwaar omdat volgens hem de hui-
dige aandeelhouders een wettelijk
voorkeursrecht hebben. „DSM is
wel erg angsthazerig bezig", viel een
andere aandeelhouder hem bij. „Dit
is een brevet van onvermogen." Het
voorstel van DSM werd uiteindelijk
toch aangenomen.

De voorzitter van de raad van com-
missarissen ir W. Teeuwisse, die
vanwege zijn hoge leeftijd aftrad, is
gisteren opgevolgd door drs H. Wijf-
fels, beter bekend als directeur van
de Rabobank.

LOZO wil
harmonisatie

accijnzen
" Een mevrouw uit Voorburg aan het woord tijdens de aandeelhoudersvergadering van DSM:
„Elastomeren, wat zijn dat eigenlijk en kan DSM ook wat aan al die verschrikkelijke varkens-
mestdoen?" Foto: CHRISTAHALEESMA

Aandeelhouders DSM voorlaan naar Maastricht

In hun petitie stellen de Limburgse
akkerbouwers en de LLTB dat ook
in de provincie Limburg de akker-
bouw niet weg te denken is. „De
graanteelt zal in relatienota-, be-
heers- en grondwaterbeschermings-
gebieden een belangrijke rol vervul-
len in verband met zijn extensieve
en milieuvriendelijke karakter. Het
graanareaal in Limburg dient der-
halve behouden te blijven", zo staat
in de petitie.

Deze commissie overlegt vanmid-
dag in Den Haag met minister
Braks. Dit overleg wordt door de
akkerbouwers, die de petitie van-
morgen aan alle provinciebesturen
aanbieden, beschouwd als eenkaat-
ste strohalm voor de akkerbouw.
Akkerbouwers zullen in de middag-
uren dan ook actie voeren nabij het
Binnenhof om nogmaals het advies
van de Commissie van Goede Dien-
sten te onderstrepen en Braks ertoe
te bewegen meer te doen dan de'Vergaderruimte in

Heerlen beperkt'
Betogingen bij congres 'Republikaner'

Politie Aken op
volle sterkte

j^ERLEN- De Limburgse Organi-
ikle van Zelfstandige Onderne-rs vraagt zich af in hoeverre de
C jj°rtdurende verhoging van de ac-
is^2en op motorbrandstof gericht
Sc
,Pde Europese harmonisatie. Dit

E^jft de LOZO in een brief aan
Lubbers, waarin

Ü6
raagd wordt de verhoging van

k. c°Uectieve lastendruk te voorko-
o]ineens de LOZO zijn de accijnzen

►L^derland al hoger dan in de om-b^nde landen.
_tf °rvoering van de verhoging, een
Vven van minister May-Weggen,
gf Voor de pomphouders aan de
L^sstreek de genadeslag kunnen
I.k enen- Zij hebben, zo meent de

al vele jaren te kampen
ss het onevenwichtige Nederland-
oL accijnzenbeleid op minerale

Voor de politie wordt het een moei-
lijke opgave om de orde te handha-
ven, omdat er meerdere betogingen
op verschillende plaatsen in de stad
georganiseerd zijn. Honderden
agenten en vele voertuigen worden
ingezet. De grootste politiemacht
zal evenwel bij het congrescentrum
zelf op de been gebracht worden.

Demonstranten hebben namelijk
aangekondigd Schönhuber, die
naar verwachting om 19 uur arri-
veert, een 'speciaal welkom' voor te
bereiden. De demonstraties in het
centrum van de stad beginnen al 's
middags.

Van onze verslaggever
AKEN - De politie van Aken wordt
vandaag op volle oorlogssterkte ge-
bracht in verband met een congres
van de extreem-rechtse partij 'Die
Republikaner'. Tijdens die bijeen-
komst in het Eurogress spreekt de
omstreden politicus Franz Schön-
huber, leider van de partij. Het
stadsbestuur en de politie verwach-
ten grote problemen, omdat duizen-
den demonstranten van anti-fascis-
tische groeperingen betogingen
houden.

De demonstranten komen uit heel
West-Duitsland. In steden als Ham-
burg, Berlijn en Keulen zijn oproe-
pen verspreid om in Aken tegen
'Die Republikaner' te komen beto-
gen. Ook vanuit Nederland nemen
diverse anti-fascistische groepen
aan de demonstraties deel.

De tweede openbare algemene jaar-
vergadering van DSM-aandeelhou-
ders werd gisteren in de kleine kan-
tine van het DSM-hoofdkantoor in

Reisafstand
De zaalkeuze betrof overigens niet
de belangrijkste grief van deze aan-
deelhouders. Storender vonden ze
de grote reisafstand vanuit het wes-
ten van het land. Een groot deel van
de vragen had daar gistermiddag
betrekking op. Het leek wel of aan-
deelhouders hun reisontberingen
belangrijker vonden dan de gang
van zaken bij het bedrijf waarvoor

Van onze redactie economie
HEERLEN - DSM houdt mogelijk
in de toekomst geen aandeelhou-
dersvergaderingen meer in Heerlen.
„Er zijn hier nauwelijks beschikba-
re en geschikte vergaderruimten.
Wat dat betreft biedt bijvoorbeeld
het MECC in Maastricht wat meer
mogelijkheden", aldus de schei-
dend voorzitter van de raad van
commissarissen ir W. Tèeuwisse
gisteren op de aandeelhoudersver-
gadering.

Burgemeester P. van Zeil van Heer-
len, die ook op de aandeelhouders-
vergadring aanwezig was, meende
echter begrepen te hebben dat DSM
nog steeds een voorkeur heeft voor
vergaderingen in Heerlen en dat al-
leen in noodgevallen haar Maas-
tricht wordt uitgeweken. „We heb-
ben hier immers altijd nog een
schouwburg waar 850 mensen in
kunnen," voerde Van Zeil aan.

Heerlen gehouden. Het 227 koppen
tellende gezelschap paste ternau-
wernood in de ruimte. DSM heeft
wat betreft de vergaderruimtes de
laatste jaren vaker een ongelukkige
keuze gemaakt. Vorig jaar werd im-
mers wèl vergaderd in de immens
grote zaal van de stadsschouwburg,
maar kwamen daar slechts 102 geïn-
teresseerden op af. Nu was het dus
twee keer zo druk, maar de zaal was
voor een groot deel gevuld met 65-
-plussers, die zich blijkbaar ten doel
hebben gesteld hun laatste levensja-
ren te vullen met het bezoeken van
allerlei aandeelhoudersvergaderin-
gen in den lande.

Afgelast
Gisteravond was het nog niet hele-
maal zeker of de partijbijeenkomst
doorgaat. De Westduitse autoritei-
ten hebben van de partij een waar-
borgsom van 2,25 miljoen DM
geëist. Alleen als er zich geen pro-
blemen voordoen, zal het geld te-
ruggestort worden. 'Die Republika-
ner' hebben gisteren koortsachtig
overleg gevoerd om aan die voor-
waarde te kunnen voldoen, maar
een woordvoerder van de partij liet
weten dat het congres 'zeer waar-
schijnlijk' kan plaatsvinden.

Een bijeenkomst die de ultra-
rechtse partij NDP voor zaterdag
aanstaande in Stolberg had belegd,
is inmiddels op last van justitie af-
gelast. Ook in deze buurgemeente
van Aken waren grote demonstra-
ties aangekondigd.

Vermoorde
agent

begraven
"De Akense politie-
agent Wilfried Zander is
gisteren begraven in zijn
woonplaats Oidtweiler,
in de buurt van Aken. De
42-jarige agent werd vo-
rige week woensdag bij
een routinecontrole op
een parkeerplaats bij
Aken doodgeschoten door
Wolfgang Wendt, een ont-
snapte gevangene die
daarnanog twee gijzelin-
gen uitvoerde. Zon zes-
honderd politieagenten
waren bij de dienst in de
St.-Martinuskapel aan-
wezig om Zander de laat-
ste eer te bewijzen. Wolf-
gang Wendt is nog steeds
spoorloos.

NUTH - De Limburgse Reinigings-
en Milieu Dienst in Bunde en Ak-
kermans BV in Nuth fuseren per 1
januari 1991. De bedrijven bereik-
ten gisteren overeenstemming. Be-
gin volgend jaar zal het nieuwe be-
drijf zich vestigen op het industrie-
terrein De Koumen in Hoensbroek.
Via de samenwerking hopen de be-
drijven de regio Zuid-Limburg een
zo breed mogelijk pakket diensten
aan te bieden op milieutechnisch
vlak.

Fusie LRD en
Akkermans BV

. (ADVERTENTIE)

; Limburgs Dagblad
LEZERSKORTING

\ JASPERINA DE JONG
„Tour de chant"

In dit chansonprogramma zingt Jasperina de Jongmet haar magnifieke
zangstem juweeltjesvan liedjes. Ze gaat op haar pittigst en kittigst tekeer en trekt

alle registers open om u een avondje echt gezellig-uit te bereiden.
Tekstschrijver Ivo de Wijs heeft voor een onderhoudende afwisseling van

bizar-dwaze en gevoelige sfeerliedjes gezorgd, die meestal naar een verrassende
afronding toewerken en waarin de razend knappe rijmvondsten elkaar

verdringen.

' Wijngrachttheater Kerkrade,
zaterdag 28 april, 20.00 uur.

EXCLUSIEVE Limburgs Dagblad LEZERSKORTING
Deze bon geeftrecht op een korting van ’ 3,50 p.p. op de toegangsprijs
van ’ 30,-. Deze korting geldt alleen in de voorverkoop en de bon geldt

L.. voor maximaal twee personen.

al een zaal gehuurd om een protest-
bijeenkomst te kunnen houden.

Rechtbank verdiept zich
in fraude bij vormingswerk
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taal, waren daags tevoren opgeroe-
pen door de raadsman van de ver-
dachte, mrC. van den Bom. Officier
van justitie mr P. van Hilten vulde
dat aantal aan tot 35 door drie des-
kundigen van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen te
dagvaarden.

provincie

ze naar het zuiden waren afgezakt.

De voorzitter van de raad van be-
stuur H. van Liemt probeerde hen te
troosten, door te wijzen op de
prachtige reis door Limburg' in de
bloesemtijd. „Bloesem? ik zie alleen
maar enorme rookwolken", reageer-
de een aandeelhouder alert en hij
verbond daar meteen de vraag aan
wanneer DSM nou eens iets met
kernenergie gaat doen.

Ondanks tientallen steeds weer her-
haalde protesten van voornamelijk
de oudere aandeelhouders uit het
westen van het land, bleef de DSM-
leiding echter op het standpunt
staan dat ook de toekomstige aan-
deelhoudersvergaderingen in Zuid-
Limburg gehouden moeten wor-
den, dicht bij het hoofdkantoor.
Veel aanwezigen bleven klagen dat
ze voor dag en douw het bed uit
moesten om de eerste trein naar het
zuiden des lands te nemen, „En om-
dat ik in de spits moest rijden heb ik
mijn kortingskaart ook al niet kun-
nen gebruiken", aldus een gepen-
sioneerde mevrouw uit Voorburg. .
Tenslotte wilde voorzitter Teeuwis-
se wel beloven dat volgend jaarlater
op de dag wordt vergaderd, zodat
iedereen de tijd krijgt om in Zuid-
Limburg te belanden. Waarop
prompt een aandeelhouder vroeg of
de ochtend dan benut kan worden
voor een excursie over het DSM-ter-
rein.



In plaats van kaarten
Graag zouden wij iedereen persoonlijk willen be-
danken. Dit is voor ons echter onmogelijkomdat u
met zovelen uw medeleven heeft betoond. Voor uw
troostrijke brieven, bloemen en h. missen bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve man en
onze zorgzame vader

Jo de Jonge
echtgenoot van

Diny Eppink
betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank.

B.E.Th, de Jonge-Eppink
en kinderen

Daalzicht 7, Heel
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 21 april 1990 om 19.00 uur in de parochiekerk
van St. Stephanuste Heel.

Dankbetuiging
Voor de zeer gewaardeerde blijken van medeleven,
die u allen na het overlijden en de uitvaart van mijn
lieve man en onze zorgzame vader

ZefRademakers
heeft getoond, zijn wij u bijzonder dankbaar.
Uw grote belangstelling, de vele brieven, kaarten
en bloemen waren voor ons een grote troost.

Neske Rademakers-Hendrix
John en Anita
Frank

Brunssum, april 1990
Meelovenstraat 27
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 21 april om 19.00 uur in de St. Joseph-
kerk te Brunssum-Egge.

Dankbetuiging
Het plotseling overlijden van mijn lieve man en
onze opa

Dré Schafer
heeft zon enorm verdriet en leegte achtergelaten.
Dit is voor ons zo moeilijk te aanvaarden.
Het is echter een grote steunte weten dat hij bij zo
velen geliefd was, getuige de overvolle kerk, de
bloemen en de ontelbare blijken van medeleven.
Daarom willen wij u allen langs deze weg hartelijk
danken.

Lily Schafer-Krebbers
Kim en Mike

Puth, april 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag22 april as. om 11.00uur in de parochiekerk van
de H. Petrus Canisius te Puth-Schinnen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven diewij mochten ontvangen bij de be-
grafenis van mijn lieve echtgenoot, onze va-
der, opa en overgrootvader

Hary Janssen
betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.

J. Janssen-Miseré
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 21 april as. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Kaalheide,
Kerkrade.

Bij het heengaan van mijn man, vader en opa

Wil Poulsen
hebt u blijkgegeven van uw medeleven.
Dit is ons tot troost en steun geweest.

A. Poulsen-Stelten
Kinderen en kleinkinderen

Sittard, april 1990
De zeswekendienst wordt gehouden zaterdag 21
april om 19.00 uur in de H. Bernadette-kerk te
Baandert-Sittard.

t
Hoe vlug gaat toch 'n jaar.
Het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat toch 'n jaar.
Dag na dag zonder elkaar.
De leegte die u achterliet
bracht ons allen veel verdriet.
Maar de liefde die u bood,
is niet te scheiden door de dood.
Al wat u deed en wat u zei,
gaat voor ons nooit voorbij.

De eerste jaardienstvoor mijn lieve man, onze va-
der, schoonvader en opa

Min Heylighen
zal plaatsvinden op zondag 22 april 1990 om 09.30
uur in de parochiekerk van de H. Catharina te Gre-
venbicht.

Mevrouw Heylighen-Brouns
kinderen en kleinkind

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedankenvoor de vele blijken van me-
deleven, die wij mochten ontvangen bij de
crematie van mijn lieve echtgenote, onze
moeder en oma

Liza Paffen-Beijer
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Een speciaal woord van dank aan de rector,
dedokter en het verplegend personeel van de
Luckerheidekliniek, afd. Nachtegaal.

J.J. Paffen
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 21 april as. om 18.00 uur
in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand te Heilust-Kerk-
rade.

Dankbetuiging
Bij het overlijden van mijn dierbare man, onze va-
der en opa

Gerard Verschooten
mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen
daarvoor aan alle betrokkenen onze hartelijke
dank.

Mevr. A. Verschooten-Posthuma
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, april 1990
De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 21 april as., niet zoals eerder vermeld om 19.00
uur, maar om 18.00 uur in de parochiekerk van de
H. Familie op de Langeberg te Brunssum.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijkte bedanken voor devele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij de
crematie van mijn lieve echtgenoot en mijn
lieve vader en opa

Joseph Peusens
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

C. Peusens-Ploum
Fia, Jan en Cara Arets

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 21 april a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus
te Haanrade-Kerkrade.

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

Wiel Kool
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op 21 april as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Petrus Maria ten Hemelop-
neming te Chèvremont-Kerkrade.

Daar het ons onmogelijk is om allen persoonlijk te
bedanken voor detalrijke blijken van deelneming,
ondervonden bij het overlijden en de crematie van
mijn overgetelijke man, onze pap, schoonvader en
opa

Chrit Dijkstra
betuigen wij allen onze oprechte dank.

Mien Dijkstra-de Veth
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 21 april as. om 19.00uur in deparochiekerk van
het H. Hart te Overhoven-Sittard.

ï
De eerste jaardienst voor

Martin Dicteren
vindt plaats op zondag 22 april as. om 12.15 uur in
de kathedrale kerk van St.-Christoffel te Roer-
mond.

M. Dieteren-Houbiers
en kinderen
Roermond

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstellingen medele-
ven, betoond bij het overlijden, de uitvaartdienst
en de begrafenis van mijn lieve man, vader en lieve
opa

Jozef Schiffelers
betuigen wij u onze oprechte dank.

M. Schiffelers-Baur
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 21
april om 19.00uur in deparochiekerk van Onze Lie-
ve Vrouw van Lourdes te Gracht-Kerkrade.

Hoe vlug gaat toch een jaar
het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat een jaar,
dag na dag zonder elkaar.

De eerste jaardienst voor mijn man en onze lieve
vader en schoonvader

SjraMontulet
zal plaatshebben op zondag 22 april as. om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Ka-
kert-Schaesberg.

Mevr. C. Montulet-v.d. Kerkhof
en kinderen

Landgraaf, april 1990
Krijgersberglaan 32

Diep is de pijn,
Stil is ons verdriet,
Vergeten doen we je niet.

Het is eenjaar geleden, datwij afscheid moes-
ten nemen van hem die ons zo dierbaar was,
onze lieve zoon, broer en kleinzoon

Ireneusz Renek
Jakubowski

De plechtige eerste jaardienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 21 april a.s. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum.

Dhr. en mevr. Jakubowski-Dembski
Bozena

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn lieve echt-
genote, onze moeder en oma

Greetje Frederiks-
van Overmeere

zal plaatshebben op zaterdag 21 april as. om 19.00
uur in deparochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekte
Ontvangenis te Terwinselen.

Familie Frederiks
Familie Van Overmeere

| De juiste plaats voor |
| stoere jongenskleding |
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Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorgen

onderwijs vanzelfsprekend.
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AANBESTEDING
Aanbesteder/Opdrachtgever:
Het Hoofd van de Afdeling Civiele Techniek van <*
Dienst Publieke Werken en Sport, namens het ColW
van Burgemeester en Wethouders van de geniee""
Maastricht, Postbus 1910, 6201 BX Maastricht.
Directievoerende instantie:
Afdeling Civiele Techniek van de Dienst Publieke Vj*
ken en Sport van de gemeente Maastricht, PosPB

1910,6201 BX Maastricht.
Besteknr. C4 dienstjaar 1990, volgens RAW-syster"a.
tiek, van de Afdeling Civiele Techniek van de D|e"
Publieke Werken en Sport van de gemeente M#>»
tricht inzake de aanleg van de Terblijterweg met W"
horende werken.
Openbare aanbesteding met voorafgaande sele0" \
volgens het Uniform Aanbestedingsreglement 1989.
Aannemers kunnen zich schriftelijk aanmelden °£voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking
komen.
Het werk omvat o.a.:- Opruimingswerkzaamheden: j

" asfalt ca. 10.000 j"*
" riolering ca.
" straatwerk ca. 2.500 "J" trottoirs ca. 5.000 JJ- Grondverzet ca. 35.000 ""I

- Riolering ca. 2.000 ""l
- Verhardingen: jl

" Funderingen ca. 30.000 n*|l
" Asfalt ca. 14.000 «J
" Trottoirs ca. 3.000""

Plaats van uitvoering: gemeente Maastricht
Uitvoeringstermijn: ca. 240 werkbare werkdagen
Betaling: conform Standaard RAW

Bepalingen 1985
Bankgarantie: groot 5% van de aanneemsom
Bij de aanmelding als gegadigde dienen de volgende
gegevens te worden verstrekt: ..
a. naam, adres en rechtsvorm van de ondernem1*b. een bewijs van inschrijving in het beroepsregi5'^

een bewijs van inschrijving bij een bedrijfsvere^
ging en een kopie van de voor de uitvoering van"
werk vereiste vestigingsvergunning of ontheft1"voor het aannemersbedrijf alsmede een opga.
van de fiscus en bedrijfsvereniging mét betrek*""
tot het betalingsgedrag van de aannemer;

c. een verklaring waaruit blijkt vanuit welke vej*
gingsplaats de onderneming het project zal real|S.
ren, met een opgave van het technisch en adn»;
stratief personeel van zowel de vestigingsplaats '
van het totale bedrijf; .

d. het laatste jaarverslag van de ondernem!*(
e. een opgave van de in de laatste vijf jaren door (

onderneming uitgevoerde werken van vergelijkö3 .
karakter en vergelijkbare omvang, met vermeld"*
van:
- plaats- aard van het project- naam en adres van de opdrachtgever- aanneemsom- aanbestedingswijze j,(- verklaring van deze opdrachtgevers met betre

king tot de uitgevoerde werkzaamheden en W (
ge oplevering hiervan; j

f. een accountantsverklaring betreffende de tot» ;
omzet aan werken van de onderneming over \
laatste drie boekjaren; wtg. een opgave van de organisatiestructuur van het v t
drijf; .jc \

h. een opgave van de eigen technische uitrust"*(
i. een opgave van de technische en organisatoris<j..bekwaamheid van het betrokken personeel (op1 (

ding en ervaring) beschikbaar voor dit project, a
mede een opgave van het leidinggevend perS^
neel; fj. opgave van de werkzaamheden die door de aan"
mer zullen worden uitbesteed aan onderaan"
mers, met vermelding van naam en adres van
onderaannemers; .<

k. opgave hoe het project in planning en sament]3
kan worden ingepast met andere werken die hij
plaatse in uitvoering heeft;

I. indien als combinatie wordt aangemeld, worden «L
venstaande gegevens van ieder bedrijf afzonde''
verlangd als zijnde een separate aanmelding.

De termijn waarbinnen men zich dient aan te me1^om voor de uitnodiging tot inschrijving in aanmerking,
komen bedraagt ca. 3 weken na het verschijnen * 11deze advertentie.
Uiterste indiening is 7 mei 1990.
De gegadigden dienen hun aanmelding te richten ,
het Hoofd van de Afdeling Civiele Techniek van .|

Dienst Publieke Werken en Sport, Postbus 1910,
BX Maastricht.
De uitnodigingen tot inschrijving zullen uiterlijk 28 "^1990 worden verzonden. j\
Er zullen maximaal 5 gegadigden uitgenodigd wor<Jom in te schrijven op het werk; artikel 31 lid 4 van "*U.A.R. 1989 is niet van toepassing.
Als criteria voor de selectie zullen gelden: £ I
a. een tijdige aanmelding en de juistheid en volle''' j>

heid van de verstrekte gegevens;
b. het erkend zijn van het bedrijf; j4c. het in de laatste 5 jaarop een vakkundige en reSjjj j

matige wijze hebben uitgevoerd en tijdig opö^
verd (verleend uitstel daarin begrepen) van één f;
meer werken inhoudende de aanleg van hooWV
gen met een aannemingssom of een gefactur^^ 1
bedrag gelijk aan of groter dan ’ 2.500.000,-;.jI
geval van een combinatie van gegadigden d' f'<-tenminste één van de deelnemers van de como1
tie aan het hier gesteldete voldoen;

d. de financiële draagkracht van het bedrijf;
e. de overige verstrekte gegevens.. ■ $
De Bijdrageregeling Wegverkeersvoorzieningen
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en subsi- j (
diëring in het kader van de Perspectievennota f
Limburg door het Ministerie van Economische Za%
maken realisatie van de Terblijterweg mogelijk.
1 '
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SVR: ophef 'Vermiste'
werklozen WW en WWV

storm in glas water
'Buizen bedoeld voor
Iraaks super-kanon'

Britse regering wist van wapenproject

De ophef ontstond enige tijd terug
na een enquêtevan het CentraalBu-
reau voor de Statistiek (CBS) over

DEN HAAG - De ophefover 86.000
werklozen die naast hun uitkering
illegaal betaald werk zouden ver-
richten is waar het de 14.000 ontbre-
kende WW- en WWV-uitkerings-
trekkers betreft een storm in een
glas water. Dat concludeert het pre-
sidium van de Sociale Verzeke-
ringsraad (SVR). Noodtoestand

in Kosovo
opgeheven

* 9Kosovo hersteld, waardoor hei ,
gelijk is de noodtoestand in de
vincie op te heffen," zo meldd^.
persbureau Tanjug. In de praj*
betekent dit dat de avondklok
het verbod op politieke betogi^
zijn opgeheven. Tevens zulle 11
politieke gevangenen worden
gelaten.

J
De noodtoestand werd in P'^1989 ingesteld nadat 28 mensen
ren omgekomen bij rellen tU',
Serviërs en Albanezen, die 9%
cent van de bevolking in K°'.<
uitmaken. Sindsdien is het &J
doden bij etnische onlusten op»
pen tot boven de 50. ,

'Elbe vuilste
rivier van
Europa'

Richtapparatuur
De andere betrokken Britse staalfa-
brikant, Walter Somers, bevestigde
gisteren dat het begin april van de
Iraakse autoriteiten een order heeft
gekregen om een apparaat te leve-
ren dat bij nader inzien ook als
richtapparatuur kan dienen. Dins-
dag gaf Walter Somers te kennen
dat het in oktober hydraulische ap-
paratuur aan Irak had geleverdin de
veronderstelling dat het voor de pe-
tro-chemische industrie zou worden
aangewend. Het bedrijf vreest dat
het hydraulische systeem nu in het
reuzenkanon wordt gemonteerd om
bij het afvuren de terugslag van de
40 meter lange loop op te vangen.

De fabrikant van de acht buizen, de
staalgieterij Sheffield Forgemas-
ters, leverde de cylinders aan de
Belgische firma Space Research
Corporation (SRC). De SRC in
Brussel was eigendom van wapen-
handelaarGerald Buil en fungeerde
volgens de pers als tussenpersoon
voor de handel met Irak. In totaal
heeft Shefield Forgemasters 44 van
de benodigde 52 (volgens het ka-
nonontwerp van Buil) buizen gele-
verd.

Ridley gaf toe dat zijn ministerie al
in 1988 door de bij de leveranties be-
trokken betrokken bedrijven, Shef-
field Forgemasters en Wolter So-
mers, was ingelicht. „De bedrijven
vroegen in juni en juli 1988 om een
exportvergunning voor leveranties
van cylinders en hydraulische appa-
ratuur aan de Belgische firma Space
Research Corporation en Irak. Na-
dat het ministerie inlichtingen had
ingewonnen besloot zij dat er geen
redenen bestonden om een dergelij-
ke vergunning te weigeren," aldus
Ridley. „Zouden wij toen weten wat
nu bekend is dan hadden wij geen
exportvergunning verleend."

een super-kanon te bouwen. Dit
heeft de secretaris voor Handel en
Industrie, Nicholas Ridley, gisteren
in het parlement gezegd. Ridley zei
dat de regering op de hoogte was
van een Iraaks project om een lan-
ge-afstandskanon te bouwen naar
het ontwerp van de Canadese wa-
penhandelaar Gerald Buil, die on-
langs werd vermoord. „Volgens'
onze inlichtingen kan Irak geen
compleet kanon bouwen van de on-
derdelen die het tot dusver heeft
ontvangen," aldus de secretaris.

LONDEN - Volgens de Britse rege-
ring zijn de acht stalen cylinders
voor Irak, die de Britse douane vori-
ge week in beslag nam, bedoeld om

ste officiële reactie van regerings-
wege sinds de vondst van de cylin-
ders, vorige week woensdag.

BELGRADO - In de Joegoslavi-
sche provincie Kosovo is de nood-
toestand opgeheven. De presiden-
tiële raad van Joegoslavië stemde
gisteren in met een motie in dezezin
van de Servische deelrepubliek,
waar Kosovo onder valt.

„In zekere mate zijn wet en orde in

de beroepsbevolking. Daarbij bleek
dat er 574.000 mensen met een
werkloosheidsuitkering zijn terwijl
er in werkelijkheid 660.000 werk-
loosheidsuitkeringen worden ver-
strekt.
Het presidium van de Sociale Ver-
zekeringsraad (SVR) ziet geen aan-
leiding voor nader onderzoek dat
een verklaring kan geven voor het
verschijnsel dat 37.000 WW'ers in de
enquête van het CBS onvindbaar
zijn. Bij de WWV lag de situatie an-
dersom: er worden er maar 15.000
verstrekt terwijl 38.000 mensen be-
weren een WWV-uitkering te ont-
vangen.

De SVR laat zich niet uit over de
aanmerkelijk grotere verschillen
die werden geconstateerd bij de
RWW-uitkeringen. Het presidium
van de SVR wijst erop dat het CBS
niet de hele bevolking heeft onder-
vraagd maar een steekproef. Veel
mensen met een uitkering geven
een onjuist of geen antwoord aan
het CBS als wordt gevraagd welke
uitkering zij krijgen. Bovendien
moest het CBS zelf drastische bij-
stellingen aanbrengen wegens on-
juiste of ontbrekende antwoorden.

Islamitische
groep bereid

één Amerikaan
vrij te laten

De verklaring van de Britse staats-
secretaris Nicholas Ridley is de eer-

Sint: De Vries
afwachtend en
ongeïnspireerd

schoolverlatersplan liet
hij het er welerg snelbij
zitten. Je moet je niet
bij het eerste het beste
zuchtje tegenwind uit
het veld laten slaan."

BEIROET - De in. Libanon geves-
tigde Islamitische Jihadvoor de Be-
vrijdingvan Palestina heeft gisteren
aangekondigd dat zij bereid is bin-
nen 48 uur éénvan de drieAmerika-
nen vrij te laten die zij nu drie jaar
gijzelt.

In een Arabische verklaring, die bij
een westers persbureau in West-
Beiroet binnenkwam, legt de Jihad
uit dat het gaat om een 'gebaar van
goedewil, op verzoek van de leiders
van de islamitische Republiek Iran,
om een begin te maken met het slui-

DEN HAAG - PvdA-
voorzitter Sint vindt dat
minister De Vries (So-
ciale Zaken) geen in-
drukwekkende start in
het kabinet heeft ge-
maakt. In een interview
met het Parool zegt zij
dat De Vries 'voortva-
render en geïnspireer-
der' te werk moet gaan
dan hij tot nu toe ge-
daan heeft.

Sint heeft daarbij voor-
al het afblazen van het
werkgarantieplan voor
schoolverlaters op het
oog. De PvdA-voorzit-
ter vindt dat de CDA-
bewindsman zich te
snel heeft neergelegd
bij de tegenstand van
werkgevers- en werkne-
mersorganisaties tegen
het plan. Sint: „Hij is
erg afwachtend. Bij dat

Wat betreft het optre-
den van De Vries met
betrekking tot het ver-
minderen van het aan-
tal uitkeringsgerechtig-
den in zijn algemeen-
heid luidt het oordeel
van de PvdA-voorzitter:

Sint is het niet eens met
waarschuwingen van
premier Lubbers en mi-
nister Kok (Financiën)
dat als gevolg van de
sterke loonstijgingen de
koppeling tussen lonen

„Ik zou wel willen dat
hij steviger en voortva-
render te werk ging.
Geïnspireerder, ja. Om-
dat de kern van de op-
lossing uiteindelijk ligt
aan de werkgelegen-
heidskant."

en uitkeringen in ge-
vaar komt. „Voor mij
staat geenszins vast dat
er nu sprake is van een
onverantwoorde loon-
ontwikkeling. We heb-
ben te maken met een
vrij hoge reële economi-
sche groei van meer dan
drie procent en de ge-
middelde loonstijging
ligt ook in die buurt."

Volgens Sint is er voor
de korte termijn dan.
ook geen enkel pro-
bleem met betrekking
tot het handhaven van
de koppeling. Op wat
langere termijn ziet ook
zij echter problemen
opdoemen, maar de
PvdA-voorzitter vindt
dat in dat geval de col-
lectieve lastendruk
maar iets verhoogd
moet worden.

DRESDEN - De milieu-organisatie
Greenpeace heeft in de DDR alarm
geslagen over de vervuiling van de
Elbe. „Het is de smerigsterivier van
Europa. De drinkwatervoorziening
en de gezondheid van de inwoners
van Dresden lopen gevaar," waar-
schuwde gisteren Greenpeace-che-
micus Christoph Thies.

De . milieu-organisatie heeft vanaf
haar schip 'Beluga', dat momenteel
op de Elbe vaart, waterproeven ge-
nomen en trof onder meer een zeer
hoog gehalte aan kwik aan. Een van
de grootste vervuilers, de cellulose-
fabriek Pirna, heeft al vast een
koekje van eigen deeg gehad.
Greenpeace-activisten hebben daar
een 'omleidingsactie' gehouden
waarbij het giftige afvalwater werd
teruggevoerd, het bedrijf in.
Dagelijks stroomt via het afvalwater
van fabrieken ongeveer honderd
ton vuil, waaronder vijf tot zes ton
giftige chloorverbindingen, de Elbe
in. Ook in het drinkwater heeft
Greenpeace deze verbindingen aan-
getroffen.

ten van de dossiers over de l
laars. Om de authenticiteit
brief te bewijzenwerd een P°}^j
foto van de Amerikaanse gÜz
Alan Turner meegestuurd. |(
Het Witte Huis wilde woensdag)
reageren op het aanbod van de
een gijzelaar vrij te laten. „WÜ $
ben de berichten gezien," alduS j
te Huis-woordvoerder Marlinj
zwater, „Ik heb daar niets aan l I
voegen."

_MDe Islamitische Jihad voor <*'a
vrijding van Palestina (IJLP)
drie Amerikaanse wetenschap^
vast: Alarm Steen, Jesse T"^(correct) en Robert Polhill. ZÜ
den op 24 januari 1987 gevang^/
nomen op het terrein van het p^j
University College door gewaP j
mannen diezich voordeden als 'jj
tie-agenten. De IJLP deelde j

mee welke gijzelaar zij vrij wil A
maar stuurde slechts de fot° JTurner mee.

WASHINGTON - De VS ziin voor-
alsnog nietvan plan weer lid te wor-
den van UNESCO, de organisatie
voor onderwijs, wetenschap en cul-
tuur van de Verenigde Naties. De
redenen waarom Washington zich
zes jaar geleden uit de organisatie
terugtrok, gelden nog steeds,
schrijft het ministerie van Buiten-
landse Zaken aan het Amerikaanse
Congres. De VS stapten in 1984 op
vanwege het armzalige manage-
ment en de politieke twisten.

VS vooralsnog
niet in UNESCO
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MAASTRICHT - De Maas is van
alle Nederlandse rijkswateren het
sterkst vervuild met het giftige cad-
mium. Dat blijkt uit een gisteren
openbaar gemaakt onderzoek van
de Dienst Binnenwateren van het
ministerie van verkeer en water-
staat. De cadmium-vervuiling doet
zich zowel in het oppervlaktewater
als in het slib van de rivier voor.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - In tegenstelling
tot aanvankelijke vermoedens wijkt
het spijbelgedrag in Limburg niet
wezenlijk af van het landelijk ge-
middelde. Dat blijkt uit een onder-
zoek dat de Provinciale Bestuurs-
commissie Welzijnsplanning heeft
uitgevoerd in opdracht van Gede-
puteerde Staten.

De groep van Limburgse leerplich-
tigen in de leeftijd van twaalf tot ze-
ventien jaar telt 900 tot 1100 leerlin-
gen die zijn te beschouwen als
'structurele' schoolverzuimers. De
rapporteurs zien in dat getal een
probleem dat niet mag worden on-
derschat. De meeste schoolleidin-
gen echter ervaren aard en omvang
van het verzuim op de eigen school
als nauwelijks zorgwekkend.

In de meeste gevallen zijn interne
maatregelen getroffen om dat ver-
zuim binnen de perken te houden.
Gemeentelijke leerplichtambtena-
ren blijken minder tevreden over de
praktische uitvoering van hun taak.
Zij klagen over tijdgebrek en een
onvoldoende op de praktijk toege-

sneden opleiding. De rapporteurs
van Welzijnsplanning voegen daar-
aan toe dat in de meeste gemeenten,
zowel politiek als ambtelijk, betrek-
kelijk geringe aandacht wordt ge-
schonken aan leerplichtzaken.

In kleinere gemeenten ontbreekt

niet zelden een verzuimregistratie.
Het raport beveelt deze gemeenten
aan een samenwerkingsverband
aan te gaan. Leerplichtambtenaren
zouden dan meer tijd kunnen vrij-
maken voor het onderhouden van
contacten met scholen en andere in-
stanties.

Vanuit de toezichthoudende taak
die de provincie heeft op naleving
van de leerplichtwet hebben Gede-
puteerde Staten een aantal maatre-
gelen opgesteld om schoolverzuim
in de toekomst zoveel mogelijk te
voorkomen. Zo wil men de deskun-
digheid van leerplichtambtenaren
opvoeren en een informatieve bro-
chure samenstellen. Voorts willen
GS over deze problematiek een
symposium organiseren voor ge-
meenten, scholen en andere betrok-
kenen.

GS bestrijden
schoolverzuim

Duizend spijbelaars in Limburg

De Bestuursraad heeft De Haan na

Tekort
De affaire begon in januari. Ritzen
zei bereid te zijn één of meerdere
kandidaten tot de uiteindelijke se-
lectieprocedure toe te laten. In fe-
bruari gaf hij echter te kennen De
Haan toch te willen benoemen. Hij
verzocht de Raad binnen twee en
een halve dag de 'hoorprocedure' af
te werken. Hieraan wilde de Raad
geen gehoor geven, omdat de tijd
hiervoor tekort was. Desondanks
was de benoeming van De Haan op
23 februari een feit.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Bestuursraad van
de Open Universiteit wil zo snel mo-
gelijk een gesprek met minister Rit-
zen van Onderwijs en Wetenschap-
pen over zijn handelswijze bij de be-
noeming van de nieuwe voorzitter
van het College van Bestuur, drs. B.
de Haan. Deze volgt de met pen-
sioen gaande Buck op. Het gesprek
vindt vermoedelijk begin mei
plaats, zegt een woordvoerder.

De bewindsman heeft volgens de
Bestuursraad 'onzorgvuldig' gehan-
deld,'vanwege de grote tijdsdruk en
het feit dat slechts één kandidaat is
voorgesteld. In de toekomst moet
de Raad en het College van Bestuur
vooraf de mogelijkheid krijgen de
minister te wijzen op mogelijk ge-
schikte kandidaten. Dat staat in
'Modulair', het tijdschrift van de
Open Universiteit.

een gesprek 'het voordeel van de
twijfel gegeven. Daar stelt ze wel te-
genover dat de minister zelf de ver-
antwoordelijkheid moet dragen
voor de benoeming, 'ook wanneer
die binnen de Openbare Universi-
teit tot problemen zou leiden', aldus
Van Weas, voorzitter van de Be-
stuursraad.

# Deelnemers aan dePieterpad-estafette trekken over een pontonbrug over de Maas.
Archieffoto: WIDDERSHOVEN

Missionaire
organisaties
voor lager

defensiebudget
- Rooms-katholieke

|kSsionaire organisaties hebben de
gering gevraagd „vooruitlopend
.de resultaten van ontwapenings-
ï,"erhandelingen op een verant-

wijze een aanzienlijke be-
rging op het defensiebudget

°r te voeren".
IjJ Vragen de regering om het re-
L rakkoord ten aanzien van de de-
iL^euitgaven bij te stellen door

i n <_e lopende kabinetsperio-
L *>et defensiebudget daadwerke-
j? te verlagen.
i Oor een groot deel van de publie-
iti opinie in Nederland is het niet
jfer geloofwaardig dat nog steeds

sommen aan defensie besteed
K n blijven worden, terwijl tege-
j^ertijdaan zoveel gerechtvaardig-

k Mensen op andere beleidsterrei-
t niet kan worden voldaan", al-

Ms de brief.

Subsidies
Het Limburgse fonds voor stads- en
dorpsvernieuwing wordt jaarlijks
van rijkswege gevoed met 15,5 mil-
joen gulden. GS zijn bevoegd daar-
uit aan gemeenten subsidies te ver-
lenen voor „behoud, herstel, verbe-
tering, herindeling of sanering van
bebouwde gedeelten van het geme-
netelijk grondgebied". Tot nog toe
wordt tachtig procent van de bedra-
gen rechtstreeks aan gemeenten
toegekend. De resterende twintig
procent wordt beschouwd als 'knel-
puntenreserve.

Met uitzondering van de drie gede-
puteerden van het CDA stelden GS
voor deze reserve te verhogen van
twintig tot maximaal veertig pro-
cent. De Statenfracties van CDA en
Partij Nieuw Limburg stemden
daar echter niet mee in. Dat leidde
uiteindelijk tot het hoogst uitzon-
derlijke feit dat bij de besluitvor-
ming de stemmen staakten.

Initiatiefvan twee Geleense verenigingen

Hondenbelasting voor
aanleg speelvelden

derhoud en de aanleg van parkjes.
Het is toch belachelijk dat ik daar-
voor betaal, maar er vervolgens niet
mag wandelen. Pure discriminatie
van de hondenbezitter." Hij kan
voorbeelden genoeg geven van on-
recht dat hondenbezitters iedere
dag weer wordt aangedaan.

Pieterpadroute
voor vijfde jaar
in teken milieu

traject van Eijsden naar Maas-
tricht liepener ongeveer 2500 ge-
registreerde wandelaars mee. Dit
jaar zullen onder andere minister
Alders en staatssecretaris Heer-
ma van VROM zich bij de wande-
laars voegen. Maar ook vele Ka-
merleden, gemeentebesturen en
artiesten zijn van plan om zich
het vuur uit de sloffen te lopen.

Een deel van de opgebrachte gel-
den zal besteed worden aan het
schadeloos stellen van landbou-
wers die hun activiteiten in de
beoogde uiterwaarden moeten
staken.

In Limburg zullen vanaf 22 mei
de volgende haltes worden aan-
gedaan: Venlo, Swalmen, St.
Odiliënberg, Susteren, Puth,
Valkenburg,Eijsden en tenslotte
op 26 mei Maastricht. Deelne-
mers worden door de busdien-
sten kostenloos naar de start-
plaatsen vervoerd.

de jaareen grote milieu-estafette,
waarmee ze fondsen hoopt te
werven om een stuk van de Ne-
derlandse uiterwaarden in hun
oorspronkelijke staat te kunnen
herstellen.

Van onze verslaggeefster
SITTARD - De stichting Hond en
Vriend en de Kringgroep Molen-
bron van de Nederlandse Vereni-
ging voor Fokkers en Liefhebbers
van Duitse Herdershonden hebben
met de gemeente Geleen gesproken
over de aanleg van een uitlaat- cq.
speelveld voor honden. Het initia-
tief zou moeten worden betaald uit
de opbrengst van de hondenbelas-
ting, die in Geleen wordt verhoogd.

Het terrein wordt, als de gemeente
Geleen het licht op groenzet, aange-
legd naast de accommodatie van
beide verenigingen aan de Bosweg
in de wijk Lindenheuvel. Volgens
Marthè Honings uit Sittard, voorzit-
ter van beide verenigingen, zou Ge-
leen een voorbeeldfunctie vervullen
als deze belastinggelden daadwer-
kelijk besteed worden aan de vier-
voeters.

Hoewel het aantal deelnemers
aan de mars nog niet bekend is,
verwacht de organisatie een gro-
tere opkomst dan vorig jaar.
Toen al was de deelname aan-
zienlijk te noemen. Op het laatste

HEERLEN - Natuurliefhebbers
uit heel het land - onder wie een
aantal zeer bekende Nederlan-
ders - zullen vanaf 12 mei gedu-
rende vijftien dagen te vinden
zijn op het Pieterpad, een toeris-
tische wandelroute die begint in
het Groningse Pieterburen en
die eindigt bij de St.-Pietersberg
in Maastricht. De Stichting Pie-
terpad organiseert dan onder het
motto 'een wereld vol bomen'
voor het vijfde achtereenvolgen-

-kantoor Maastricht en het Regionaal Onderwijsbu-
reau Meerssen willen verhinderen. Het CAS verzorgt
de administratie van een groot aantal scholen in het
zuiden van Limburg.

Volgens de CFO ontbreekt er een 'fatsoenlijk' akkoord
over de gevolgen voor de werkgelegenheid en de so-
ciale consequenties van de fusie. De vakbond vreest
dat het CAS-Maastricht onder de huidige voorwaar-
denklanten verliest en daarmee depositievan het per-
soneel wat betreft de werkgelegenheid in gevaar
brengt.

Het kort geding dient 26 april om 12.30 uur voor de ar-
rondissementsrechtbank in Maastricht.

CFO daagt CAS
voor rechter

Honings ziet het plan van de vereni-
gingen helemaal zitten. Een soort
hondenspeeltuin, met een apart
pad, voorzien van houtsnippers,
waarop de viervoeters hun behoefte
kunnen doen. Hij is er van over-
tuigd dat als alle gemeenten een
deel van de hondenbelasting zou-
den besteden aan dit soort voorzie-
ningen, de overlast veel minder zou
zijn. „Als alle betrokkenen een
beetje hun best deden, zou je 70%
van de problemen kunnen oplos-
sen."

Eerlijker
Bovendien is het volgens Honings
eerlijker om verbaliserend op te tre-
den als in een gemeente daadwerke-
lijk speel- en uitlaatveldjes beschik-
baar zijn. „Dan kun je iemand een
boete geven als hij zijn hond op het
voetbalveld zijn behoefte laat
doen."

De voorzitter is het al jaren een
doorn in het oog dat gemeenten zo
weinig doen voor honden, maar wel
ieder jaar een flinke som aan hon-
denbelasting incasseren. „Ambtera-
nen geven meteen toe dat deze be-
lasting dient voor het vullenvan ga-
ten in debegroting. Of, zoals vaak in
Sittard, wordt gebruikt voor het on-

30 maanden cel
Voor diefstal
met geweld

- De 31-jarige L.K.
l in het Huis van Bewaring in
sa strichtverblijft, is gisteren door
Rechtbank in Maastricht veroor-

tot een gevangenisstraf van
V'g maanden waarvan zes voor-
tifdelijk.

stond twee weken geleden te-
k^t voor het plegen van diefstal-

fnet geweld. Bij die zitting wer-
k toen meteen nog 55 andere fei-
L die aan zijn dagvaarding waren
| gevoegd, afgehandeld.

Van onze verslaggever
DEN HAAG/MAASTRICHT - De christelijke vak-
bond CFO gaat een kort geding aanspannen tegen
Stichting Centraal Administratiekantoor Scholen
(CAS) in Maastricht. De CFO treedt op namens de
werknemers van de CAS, die de fusie tussen het CAS-

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Omdat zij
onvoldoende steun van Pro-
vinciale Staten verwachten,
hebben GS een voorstel inge-
trokken dat betrekking had op
herziening van de provinciale
verordening welke uitkerin-
gen uit het Provinciale Stads-
en Dorpsvernieuwingsfonds
regelt.

Tijdens de Statenvergadering
van 16 maart staakten over dit
voorstel de stemmen met der-
tig vóór en dertig tegen. Tot
degenen die tegen het voorstel
van GS stemden, behoorden
de drie CDA-gedeputeerden.

Gisteren lieten GS aan de Sta-
ten weten niet te verwachten
dat de ingenomen standpun-
ten zich zullen wijzigen. Om
die reden heeft het college be-
sloten het voorstel in te trek-
ken.

Oomen pleit voor
meer steun aan
zwarte jongeren

KESSEL - De Christendemocra-
Q Crie Europarlementariërs Ria
C^en-Ruijten en Raf Chanterie

oben de Europese Commissie ge-
üßiuBiagd de steun voor scholing enEj.^jding van zwarte jongeren intJd-Afrika aanzienlijk op te voe-
__£" Naar aanleiding van een recent
d j\°ekaan dat land vrezen de beide
teh at net ernstige
«Uri aan scnolmë en opleiding
da i *^e zvfarte bevolking, on-(J^ks de politieke ontwikkelingen,o^ de duur zal leiden tot nog meer

tij ""lijzen de Commissie er op dat
g Procent van de zwarte bevolking.der de 15 jaar is en dat er voor het
Rendeel van deze jongeren geen

zal zijn vanwege gebrek aan
Röling. De zwarte bevolking in
iC'd-Afrika groeit veel sneller dan
Vj economie. Oomen en Chanterie
(.''den de 100 miljoen ecu die de

over een periode van
j/e jaar beschikbaar heeft onvol-e nde.

sche schoonmaak van de rivieren.
Het met 70 procent of meer terug-
brengen van de lozingen van giftige
stoffen als cadmium, koper, kwik
en lood is onderdeel van het Noord-
zee-actieplan. Voor de Rijn zijn
soortgelijke afspraken gemaakt.-
Binnen het kader van het Noordzee-
overleg kan België dan ook niet aan
de schoonmaak van onder meer de
Maas ontkomen.

De veel te hoge gehalten cadmium
worden in de Maas bij Eijsden al ja-
ren gemeten. Met name 1988 was
een „rampjaar". Gemiddeld ligt het
cadmium-gehalte van de rivier ver
boven de meest strikte milieu-kwa-
liteitsnorm van 0,2 microgram per
liter. De drinkwaternorm, 1 micro-
gram per liter, wordt eveneens
„veelvuldig" overschreden, aldus
Verkeer en Waterstaat.

In 1988 is tijdens een plotselinge
verontreinigingsgolf zelfs 100 mi-
crogram per liter gevonden. De
kwaliteit van het Maasslib wordt
eveneens „verontrustend" ge-
noemd. In 1988 lag het cadmium-ge-
halte van het Maas-slib 40 maal ho-
ger dan dat van de Rijn.

Volgens het ministerie zijn cad-
miumlozingen in de Maas vooral af-
komstig van metaalverwerkende in-
dustrieën „bovenstrooms van Eijs-
den", de grensplaats waar de rivier
Nederiand binnen stroomt. In de
praktijk betekent dit dat het onder-
zoek van de drie stroomlanden van
de Maas - Frankrijk, België en Ne-
derland - België aanwijst als de
grootste cadmium-vervuiler.

Verdeeldheid in Provinciale Staten en college

GS trekken voorstel
vernieuwingsfonds in

Open Universiteit
wil gesprek met
minister Ritzen

Den Haag, zo stelt het departement
van minister Maij-Weggen, ver-
wacht dat de weer op gang gekomen
onderhandelingen met België over
Maas en Schelde „tot verbetering
van de situatie" zullen leiden. De
uiterst moeizame gesprekken met
Brussel hebben tot nu toe niet ge-
leid tot harde afspraken over Belgi-

"Mart/iè Honings bij het terrein waar een hondenspeeltuin
zou kunnen worden aangelegd met gelden van de hondenbelas-
ting. Foto: PETER ROOZEN

Celden
In zijn requisitoir noemde officier
Sijmensma boer R. 'een harde he-
ler. „Het ging om voorwerpen met
een grote waarde en hij liep willens
en wetens de kans dat het om gesto-
len goederen zou gaan. Dat hij al af-
stand heeft gedaan van de gelden
die hij ten onrechte incasseerde, ge-
tuigt nog van enig normbesef.
Sijmonsma eiste tegen hem, lettend
op zijn blanco strafblad, een gevan-
genisstraf van acht maanden, waar-
van vier voorwaardelijk.

De raadsman van R., mr. Hame-
leers, ging net als de rechter in op de
vraag of zijn cliëntkon weten of be-
hoorde te weten ofdie goederen wa-
ren gestolen. In een aantal gevallen
was dat volgens hem beslist niet het
geval. Hij vroeg voor bepaalde de-
len van de tenlastelegging dan ook
vrijspraak.

Uitspraak over twee weken.

' . Van onze verslaggever
Ü - Elf helers uit Mid-
1ij^Limburg, met boer R. uit Ko-

'l iJ^bosch in de hoofrol, stonden

*F*ren voor de rechtbank in Maas-
it! terecht op verdenking van he-

jjijjp De man uit Koningsbosch liet
i '5fL^Sers °P bestelling stelen en

"k^andelde vervolgens de gestolen
A^- Die goederen bestonden on-!L fheer uit tandartsstoelen, huis-

' yt..eUjke apparaten en een grotelJ wasmiddelen.
'fL mr. Nolet noemde de vee-

JÏVt r e man die alles regelt en
fj k; en daarbij contacten legt op de
<m7~ en renbaan in Landgraaf. Toen
i lh e'e malen met de politie in5' I Ia^më kwam, leek het wel alsof
1 en rookgordijn optrok.

3 ft]t h,c*er van justitie mr. Sijmonsma
Cfde R. als „de pontificale boe-

i kilheid ten voeten uit. Om ge-s % *e vragen draait hij maar wat
y. en slechts voor een paar zaken

Complete opleggers aan de man gebracht

Boer in hoofdrol
helerspraktijk

komt hij rond uit", oreerde dc offi-
cier.

Donker
Boer R. kreeg steeds op dezelfde
manier de beschikking over de 'hete
waar. Een zekere W. stal her en der
complete opleggers die hij dan in
Koningsbosch bij R. sleet. Zo werd
werd een oplegger van Ferry Mas-
ters met overjarig vloeibaar was-
middel in het donker bij de boer

aangeboden. Een andere oplegger
werd op de autoweg naar Heerlen
ter hoogte van Bocholtz gestolen.
Voor de diefstal van een oplegger
uit Bom maakte W. gebruik van een
chauffeur die wist hoe dat zonder
veel problemen snel te doen was.
Uit een eerdere terechtzitting tegen
deze W. bleek dat boer R. daar min
of meer de opdracht toe gaf. De
rechtbank in Maastricht ging daar
gisteren aan voorbij. Nu deed de
man uit Koningsbosch het voorko-

men alsof de hem aangeboden par-
tijen afkomstig waren uit faillise-
menten of dat ze 'over' waren omdat
ze niet ingescheept konden worden
voor eenreis naar Engeland. In alle
gevallen, zelfs bij een gestolen Ame-
rikaanse legercontainer, hield R.
echter vol te goeder trouw te heb-
ben gehandeld. Dat werkte bij de
andere verdachten die nog op de
publieke tribune zaten op de lach-
spieren.

De bedragen die met de heling wa-
ren gemoeid waren niet gering. Zo
was de waarde van de gestolen con-
tainer met allessnijders, vaatwas-
maschines magnetrons en wat dies
meer zij ongeveer 160.000 gulden. Al
deze apparaten zouden aan een Bel-
gische vrachtwagenhandelaar en
een kompaan verkocht wordenvoor
55.000 gulden. De Belgen, zo bleek
tijdens de terechtzitting, waren in
de veronderstelling dat die goede-
ren afkomstig waren van het Ameri-
kaanse bezettingsleger in West-
Duitsland.

Werknemers
van Philips

naar Eindhoven
J^RLEN - Werknemers van dei-^hillende Philipsvestigingen injnburg gaan op 24 april massaal
j ?r Eindhoven waar de onderhan-

praten over de nieuwe CAO.
k.een handtekeningenactievan de
vnaUstriebond FNV blijkt dat 73%n de 'Philipsbevolking' de inzet
Weze vakbond in deCAO-onder-

ondersteunt. De hand-jKeningen zullen tijdens de actie-
j 8 demonstratiefworden aangebo-

rens de FNV zijn al signalen
■inengekomen dat de Philipslei-J.§> geschrokken van het aantal

le om naar Eindhoven
|05Unnen gaan,er aan denkt de ver-

te weigeren. Massaal vrijafin
J** gedeelten van de vestigingu de produktie ernstig vertragen.

°k uit Heerlen en Sittard komen,?0rtgelijke signalen. De FNV zal,
*ich verlof niet verleend wordt,
van beraden over het verplaatsen
d

n de demonstratie. Bijvoorbeeld
d 0r het houden van poort- en kan-. eacties bij de betreffende vesti-ngen.
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Nederland wijst
naar België als
vervuiler Maas
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(ADVERTENTIE)

~SÖFTWARE
Boekhouden ’187,-!
Spreadsheet ’ 69,-!
Ledenadm. ’187,-!
Doshulp ’ 39,-!
Datacom ’ 59,-!
Faktureren ’149,-!
Database ’129,-!
Kasboek ’ 59,-!
Orderadm. ’187,-!
Tekstverwerker ’ 69,-!
VoorPC'smetsl2K.Ned. progr. +hand-
leiding.

Krijntjes en Craenen
COMPUTER SYSTEMS
Kluis 36A Geleen 04490-53420

provincie



J. Haagmans
kwart eeuw

bij Rabobank
HOENSBROEK - J. Haagn^1?
uit Heerlen is op 1 mei 25 jaar<"

dienst van de Rabobank 'Hoensbroek. Tijdens zijn \o°J.baan heeft de jubilaris dive^
functies gehad, zowel op
hoofdkantoor als op de bijkaf'
ren in Treebeek en Heerlerhei<\
Momenteel adviseert hij kIaHTJop het gebied van woninghyffl
theken. De huldiging van de ZJ
veren jubilaris vindt in beslot
kring plaats. J

Ruilbeurs
Kerkrade

In deze benadering werd er echter
geen rekening gehouden met het
sterngeruis in het café dat voor een
hogere geluidsoverlast zorgt. Zowel
gemeente als exploitant zijn het er-
over eens dat er in de huidige situa-
tie geen oplossing voor het geluid-
probleem mogelijk is.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Kantoor Heerlen,
S 045-739284
Emile Hollman,
© 045-422345
Hans Rooijakkers,
S 045-714876
Frank Seuntjens, chef
S 04750-22937
Richard Willems,
S 04406-15890
Joos Philippens,
S 04455-2161
Kantoor Kerkrade,
S 045-455506
Jeanette Ackens,
S 045-351740

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

" Het Goede Doel, vrijdag in Heerlen

in gesprek

Long
De vereniging van ziekenfondsen
heeft alle provincies bomen cadeau
gedaan. De actie Gezond Groen is
opgezet ter gelegenheid van het
12,5-jarig bestaan van de overkoepe-
lende vereniging in Zeist. Met het
schenken van de bomen, waarvoor
een apart fonds is opgericht, willen
de ziekenfondsen duidelijk maken
dat volksgezondheid sterk afhanke-

het onverwachte schouwspel ademloos en toen het lam
geboren was steeg een spontaan applaus op.

Foto's: PETER ROOZEN

lijk is van een goed milieu. 'Bossj
zijn de groene longen van de sartI
leving en kunnen niet worden ï
mist,' zo luidt de filosofie van
vereniging. .
De lezers van het voorlichtings^
'Welzijn' van de VNZ konden <Jbijdragen aan de komst van de'*zijn-bossen' in de Nederlandse W
vincies. Degenen dieeen milieuP
ter kochten, steunden daarI*1'*
rechtstreeks het bomenfonds £de VNZ. Op het affiche staan «
voor een milieuvriendelijkermi^
huishouding. j

Vandaag, donderdag, wordt de ?Jste boom in het gebied bij de **lusstichting geplant. Dat zal gelj*j
ren door deputé Mastenbroek, \
gemeester Tonnaer en VNZ-vooi*
ter Weij ers.

per persoon

Van onze verslaggever
SITTARD - Het zogeheten welzijn-
bos dat de gemeente Sittard heeft
gekregen van de Vereniging Neder-
landse Ziekenfondsen (VNZ) wordt
aangeplant in de buurt van de Pau-
lusstichting in Watersley. Deze loca-
tie is aangewezen in overleg met de
provincie Limburg. De VNZ heeft
aan Limburg 12.500 bomen ge-
schonken in hetkader van de lande-
lijke actie Gezond Groen, een initia-
tief van de ziekenfondsen in Neder-
land.

Het bos met de 12.500 bomen komt
bij de Paulusstichting op een hel-
lend gebiedaan de rand van de stad.
Bij deze keuze is, aldus de gemeente
Sittard, rekening gehouden met het
lokale beleid inzake landschaps-
bouw. Zo streeft de gemeente in het
groenstructuurplan naar bebossing
van de eerdergenoemde helling in
het Kollenberggebied. Bovendien
heeft het provinciaal bestuur geke-
ken naar het bosarme karakter van
westelijk Zuid-Limburg.

exposities

Mabi: Look whos talking, dag. 14.30
18.30 en 21 uur. De Reddertjes, dag.
14.30 uur. Cinema Paradiso, dag. 18.45
en 21.30uur. Crimes and misdemeanors,
dag. 14.30 en 18.45 uur. Bom on the
fourth of july, dag. 21.15 uur. Lambada,
dag. 14.30 18.45 en 21.30 uur. Cinema-
Palace: Tango & Cash, dag. 15 19 en
21.30 uur. Koko Flanel, dag. 15 18 en 21
uur. Honey, I shrunk the kids, dag. 15
uur. The war of the Roses, dag. 18.30
uur. Dead Poets Society, dag. 21.15 uur.
Lumière: Het Sacrament, dag. 20 uur.
Een Scherzo Furioso, dag. 21 uur. Wait
until spring, Bandini, dag. 22 uur.

HEERLEN
Royal: Look whos talking, dag. 14.30
16.30 18.45 en 21 uur.Rivoli: Young Ein-
stein, dag. 17.30 en 21.30 uur. Lambada,
dag. 15 en 19.30 uur. Maxim: Bom on
the fourth of july, dag. 20.15 uur. De
Reddertjes, dag. 14 16 en 18 uur. H5:
Tango & Cash, dag. 14.30 16.45 19 en
21.30 uur. The war of the Roses, dag.
14.15 16.30 18.45 en 21.15 uur. Romeo,
dag. 14 16 18.30 en 21 uur. Koko Flanel,
dag. 14 16 18.30en 21 uur.Dead poets so-
ciety, do 18.30 en 21 uur. Honey, I
shrunk the kids, dag. 14 en 16 uur.

MAASTRICHT

" Een Moeflon-schaap in het dierenpark in Bom
baarde deze week een jong. Talloze bezoekers volgden

Boebelke vecht
tegen sluiting

Vossekuil-protest # Pastoor Renatus de H 1
ster

Veel klachten over geluidsoverlast

onaanvaardbare overlast. „Omwo-
nenden hoeven dit geluid niet te ac-
cepteren vanwege het economisch
belang van Denie", aldus de woord-
voerster van de vrouw.

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN- Exploitant E. Denie van café 't Boe-
belke aan de Benzenraderweg wil zijn zaak niet sluiten. Giste-
ren vocht hij voor de Raad van State het sluitingsbevel aan, dat
door de gemeente Heerlen tegen 't Boebelke is uitgevaardigd.

Een buurman aan de andere zijde
van het café klaagde over rollende
biervaten, het doorspoelen van toi-
letten en stuitende biljartkeus. Op
eigen kosten zou hij al een deel van
de gevel hebben geïsoleerd. Beide
buren klagen dat hun huis sinds de
overlastvan 't Boebelke onverkoop-
baar is geworden.

Met het sluitingsbevel geeft de ge-
meente gehoor aan een verzoek van
een bejaarde buurvrouw, diezegt de
geluidsoverlast van het café psy-

chisch niet meer te kunnen verwer-
ken. Sinds de overname van het ca-
fé door Denie zou er dagelijks tot
twee uur 's nachts sprake zijn van

Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/m vr 13-18
uur, za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Installations, mixed me-
dia van Lydia Schouten. T/m 28/4. Open
di tm za 13-18 uur. Bonnefantenmu-
seum, Dominikanerplein 5. Werk van
Théodore Schaepkens. T/m 6/5. Teke-
ningen van Richard Serra. T/m 27/5.
Open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 11-17
uur. Galerie La Dependance, OL Vrou-
weplein 24. Stockexpositie. Open wo
t/m zo 12-17.30 uur. Generaalshuis,
Vrijthof 47. Schilderijen van Kees Bar-
ten. T/m 30/4. Stenen, papier, glas en fo-
to's van Willem Boijens. Perroengalerij,
Vrijthof 29. Werk van Ton Franssen en
Henk Hulsteijn. T/m 5/5, open wo t/m vr
13-18 uur en za 13-17 uur. Galerie Dis,
Een beeld van de workshop porcelein,
olv Babs Haenen en Netty van den heu-
vel. Van 21/4 t/m 13/5,open wo t/m zo 13-
-18 uur. Galerie Fah, Brusselsestraat 80.
Werk van Wouter vanRomondt. T/m 6/5,
open vr t/mzo van 13-17 uur.Kamer van
Koophandel, Het Bat 2. Expositie van
Bert Roijen. T/m 14/6, open van ma t/m
vr tijdens kantooruren. Galerie Arti-
sart. Grote Gracht 43. Expositie van Ger
Stallenberg. T/m 28/4,open di t/m za van
13.30-17.30 uur. Galerie Wolfs, Hoog-
brugstraat 69. Expositie van beelden en
edelsmeedwerken van Jef Wishaupt.
T/m 22/4, open wo en vr 14-18 uur, do 18-
-20 uur, za 10-17 uur en zo 13-17 uur. Ga-
lerie Amarna, Rechtstraat 84. Ope-
ningsexpositie met werk van Trudy
Kleijnen, Maggie de Moor en Philippe
Kersten. T/m 5/5, open wo t/m vr 12-18
uur, za 12-17 uur, zo 13-17 uur. Stads-
schouwburg, Expositie van Renaud Le-
vigne. T/m 18/6. Galerie Henn, St. Nico-
laasstraat 26c. Werk van Jack Ox. Van
21/4 t/m 19/5, open wo t/m za van 16-20
uur. Kasteel Bethlehem, Hogere Hotel-
vakschool, Jeruzalemweg 1. Zeefdruk-
ken van Paul Bartels. T/m 23/5, open ma
t/m vr van 9-17 uur.

Brikke Oave, Lindeplein sa. Werk van
Frans Cox. T/m 21/4, open ma t/m vr 10-
-12, 14-17 uur en 19-21 uur, zo 14-17 uur.

MAASTRICHT

Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
jecten, schilderijen en sieraden van Ben
Bonke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
van 13-18 uur. Aquarellen van Margriet
Thissen. Zo 22/4 open van 14-18 uur.

BRUNSSUM

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Leszek
Kuchniack en Waclaw Kuczma. T/m
22/4. Open do t/m zo 13-17 uur. Raad-
huis. Werk van Lei Molm. T/m 27/4,
open tijdens kantooruren.

UBACHSBERG

ABN bank, Fototentoonstelling, JanLa-
merichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16
uur. Poortgebouw Kasteel Hoens-
broek, Fotogalerie 68. Foto's van Diede-
rik van Goethem. Ontmoetingen met
Limburgse auteurs, foto's van Theo Jen-
nissen. T/m 1/5. Open ma t/m vr van 10-
-12 uuren van 13.30-17.uur. Za en zo van
13.30-17. uur.

Galerie Wunnik, Eindstraat 58. Ten-
toonstelling over Bhutan van Jos van
Wunnik. Van 21/4 t/m 22/4 en 28/4 t/m
29/4, open 13.30-17 uur.

HOENSBROEK

HEERLEN

SCHINVELD

Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Werk van kunste-
naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di
t/m vren zo 13-17uur, di en vrook 19.30-
-22 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
Werk van Walter Swennen. T/m 4/6,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Beelden en tekeningen van Twan Lend-
fers. T/m 6/5. Open wo t/m zo van 14-17
uur. Schilderijen van Berdt Mullenders
en Arjen van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m
10/6. Open wo t/m zo van 14-17 uur.
Stadsschouwburg. Werk van Theo Le-
nartz. T/m 15/5. Thermenmuseum.
Heerlen in vogelvlucht. T/m 10/6, open
di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.
NMB bank, Bongerd 13. Pentekeningen
van P.W.J. Verboeket. T/m 30/4, open
ma t/m vr van 9-16 uur. Geologisch Mu-
seum. Voskuilenweg 131. Expositie
'Dieren vroeger en nu. T/m 6/7, open ma
tm vr 9-12 uur en 14-16uur. ABP. Black
Country, foto's van Leo Tillmanns. T/m
13/5.Galerie De Nor, Geerstraat 302. Ex-
positie 'Verschuivingen' van Alma Vis.
T/m 13/5. CBS, Kloosterweg 1. Schilde-
rijen van Anja Smeets. T/m 7/5, open tij-
dens kantooruren.

KERKRADE - Het sportfon^
bad Dr Pool houdt vandaag |
spellenmiddag voor de jeugd^
zwemliefhebbers kunnen dafj
kennis maken met de nieuw *j
stalleerde familieglijbaan. De' *winst is 13 meter lang en heef
breedte van 3 meter.

IVN wandelt

Etalagekraak
bij modezaak

De kosten om het café te isoleren
bedragen 158.000 gulden. Denie wil
de noodzakelijke voorzieningen
niet aanbrengen omdat hij geen
eigenaar van het pand is. Eigenaar
F. Bardoel meent dat de investering
niet nodig is om aan de voorwaar-
den van de vergunning te voldoen.
Binnenkort volgt uitspraak.

KERKRADE - In" Cultureel
trum 'De Jreet' in Kerkrade
komende zondag van 14 tot 1' )
een postzegelruilbeurs plaatS
entree is gratis. De organisatté ,
de beurs is in handen van de Eej
Kerkraadse Filatelistenverenil1

Zwemfestijn
in D'r Pool

# Met enige verwondering bekeek wethouder Jo An-
driesma de silhouetten die een aantal bewoners van
de Vossekuil-flats voor de deur van zijn bureau had-
den geplakt. Deze actie moest symboliseren dat de ge-
meente over de bewoners heen loopt, burgemeester
Van Zeil heeft in 1988 gezegd dat wij steeds als eerste
nieuwe ontwikkelingen zouden vernemen, maar die
Izen we dus regelmatig alleen in de krant...", zei een
woordvoerder. Directe aanleiding voor een ludiek
protest is het uitlekken van de sloopdatum van de
flats. De bewoners beklagen zich erover dat ze daar
niet rechtstreeks over geinformeerd zijn.

Foto: FRANSRADE

Hard-rock in 'Nova'

Goede Doel
in Heerlen

tiekzaal te Schinveld zijn tot en met
21 april gesloten.

Heerlen

" In het Vrouwenhuis, Corioval-
lumstraat 17, wordt zondag van 13
tot 17 uur een 'Dag voor moeder
Aarde' gehouden. Voor informatie:
S 04492-2538. Schinveld

Hoensbroek

Rongen
Onlangs las ik een artikel uit het LD
van 3 maart jl. over pastoor D. Ron-
gen; een vraaggesprek waarin hij te-
rugblikte op zijn parochieloopbaan
en zijn leraarschap op het Corioval-
lumcollege. Tijdens het lezen be-
dacht ik dat ik graag op het gymna-
sium zó les had gekregen, opzó'n in-
spirerende wijze. Wat een ervaring:
vergelijkende godsdiensten, wijsbe-
geerte in de vorm van vraag-en-ant-
woord, onderricht krijgen over de
denkbeelden van Schillebeeckx,
Sartre, Camus, Heidegger. Helaas,
zo is het jammer genoeg niet ge-
weest. Wij kregen godsdienstles

over de plant- en dierkunde en de
huizenbouw in Israël uit een boek
dat uitmuntte in saaiheid. Maar ik
kreeg dan ook godsdienstles van
een godsdienstleraar die elke week
aan zijn lessenaar de voorgeschre-
ven hoeveelheid leerstof doceerde
en vertrok. Een godsdienstleraar
die Rongen heette. U zult begrijpen
dat ik het interview met verbazing
heb gelezen. Al zijn mooie woorden:
lesgeven was zijn eerste levensver-
vulling, zijn opvattingen ontleent
hij mede aan Schillebeeckx, de filo-
sofen schudt hij uit zijn mouw,
Kierkegaard op de salontafel. Ik
heb er op school nooit ofte nimmer
iets van gemerkt. Zowel als leraar
alsook als kapelaan heeft hij me in
al die jaren niets meegegeven. Niet
eens een opwekkend woordje.

BEST Mevrouw S. Gondrie

SlMPËLvÊL^^^rJ^Beïg^
Godfried Bomans, zoals aute^j
BRT programmamaker Jos G"y
graag genoemd wordt, geeft
avond om 20.00 uur een lezinl |
Openbare Bibliotheek aan o^j
Ottenstraat. De humoris^schrijver draagt voor uit eigef j
en wordt daarbij begeleid d° J
nist Ando Gouders. De tof*}
voor deze literaire avond die JJ
teken van de landelijkebibhot
dag staat, is gratis.

Lezing van
Jos Ghysen

LANDGRAAF - IVN-afdelin. j
oude Landgraaf vertrekt op z° j.|
om 12.45 uur bij de Petrus en,
luskerk in Schaesberg naar » j
Rond 13.30 begint dan in de "^ving van het Drielandenpunt j

boswandeling, met als thema^ jregen in het bos. Deze wand j
wordt georganiseerd in het "van Dag van de Aarde 1990.

" De konijnen- pluimvee- en sier-
duivenvereniging 'Glück Auf
houdt zondag 22 april in het ge-
meenschapshuisMariarade een the-
mamorgen. Diverse gastsprekers
behandelen achtereenvolgens
eigenschappen en kenmerken van
duiven-en pluimveerassen. De be-
spreking begint om 10.30 uur.

" Het Vrouwenhuis start binnen-
kort met de cursussen bio-energeti-
ca en zelfverdediging. Voor infor-
matie: Corry Maar, S 04459-1869.

" De stichting 'Samen Onderweg'
viert zondag de seniorendag. Om
11.15 uur is er een mis in de kapel
van de paters Franciscanen aan de
Akerstraat. In de Windthal van het
Bernardinuscollege is daarna gezel-
lig samenzijn.

" De harmonie St. Caecilia houdt
zondag van 11 tot 16 uur de jaarlijk-
se rommelmarkt in de Harmonie-
zaal, Broekstraat 44a. Voor informa-
tie: S 252861.

" De speeltuin van Schinveld is
weer open. Op schooldagen van
15.30-18.30 uur en in de vakanties
van 10 tot 18.30 uur.

" Het instructiebad en de gymnas-

HEERLEN - Onbekenden hebben
begin dezeweek een etalageruit van
een modezaak aan de Heerlense
Promenade vernield. Uit de etalage
werd niet alleen een etalagepop ge-
stolen, maar ook kleding ter waarde
van ruim 7000 gulden. De politie
heeft een onderzoek ingesteld.

spelen/zingen onder andere de
componist/tekstschrijvers Henk
Westbroek en Henk Temming.
Entree: ’22,50, aanvang: 20.00
uur.
In EXIT in G, het podium in de
Landgraafse oefenbunker, vindt
vrijdag om 21.30 uur een Jazz
session plaats met medewerking
van Kaos Kombo.

Deze groep van het Jazz Kollek-
tief Limburg maakt muziek die
gebaseerd is op rock-, funk en
Jazz-muziek.
De hard-rock groepen Deadhead
en Carcass treden aanstaande za-
terdag op in jongerencentrum
Nova, Ganzeweide 211 te Heer-
len-Noord. Aanvang 20.30 uur.

HEERLEN- De bekende Neder-
landse popgroep Het Goede Doel
treedt komende vrijdag op in de
Stadsschouwburg Heerlen. De
band is, in navolging van bij-
voorbeeld The Nits, bezig met
een theatertour door ons land.
Naast de bekende hits van het
Goede Doel als 'Vriendschap',
'België' en 'Houvan mij' wordt er
ook aandacht besteed aan thea-
ter-effecten. In het Goede Doel
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Nieuwe bomen in Kollenberggebied

'Welzijn-bos' op
helling Watersley

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 \
Brunssum" Project 'Oikos' houdt zondag een

ekologische middag met als thema :
'Kind-en vrouwvriendelijk de stad
inrichten. De middag begint om 15
uur in de Schiffelerhof 2b.

" De AlgemeneBegrafenis- en Cre-
matievereniging 'Samenwerking'
houdt op vandaag haar jaarlijkseAl-
gemene Ledenvergadering in het
Jeugdhuis aan de Maanstraat te
Treebeek. Aanvang 20 uur.

bioscopen

R. de Hilster
kwart eeuw

priester
BRUNSSUM - Pastoor RenatJde Hilster van de St.-BarbaraP»
rochie te Treebeek viert zond"
zijn zilveren priesterfeest. In ",
parochiekerk aan de Schildstr^
begint om 10.30 uur de plechtig
hoogmis. De celebratie wordt ol
geluisterd door het gemene,
zangkoor van de parochie en n,
kinderkoor. Na afloop bestaat
gelegenheid om de pastoor te n,
liciteren met zijn jubileumin *r\
Casino aan het Treebeekp)e
113 te Brunssum.

De gemeente meende aanvankelijk
dat de problemen door een muziek-
begrenzer opgelost konden worden.

Oplossing

klein journaal



Sampdoria krijgt herkansing in eindstrijd

Voor De Mos is het de tweede keer
in zijn loopbaan dat hij een Europe-
se finale bereikt. De Haagse oefen-
meester won hetzelfde toernooi eer-
der met KV Mechelen, de club die
hij naar de Europese top bracht. In
1988 werd Ajax verslagen in de fina-
le.

Dubieuze treffer
brengt Benfica
in eindstrijd

Een vurig kwartiertje heeft Samp-
doria voor de tweede keer op rij een
finaleplaats in de strijd om de Euro-
pa Cup voor bekerwinnaars opgele-
verd. De Italianen, die twee weken
geleden AS Monaco op Frans
grondgebied al op 2-2 hadden ge-
houden, scoorden binnen twaalf mi-
nuten twee keer. Voldoende om de
tegenstander te breken.

Voor Nederland was de dubbele ne-
derlaag van Boekarest gunstig. Op
de ranglijst die bepalend is voor het
aantal plaatsen dat een land in het
toernooi om de Uefabeker krijgt
toegewezen, passeert dit land Ne-
derlandnu net niet. Dit betekent dat
ook in het seizoen 1991-1992 drie
clubs uit de eredivisie aan dit toer-
nooi mogen deelnemen. Voor vol-
gend jaar was dit al zeker.

Tweede keer

tiertje vol en werd vervangen door
Oliveira.

Een van de weinige serieuze aanval-
len van Anderlecht, dat twee weken
eerder dooreen treffer van Nilis had
gewonnen met 1-0, was voldoende
voor de beslissing. In de 58e minuut
zette DeGryse een counter in, die
door Van der Linden werd afge-
rond. Voor het overtuigend spelen-
de Boekarest was het duel toen ge-
speeld. Alleen drie doelpunten kon-
den de formatie nog redden.
Dat Anderlecht, in 1978 te Parijs
voor de laatste keer gekroond als
winnaar van dit toernooi, opnieuw
de finale bereikte was een klein
wonder. Al binnen vijfminuten had
de ploeg tegen een hopeloze achter-
stand kunnen aankijken. Dat An-
derlecht in het met 60.000 toeschou-
wers bijna uitverkochte stadion on-
der zware druk stond, was niet ver-
rassend. De Belgen waren gehandi-
capt door het ontbreken van de Ne-
derlandse international Van Tigge-
len, terwijl Grün en Andersen ge-
blesseerd aan het duel begonnen.
Grün hield het slechts een kwar-

Monaco werd in het eerste kwartier
in een kansloze positie gedrongen.
Vierchowod scoorde na tien minu-
ten. Lombardo had twee minuten
later succes, nadat Carboni de hele
Franse defensie voor gek had gezet.
Sampdoria mag dus op herhaling.
Vorig jaar was FC Barcelona van Jo-
han Cruijff veel te sterk.

Lucescu verwijt
Blankenstein
partijdigheid

BOEKAREST - Coach Mircea
Lucescu van Dynamo Boekarest
heeft na de uitschakeling van
zijn ploeg tegen Anderlecht, in
de halve finales van de strijd om
de Europese beker voor beker-
winnaars, de Nederlandse
scheidsrechter Blankenstein van
partijdigheid beschuldigd.

„Het is belachelijk dat voor dit
duel een arbiter is aangewezen,
dieeen landgenoot is van enkele
spelers en de trainer van Ander-
lecht", zei Lucescu. Hij doelde
daarmee op coachAad de Mos en
de Nederlandse spelersKooiman
en Van Tiggelen. De laatste ont-
brak overigens wegens een bles-
sure. „Blankenstein heeft ons
van een doelpunt beroofd", zei
Lucescu. „Een inzet in de 39e mi-
nuut was duidelijk de lijn gepas-
seerd. De verdediger van Ander-
lecht, Andersen, haalde de bal
uit het doel. Blankenstein zag
dat blijkbaar niet".

AC Milan en Gullit kunnen zich opmaken voor Europacupfinale

Bayern buigt pas in verlenging

LimburgsDagblad sport
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LISSABON - Kapitaal betekent
niet op voorhand succes. Olympi-
que Marseille heeft de droom van
suikeroomBernard Tapie, die de af-
gelopen twee seizoenen negentig
miljoen gulden in de formatie
pompte, niet in vervullig doen gaan.
De Franse kampioen werd door een
omstreden doelpuntvan Benfica uit
definale van het voornaamste Euro-
pese bekertoernooi gehouden.

Bijna 85 minuten bleef Olympique,
dat twee weken eerder slechts met
2-1 afstand had genomen, in de Por-
tugese hoofdstad (120.000 kijkers)
overeind. Ook de wisselvallige doel-
man Castaneda bezweek niet onder
de druk. De derde sluitpost van de
miljoenenformatie werd de afgelo-
pen dagen nog eens extra onder
handen genomen door de asssis-
tent-trainer van het Franse elftal om
zijn zelfvertrouwen op te vijzelen.
Hij deed het uitstekend, mede om-
dat Benfica nauwelijks gevaarlijk
voor zijn doel verscheen.

Bij het beslissende doelpunt in de
slotfase had Castaneda zich niets te
verwijten. De Belgische scheids-
rechter Van Langenhove wel. De
Zweedse spits Magnusson kopte de
bal uit een hoekschop door. In het
gedrang voor het Franse doel druk-
te invaller Vata Garcia de bal met de
hand over de doellijn. De Belgische
arbiter, die overigens een goede
wedstrijd leidde, zag geen overtre-
ding. De Franse verdedigers wel.
Protesten bij de scheids- en grens-
rechter hielpen niet, waardoor Ben-
fica voor de zesde keer de finale
haalde.

BOEKAREST - Anderlecht presteerde het in de halve finale van de
strijd om deEuropese beker voor bekerwinnaars als winnaar naar vo-
ren te komen in een wedstrijd, waarin de ploeg volledig van het veld
werd gespeeld: 1-0. De gehandicapte formatie van De Mos kreeg in de
tweede wedstrijd tegen Dynamo Boekarest geen schijn van kans,
maar beheerste één onderdeelvan het spel beter dan de tegenstander:
scoren. Dynamo combineerde negentig minuten weergaloos, maar
schoot er niets mee op.

Hiddink bijna
rond met

Fenerbahce
Van onze sportredactie

AMSTERDAM - Guus Hiddink
wordt zo goed als zeker de nieuwe
trainer van Fenerbahce. De Turkse
topclub en de scheidende PSV-
coach zijn het in principe eens over
een tweejarig contract. De transfer
van Hiddink naar Fenerbahce is in
recordtijd rond gekomen. Afgelo-
pen weekeinde werd Henk van Gin-
kel, de Nederlandse manager van
Trabzonspor, door Fenerbahce om
Hiddinks telefoonnummer ge-
vraagd. Dinsdag ontmoetten Hid-
dink en de club elkaar al in Düssel-
dorf. Op details na kwamen partijen
meteen tot overeenstemming.

" Paolo Maldini gaat namens AC Milan tot het uiterste om Stefan Reuter het spelen onmogelijk te maken

il£ NDSKAMPIOENEN
j_Jf*«-n München-AC Milan 2-1 n.v. (1-0,
Mc) 59- Str"nz 1-0- 101. Borgonovo 1-1,106.
Lh IJally 2-1. Scheidsrechter: Soriano Alad-
tC (sPa). Toeschouwers: 70.000. Gele kaart:Cl-er (Bayern).
Va""ca-01ympique Marseille 1-0 (0-0) - 85.
&ht Garcia 1-0. Scheidsrechter: Van Lan-
f nhove(Bel). Toeschouwers: 120.000. Gele

art: Veloso (Benfica).

OVERWINNAARS58,nam0 Boekarest-Anderlecht 0-1 (0-0) -ta. ; an der Linden 0-1. Scheidsrechter:
!(£nKenstein (Ned). Toeschouwers: 60.000.
(Ah!, kaart: Timofte (Bukarest), Andersen
itjVlaerlecht). Rode kaart (2x geel): Radu-
Sa!" (Boekarest).
.kmPdoria-AS Monaco 2-0 (2-0) - 10. Vier-
VTud 1-0, 12. Lombardo 2-0. Scheidsrech-
i a dos Santos (Por). Toeschouwers:
ta °0. Gele kaart: Ferratge, Diaz en Sonoren Monaco).

tL C Koln-Juventus 0-0 - Scheidsrechter:jkj'^vic (Joe). Toeschouwers: 57.000. Gele
ik/l1 Janssen (Köln), Galia en Bruno (bei-

Juventus).

Van onze verslaggever
MÜNCHEN - Pas na 120 mi-
nuten was voor Bayern Mün-
chen gisteravond 'alles vor-
bei'. Toen pas bogen de West-
duitsers het hoofd voor de
'beste ploeg van Europa' en
konden de spelers van AC Mi-
lan de champagneflessen aan
de dorstige kelen zetten. Na-
dat de reguliere speeltijd met
een 1-0 voorsprong voor
Bayern was afgesloten, was
een verlenging noodzakelijk.
In Milaan had AC immers met
exact dezelfde cijfers gewon-
nen. In de extra tijd tekende
invaller Stefano Borgonovo
eerst voor 1-1. Maar ook toen
wenste Bayern München zich
nog niet gewonnen te geven.
Alle nog voorradig zijnde
'kampfgeist' werd nog een
maal gemobiliseerd. Maar
meer dan de winnende treffer
(2-1) van invaller Alan Mclnal-
ly leverde dat niet op.

Wankelend bereikte AC Milan de
verlossende finish. Ruud Gullit, die
de wedstrijd gisteren op de tribune
volgde, kon opgelucht ademhalen.
Treden geen complicaties in het
herstel van zijn knieblessure op,
dan kan ook hij op 23 mei van de
partij zijn in het Weense Prater-sta-
dion, het strijdtoneel dit jaarvan de
Europa Cup I-finale.

Ondanks de aanwezigheid van Mar-
co van Basten heeft AC Milan in
Europa Cup-uitwedstrijden dit sei-
zoen de grootste moeite met scoren.
Alleen tegen het nietige HJK Hel-
sinki trof het in de Finse hoofdstad
vier keer doel. In Madrid tegen Real
(een 1-0 nederlaag) en in Brussel te-
genKV Mechelen (0-0) gaven de Ita-
liaanse kanonniers niet thuis. Die
opvallende schotloosheid in vreem-
de stadions is Milan gisteravond bij-
na noodlottig geworden.

EILANDSt^al-Liverpool 1-1.Vjhnti aan kop: 1. Liverpool 34-67, 2. Aston
Hof 35-65, 3. Everton 35-58, 4. Tottenham'sPUr 35-57, 5. Arsenal 35-55.

St^aeen-Dundee United 1-0
AC 1"aan kop: 1. Glasgow Rangers 33-46,2.rdeen 33-40, 3. Hearts 33-40.

geen der acteurs ernstig over de
schreef. De rustig leidende Spaanse
koopman Emilio Soriano Aladren
hoefde alleen Roland Grahammer
een gele kaart voor te houden.

Hiddink moet een uniek salaris zijn
aangeboden. Naar verluidt verdient
de huidige trainer van Fenerbahce,
de Joegoslaaf Todor Veselinovic,
1,35 miljoen gulden netto per jaar.
Sterspelers als Vezir en Ridvan
staan voor een kleine miljoen per
jaar in de boeken. Niettemin geeft
Veselinovic voor volgend seizoen
de voorkeur aan Rode Ster Belgra-
do in zijn geboorteland.

niet anders. Met voortdurend vijf
man achterin werd elk risico uit de
weg gegaan. En aanvallend had de
Duitse kampioen weinig meer te
bieden dan de hoge trap in het vaak
overvolle strafschopgebied van
Giovanni Galli. Enig raffinement
viel in de Duitse bedoelingen met
de beste wil van de wereld niet te
ontdekken. KV Mechelen is overigens niet meer

in de markt voor Hiddink, sinds in-
terim-trainer Fi van Hoof geen en-
kele moeite blijkt te hebben met de
functie van hoofdtrainer. Zondag
beslist Van Hoof of hij de aanbie-
dingvan KV accepteert.

" LAKE TAHOE - Oud-wereldkam-
pioen George Foreman heeft zijn op-
zienbarende comeback in de boksring
in Lake Tahoe opnieuw kracht bijge-
zet doorzijn Amerikaanse landgenoot
Mike Jameson in de vierde ronde
knock out te slaan. Foreman, die be-
weert 41 jaar oud te zijn, besloot in
1987 tot een rentree na een afwezig-
heid van tien jaar. Sindsdien behaalde
hij 21 overwinningen.

een van de spaarzame momenten
dat Van Basten van zich liet spre-
ken. Even daarna had hij nog een
ijzersterke actie, toen hij de bal over
keeper Aumann probeerde te
scheppen, maar deze kreeg er nog
juist een paar vingers achter. Voor
het overige lag Van Basten stevig
aan de ketting bij Jürgen Kohier,
die weinig overtredingen nodig had
om de Nederlander af te stoppen.
Van Basten erkende dat zelf trou-
wens ook. „Het ging er op sommige
momenten hard aan toe, maar vies
is het nooit geworden. Een faire
strijd, dievolgens mij gelijk opging.
Kohier had zijn momenten, maar ik
toch zeker ook".

Jupp Heynckes had dinsdag welis-
waar bravoureus aangekondigd dat
Bayern München 'vol dampf zou
maken, maar vooraf is het altijd ge-
makkelijk dapper te zijn. Toen het
er op aankwam bleek de bedwinger
van PSV vooral voor zekerheid te
hebben gekozen. Niets nieuws ove-
rigens, we kennen Bayern München

De Hollandse cracks in de Brigate
Rossoneri konden hun stempel niet
op de wedstrijd drukken. Frank
Rijkaard zwoegde in de neergutsen-
de regen weliswaar dat het een lust
was, maar zijn rol was tamelijk ano-
niem. Al was Rijkaard vlak na de
rust dichtbij een doelpunt, toen hij
een scherpe voorzet van Marco van
Basten net naast kopte. Het was ook

Spaarzaam

i.y. Van onze sportredactie
v UNCHEN - Het bestuur betaald
Oeetbal van de KNVB maakt nog
üQ**week de naam van de nieuwe
(.L'iascoach bekend. Volgens Mi-
d^s dringt de tijd, en zal deKNVB
(Lemende dagen een knoop door-

hen' e keuze wordt gemaakt
'"lm- bekende drie namen die men
g^ddels definitiefop papier heeft
EJ^: Leo Beenhakker, Johan
''.la f of Aad de Mos' Vooralsnog
dij' de voorkeur naar Beenhakker
4h gaan. Een voorkeur die nog
1uAe*tra wefd benadrukt, toen Ri-
S(.l Michels zich gisteren in gezel-
V4ft

aP van Ajax-voorzitter Michael
tl6< Fr.aaë in München meldde voor

ijwonen van de wedstrijd van"Vern tegen AC Milan.

Nog deze week
nieuwe

bondscoach

AC Milan kon in de eerste helft sim-
pel op de been blijven, was zelfs de
veruit beter ploeg. Maar het elite-
elftal van mediatycoon Silvio Ber-
lusconi stelde zich, dom genoeg,
ook met een 0-0 eindstand tevreden
en drong niet echt krachtig aan.
Voor de 72.000 toeschouwers in het
uitverkochte Olympia-stadion en de
vele miljoenen televisiekijkers viel
er in de eerste helft niet bijster veel
te beleven.Nieuw systeem

loting bij
Europa Cup

Omdat Milan toen nog superieur
was en Bayern nimmer de indruk
wekte ergens in te geloven, was het
zelfs niet spannend voor de pauze.
Nadat Thomas Strunz tien minuten
na de rust verrassend en tegen
iedere logica in zijn ploeg op 1-0 had
gezet, veranderde dat beeld. Milan
bleef ook toen de betere ploeg, maar
er ontstond vanaf dat moment een
boeiend, ep in de verlenging zelfs
bloedstollend gevecht, dat op het
scherpst van de snede werd uitge-
vochten. Ondanks deenorme belan-
gen die op het spel stonden, ging

op, toen Milan met enkele flitsende
counters gevaarlijk aandrong. Da-
niele Massaro had in die fase de 1-0
op zijn schoen, maar schootvan drie
meter wild over. Daarvoor was ook
Giovanni Stroppa, de vervanger van
de geblesseerde Carlo Ancelotti,
dicht bij de openingstreffer ge-
weest, maar zijn inzet strandde op
het snel uitgestoken been van Rai-
mond Aumann, net als twee weken
geleden in Milaan de beste man van
zijn ploeg.

Flitsend
Pas vlak voor de rust flikkerde de
tot dan povere vertoning enigszins

Italiaans onderonsje om Uefacup[$A VALLETTA -
Q.c Europese top-

worden vanaf
komende seizoenet meer geconfron-

n_fd.met 'vroege fi"
ti« en nieuw 1°-
Qgsysteem, zoals
U uitvoerend comi-

de Uefa gister-
v„ daë officieel
v°°rstelde, waakt er-K?°r dat de top-for-
'a«es elkaar in de

halve finales europacup
Tussen haakjes uitslag eerste wedstrijd. Vet gedrukte
clubs over naar finale.
LANDSKAMPIOENEN
Bayern München-AC Milan 2-1 n.v. (0-1)
Benfica-Olympique Marseille 1-0 (1-2)

Finale: AC Milan-Benfica (23 mei, Wenen).

BEKERWINNAARS
Sampdoria-AS Monaco 2-0 (2-2)
Dinamo Boekarest-Anderlecht 0-1 (0-1)

Finale: Anderlecht-Sampdoria (9 mei, Göteborg).

UEFACUP
Fiorentina-Werder Bremen 0-0 (1-1)
FC Köln-Juventus 0-0 (2-3)

Finale: Juventus-Fiorentina (twee wedstrijden, 2 mei in
Turijn en 16 mei in Florence).

eerste twee ronden
ontmoeten. Het be-
sluit moet vandaag
nog officieel worden
bekrachtigd.
In het Europese be-
kertoernooi voor
landskampioenen en
bekerwinnaars wor-
den de 32 clubs ge-
rangschikt naar
sterkte en ingedeeld
in twee groepen. De
zestien 'sterke' ploe-

gen treffen dus in
ieder geval een min-
dere. In de tweede
ronde volgt een her-
waardering. Vanaf
de kwartfinales geldt
de maatregel niet
meer. In het toernooi
om de Uefacup
wordt weer een an-
der systeem van
kracht. In de eerste
twee ronden worden
de ploegen inge-
deeld in acht groe-
pen, waarin twee van
de beste zestien
clubs zijn vertegen-
woordigd. Naast
kwaliteit wordt in
het toernooi om de
Uefa-beker ook re-
kening gehouden
met de geografische
aspecten.

KEULEN - 1. FC Köln is in eigen
stadion niet in staat gebleken woor-
den in daden om te zetten. Na de ne-
derlaag (2-3) uit bij Juventus kwa-
men de Duitsers in het Müngers-
dorfstadion niet verder dan 0-0. De
Italianen krijgen nu een uitgelezen
kans om de imposante erelijst in de
Uefacupfinale tegen landgenoot
Fiorentina aan te vullen.

Vooraf zag aanvoerder Littbarski
een finaleplaats gloren. „We winnen

minimaal met 2-0", was zijn voor-
spelling. De middenvelder die door
een tweede gele kaart vanaf de tri-
bune toe moest kijken kwam bedro-
gen uit. Köln was geen moment in
de vorm van twee weken geleden,
toen de ploeg in de tweede helft een
achterstand 0-3 verkleinde tot 2-3.

De Westduitsers speelden tegen Ju-
ventus te 'rechts. Bijna alle acties
liepen via Thomas Hassler, die in
het middelpunt van de belangstel-

ling stond. De 1.66 meter lange mid-
denvelder stak in klasse ver boven
zijn medespelers uit, maar was in
zijn eentje niet in staat zijn team de
weg te wijzen naar de finale.

De 0-0 kwam zelden in gevaar waar-
door de Turijnse miljoenenploeg
zich naast de Italiaanse bekerfinale
voor de tweede keer kan opmaken
voor een Italiaans onderonsje. Na
AC Milan is Fiorentina de tegen-
stander.

buitenland

ec in cijfers

# Anderlecht stond met de rug tegen de muur in Boekarest, maar hield met veel kunst- en vlieg-
werk stand.

Anderlecht op halve
kracht naar finale



Wat past er beter bij paasvakantie
dan pizza, pannekoek
en prettige prijzen?
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■^o^hr tx Pizza '' * Basterd suiker
Fantastica wit, geel of bruin

&s «._.«vJ. -diepvries-, doos 400 gram zak 500 gram ||p^||;|

,-~. 3-&-__ AmmmW 9mf M jËk. B d^^l M" M # -- ,^ .

NIEUW! ~ fflj , , Handappelen

__________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ■■■-»*&&s ' — i-i..ii—. —
=g*i Tomatenketchup tfmffflftjró Geraspte kaas Rundersoeppakket "T QQA_P fies44omi -W- I»T/ zakje 125 gram Omdat we ons bijzonder goed kunnen voorstellen dat u deze v circa 450 gram *3,7<J

__ÉPÉË Koopmans paasvakantie 's lekker de tijd aan uzelf wilt houden, bevinden onze y GROENTE & FRUIT
nEÉr pannekoekmix *_J*ÉÉI a *-**+ aanbiedingen zich deze week vooral op het gemakkelijke vlak. Jfe-S^ ~

p^lllnE* speciaal 1 / Q M /<S_2s_ Bananen
__r«jpp_: pak4oo gram 4:W l»/7 Pizza's, pannekoeken en nog meer heerlijke happen die vin '^saß_-B""— Jfciii!"^:^^*:

sun-o-sun limonadesiroop een handomdraai op tafel zet. Bent u lekker uit dekeuken en zijn de Gekookte achterham \ *""""'"
grenadine, Q AQ kinderen meteen in een feeststemming. Prettige paasvakantie. "snij!""' -,_=. 1 QQ "p 4 ndWËk UK 1.19 750 ml. Z/frY y__J_M per 100 gram 1,77 J^ y~ _ 1.98

"" ■ * Gesneden wit-, J^jC^.. Leeuwezegel margarine 70 Kabeljauwfilet Witte grapefmits TÖflKnorr _^^ tarwe-of j»: IËÉÉÉU^ pakje 250 gram 54- *J 7 -diepvries-, 'T TQ » "* .70
lasagne bolognese «") QO IIÉÉÉi volkorenbrood J| SSË!! pak 400 gram 5.99" *_).*_>7 per4stuks M*#^
voor2a3personenA3s"_Z.77 R| -uit eigen bakkerij-, 41 f9Hi Kruidenboter jQO |/nn/|r ..... -. ..,_-_-,. Aardbeien O Cf)— ; P.. heel KllÜfef kuipje 100 gram-_W39 1,77 KOEKJE VAN DE WEEK bakje 250 gram Z,JV
Wik 425 ml. 4*9- \»Óf * 9 Stroopkoeken jXQ /»';';t% EDAH SERVICELIJN. Van maandag

' 4:69-. 1,T"7 Wm^®*^ IlrW*- ■ ' Pak 18 StUkS 4ïB9' ffo«-<«-« t/m vrijdag 'smorgens van 10 tot 12
Campina chocosticks OOQ W Kf^J ll .. c uur en 'smiddagsvan 2 tot 4 uurkurt
-diepvries-, BxBo ml. -_W79_ ___."__« 7 Eiersalade QQ lllltl VbKb VL________ J u gratis bellen met de mensen van onze service-

-schepvers-, per 100 gram 4r49" 77 Smiths bloopers 4 7Q . afdeling. Prijswijzigingen t.g.v. overheids-en/rt
Unox burgers zak 60 gram 4t59" I "«_# # Caramel zachte toffees Licht gepaneerde schnitzels fabrikantenmaatregelen voorbehouden.
diverse soorten, f\ 7Q Kips leverworst 4AQ -Nu alleen bij Edah een "belachelijk" met roomboter 4OQ per 500 gram — 8.95 4 1 Of\ Prijzen geldigt/m zaterdag 21 april 1990.
alufolie 160 gram A€9"_ _b(J/ 250 gram 4r69" I#T7 koffertje te bestellen- tablet 150 gram 4*69" l,__-7 per kilo 10,7VS Zolang de voorraad strekt.

: HET DAVERENDE VERVOLG VAN EDAH'S SPAARAKTIE -
Hilll Deze maand twee knaken korting op uw schone was.

*_"?l!_!!Jr Jl' Voor een schone èn voordelige was moet Edah's Daverende Spaaraktie, doetautomatisch óók mee aan Edah's Prijzenfestival. U doet mee door de
wfllrfi^^^^SSI rr^ i u c'eze maanc' beslist bij Edah zijn. Want bij ons slagzin op de spaarkaart (verkrijgbaar aan de kassa) af te maken en in te leveren. Zo maakt u iedere

\?^=^._OT^ u blinkende korting op een drietal wasmid- maand kans op fantastische prijzen, zoals een reis van 5 dagen voor 2 personen naar Wenen m-*
\!ii^i____ m 11 delen. Hoe? Gewoon, door mee te sparen met het Austrian Airlines, een geldprijs van f 1000.-, een Miele supermagnetron en nog veel en veel meer. Spaart j

JBL . .JSll vervolg van Edah's Daverende Spaaraktie. Wie één u weer mee?
ffiifiumttmr ,y-- — volle spaarkaart inlevert, ontvangt maar liefst

# ' "

iP twee knaken korting* op de wasmiddelen Vizir, Dit lijn iedere maand de prijzen:
f \ Ariel Ultra en Dash Vloeibaar En zoals U weet, is 5 dagen Wenen voor 2 personen metAustrian Airlines, B&O Beovision MX I ~ ... , ... ■, .;■ ■:■

TiWßlilF^l-^-' -1 I I het sParen n°9 altÜd 9ratis- Alle reden om ook 300° kleurentelevisie' AEG vaatwasmachine Favorit 465, AEG wasauto- JTJIiMJU llljl OTj , H mpp t Hnpn maat Lavamat 660, AEG droogtrommel Lavatherm 630 afvoerdroger, AEG
||::üi iütljll 'mz^^ iiiddiiu weer mee te uuen. slagboormachine SBE 500r, Miele supermagnetron M722, Bose acousti- 1"»! M'h Tl^il
H IIpBHI la *ofdehelftvandekortinginkontanten mass boxenset, Audiosonic midiset SMC 5926 CD, een week vakantie met

yffflMfliip liM^llfl I _«. _4 -._». M _4 l_->-_ M __. _»._* Van Ginkel Vakanties voor maximaal 5 personen in bungalowpark "desTrois .^.-Ars-sss:-^^■ : .«jfl&'Mv;: :": ' ; wtf TB]»:-: 1B■ fKtoffffß ff :""?_9 __■_>! ____!!__■-f ________■ ■■ ■ ■■ ______r ■■ __l^» I^V — *f^^ J*^

' :^^^' m. W ' ,CU",e 111-i-iIIU IVall_> Up Frontieres" (B), Mondia fiets model"City-bike", geldprijs van f 1000.-, Tefal ■!ijr«: StfJÊ f_3flf'_:lQ_"ÏQ_"hp nril7Pn koffiezetapparaat Elite Hi-Speed, Tefal Foodmaster, Fissier pannenset model | Jm M «hbmmmkO«-J3SBW V-*-. -**; lallUlaUaUlC |/IIJ_LCII, magk( Kett|er tuinfauteui| pa|ermo, Kettler buikbank Exclusiv, Polaroid J&ig «S| p,'CSZZZS-.t^i&J Wie meedoet aan het vervolg van impulse direkt-klaar camera met film. ":^~ iiifgSJ^-'-

K SfgSSIS TJÊES^ës -JBOSir Audiosonic Polaroid /HONDM -MultiTech /«mw/^AEG Bang&Olufsen KSSJ I J

I Edah heeft steeds meer te bieden.EDAH— vv^'



Van Aerle
geopereerd

EINDHOVEN - Berry van Aerle is
gisteren geopereerd aan zijn knie.

Een deel van de meniscus en het
kraakbeen werden verwijderd. De
middenvelder hoopt binnen vier
weken te zijn hersteld. Van Aerle, al
weken gehinderd door een pijnlijke
knie, besloot tot de ingreep om zijn
deelneming aan het toernooi om het
wereldkampioenschap zeker te stel-
len. Bovendien had hij zondag, in
het duel met Fortuna Sittard, toch
nietkunnen spelen. De voetballer is
voor één duel geschorst.

Prijzengeld
Wimbledon
12 miljoen

TOKIO - De Nederlandse herenvolleybalploeg heeft zich als
ongeslagen groepswinnaar geplaatst voor de finaleronde van
de B-wereldtitelstrijd in Japan. Tijdens het laatste en beslissen-
de duel van de poulewedstrijden in Tokio werd gisteren niets
heel gelaten van gastheer Japan: 3-0 (15-7, 15-9, 15-5).

LONDEN - Het prijzengeld voor
het tennistoernooi van Wimbledon
zal dit jaartwaalf miljoen gulden be-
dragen. De All England Club maak-
te gisteren bekend dat het deelne-
mersveld ditmaal 3,87 miljoen pond
sterling (momenteel 11,997 miljoen
gulden) mag verdelen. Dat betekent
een verhogingvan 23 procent in ver-
gelijking met vorig jaar.De winnaar
van het mannenenkelspel ontvangt
713.000 gulden, 124.000 meer dah
Boris Becker in 1989 toucheerde.

Steffi Graf of haar opvolgster mag
ruim 640.000 gulden bijschrijven op
de rekening, een salarisverhoging
voor Wimbledon-winnares van 111
mille.

I^ILVERSUM - De Amerikaanse. Portdraver Incredible Craft van hetJfainement Hennie Grift won in Hil-
LsUm zijn eerste koers als driejarige.
l hengst, die óp de veiling slechts

gulden kostte, deklasseer-a' zijn concurrenten.

JSINSBECK- De Westduitse baan-
ï^ialist Uwe Messerschmidt bewees
tevoorlaatste etappe van de RondeJ1Nedersaksen zijn kwaliteiten als
jSrenner. In de langste etappe ver-
L hij het peloton na dik 140 kilome-
K' Waarna hij de rit solo volbracht.
Jll voorsprong op het groepje metFetruidrager Zbigniew Piatek be-

JL)eg twee minuten. Op het algemeen
fjssement had het succes van de
?stduitser geen uitwerking.

- Napoli blijft winnaar
r de wedstrijd tegen Atalanta: 2-0.? commissie van beroep van de Ita-aose voetbalbond besloot dit giste-
?: Het gelijkspel (0-0) in het duelop 8PU werd omgezet in een overwin-
n? omdat middenvelder Alemao
i°r een uit het publiek gegooidvoor-
irP werd geraakt. De Braziliaan kon

Wedstrijd niet voortzetten.

I^EN HELDER - In de tiende ron-l^an de nationaletitelstrijd dammenE^terkte Rob Clerc zijn leidende po-
Ee door na zes uur schuiven vanP^ van den Borst te winnen. Zijn
f/de zege op rij zette achtervolger
»f> der Wal op twee punten achter-
L^d. De Groninger speelde remise[^n Van Aalten.

ÏMaasTRICHT - Het NederlandsiJhesvoetbalteam heeft in de oefen-Prland tegen België, op het terreinkj> DBSB, slechts een magere 2-1jj^st geboekt. -Na 20 minuten schootjjp'een Molenaar op de lat en Anne-
ij* Van Waarden wist de terugsprin-

Kyde bal in het doel te deponeren.
(^ Voor rust kwam België op gelijke
Ü_te. Nathalie Geeris bezorgde Ne-'and tenslotte de eindzege.

Het moet wel heel gek lopen wil Ne-
derland kwalificatie voor het A-we-
reldkampioenschap in Brazilië nu
nog mislopen. De selectie van coach
Harrie Brokking neemt de vier
winstpunten, behaald tegen de
eveneens voor de finaleronde ge-
plaatste landen Japan en Polen,
mee naar de eindstrijd. Morgen is
Spanje, denummer drievan depou-
lewedstrijden in Gifu, daarin de eer-
ste tegenstander, gevolgd door Joe-
goslavië en Zweden. Bij winst op
Spanje is plaatsing voor Brazilië al
nagenoeg zeker.
De overmacht van Oranje was weer
zeer groot. De internationalsvan Ja-
pan maakten in de nieuwe hal uitge-
breid kennis met alle hoeken van de

speelvloer. Het zelfvertrouwen dat
Nederland voor het duel etaleerde,
bleek geenszins overdreven. De
groep was scherpen bijna akelig ze-
ker van zichzelf in de exact een uur
durende confrontatie. „Wij raakten
de bal harder en hoger. Sloegen de
handen van de Japanse blokkeer-
ders regelmatig weg, zoals Cuba dat
onlangs bij ons wel eens deed", al-
dus coach Harrie Brokking naar af-
loop.

Combinaties
De Japanse netverdediging vormde
een vrij gemakkelijk te nemen hin-
dernis voor Oranje. Daarnaast

kwam van de aankondiging van de
Japanse bondscoach Minami dat
zijn ploeg het Nederlandse blok zou
splijten of omspelen met snelle
combinaties en het veelvuldig wis-
selen van de spelverdeler, niets te-
recht. Nederland scoorde liefst
twintig directe punten via de blok-
kering. Aanvalskanon Nakagaichi
werd regelmatig door Minami naar

de kant gehaald, net als de meeste
andere Japanners.
Brokking hoefde aan Nederlandse
zijde vrijwel niet in te grijpen. De
basis Blangé, Held, Grabert, Benne,
Zoodsma en Zwerver speelde de ge-
hele wedstrijd, op een blokwissel
Boudrie voor Zoodsma, goed voor
het beslissende punt in de eerste
set, na. Nederland had bovendien

geen enkele time-out nodig. Brok-
king wilde de opponent na afloop
overigens niet afkraken: „Japan
heeft een goed team, maar dat is nog
lang niet zo ervaren als het onze.
Mijn spelers hebben 200 of meer in-
terlands op hun naam staan. Mijn
collega Minami is in de opbouwfase
minder ver dan ik". Minami hoorde
het gelaten aan.

durend met ziektes te kampen
had. „De weerstand is toegeno-
men. Ik ben dit seizoen nog niet
ziek geweest", legde hij zijn toe-
genomen zelfvertrouwen uit.

Limburgse heuvellandschap.
Een positie, dieTalen eigenlijkal
sinds de Ronde van Vlaanderen
ambieert.

SCHOTEN - Het humeur vanJan Raas heeft het dieptepunt
bijna bereikt. De ploeg van deZeeuw faalde tot nog toe in de
grote klassiekers, maar krijgt inde kleinere wedstrijden ook niet
de gelegenheid het verloren aan-
zien te herstellen. Tegenpool Pe-
ter Post verijdelt elke poging op
eerherstel.
Na de zeges van Planckaert en
Van Lancker in wereldbeker-
wedstrijden onderstreepte JohnTalen gisteren in de Scheldeprijs
de revival van de duurste wieier-
formatie uit het profpeloton. Derenners van Raas hebben zater-

renner van Post in het individue-
le wereldbekerklassement pakte
in maart al een etappe in de Tir-
reno-Adriatico. De overwinning
in de Scheldeprijs betekende
meer voor hem. Het bevestigde
zijn mening, dat hij dit seizoen
wel de juiste aanpak heeft geko-
zen. Dat hij klaar staat voor een
beschermde rol in de Nederland-
se wereldbekerwedstrijd in het

Kwalificatie A-WK volleybal binnen handbereik

Nederland
maat te groot
voor Japan

Voor de ploeg van Jan Raas rest-
te opnieuw niet meer dan een
troostprijs. Eric Vanderaerden,
met Nijdam de voornaamste
man voor de eendagswedstrij-

Talen trainde in de winter op-
nieuw hard, maar lette beter op
zijn gewicht. Een jaareerder ver-
loor hij in de loze periode veleki-
lo's, waardoor hij in de aanloop
naar het groterondenwerk voort-

den, won in de straten van Scho-
ten de sprint van het peloton dat
enkele seconden na de winnaar
over de streep dendernde.
Van Hooydonck, Nijdam en Se-
gers hielden in de laatste kilome-
ters het tempo hoog om de
sprintkaart van Vanderaerden
uit te spelen. Sergeant deed voor
de ploeg van Post hetzelfde. Op
de schreeuwvan Talen het beuls-
werk te stoppen, reageerde de
Belg direkt. Talen plaatste op dat
moment zijn beslissende jump.
De renner van wie gezegd wordt
dat hij de sterkste benen van het
peloton heeft, behield zijn kleine
voorsprong tot de finish.

dag met de Amstel Gold Race
één laatste kans de tegenvallen-
de tprestaties in de klassieker-
maanden naar de achtergrond te
verdringen.

Talen blaakt inmiddels van zelf-
vertrouwen. Een grote zege ont-
breekt nog maar met de ellende
van de afgelopen twee seizoenen
heeft hij afgerekend. De beste

ROTTERDAM - Thijs Libregts is
terug van vakantie op Aruba en
heeft gisteren zijn werkzaamheden
in Zeist hervat. De door de KNVB
op non-actief gestelde bondscoach
zal zijncontract als technisch-direc-
teur gewoon uitdienen, tenzij hem
alsnog te verstaan wordt gegeven,
dat er op zijn aanwezigheid op het
bondsbureau geen prijs meer wordt
gesteld. Libregts wil volgende week
over de verdere invulling van zijn
taak een gesprek hebben met Harry
Been, de algemeen directeur van
KNVB, die zich op het ogenblik op
Malta bevindt. Libregts zegt dat hij
bij zijn terugkeer op het bondsbu-
reau allerhartelijkst is ontvangen.
„Met dé mensen die daar werken
heb ik niks".

Klassieker in beeld

Jan Dekker
nieuwe coach
Miniware/BSW

TENNIS

Spanje

WIELRENNEN

VOETBAL

'Ik probeer mijn nationale record te breken'

Beurskens klaar voor
marathon Rotterdam

los Lopes uit Portugal. Welch won
twee jaar terug de marathon van
Londen op 42-jarige leeftijd binnen
de 2.27,00; en toen Lopes een we-
reldrecord in Rotterdam liep was-ie
38. Net zo oud als ik nu. Fysiek kun
je dus ookrondje veertigste presta-
ties van formaat leveren op de mara-
thon. Het gaat er maar om of je er
geestelijk nog tegen opgewassen
bent".

Van onze sportredactie
VIERLINGSBEEK - Zes jaar gele-
den, toen ze haar laatste marathon
in eigen land liep, werd Carla Beurs-
kens al versleten voor veterane. In
Rotterdam kwalificeerde de Lim-
burgse zich toen met een tijd van
2.34,56 voor de Spelen in Los Ange-
les, waar ze overigens geen rol van
betekeniszou spelen. Maar veterane
of niet, met het klimmen der jaren
heeft Beurskens alleen maar aan
kracht gewonnen. Hoewel ze op be-
langrijke toernooien steevast buiten
de prijzen viel, mengde de atlete
zich ieder jaar wel tussen de inter-
nationale elite.

denin het buitenland werken op mij
motiverend. In de loop der jaren
heb ik zoveel kennissen opgedaan
dat dat me alleen al de tripjes waard
is".

Beurskens hoeft zich ook niet meer
te bekommeren om de limiet voor
het Europees kampioenschap in
Split, eind augustus. De barrière
van 2.36,00 brak ze niet alleen in
haar solo-tocht op Hawaii, maar an-
derhalve maand eerder eveneens in
Chicago. „Alles staat nu in het teken
van Rotterdam. Ik vind het prachtig
om weer eens in eigen land te lo-
pen", zegt het ranke stayertje. Con-
currentie heeft ze vermoedelijk al-
leen te duchten van de ruim twaalf
jaar jongere Westduitse Iris Biba,
die een persoonlijk record van
2.33,14 achter haar naam heeft
staan.

Instelling
En dat is Carla Beurskens nog altijd,
verzekert ze kordaat. „Natuurlijk is
de een eerder opgebrand dan de an-
der, maar dat heeft toch vooral met
instelling te maken. Ik heb er nog al-
les voor over. M'n leven is afge-
stemd op het lopen, ik heb nog
iedere keer 'trek. Vooral wedstrij-

(ADVERTENTIE)
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_E^w muzikale happening in de Kerkraadse

RODAHAL met PIM JACOBS als gastheer.
In samenwerking met #oa4 JC - waarvan alle spelers, staf en bestuur
aanwezig zullen zijn om het seizoen feestelijk af te sluiten - wordt een
avondvullende muziekvoorstelling geboden.
SWING SUPPORT is gebaseerd op jazzy uitgangspunten met uitstapjes
naar fusion en lichte popmuziek.
Een big-band-achtige formatie, aangevuld met solisten van internationaal
formaat zorgt voor een waar muziekspektakel 0.1.v. CARLO DE WIJS.Een internationaal SHOWBALLET zorgt voor het showdance-gedeelte,
top-jazzvocaliste DEBORAH BROWN geeft eveneens acte de présence.
Rodahal Kerkrade - aanvang 20.15 uur.

VRIENDENKORTING
Op vertoon van uw vriendenpas geniet u een korting van

VIJFGULDEN op de entreeprijzen van resp. ’ 17,50 (zaal)'
en ’ 15-(tribune).

De korting geldt alleen in de voorverkoop, die vanaf heden
plaatsvindt bij de Limburgs Dagblad-kantoren in Heerlen, Brunssum,

Landgraaf en Kerkrade. «aio

In Tokio, november '87, kon zelfs
een bloedblaar haar niet weerhou-
den van een triomftocht in 2.26,34.
Een klinkende prestatie die haar
niet alleen een scherp Nederlands
record, maar ook 150.000 dollar op-
leverde. Zondag meldt de inmiddels
38-jarige vedergewicht zich op-
nieuw aan de Coolsingel, met een
nieuw doel in het vizier. „Ik probeer
m'n nationalerecord te breken. Een
tijd onder de 2.26,00, ja. Waarom
niet. Ik voel me heel redelijk, en het
parkoers -is er naar", zegt Beurs-
kens, die voor het eerst in haar leven
tijdens een marathon zal worden ge-
gangmaakt door twee mannelijke
'hazen': René Godlieb en Cees
Kraayenveld.

„Een leeftijdsgrens op de marathon
bestaat niet", beweert Beurskens,
dieals wegatlete voorlopigvan geen
vut-regeling wil weten. „Ik haal al-
tijd maar twee voorbeelden aan:
Pricilla Welch uit Engeland en Car-

" Wethouder Jos Zuidgeest van Heerlen opende gisteren in de Stadsschouwburg defoto-
tentoonstelling, die op initiatief van de afdeling sport en recreatie van de gemeente wordt
gehouden ter gelegenheid van de vijfentwintigste Amstel GoldRace. Het betreft een vijftig-
tal werken van defotografen Dries Linssen en Tonny Strouken over alle vorige edities van
de wielerklassieker. Bij de opening waren onder meer Nieck Wassenaar, Herman Krott en
Chris Woerts, respectievelijk algeheel leider, technisch leider en perschef van de Amstel
GoldRace present. Herman Krott en Tonny Strouken.behoren tot de weinige personen, die
vanaf de eerste uitgave bij het evenement betrokken zijn geweest. De expositie is voor het
publiek gratis toegankelijk en duurt nog tot en met zondag 29 april. Op defoto van CHRIS-
TA HALBESMA bekijken technisch leider Herman Krott (links) en de beide fotografen
Tonny Strouken en Dries Linssen enkele van de geëxposeerde werken.

sport in cijfers j

va" onze basketbalmedewerker
!*jÈRT - JanDekker wordt met in-

van het nieuwe basketbalsei-
kn vrijwel zeker de nieuwe coachlJ1 Miniware/BSW als opvolger vanILl^ Konings. Ook op de spelers-
Lr«t is de Weerter club actief. Dat|J*J> omdat BSW dankzij de nieuwe
k Isor Selex en een aantal sub-
L Isors de komende drie jaar kan

over een budget van
'honderdduizend gulden.wL*» voert onderhandelingen met

C^hde spelers als Henk Pieterse,
k D Korthout, Richard van Poel-Q st> Nathan Dijkstra en Raymond
t^and. Daarnaast moet er eenHJ/anger komen voor McDuffie,
L, tegen een salaris van ruim an-
ti 1a lve ton naar een Spaanse of
t^aanse club vertrekt.
W laatste competitiewedstrijd
C voor Mmiware BSW ook met-H^ de spannendste. Inzet is de vier-H^Maats die recht geeft op deelna-L aan de play-offs. CommodoreVn} Helder, Nashua Den Bosch en
L "N Donar uit Groningen heb-

zich reeds geplaatst. Voor het
Leende toegangsbewijs zijn drieCdidaten over: Sportlife Amster-V?' Kolf en Molyn/Orca's uit Urk

zold 2.10, 6. Hechenberger z.t. Algemeen
klassement: 1. Piatek 32.15,13, 2. Liese
op 0,25, 3. Smievskoj 0,31, 4. Sypytkovs-
ki 0,43, 5. Zuyderwijk 0,44, 6. Spruch
1,14.
Bitonto, Ronde van Apulië, profs,
tweede etappe: 1. Cipollini 172 km in
4.43,16,2.Fanelli, 3. Pagnin, 4. Dauwe, 5.
Allocchio, 6. De Basco, 7. Baffi, 8. Stei-
ger, 9. Rossignoli, 10. Guido Bontempi
allen zelfde tijd als de winnaar. Alge-
meen klassement: 1. Bontempi 9.13,37,
2. Wegmüller op 0,14, 3. Pelliconi 0,18, 4.
Colage 0,26, 5. Steiger 0,27, 6. Vitali 0,33,
7. Tomasini, 8. Tafi, 9. Rossingnoli 0,53,
10. Ghirotto.

DAMMEN

Itfï* en Urk ontmoeten elkaar za-ngavond in sporthal Boshoven
tZfert (19.30 uur). CoachKonings
w* goede hoop. „We hebben de
K_ ste weken te kampen gehad metwpl wat blessures. Gelukkig ma-
L Jean van Kleef en Frans Hou-hun comeback".

Largo, vrouwen, 450.000 gulden, eerste
ronde: Sloane-Stafford 6-4 2-6 7-5; Cec-
chini-Grossman 7-5 6-3; Kelesi-Paz 7-6
5-7 7-6; Dahlman-Foltz 6-2 6-0; Seles-
Collins 6-1 6-1. Achtste finales: McGre-
gor-Meier 2-6 6-2 7-6, Maleeva-Ferrando
6-2 6-1, Cecchini-Ter Riet 6-4 6-2, Marti-
nez-Gavaldon 6-3 6-1.
Seoul, open Zuidkoreaans kampioen-
schap, mannen, 270.000 gulden, tweede
ronde: Matuszewski-Masur 6-7 7-6 6-4,
Bloom-Nidó 6-4 6-3, Cash-Connell 6-7
7-5 6-2, Srejber-Johan Carlsson 6-0 6-4,
Goldie-Rive 4-6 6-3 6-4, Matsuoka-
Evernden 6-3 6-1, Antonitsch-Shira's 6-1
6-0, Kuhnen-Wahlgren 6-0 6-1.
Porto, mannen 190.000 gulden, eerste
ronde: Wöhrmann-Cunha-Silva 6-3 7-5.
Tweede ronde: Wöhrmann-Bengoechea
7-6 6-3.
Nice, 500.000 gulden, tweede ronde:
Tsjerkassov-Stich 6-4 6-4, Prpic-Perez-
Roldan 7-5 6-7 2-0 opgave, Berger-Le-
conte 6-3 1-6 7-6, Forget-Kroon 7-6 6-1.

S.)^ng A: 3, 29, 35, 37, 39, 48. Reservege-
\' ' Trekking B: 14, 27, 33, 38, 43, 44. Re-

ntal: 18. Spel '77: 9166084.
Los Angeles, oefenduel WK: Mexico
Columbia 2-0.

VOLLEYBAL
Japan, B-WK, groep Tokio: Polen-Puer-
toRico 3-0 (15-5 15-4 15-6), Japan-Neder-
land 0-3 (7-15 9-15 5-15), DDR-Irak 3-0
(15-8 15-8 15-10), Eindstand: 1. Neder-
land 5-10 (15-1), 2. Japan 5-9 (12-4), 3. Po-
len 5-8(10-6), 4. DDR 5-7 (7-9), 5. Irak 5-6
(3-13), 6. Puerto Rico 5-5 (1-15).
Groep Gifu: Spanje-Taiwan 3-0 (15-8 15-

-8 15-6), China-Algerije 3-1 (15-10 15-5 11-
-15 15-6), Zweden-Joegoslavië 3-1 (2-15
15-11 15-9 15-7). Eindstand: 1. Zweden
5-10 (15-2), 2. Joegoslavië 5-9 (13-4), 3.
Spanje 5-8 (10-8), 4. China 5-7 (6-10), 5.
Algerije 5-6 (7-13), 6. Taiwan 5-5 (1-15).
Stand finaleronde: 1. Nederland 2-4 (6-
-1), 2. Zweden 2-4 (6-2), 3. Joegoslavië 2-3
(4-3), 4. Japan 2-3(3-3), 5. Spanje 2-2 (1-6),
6. Polen 2-2(1-6). Programma finaleron-
de vrijdag: Polen-Zweden, Nederland-
Spanje, Japan-Joegoslavië. Zaterdag:
Polen-Spanje, Japan-Zweden, Neder-
land-Joegoslavië. Zondag: Polen-Joe-
goslavië, Nederland-Zweden en Japan-

Schoten, 78ste Scheldeprijs voorprofs:
1. Talen 200km in 4.42.09, 2. Vanderaer-
den 0.04, 3. Museeuw, 4. Debacker, 5.
Adri van der Poel, 6. Anderson, 7. Re-
dant, 8. Neskens, 9. Wilfried Peeters, 10.
Scharmin. Overige Nederlanders: 15.
Verhoeven, 18. Van Rijen, 22. Woltman,
27.Pirard, 37. Ad Wijnands, 39. Jacques
van der Poel, 40. Schalkers, allen zt als
Vanderaerden.
Diegem, amateurs (100 deelnemers): 1.
Jan Verschuren 122km in 3.01.00; 2. El-
sakker; 3. Patrick Strouken; 5. Tak; 6.
Goedendorp; 8. ex-prof Van Passel, al-
len zt als Verschuren; 14. Frank Groe-
nendaal; 19. Akkermans.
Einsbeek, Ronde van Nedersaksen,
amateurs, negende etappe: 1. Mes-
serschmidt 168,5 km in 4.10.02 (inclusief
bonificatie), 2. Spruch op 2,00, 3.
Smievskoj 2.05, 4. Stantchev 2.08, 5. Pat-

Den Helder, NK mannen, tiende ronder-
Van der Tak-Van Leeuwen 0-2, Gerard.
Jansen-Scholma 1-1, Kr_yenbrink-Teer
2-0, Van Aalten-Van der Wal 1-1, Clerc-
Van den Borst 2-0, Meijer-Bies 1-1, Stok-
kel-Hans Jansen 1-1. Stand: 1. Clerc 14
punten, 2. Van der Wal 12,3. Gerard Jan-
sen, Scholma en Van Leeuwen 11, 6.
VanAalten, Krajenbrink 10, 8. Bies, Van
den Borst, Hans Jansen, Meijer, Stok-
kel, Van der Tak 9, 14. Teer 7.

f limburgs dagblad i

" Nederland wasoppermachtig. PeterBlangé, Ronald Zoodsma en Ron Zwerver (v.1.n.r.) geven
het gastland Japan geen schijn van kans.
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Talen tart humeur Raas Libregts weer
aan de slag

sport

sport kort

Mittwochslotto
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volle lichtgetinte ruit. met'gouden'knopen. streepdessin. Modieus struk- drie sierlijke rijengouden plissérok. Modieus genopt in capuchon, ruime zakken en details en kontrast garnering. " katoen en rijk voorzien vtf1.
Zomerkwaliteit polyester/ Polyester/viscose. Rood en tuurweefsel van katoen/ knopen. Polyester/viscose. marine/wit en van'n soepele perfect afgewerkt. Katoen/polyamide. praktische zakken,
wol. marine. 38-46 polyester. Wit en beige. 38-46 polyester kwaliteit. 38-48 Katoen. 38-46
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" Ontknopiïig in
Meerssen van de

eerste Amstel Gold
Race in 1966. Na
ruim driehonderd

kilometer sprinten
drie

Ford-ploegmakkers
voor de

overwinning. De
Fransman Jean

Stablinski verwijst
de Belg Bernard van
de Kerckhove naar

de tweede plaats.
De Limburgse

streekfavoriet Jan
Hugens

(achtergrond) kan
doorkettingdefect

zijn kansen niet
verdedigen en moet

genoegen nemen
met de derde prijs.

Foto:
TONNY

STROUKEN

25 jaar Amstel Gold Race

Waterdag wordt de
editie van de

Amstel Gold Race
Verreden.
Nederlands enige
Wielerklassieker, die
steeds met
Medewerking van
het Limburgs
Dagblad wordt
9eorganiseerd, is in
de loop der jaren
uitgegroeid tot een
sportevenement met
Mondiale uitstraling.
£en erelijst - van
Jean Stablinski in
1966 tot Eric van
Lancker in 1989 - om
u" tegen te zeggen.
Ook namen van
tampioenen als
£ddy Merckx,:reddy Maertens,
ïernard Hinault, Jan
taas, Frans
/erbeeck, Gerrie
knetemann, Joop
Zoetemelk en
Steven Rooks sieren

palmares.

Het is derhalve niet
Verwonderlijk, dat de

Gold Race is
opgenomen in de
dertien topkoersen
'ellende competitie
öm de Wereldbeker-
terriër. De
lübileumuitgave,
Waarin zaterdag op
de Limburgse wegen
Vrijwel de complete
Wielertop om de
overwinning én de
Punten zal strijden, is
de vijfde klassieker

het huidige
Seizoen in de reeks

de wereldbeker.

Öm het zilveren
lubileum van
Nederlands enige
Prof-wielerklas-
sieker, met
traditiegetrouw start
|n Heerlen en finish
'n Meerssen, een
ö*tra feestelijk tintje
te geven,
Presenteert het
Limburgs Dagblad
vandaag een zes
Pagina's omvattende
Amstel Gold "

mét
daarin volopreportages,
Nostalgie, actualiteit,
route en
deelnemersveld.

25 jaar
Amstel
Gold Race
is een uitgave
van het
Limburgs
Dagblad

Eindredactie:
Bennie Geulen

Bijdragen:
Harry Muré
Wiel Verheesen
Bert Groothand

Fotografie:
Dries Linssen
Tonny Strouken
Cor Vos

Vormgeving:
Willy Gubbels
Sjef Smeets
Peter Conemans

Limburgs Dagblad
Donderdag 19 april 1990 " 19

" Eric van Lancker wint de
24e uitgave van de Amstel
Gold Race. De
Panasonic-renner, die vorige
zondag ook
Luik-Bastenaken-Luik en
daarmee als enige renner zijn
tweede wereldbekerklassieker
op zijn naam schreef,
zegevierde in de Amstel Gold
Race 1989 na een lange solo
in Meerssen. Op de Cauberg
had Van Lancker zijn
medevluchter Giannetti van
zich afgeschud. Een twintigtal
seconden na de finish van de
Belg versloeg
oud-wereldkampioen Claude
Criquielion zijn rivaal Steve
Bauer in de prestigesprint om
de tweede plaats.

Foto:
DRIES

LINSSEN



Voorlopige deelnemerslijst

" Twee Limburgers staan als winnaar op
de erelijst van de Amstel Gold Race. Arie
den Hartog uit Nieuwstadt (links) schreefde
Nederlandse klassieker in 1967 op zijn
naam. Harrie Steeyens (boven) uit Elsloo
werd in 1968 als triomfator gehuldigd.

Erelijst
1966: Jean Stablinski
1967: Arie den Hartog
1968: Harry Steeyens
1969: Guido Reybrouck
1970: Georges Pintens
1971: Frans Verbeeck
1972: Walter Planckaert
1973: Eddy Merckx
1974: Gerrie Knetemann
1975: Eddy Merckx
1976: Freddy Maertens
1977: Jan Raas
1978: Jan Raas
1979: Jan Raas
1980: Jan Raas
1981: Bernard Hinault
1982: Jan Raas
1983: Phil Anderson
1984: Jacq Hanegraaf
1985: Gerrie Knetemann
1986: Steven Rooks
1987: Joop Zoetemelk
1988: Jelle Nijdam
1989: Eric van Lancker

Auto's aan
de kant

„Het publiek in Limburg is sportmin-
ded en draagt deAmstel Gold Race
een warm hart toe", zegt organisa-
tor Herman Krott. „Daarom rekenen
wij als organisatie weer op ieders
medewerking. Het zal het imago
van dewedstrijd alleen maar grote'
maken."

HEERLEN - Het detachement va"
de verkeersgroep van derijkspolitie
in Limburg zal de karavaan in de
Amstel Gold Race begeleiden. I"
samenwerking met rijks- en ge-
meentepolitie, alsmede signaalge-
vers die uit wielerkringen zijn gere-
cruteerd, wordt de route voor he'
peloton verkeersvrij gemaakt. T-'
gemoetkomende auto's zullen naaf
de kant van de weg worden gediri'
geerd, maar om een zo veilig m_'
gelijk wedstrijdverloop te creeëref
is het ook gewenst dat bewoners
langs het traject hun wagen tijdelijk
van de weg verwijderen en elders
parkeren.

Vierentwintig ploegen van elk maximaal acht renners, in totaal derhalve 192 deelnemers, starten zaterdag in de
25e Amstel Gold Race. De officiële samenstelling van het rennersveld wordt pas vrijdagavond vrijgegeven. De
voorlopige deelnemerslijst, inclusief de reserves, ziet er als volgt uit:

" Panasonic-Sportlife
Ploegleider Peter Post

1. Lancker, Eric van
2. Nulens, Guy
3. Planckaert, Eddy
4. Rooks, Steven
5. Sergeant, Marc
6 Talen, John
7. Theunisse, Gert-Jan
8. Wampers, Jean-Marie
9. Bouwmans, Eddy

10. Lieckens, Jef
Res. Lubberding, Henk
Res. Ludwig, Olaf
Res. Rooy, Theo de

" Alfa Lum
Ploegleider Primo Franchini

11. Konychev, Dimitri
12. Uslamine, Serguei
13. Jdanov, Vassili
14. larochenko, Oleg
15. Abdoujaparov, Djamolidine
16. Klimov, Viktor
17. Saitov, Asiate
18. TRoubine, Alexandre
19. Tchmile, Andrei
20. Golovatenko, Nikolai

Soumnikov, Nikolai
Bankine, Konstantine

" Banesto
Ploegleider José-Miguel Eche-
varri

21. indurain, Miguel
22. Arnaud, Dominique
23. Gonzalo, Victor
24. Alonso, Marino
25. Uriarte, José-Ramon
26. De Las Cuevas, Armand
27. Delgado, Pedro
28. Martinez-Oliver, Juan
29. Gorospe. Julian
30.

" Buckler
Ploegleider Jan Raas

31. Cordes, Torn
32. De Vries, Gerrit
33. Golz, Rolf
34. Maassen, Frans
35. Nijdam, Jelle
36. Solleveld, Gerrit
37. Vanderaerden. Eric
38. Van Hooydonck, Edwig
39. De Keulenaer, Ludo
40. Poels, Twan
Res. Segers, Noel
Res. Tolhoek, Patrick
Res. Winnen, Peter

" Carrera Jeans
Ploegleider Davide Boifava
41. Giupponi, Flavio
42. Rota, Luca
43. Zaina. Enrico
44. Maechler, Erich
45 Da Silva, Acacio
46. Pavlic, Jure
47. Chiappucci, Claudio
48. Giannelli, Alessandro
49. Puttini, Felice
50. Chiesa, Mario
Res. Cerin, Primoz
Res. Sciandri, Maximilian
Res. Henn, Christian

" Ceramiche Ariostea
Ploegleider Giancarlo Ferretti

51. Argentin, Moreno
52. Sorensen, Rolf
53. Lietti. Marco
54. Lelli, Massimiliano
55. Cassani, Davide
56. Piva, Valerio
57. Massi, Rodolfo
58. Elli, Alberto
59. Carcano, Sergio
60. Siboni, Marcello
Res. Petito, Giuseppe
Res. Conti, Roberto

Res. Mariuzzo, Dario

" Del Tongo
Ploegleider Enrico Paolini

61. Amadori, Marino
62. Bielli, Luigi
63. Fondriest, Maunzio
64. Ballerini, Franco
65. Zanini. Antonio
66. Zen, Marco
67. Roscioli, Fabio
68.
69.
70.

" Diana-Colnago
Ploegleider Pietro Algeri

71. Halupzok, Joachim
72. Jaskula, Zenon
73. Saronni, Giuseppe
74. Bombini, Emmanuelle
75. Bortolani, Gianluca
76. Bontempi, Fabrizio
77. Furlan, Girogio
78. Bramati, Davide
79. Piovani, Maurizio
80. Bordonali, Fabio

" Helvetia-La Suisse
Ploegleider Paul Koechli

82. Delion, Gilles
82. Gianetti, Mauro
83. Leclercq, Jan-Claude
84. Manders, Henri
85. Richard, Pascal
86. Ruettimann, Niki
87. Stevenhagen, Peter
88. Veldschoten, Gerard
89. Furlan, Luigi
90. Haefliger, Othmar
Res. Krieger, Dominik
Res. Wilson, Micharel
Res. Winterberg, Guido

" Histor-Sigma
Ploegleider Willy Teirlinck
91. Roosen, Luc
92. Nevens, Jan
93. Hagedooren, Paul
94. De Wilde. Etienne
95. Frison, Herman
96. Holm, Brian
97. Peeters, Wilfried
98. Lilholt, Sören
99. Roche, Stephen

100. Verstrepen, Johan
Res. Harmeling, Rob
Res. Colyn Luc
Res. Patry, Rudy

" Isoglas-Garden Wood
Ploegleider Roger de Vlaeminck
101. Van Brabant, Bennie
102. Bafcop, Edwin
103. Hendrickx, Patrick
104. Lippens, Danny
105. Rakers, Stefan
106. Rogiers, Rudy
107. Van Keirsbulck, Kurt
108. Verbeken, Peter
109. De Beleyer, Stefan
110. Van Himst, Frank
Res. Cottenies, Filip
Res. Pattyn, Franky
Res. Dexters, Rudy

" La William
Ploegleider Paul de Baeremae-
ker

111. Bogaert, Jan
112. Lodge, Hrry
113. Van Rooy, Koen
114. Dierickx. Ferdi
115. De Smet, Luc
116. Neskens, Danny
117. Godimus, Yves
118. Pauwels, Johan
119. Daems, Corneille
120. Verplancke, Patrick

Res. Macharis, Marc
Res. De Coster, Guy

"Lotto-Superclub
Ploegleider Jean-Luc Vanden-
broucke

121. Bruyneel, Johan
122. Criquielion, Claude
123. DeClercq, Peter
124. Haex, Jos
125 Museeuw. Johan
126. Van Eynde, Wim
127. Verdonck, Rudy
128. Verschueren, Patrick
129. V. D. Abbeele, Frank
130. Roes, peter
Res. Willems, Ludwig
Res. Bock, Thierry
Res. Bruyere, Bruno

" Once
Ploegleider Manuel Saix-Balbas
131. Aldanondo, Xabier
132. Diaz Zabala, Herminio
133. Diaz Zabala, Pedro
134. Hodge, Stephen
135. Pedersen, Alex
136. Villanueva, José Luis
137. Franco, Ivan
138. Weltz,Kenneth
139. PrietO, Celestino
140. Jusado, Juan Carlos

" PDM
Ploegleider Jan Gisbers

141. Ampler, Uwe
142. Alcala, Raul
143. Breukink, Eric
144. Dhaenens, Rudy
145. Early, Martin
146. Verhoeven, Nico
147. Van Aert, Jos
148. Van Orsouw, Marc
149. Van Den Akker, John
150. Den Bakker, Maarten
Res. Pedersen, Alte
Res. Zadrobilek, Gert
Res. De Wolf, Dirk

" RMO
Ploegleider Bernard Vallet
151. Mottet, Charly
152. Colotti, Jean Claude
153. Pedersen, Per
154. Caritoux, Eric
155 Vermote, Eric
156. Lino, Pascal
157. Rezze, Dante
158. Manin, Christophe
159 Sanders, Gilles
160. Bagot. Jean-Claude
Res. Laurent, Thierry
Res. Brun, Frédéric
Res. Wust, Marcel

" Salotti Chateau d'Ax
Ploegleider Gianluigi Stanga

161. Bugno, Gianni
162 Volpi, Alberto
163. Passera, Camillo
164. Gusmeroli, Roberto
165. Santoromita, Mauro
166. Fidanza, Giovanni
167. Schur, Jan
168. Zanatta, Stefano
169. Botteon, Luigi
170. Finazza, Sergio

" SEFB
Ploegleider Walter Dalgal

171. Devos, Johan
172. Heylen, Benny
173. Lambrechts, Wim
174. Pirard, Frank
175. Spaenhoven, Peter
176. Szostek. Noël
177. Cooman, Jerry
178. Wijnants, Jan
179 Heirweg, Dirk
180. Geuens, Bruno
Res. De Brauwer, Paul

"Seven-Eleven-Hoo NVED

Ploegleider Noël de Jonckheere

181. Bauer, Steve
182. Hampsten, Andy
183. Zimmerman, Urs
184. Lauritzen, Dag Otto
185. Kietel, Ron
186. YATES, Scan
187. Walton, Brian
188. Alvis, Norman
189. Roll, Bob
190. Dahlberg, Nathan

Res. Pierce, Jefl
Res. Veggerby, Jens
Res. Tomac, John

" Stuttgart
Ploegleider Hennie Kuiper

191. Bölts, Udo
192. Gröne, Bernd
193. Kajzer, Dariusz
194. Nijboer, Erwin
195. Woods, Dean
196. Wijnands. Ad
197 Wüller, Werner
198. Arntz, Marcel
199. Hopmans, Kees
200. Eickelbeck, Guido
Res. Nepp, Uwe
Res. Schleicher, Markus
Res. Bölts, Hartmut

" Toshiba

Ploegleider Yves Hezard
201. Carlsen, John
202. Chaubet, Christian
203. Gayant, Martial
204. Kappes, Andreas
205. Ledere, Roland
206. Madiot, Marc
207. Madiot, Yvon
208. Stumpf, Remig
209. Bezault, Laurent
210. Richard, Thierry
Res. Flicher, Sebastian

" TVM-Yoko
Ploegleider Cees Priem
211. Anderson, Phil
212. Capiot, Johan
213. Hanegeraaf, Jacques
214. Schurer, Eddy
215. Skibby, Jesper
216. Ducrot, Maarten
217. Muller, Jorg
218. Van den Brande, Flip
219. Siemons, Jan
220. Schalkens, Martin
Res.' Pieters, Peter
Res. Van Loenhout, Willem

" Weinmann-SMM-U Ster
Ploegleider Walter Godefroot

221. Bomans. Carlo
222. Brasseur, Jean-Fr.
223. Dernies, Michel
224 Dierickx, Marc
225 Goessens, Jan
226. Robeet, Patrick
227. Van Der Poel, Adri
228. Van Der Poel, Jacques
229. Ackermann, Alfred
230. Lapage, Laurenzo
Res. Steinmann, Kurt
Res. Pauwels, Ronny
Res. Wegmuller, Thomas

" Z

Ploegleider Roger Legeay

231. Abadie. Henri
232. Andersen, Kim
233. Cornillet, Bruno
234 Duclos-Lasalle, Gilbert
235. Lammerts, Johan
236. Millar, Robert
237. Pensee, Ronan
238. Simon, Jérome
239 Arroyo, Miguel
240. Lemarchand, Francois
Res. Kvalsvoll, Atie
Res. Madouas, Laurent
Res. Poisson, Pascal

Jacht op
punten

Twaalf mille
voor winnaan
HEERLEN - Het prijzenbedrag in
de jubileumeditie van de Amste'
Gold Race bedraagt zevenenden
tigduizend gulden, waarvan '"12.300,00 naar de winnaar gaat
De tweede aankomende verdient J6.150,00 en nummer drie '■3.700,00. De verdere verdelingl
1600, 1475, 1350, 1250, 1175,
1050, 1000, 860, 740, 625, 555.
370, 310, 310, 310, 310, 310, 250-
-250, 250, 250 en 250 gulden. He'
prijzengeld is reglementair bepaal"
in Zwitserse francs, totaal 30.000-

Lassalle 23 p; 15. Rooks 20 p.
Per ploeg: 1. Panasonic 30 p; 2.
Helvetia en Chateau d'Ax, beiden
20 p; 4. PDM en Ariostea 19 p; 6.
Toshiba 17 p; 7. Weinmann 16 p;
13. Buckler 8 p; 17. TVM 3 p.

Voor de FICP-rangschikking,
waarvoor alle wedstrijden op de
internationale kalender tellen, is
de verdeling: 150, 75, 60, 50, 45,
40,35,30,25,20, 15, 14, 12, 10,
9, 8, 7, 6 en vervolgens 5 punten
voor iedereen die de koers beëin-
digt.

als volgt gehonoreerd wordt: 12,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
De huidige stand (individueel): 1.
Argentin 58 p; 2. Dhaenens 52 p;
3. Bugno 48 p; 4. Talen 39 p; 5.
Fondriest 32 p; 6. Délion 30 p; 7.
Colotti 27 p; 8. Planckaert en Van
Lancker, beiden 25 p; 10. Duclos-

HEERLEN - In de Amstel Gold
Race zijn punten te verdienen
voor de wereldbeker individeel en
per ploeg, alsook voor het indivi-
duele FICP-klassement.

Voor de wereldbeker (waarvoor
dertien eendagswedstrijden in
aanmerking komen) is de verde-
ling als volgt: 25, 22, 20, 18, 16,
15,14, 13, 12,11,10,9,8,7,6,5,
4, 3, 2,1. Aan de hand van de drie
bestgeklasseerde renners uit
ieder team wordt een dag-ploe-
genklassement opgemaakt, dat

Van Heerlen naar Meerssen
13.39 129 HEYENRATH, gem. Wittem, Heyenrath.
13.40 130 EPERHEIDE, bij driesprong rechtdoor,
13.43 132 EPEN, Julianastraat, Wilhelminastraat, Terpoorterweg naar Camerig, richting

Vaals, Vaalsbroek.
13.57 143 VIJLEN, gem. Vaals, Vijlenerberg, bij driesprong links aanhouden, Vijlenerberg.

richting Mechelen, Hilleshagerweg.
14 00 145 HILLESHAGEN, gem. Wittem
14.02 147 MECHELEN, Hoofdstraat, Eperweg, Schweibergerweg.
14.05 149 SCHWEIBERG, steeds rechtdoor
14.12 153 HEYENRATH, paal 2980 linksaf,
14.15 155 SLENAKEN, Waterstraat, Dorpsstraat, Onder-Schey.
14.20 159 NOORBEEK, gem. Margraten, Dorpstraat, Klompestraat, Wesch, Mheerelind-

je.
14.23 161 MHEER,richting Gronsveld, Duivenstraat, Langsteeg.
14.27 164 ST.-GEERTRUID, Julianaweg, Burg. Wolfsstraat. Molenweg. Dorpsstraat.
14.29 166 ECKELRADE, gem. Margraten, richting Honthem, Dorpsstraat.
14.34 169 HONTHEM, Limburgerstraat, tunnel onder autoweg, Fommestraat.
14.36 171 CADIER EN KEER, Limburgerstraat, Keunestraat.
14.39 173 'T ROOTH pijl doorgaand verkeer volgen.
14.42 175 TERBLIJT, gem. Valkenburg aan de Geul, Lindenstraat, na bebouwde kom bij

driesprong linksaf.
14.44 176 BERG, linksaf Rijksweg.
14.49 180 MAASTRICHT, Ambyerstraat Zuid. Ambyerstraat Noord.
14.52 182 ROTHEM, gem. Meerssen, Klinkenberg, Tussen de Bruggen.
14.55 184 MEERSSEN, Julianalaan, vóór overweg rechtsaf, Parallelweg, onder viaduct

door.
14.59 186 GEULHEM, gem. Valkenburg aan de Geul, Geulhemmerweg, Wolfsdnesweg.

bij „Schoonzicht" rechtsaf, Vogelzangweg.
15:01 188 VILT, Meesweg, Sibberweg, Daalhemmerweg.
15.06 192 VALKENBURG AAN DE GEUL, Grendelplein, Plenkertstraat. Polfermolen.

Prinses Beatrixsingel, onder viaduct (2x)
15.12 196 GROOT HAASDAL gem. NuthKleverstraat, bij STOP-kruisingrechtsaf, Provin-

cialeweg.
15.17 199 AALBEEK gem. Nuth paal 6989 rechts af
15.19 200 HULSBERG Aalbekerweg, Emmaberg.
15.20 201 VALKENBURG AAN DE GEUL, Nieuwweg voor bord HEEK scherp rechts af.

Heekerbeekweg. Voor spoor wegviaduct links aanhouden, Herkenbroekerweg-
-15.28 206 WALEM gem. Valkenburg aan de Geul, Graaf straat, Tolhuisstraat, Breeweg-

Provincialeweg.

Alle volgwagens. behalve ploegleiders- en jurywagens, rijden hier rechtdoor ca. 4000 m en ko-
men uit op de KNIPSTRAAT*.

direct rechtsaf Engwegen.
15.34 210 KEUTENBERG, gem. Gulpen, Keutenberg (stijging 22%), afdaling 18%.
15.37 212 STOCKHEM, bij kruisbeeld rechtsaf, bij driesprong links aanhouden, Stockhem'

merweg. over brug.
15.39 213 WIJLRE, rechts aanhouden. Holegracht, " rechtsaf Knipstraat, Kapolder, Witte'

mer Allee.
15.42 215 WITTEM, paal 3662 linksaf, van Plettenbergweg. '
15.46 218 EYS, gem. Wittem, Rabobank linksaf Eyserbosweg, bij viersprong rechtdoor.
15.49 220 ELKENRADE, gem. Gulpen, Vijfbunderweg, Vrakelbergerweg, bij bord Mergel'

land-route rechtsaf, Fromberg op, bord Mergelland-route volgen, bij Hoeve Pon'
derosa rechtdoor, kruisbeeld bij boerderij linksaf, richting Ransdaal, einde we 9
rechtsaf, over viaduct over autobaan rechtdoor, einde weg linksaf over autobaan,
onder treinviaduct door, Barrierweg.

16.06 232 KLIMMEN, gem. Voerendaal, Klimmenderstraat, Hekerweg.
16.12 236 VALKENBURG AAN DE GEUL, Hekerbeekweg, onder spoorwegviaduct, He-

kerbeekstraat, Reinaldstraat, Koningin Julianalaan, Wilhelminalaan, Grendel'
plein, Cauberg op.

16.15 238 VILT, Meesweg, Vogelzangweg, Wolfsdriesweg, Geulhemmerweg, Geulhen1'

merweg.
16.19 241 BERG, Geulhemmerweg, Grotestraat, Rijksweg.
16.25 244 MAASTRICHT, Ambyerstraat Zuid. Ambyerstraat Noord, over autobaan.
16.29 247 ROTHEM, gem. Meerssen, Klinkenberg.
16.32 249 MEERSSEN, Tussen de Bruggen.

FINISH

HEERLEN - Het routeschema van de 25e Amstel Gold Race is als volgt:

Tijd km Gemeente
10.30 - HEERLEN, Burg. van Grunsvenplein (Stadsschouwburg), Geerstraat, Geleen-

straat, Emmaplein, Emmastraat, Willemstraat, Stationstraat, Schakelweg, Looi-
erstraat, onder Spoorwegviaduct, ,- Kloosterweg. Beersdalweg, Terhoevender-
weg. Akerstraat Noord.

10.40 7 HOENSBROEK, Akerstraat Noord, (verkeerslichten) rechtdoor
10.42 8 AMSTENRADE, gem. Schinnen, Hommerter-Allee, Hommerterweg.
10.47 11 SCHINNEN, Altaarstraat.
10.50 13 PUTH, Holleweg, Kerkweg, Geleenstraat.

Gem. Sittard
10.54 16 GELEEN -bewaakte spoorwegovergang, Oranjelaan, Nassaustraat, Beatrixlaan,

Kummenaedestraat, Rijksweg-Centrum, Rijksweg-Noord.
11.01 21 SITTARD, Rijksweg-Zuid, Rijksweg-Noord, Dr. Nolenslaan, linksaf, Nusterweg.
11.10 27 NIEUWSTADT, gem. Susteren, Gouverneur Houbenstraat, Susterderweg. ,
11.14 30 SUSTEREN, Spoorstraat, Spoorstraat, Tuinstraat, Jozefstraat, Marialaan Wil-

helminalaan, door Tunnel, Heidestraat.
11.23 34 SLEK, gem. Echt, Hoogstraat, Rijksweg oversteken, Ruijtersweg,
1 1 .26 36 GEBROEK gem. Echt, Ruijtersweg, Gebroekerstraat, einde weg rechtsaf.
11.28 37 ECHT, Bovenste Eind, Zuiderpoort, Aasterbergerweg, over Julianakanaal, Aas-

terbergerweg, Jan Petersstraat.
11.35 42 ROOSTEREN, gem. Susteren, Jan Petersstraat, Maasheuvel, , Ruitersbaan,

Havenweg, Meerveldweg.
BORN, Obbichterweg.

11.47 50 OBBICHT, Bornerweg, rechtdoor Ecrevissestraat, Kasteelweg.
11.49 52 NATTENHOVEN gem. Stem Bergerstraat
11.50 53 BERG, Obbichterweg. Beatrixplein, Kerkstraat, Julianastraat, Raadhuisstraat.
11.52 54 URMOND.over Julianakanaal, Mauritslaan, Heirstraat.
11 .56 57 STEIN, Heerstraat Noord, Heerstraat Centrum, Heerstraat Zuid, Steinderweg.
12.00 60 ELSLOO, Koolweg, Dorine Verschurenplein, Stationsstraat, Raadhuisstraat,

Dorpsstraat, links aanhouden Maasberg.
MEERSSEN, onder spoortunnel door, Boekhoven.

12.08 65 GEULLE, Hussenbergstraat, Cruisboomstraat, bij driesprong links Snijdersberg-
weg. Moorveld, , Schonen Steynweg, onder autobaan door, linksaf langs vlieg-
veld, parallel aan autobaan, richting Geverik.

12.18 71 GEVERIK, gem. Beek einde weg linksaf, Daalstraat, Geverikerstraat, Kasteel
Genbroekstraat. (

12.19 72 BEEK, Molenberg, Baron de Rosenlaan, Adsteeg, Schimmerterweg
12.24 76 OENSEL, gem. Nuth, Haagstraat.
12.27 78 ULESTRATEN, gem. Meerssen, Pastoor van Eysstraat, St. Catharinastraat.
12.32 81 MEERSSEN, Humcoverstraat, Gasthuisstraat, Kuileneindestraat, Lange Raar-

berg.
12.38 86 GROOT-HAASDAL, gem. Nuth, Trichterstraat, Groot-Haasdal, Diepestraat.
12.43 90 HULSBERG, gem. Nuth, Mesweg, Hulsbergerweg, Valkenburgerweg
12.45 92 VALKENBURG AAN DE GEUL, Emmaberg, Heek, Hekerweg.
12.49 95 KLIMMEN, gem. Voerendaal, Klimmenderstraat, Valkenburgerstraat
12.55 99 KUNRADE, Valkenburgerweg, Bergseweg.
12.58 102 ÜBACHSBERG, Oude Schoolstraat, Kerkstraat, Wijnstraat.
13.04 104 HULS, gem. Simpelveld, Wijnstraat, Molsbergerstraat.
13.06 106 MOLSBERG gem. Simpelveld *13.07 107 SIMPELVELD, Rolducerweg, Pleistraat, Grachtstraat, Hulsberweg, linksaf St-

Remigiusstraat, Stampstraat, Dr. Ottenstraat, Irmstraat, St. Nicolaasstraat.
13.13 111 EYS, Mr.Dr. Froweinweg, Mesweg, bij driesprong rechtdoor, bij splitsing vóór

kerk links aanhouden, bij ANWB-paal 3661 rechtsaf, Grachtstraat.
13.18 115 TRINTELEN, bij driesprong rechtdoor richting Übachsberg, Eyserweg, bij kapel

scherp linksaf richting Eyserheide.
13.19 116 EYSERHEIDE, bij „doodlopende weg" rechtsaf richting Eys, bij viersprong links

aanhouden, langs T.V -toren aan rechterkant, Eyserbosweg.
13.22 118 EYS, einde weg rechtsaf, onder viaduct door, Graaf van Plettenbergweg.
13.25 120 WITTEM, Wittemer Allee, Rijksweg oversteken.
13.27 121 PARTIJ, bij 1edriesprong rechtsaf, direct bij 2e driesprong rechtsaf. Oude Heir-

baan, bij driesprong rechtdoor, bij 2e driesprong links aanhouden, richting re-
creatiepark, boven op berg scherp rechtsaf, bij bord Gulpen.

13.31 124 GULPEN, Parallelweg, Landsraderweg, richting Landsrade, Crapoel, bij vier-
sprong rechtdoor richting Slenaken, bij driesprong rechts aanhouden, Landsra-
de. . ■ . ■
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Mét LD-ploeg aan de start

Klassieker ook
voor trimmers

KNWU en BWB-licentiehouders;
’13,50 voor niet-licentiehouders.

In de Amstel Gold Race voor trim-
mers start ook een Limburgs Dag-
blad-équipe. In een spiksplinter-
nieuwe outfit, die door oud-winnaar
Frans Verbeeck speciaal vervaar-
digd werd. Van de 25 'coureurs' tel-
lende formatie maken onder ande-
ren fotograaf Dries Linssen en en
adjunct-hoofdredacteur Peter Stie-
kema deel uit.

Naar schatting zesduizend cou-
reurs starten zondagmorgen in alle
vroegte voor de tocht over vrijwel
alle Limburgse 'cols. De finish van
de laatste deelnemers wordt 's
avonds rond 20.30 uur in Meerssen
verwacht.

van onze sportredactie

HEERLEN - Om de jubileumeditie
van de Amstel Gold Race extra in
de verf te zetten hebben de organi-
satoren in samenwerking met WC
De Ster voor het eerst een uitgave
voor trimmers georganiseerd. Zon-
dag krijgt het alsmaar groter wor-
den tourrijderspeloton dé gelegen-
heid om op nagenoeg hetzelfde
parcours als 's werelds beste prof-
wielerenners daags tevoren, de
249 kilometer door het Zuidlimburg-
se heuvelland af te leggen. Dus met
start in Heerlen en finish in Meers-
sen.

De Amstel Gold Race voor trim-
mers is qua moeilijkheidsgraad ze-
ker niet minder dan de uitgave van
de professionals. De toerfietsers
kunnen zelf aan den lijve ondervin-
den, dat de echte Amstel Gold
Race niet voor niets meetelt voor
het klassement om de Wereldbe-
ker-Perrier. ledere toerrijder zal tot
het uiterste gaan om de Nederland-
se wielerklassieker op zijn 'palma-
res' te krijgen'

Het startschot van de Amstel Gold
Race voor trimmers klinkt zondag-
morgen om 06.00 uur op het Burge-
meester Van Grunsvenplein in
Heerlen. Er wordt gestart in groe-
pen van maximaal vijftig renners,
met tussenpozen van twee minu-
ten. De trimkoers wordt verreden
onder auspiciën van de KNWU.
Startkaarten kunnen zaterdag in de
Stadsschouwburg in Heerlen van
18.00 tot 22.00 uur worden afge-
haald. Inschrijfkosten: ’12.50- voor

Wereldbekerrace
op tv

HEERLEN - De jubiieumeditie
van de Amstel Gold Race wordt
zaterdag uitgebreid door de
NOS-televisie in beeld gebracht.
De uitzending op Nederiand 3,
met commentaar van Mart
Smeets en Jean: Nelissen,; be-
gint om 14.15 uur met beelden
yan de start en flitsen van het
eerste gedeelte van de Neder-
landse wielerklassieker. Voorts
wordt een reportage uitgezon-
denvan de geschiedenisvan de
Amstel Gold Race en de reünie
van oud-winnaars. Daarna ver-
Volgt de NOS de uitzending met
rechtstreekse beelden van de
laatste 65 kilometer.
De BRT zendt zoals gebruikelijk
de slotfase - van 14.40 uur tot
16.45 uur - van de Amstel Gold
Race ook uit.

Amstel Gold Race van A tot Z
jubileumbijlage



Wiel Verheesen,
zilver in

Amstel Gold
Sportverslaggever Wiel Verheesen noteert het koersverloop van de Amstel
Gold Race zaterdagvoor de krant met een 'zilveren' pen. Hij is een van de
weinigereporters, die alle edities van de bewogen, kleurrijke klassieker 'li-
ve' volgden. Daarom wordt ook voor hem de vijfentwintigste Amstel Gold
Race een heel bijzondere, al vindt hij het predicaat 'jubileum' een groot
woord. Wiel Verheesen (51) is een doorwinterde, allround verslaggever, die
zich met grote liefde heeft gespecialiseerd in het cyclisme. „Omdat wielren-
nen een fascinerende sport is. Het is een weerspiegeling van het dagelijks
leven," bekent hij. „Het harde gevecht, deenkeling slaagt. Met ploeteren en
zwoegen, een tikkeltje list en een dosis geluk." Elementen die de Amstel
Gold Race deden uitgroeien tot een wedstrijd met grote uitstraling.

Sportief gezien slaat Wiel Verheesen, oordelend vanuit een grote ervaring,
de Amstel Gold Race hoger aan dan Milaan-Sanremo, de Omloop Het Volk
of Parijs-Tours. „Het is een draaikolk, voortdurend keren en wenden. De
renners krijgen geen enkele gelegenheidom te herstellen."
Als vijftienjarige rolde Wiel Verheesen bij toeval in de wielersport. „Dat was
>n detijd van Piet van den Brekel en Martin van der Borgh. In de Ronde van
Herten hadden deorganisatoren iemand nodig voor de microfoon. Dat was
mijn debuut als verslaggever. Ik kende derenners als ze de bocht uitkwa-
men, ik hoefde geen rugnummers." Een jaar later was hij al schrijvend cor-
respondent en nam hij interviews af. „Ik zie me nog in Landen, in de Has-
pengouw, op de stoep zitten naast Jef Lahaye. Hij is vorige week overle-
den."
In 1961 woonde Wiel Verheesen zijn eerste wereldkampioenschap alsver-
slaggever bij, in Bern. „Het jaar daarop zag ik Jean Stablinski wereldkam-
pioen worden bij het Gardameer. Vier jaar later feliciteerde ik hem als win-
naar van de eerste Amstel Gold Race." Wiel Verheesen volgde twintig WK's,
profs en amateurs, vele tientallen klassiekers, elf keer de Tour de Franee,
waarvan zes keer als verslaggever voor de Gemeenschappelijke Pers
Dienst, waarbij het Limburgs Dagblad is aangesloten.
HermanKrott, de technisch leider van deAmstel Gold Race, heeft vaker een
beroep gedaan op Wiel Verheesen als adviseur. „Begin '80 moest het par-
cours worden veranderd. Herman vroeg hoe we dat het beste konden op-
lossen. Twee keer over deKeutenberg was te zwaar. Dat betekende, dat het
parcours iets meer naar het noorden moest worden verlegd. Herman en ik
hebben toen een nieuweroute uitgestippeld tot aan Echt."
Vijfentwintig jaarAmstel Gold Race, een geknipte gelegenheid om verslag-
gever Wiel Verheesen zelf eens te interviewen. Een anecdotische vogel-
vlucht.

Van prille lentekoers tot volwassen voorjaarsklassieker

Hoe de Keutenberg
werd uitgevonden

eten, een broodje, een stuk vla.'
Maar de ploegleider mag er niet
meer bij. Merckx gaat door, kapot
over de streep, knijpt in de rem.
'Proficiat, Eddy.' 'Dankjewel,' zegt
hij. 'Bedankt, ook voor het eten.' Zo
was Eddy Merckx. Twee jaar later
liet hij Freddy Maertens in de laat-
ste kilometers gewoon staan."

mo,' zegt Jempie Monseré. Een
kenniskoers in Retie, hij maakt deel
uit van de kopgroep, laat zich uit de
waaier zakken om wat te eten of te
drinken. Zijn aandacht moet even
verslapt zijn. Hij rijdt frontaal tegen
een half op de weg stilstaande
auto. Jempie is meteen dood, heeft
geen dertig seconden meer ge-
leefd."

accommodatie beschikbaar als
permanence, daags voor de start.
In 1967 won Arie den Hartog. „Wel-
iswaar uit de buurt van Rotterdam,
maar hij woonde toen al in Elsloo.
Hij kreeg 's avonds de burgemees-
ter op bezoek. Die kwam feliciteren.
Had hij nog nooit meegemaakt. 'Al
had ik de Tour de Franee gewon-
nen, dan wisten ze in het dorp waar
ik vandaan kom nog niet eens dat ik
wielrenner ben.' Want zo nuchter
zijn die Hollanders."

als de sprinter niet gaat praten met
de vijf, blijft de kopgroep niet weg.
De vijf zullen wel steun toezeggen,
ze vragen er een financële genoeg-
doening voor. Maar ze verkopen
zich niet, want als ze de sprinter
kunnen verlinken in de laatste kilo-
meter, doen ze het toch. Machts-
blokken ontstaan altijd pas na de
grote schifting. In de Amstel Gold
Race zorgt daar de Keutenberg
voor. Het is nooit zo dat je bij de
start zegt: 'Hier ligt een ton, ik win.'
Als dat mogelijk was, had Fred
Rompelberg de Tour gewonnen."

Stablinski en Poulidor moesten van
de partij zijn."

Het was snel rond, het werd Breda-
Meerssen, datum 30 april 1966, het
fiat van de internationale wielren-
unie was binnen, de ploegen waren
gecontracteerd, er restten alleen
nog verkeerstechnische proble-
men, en daar zat 'm nou net de pijn.
Wiel Verheesen: „Op de persconfe-
rentie werd bekend gemaakt: 'De
eerste Amstel Gold Race gaat door
onder één groot voorbehoud: we
hebben nog niet de vergunning van
het Ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat.' Zonder vergunning zou de
hele zaak in duigen vallen, tiendui-
zenden guldens kwijt en nog veel
meer image. Het buitenland zou
zich bescheuren. In de dagen tus-
sen de persconferentie en de
eigenlijke wedstrijddag is er tot in
de hoogste kringen overleg ge-
weest. Kort voor de start zette mi-
nister Suurhoff het licht op groen."

Koninginnedag 1966, stralend
weer, mét permissie. „Oranje-fees-
ten in alle dorpen, zaklopen, op-
tochten. De plaatselijke politie
moest overal de route gaan wijzi-
gen. De wedstrijd was 248 kilome-
ter. Door alle mogelijke omleidin-
gen ter elfder ure werden het er uit-
eindelijk 302. Bij de eerste door-
komst in Meerssen waren de ren-
ners al aan het aantal kilometers
dat oorspronkelijk was gepland en
de beslissende lus moest nog wor-
den gemaakt. Anquetil, Poulidor,
Altig en Jan Janssen stapten af on-
der het motto: 'Wij zijn betaald voor
248 kilometer.' Die kregen toen
zwaar startgeld. De wedstrijd had
een interessant verloop. Peter Post
speelde een grote rol, het was zijn
laatste jaar als wegrenner."

Een paar weken later de Amstel
Gold Race. Flandria meldde zich
met Eric Leman, Roger en Eric de
Vlaeminck. „Op basis van de' aan-
wezigheid van die drie rekende
Herman Krott het startgeld af met
de ploegleider, Noël Foré in dit ge-
val. Het vertrek, in '71 voor het eerst
in Heerlen. Herman Krott ziet. Le-
man niet, ziet Roger en Eric de
Vlaeminck met. Tijdens de koers
klampt hij aan bij Foré. 'Hé, dezaak
niet flessen!' 'Ik weet ook nietwat er
aan de hand is.' Noël Foré hoort het
een paar uur later. Op weg naar

historie van de
Amstel Sold Race wordt
ïfèmarkeerd door spor-
tieve pieken en adembe-
nemende hoogtepunten.
*°als de creatie van de
Keutenberg, ontsprotenaan het brein van Her-man Krott. Bij toeval,
JJ'ant je moet er maar op
komen. Een strategische

die de prille len-
jakoers op slag om-
hoogtilde tot volwassenv°orjaarsklassieker. Dat
Jjalt ook af te lezen van
de erelijst. Met de Keu-
janberg doemen de gro-te namen van spraakma-

kende winnaars op,
JJerckx, Knetemann,
Raas, Hinault.

72 bracht deKeutenberg echt le-en in de brouwerij. Wiel Verhee-en: „Herman Krott, de architectan de Amstel Gold Race, wildeen lapje grond kopen in Limburg.
P verkenning reed hij vanuit Wijlre
® Dode Man op, over het plateau,■n vervolgens de Keutenberg om-

£a- 'Wat is dit? Schitterend.' Hij
elde meteen Joep Voots. 'Nou heb

w 'och iets ontdekt!' Zelfs Joep
oots - dat was toch de peetvader

L9n het Limburgse wielrennen -ad nog nooit van de Keutenbergaehoord. 'Wat, Keutenberg? Moe-
n6n we hier naar beneden?' 'Neen,aar boven.' Het was een uitvinding

ari hoog niveau." Sindsdien heeft
°k deAmstel Gold Race zijn Muuran Geraardsbergen.

Idee
°e het begon. Wiel Verheesen

b£°elt terug. „Nederland had in het
=9in van de zestiger jaren aan

yroot werk bij de profs alleen het
kampioenschap. Crite-

ka^5' maar 9een van-stad-tot-stad
|atvH Sen zoals 'n de omringendenqen (_| et jcjee werd geboren
t ®riT>an Krott en Ton Vissers, de la-
tJ.Ver9uisde Ton Vissers. Ze stap-
dpi-ermee naar de commerciële af-a l̂n9 van Amstel. Als leidervan de
C<a,uUrploe9 van Amstel- de
Wi(-i v'_ver van de Nederlandse

had Herman Krott goe-
hmPfP'eren. Amstel zei ja, maar
der est wel aanslaan, geen der-an 9s veld. Anquetil, Janssen,

toch vooral Jan Raas, Jan Alle-
machtig.

„Raas reed in '77 voor Frisol. Was
opgestapt bij Post, omdat hij niet de
functie kreeg die hij wilde, het kop-
manschap. Hij haalde zijn gram in
Milaan-Sanremo, het was het jaar
van zijn grote doorbraak. En toen
de Amstel Gold Race. Jan Raas
met de Raleighs Knetemann en
Kuiper samen op weg naar de fi-
nish. Kneet demarreert, Raas er
naar toe, Kuiper achter het wiel van
Raas, Knetemann weg, ingelopen.
Dat heeft zich tien keer herhaald,
maar Raas bleef overeind. Hij klop-
te ze in de sprint en nog in de loop
van hetzelfde jaar was Raas terug
bij Post."
Jan Raas won vijf keer, bijna in suc-
cessie, maar zijn reeks werd onder-
broken door Hinault. Wiel Verhee-
sen weet het niet exact meer. „Maar
ik geloof, dat ik toen de wedstrijd na
de derde zege van Jan Raas in de
krant heb omgedoopt in Amstel
Gold Raas. Hij vormt met Gerrie
Knetemann, Joop Zoetemelk - die
moet je er onmiddellijk aan toevoe-
gen-en Hennie Kuiper het gouden
Nederlandse kwartet. Al heeft Kui-
per de Amstel Gold Race nooit kun-
nen winnen."door

Ploegenspel
Vooral in '84 drukte het ploegen-
spel een stempel op de Amstel
Gold Race. „Het eerste jaar van de
Kwantumploeg van Jan Raas. Tien
man vooruit. Kwantum met Jac-
ques Hanegraaf en Ad Wijnands,
Panasonic met Peter Winnen en
Theo de Rooy. Het leek er op, het
was zelfs duidelijk zichtbaar, dat de
Kwantumrenners in de kopgroep
meer dan een bondgenoot hadden.
Ad Wijnands ging als koploper de
Cauberg op, maar boven durfde hij
niet voluit te gaan, bang voor de
klap in de laatste kilometers. Ik ben
er van overtuigd, dat als Wijnands
was doorgegaan, hij in '84 had ge-
wonnen. Jacques Hanegraaf nam
de rol toen over, in een allesbehal-
ve imponerende Amstel Gold Race.
Als wedstrijd was het een van de
zwakste van de vierentwintig."

En nummer vijfentwintig? „Ik ver-
wacht met name veel van de vier
Nederlandse ploegen. Panasonic
zit iets geruster, heeft al twee klas-
siekers te pakken. Buckler van Jan
Raas heeft dit seizoen de meeste
overwinningen, maar net niet die
ene grote, PDM niet en Priem ook
niet. De Omloop Het Volk, maar dat
is een trapje lager." De Amstel Gold
Race is de vijfde en voorlopig laat-
ste in de reeks van wereldbeker-
wedstrijden. De serie wordt pas
weer hervat na de Tour.

Een jaar later moest Meerssen als
finishplaats voor de enige keer de
eer aan een ander laten. „In '68 was
de kalender zo overbelast, dat de
Amstel Gold Race - voor ons Ne-
derlanders was die geweldig, maar
internationaal, er waren organisato-
ren met veel oudere rechten -
moest uitwijken naar september
voor een inmiddels allang verdwe-
nen wedstrijd in Roeselare. Elsloo
kreeg de finish, de burgemeester
wilde dat graag." Hij moet een voor-
uitziende blik hebben gehad. „In de
finale drie Limburgers op kop. Dat
bracht langs de weg een enorm en-
thousiasme teweeg. Wim Sche-
pers, die altijd goed reed in de Am-
stel Gold Race, Eddy Beugels en
Harry Steeyens, geboren en geto-
gen in Elsloo. Toen nog in de trui
van Willem 11-Gazelle, die hij het
volgende seizoen ruilde voor die
van Caballero, een zeer gerucht-
makende transfer. Op het aan-
komstparcours werden de drie in-
gelopen, maar Harry Steeyens won
toch de sprint." De burgemeester
kon wederom een dorpsgenoot
gaan feliciteren.

Lomme
Een klassieker staat of valt met de
grote namen. „Daarvoor moest
Herman Krott bij Lomme Driessens
zijn, de man die alle groten van de
wielersport onder zijn hoede heeft
gehad. 'Ik heb drie keer Milaan-
Sanremo gewonnen,' zei hij altijd.
'Ik won de Ronde van Vlaanderen.'
Met het accent op ik. Dat Merckx
daar ook een redelijk aandeel in
heeft gehad, vergat hij steeds.
Naarmate Lomme .ouder werd, was
hij meer de schilderachtige figuur
dan de grote kenner. Parijs^Nice, in
maart. Herman Krott verschijnt om
de ploegen te contracteren. 'Lom-
me, komt ge naar Dn Amstel?' -
want de Belgen hebben het over
Dn Amstel - 'Ja, wanneer is 'm?'
Die en die dag. Tweede stereotiepe
vraag. 'Wat zijn de condities?' 'Nou,
gewoon, hé, wat voorgeschreven
is.' Vijf- of tienduizend gulden zal
het zijn geweest, in elk geval geen
tienduizenden. Waarop Lomme:
'Hoeveel is dat in francs?' Weer ij-
verig rekenwerk, daar in dat hotel in
Manosque of Saint Tropez. Hon-
derdvijftig- of honderdduizend
francs. Dar» het jaarlijks terugke-
rend tafereel. Lomme kijkt naar het
plafond en spreekt de historische
woorden: 'Allez, het is niet te veul,
maar we zullen dr zijn!' Als Lomme
bij een ploeg was uitgerangeerd,
kwam hij steevast terug. Hij had
enorme relaties, vond altijd spon-
sors."

Heerlen, in dichte mist in het Waas-
land, heeft zich de auto van de ge-
broeders De Vlaeminck in de er
voor rijdende wagen geboord. In
die auto zaten Leman en diens
vrouw. Marie-Louise was op slag
dood. De tweede klap voor Fland-
ria. 'Ik geef je de centen straks te-
rug, Herman.' 'Neen, Noël, dat
hoeft niet meer, besteed die maar
op een andere manier.' Een droeve
dag voor de Belgen, al won Frans
Verbeeck."

Worden overwinningen in grote
wedstrijden gekocht, of misschien
wel verkocht? In een kwart eeuw
Amstel Gold Race heeft Wiel Ver-
heesen het spei en de coalities van
nabij gevolgd. „Joop Zoetemelk
won als veertigjarige. Er is toen be-
weerd, dat hij de wedstrijd gekocht
zou hebben, omdat hij, voor het pu-
bliek, zo ogenschijnlijk gemakkelijk
wegreed van zijn medevluchters
Rooks, Van Vliet, Cornillet en El-
liott. Maar je moet nietvergeten, dat
Zoetemelk zo ook wereldkampioen
is geworden. Joop had geen flitsen-
de demarrage, hij sloop altijd weg.
Er is in '87 veel kritiek geweest op
de uitslag van de Amstel Gold
Race, maar ik weet zeker dat in dit
geval niet het geld, maar de takti-
sche overwegingen een rol hebben
gespeeld. Van Vlietreed bij Post en
Rooks was met troubles wegge-
gaan bij Post. Die twee gunden het
elkaar niet. Ze waren bovendien
bang de veel snellere Elliott mee te
nemen naar de streep. De sympa-
thie voor Joop Zoetemelk heeft
toen de doorslag gegeven, zo van:
die zijn we toch kwijt na dit jaar."

Kritiek

Kneet
De Amstel Gold Race is geplaveid
met keien en tranen. „De Kneet. In
'74, na zijn eerste zege, dacht je
nog: 'Knetemann, wie is dat?' Van
nature geen superklasbak, maar
een enorme inzet en sluw, bouwde
een fabelachtige erelijst op. Een
jaar uit de running, knie onherstel-
baar beschadigd, maar ineens was
hij er weer. Grote bewonderingvoor
zijn overwinning in '85, elf jaar na
dato. Hij stond aan de streep in
Meerssen te janken als een kind."

Wiel Verheesen verwacht dat de
zilveren Amstel Gold Race er een
wordt van goud. „Interessant, om-
dat definales van de tot dusver ver-
reden klassiekers dit seizoen in het
algemeen spectaculair waren. In
Luik-Bastenaken-Luik, op eerste
paasdag, heeft Eric van Lancker
zich nadrukkelijk gemanifesteerd.
Met de winnaar van vorig jaar ver-
schijnt er in elk geval een duidelijk
herkenbare kandidaat aan de start
van de vijfentwintigste Amstel Gold
Race. Al kan ik me voorstellen dat
Peter Post twee andere namen
prioriteit geeft in zijn draaiboek. Die
van Rooks en Theunisse bijvoor-
beeld."

Spectaculair

Drama's
Triomf en tragiek liggen in de wie-
lersport dicht bij elkaar, en vlak bij
huis, in de Amstel Gold Race. Wiel
Verheesen heeft het drama van de
Flandriaploeg van Brik Schotte in-
tens ervaren. „Jean-Pierre Monse-
ré was in '70 in Leieester wereld-
kampioen geworden. Amper twin-
tig, boezemvriend van de gebroe-
ders De Vlaeminck, bulkte van ta-
lent. Als jongeprof - ik had Jempie
al zien rijden in Olympia's Toer bij
de amateurs - weerstond hij zelfs
aan de verzoeking van Felice Gi-
mondi. In Leieester zaten ze samen
in de kopgroep. Gimondi probeerde
hem voor zijn karretje te spannen.
Monseré ging er niet op in, met alle
risico's vandien, want hij had ook
geklopt kunnen worden door Gi-
mondi, maar Jempie pakte de re-
genboogtrui. Dat was wat voor de
Belgen, hij ging het gevecht aan,
trok zich van niemand iets aan." Het
jaar daarop, '71. „Brik Schotte réist
met de Flandriaploeg naar Parijs-
Nice. 'Ik ga liever niet mee, bereid
me in België voor op Milaan-Sanre-

Wat een afstand!
Drie man op kop, Stablinski, Hu-
gens en Van de Kerckhove. Wiel
Verheesen: „De eindsprint in
Meerssen. Stablinski finisht, hij-
gend. Zijn eerste woorden zal ik
nooit vergeten. 'Quelle distance!'
Wat een afstand! Ze hadden het
bord 'nog tien kilometer' zien staan,
maar moesten daarna nog min-
stens een half uur rijden. Toon Si-
mons, ploegleider van een gele-
genheidsformatie, een joviale Bra-
bander, reed naar jurylid Voots en
zei: 'Joep, dat waren zeker Lim-
burgse kilometers?'*Maar de eerste
Amstel Gold Race sloeg in als een
bom." Na Breda was Helmond vier
jaar startplaats en vervolgens werd
Heerlen vaste prik. Het Limburgs
Dagblad is sindshet begin als deel-
sponsor nauw betrokken bij de Am-
stel Gold Race. De krant stelt haar

Het vormen van coalities maakt een
wielerwedstrijd pas echt interes-
sant. „Je kunt ze moeilijk program-
meren. Machtsblokken worden
door de wedstrijd gemaakt. Een
kopgroep van zes man met een su-
persprinter op weg naar de finish -

Kneet, Merckx en Hinault, die in '81
met tegenzin startte, omdat een lu-
cratiever Frans aanbod aan zijn
neus voorbijging, en zich verstopte
in het peloton om vervolgens de
enige massasprint tot nu toe te win-
nen. Maar de Amstel Gold Race is

Eddy Merckx
Wiel Verheesen benadrukt dat de
Amstel Gold Race veel te danken
hééft aan Eddy Merckx. „De wed-
strijd steeg stelselmatig in waarde,
maar de komst van Eddy Merckx,
de grote Merckx, betekende de de-
finitieve erkenning voor de Amstel
Gold Race." Vooral dankzij de ma-
nier waarop Merckx de eerste keer
won, in '73. „Een indrukwekkende
solo in beestenweer, hij lijkt onklop-
baar, nog enkele kilometers. Plot-
seling steekt hij de hand op, hij
heeft hulp nodig. Volgens de regle-
menten kan dat niet meer in die
fase. Herman Krott rijdt langs. 'Wat
is er, Eddy?' 'Roep Lelangue, ik
sterf van de honger, ik moet wat

f harry mure' J
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" Voor de renner zit
het erop, de verslagge-
ver begint aan de ver-
lenging. Wiet Verhee-
sen (links) noteert de
eerste reacties van Jel-
le Nijdam, winnaar van
de Amstel Gold Race
'88.
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Steven Rooks
stippelt al jaren
eigen route uit

coureur nog niets voor, terwijl Post aan de touwtjes trok
bij Raleigh, op dat moment de beste ploeg van de wereld.

Het werd bijna het einde van de carrière van Rooks. Een
jaar later komt hij weer in de ploeg van de Amstelvener
terecht. Wéér ontstaan conflicten. Nu, acht jaar later, is
Rooks voor de tweede keer terug in de stal van Post. Niet
meer als onervaren en eigenwijs jongetje, maar als onbe-
twiste kopman voor de grote etappewedstrijden. Wel nog
steeds zeer eigenzinnig.

WARMENHUIZEN - De kwalifikatie 'superprof' is op het
'■jf geschreven van Steven Rooks, kopman van de vader-
landse wielerwereld. Met dat etiket probeerde Panaso-
nic-ploegleider Peter Post begin dit seizoen zijn corifee
een hart onder de riem te steken. Of beter misschien
zichzelf, want in het verleden hadden zich tussen Rooks
en Post behoorlijk wat aanvaringen voorgedaan. Een
confrontatie tussen twee mannen die precies wisten wat
ze wilden. Beiden bovendien volledig overtuigd van hun
eigen gelijk. Acht jaar geleden stelde Rooks echter als

Eigenzinnig
naar de top

" Steven
Rooks
(rechts) over
Peter Post
(links): „Ik heb
in eerste paar
maanden al
meer met hem
gesproken
dan
al die
voorafgaande
jarenbij
elkaar".
Foto: COR VOS

P. _ ~„
\tooks is een typische Noordhollan-
°er. Of beter gezegd een typische
Westfries. Zijn Noordhollandersv3n oorsprong al nuchter, zakelijk
6n afstandelijk, voor een Westfries
9eldt dat in verhevigde mate. Zo
°°k Rooks. Pas na twee uur praten
°ntdooit de Panasonic-renner en

iets van zijn eigen gezicht zien.
-e eerste tijd wordt besteed aan
"et maken van omtrekkende bewe-
9'n9en, waarbij de coureur zich uit-
Put in obligate antwoorden. Intus-

6r> naar hartelust poppetjes krie-
kend op een onder handbereik
'99end papiertje. Van mensen uit
Qe kop van Noord-Holland hoef je
9een flauwekul te verwachten, die
9aan gewoon hun eigen gang, ple-
9en zich weinig aan anderen gele-
den te laten liggen. Veelal gesloten
yPes, die kunnen relativeren als debesten.

Niet voor Rooks, die gewoon door
bleef trainen en uiteindelijk zijn auto
moest verkopen om een trein-
kaartje naar Zuid-Frankrijk te ko-
pen. Bij SEM, de ploeg van de
kleurrijke burggraaf De Gribaldy,
mocht Rooks voor letterlijk een trui
en een broek proberen zich in het
profmilieu te bewijzen. De sensatio-
nele winst in de klassieker Luik-

nèt toevallig de andere kant op.
Was nietvan plan zijn eigenkansen
op te offeren. Een handelwijze die
hem bepaald niet in dank werd af-
genomen. Sterker nog, mede daar-
door werd hij na een half jaar weer
de ploeg uitgegooid. Einde illusies,
vooral omdat geen enkele andere
ploeg een topper in de lastige cou-
reur herkende.

door

/ bert groothand J

zijn mond. Toch, of misschien wel
juist daardoor, komt Rooks precies
waar hij wil. Aan de top. Dankzij zijn
onmiskenbaar talent en klasse,
maar ook door zijn eigenzinnig ge-
drag.

Koersen
„Gedurende mijn tweede periode bij
Post ('B4-'B5, red.), kwam ik er ach-
ter dat het ploegenbelang steeds
sterker werd. Toch kon ik èn wielen
afstaan, èn nog ook goede uitsla-
gen rijden. Maar er waren toen te-
veel goede coureurs, waardoor ik
zelf als renner niet verder kwam.
Vandaar toen de overstap naar
PDM."
Was Rooks bij PDM het hele sei-
zoen kopman, ook in dat opzicht
heeft hij het nu bij Post fantastisch
voor elkaar. „Bij PDM reed ik bij-
voorbeeld de Ronde van Vlaande-
ren. Omdat ik ook in zon koers één
van de kopmannen was, gaf dat
toch een bepaalde druk. Nu bij Pa-
nasonic hebben we' genoeg ren-
ners die dat soort koersen aankun-
nen, daar ben ik niet meer voor no-
dig. Ik kan me nu samen met Theu-
nisse helemaal richten op de Tour
de Franee. We starten ook wel in de
Ronde van Italië, maar nou niet
meteen om te winnen. We zien wel
waar we uitkomen. Dat je je alleen
richt op de Tour houdt een bepaald
risico in, maar Pedro Delgado bij-
voorbeeld doet al jaren niets an-
ders. Vorig jaar heb ik met een hele
slechte voorbereiding toch een re-
delijke Tour gereden, zoiets geeft
moraal. Als alles van tevoren goed
gaat, rijd ik dan ook voor de over-
winning. Ik heb duidelijk een eigen
verantwoording kunnen afdwingen
en dat is precies wat ik altijd gewild
heb."

Rooks heeft daarin het doel bereikt
dat hem altijd voor ogen heeft ge-
staan. Zijn eigen winkeltje. Bereikt
door een grote dosis talent en een
zeer zakelijke instelling. „Ik ben in-
derdaad in de loop der jaren een
stuk zakelijker geworden," conclu-
deert Rooks. „Die geschiedenis met
SEM heeft me toen ook een stuk
harder gemaakt. Wielrennen is alle-
maal leuk en aardig, maar het
houdt een keer op. Er zijn genoeg
coureurs die niets aan hun carrière
hebben overgehouden. Zoiets
groeit met de jaren, je moet gewoon
je oren en ogen openhouden. De
mensen die hier wonen zijn over
het algemeen vrij nuchter. Theunis-
se neemt bijvoorbeeld altijd veel
sneller beslissingen. Ik zal eerst bij
deskundigen raad inwinnen. Ver-
huizing naar Zwitserland was een
mooi voorbeeld. Theunisse had zijn
huis al verkocht. Ik ben eerst eens
gaan informeren en toen bleek dat
een verhuizing niet nodig was."

voorbereiding. Trainen in de regen
doe ik bijvoorbeeld niet meer, daar
word je alleen maar ziek en stram
van. Dan ga ik wel binnen op de rol-
len wat doen. Zo ben ik ook in de
Ronde van de Vaucluse vanwege
het slechte weer afgestapt. Je
wordt daar alleen maar slechter
van. In de voorbereiding voor het
nieuwe seizoen rijd ik ook niet zo-
veel. Voor we aan de Ruta del Sol
beginnen heb ik meestal maar zon
duizend kilometers in de benen.
Anderen zitten dan toch al gauw op
ongeveer vijfduizend. Ik kan dan
toch al goed mee. Zal het talent wel
zijn dat ik heb."

Rooks, de zelfverzekerde. In alle
opzichten weet hij wat hij kan, maar
misschien nog wel belangrijker, hij
weet ook wat hij niet kan. Bij de on-
derhandelingen vorig jaar over zijn
lucratieve contract bij Post liet hij
zich voortdurend bijstaan door een

„Ik wil altijd kijken op wat voor 'n
manier je als coureur nog beter kan
worden," zegt Rooks. „Nu weet ik
precies wat ik moet doen in de

Bastenaken-Luik in 1983 was het
bewijs. Visitekaartje afgegeven,
toekomst bijna verzekerd. Een toe-
komst die zeer weloverwogen inge-
vuld werd met natuurlijke klasse als
basis.

waarschijnlijk toch het feit dat dezer
dagen niemand meer om hem heen
kan. Winnaar van ondier andere
Luik-Bastenaken-Luik, van de Am-
stel Gold Race in 1986, de eerste
Nederlander die de bolletjestrui, het
bergklassement in de Tour deFran-
ee, won. Het laatste overigens re-
den om in het bedaagde Warmen-
huizen het plaatstelijke café van top
tot teen in de bolletjeskleuren te
schilderen. Een erelijst die er zijn
mag. Toch zou die nog aanzienlijk
langer hebben uitgevallen. De cou-
reur uit Warmenhuizen kiest echter
met zorg zijn pad. Niet te veel, maar
ook niet te weinig. De voorbereidin-
gen worden gedaan volgens 'de
methode Rooks', geheel naar eigen
recept klaargemaakt. Ook al fron-
sen andere coureurs wel eens de
wenkbrauwen bij het horen van zijn
programma. „Als het niet gaat, gaat
het niet. Er komen nog meer koer-
sen," is een veelgehoord motto uit

die affaire van het eerste halve jaar.
De communicatie tussen ons was
toen slecht. Ik wist wat ik wilde, en
hij ook. Alleen verschilde dat nog-
al... Het ging niet om het feit dat ik
na dat halve jaar geen contract
meer kreeg, maar wel over de ma-
nier waarop hij dat heeft afgehan-
deld. Ik heb nu in de eerste paar
maanden al meer met hem gespro-
ken dan al die voorafgaande jaren
bij elkaar. Maar ja, ik ben ook een
ander soort coureur geworden. Je
hebt dan natuurlijk veel meer in te
brengen. Toch is Post veranderd,
dat hoor je van alle jongens, hij is
rustiger geworden. Er is minder
snel paniek in de tent. Maar eerlijk
is eerlijk, ik ben ook ouder en erva-
rener geworden. Vroeger vaarde ik
meer mijn eigen koers, overlegde
veel minder. Dat is typisch West-
fries."
Rooks ouder en misschien ook
wijzer. Het belangrijkste verschil is

Contract
r"i was op achttienjarige leeftijd pas
begonnen met wielrennen, maar

Rooks had zich in het hoofd
9ezet professioneel coureur te wor-
den. Na een kortstondige loopbaan
'I de amateurs kreeg hij een con-,ract als neo-prof bij Raleigh. Om

5e toenmalige kopstukken, zoals
[]aas en Knetemann, bij te staan.V'etgeen toch niet echt leek te stro-
fen met de ambities van de Noord-
eilander. Toen Knetemann op een
9°ed moment lek reed en een wiel
verwachtte van Rooks, keek deze vervolgt Rooks. „Natuurlijk ook over

leger van fiscale experts, juristen
en andere deskundigen. Tenslotte
kan je niet alles zelf weten en in de
hand houden. Bijna was hij ook uit
belastingtechnische overwegingen
met zijn speciaal opgerichte wieler-
BV verhuisd naar Zwitserland. Een
overgang die, ongetwijfeld tot op-
luchting van de aan zijn streek ge-
bonden Rooks, op het laatste mo-
ment niet noodzakelijk bleek. Het
resultaat mocht er evenwel wezen.
Een contract voor drie jaar, waarna
de coureur zich meervoudig miljo-
nair mag noemen.
Niet alleen het geld is echter be-
langrijk. Rooks kreeg samen met
Theunisse zo ongeveer de vrije
hand om hun programma vast te
stellen. Maar er dienden nog wat
strubbelingen' uit het verleden op-
gelost te worden. „Vlak na de Tour
de Franee van vorig jaar heb ik een
paar gesprekken met Post gehad,"

'Kuiper geeft mij het vertrouwen dat ik nodig heb'

De nieuwe
lente van
Ad Wijnands

Tussen de eenentwintigste en
veertigste stek behoor je tot de
B-categorie, hetgeen in veel geval-
len ook nog de mogelijkheid biedt
om aan de topkoersen deel te ne-
men, maar altijdt geldt: hoe hoger,
hoe beter. En omdat de score van
de vijf bestgeplaatste renners be-
palend is voor de rangvolgorde,
maakt de jacht op punten wel heel
nadrukkelijk deel uit van het moder-
ne wielerbestel.

„Je ziet het in klassiekers als Parijs-
Roubaix, Ronde van Vlaanderen en
Luik-Bastenaken-Luik", aldus Wij-
nands. „Er komen hele pelotons
aan de eindstreep, gewoon omdat
iedereen die niet tot de prijswin-
naars behoort, maar dit soort wed-
strijden toch uitrijdt minstens vijf
punten krijgt."

Genoeg keuze
Team Stuttgart, vanuit het niets in
een jaar doorgedrongen tot de
B-categorie, heeft in ieder geval
een interessant programma. Etap-
pekoersen bij devleet, zo nu en dan
een klassieker in de cyclus van we-
reldbekerwedstrijden en voor het
overige genoeg keuze uit de koer-
sen vlak daaronder. „Ik vind het
best. Vroeger reed je in laatstge-
noemd soort wedstrijden uitsluitend
en alleen in functie van de belang-
rijker dingen die nog zouden vol-
gen. Het risico was dan, dat je zo-
wel op het ene als andere front te
kort schoot.

Ik heb uiteraard, vooral in de jaren
toen Raas, Knetemann, Zoetemelk,
noem maar op mijn ploegmakkers
waren veel in dienst van het team
moeten rijden. Als ik mijn eigen
kans mocht gaan kreeg ik het te
kwaad. Kun je het afmaken? Het
spookte door mijn. hoofd en zoals
vaak gebeurt is angst een slechte
raadgever. Geloof me, ik heb het nu
stukken beter."

Schouderklop
Automatisch volgt na deze opmer-
king een figuurlijke schouderklop
richting Hennie Kuiper „Hij is", be-
nadrukt Wijnands, „een fantasische
kerel. Ik waardeerde hem destijds
als renner; ik waardeer hem min-
stens zo veel als ploegleider. Toen
ik een paar maanden terug tijdens
een training op de mountain-bike
ten val kwam en enige tijd uitge-
schakeld was, zag ik het somber in.
Weet je wat Kuiper zei? 'Ad, dan
begin je toch gewoon een maand
later aan het seizoen. Kijk, dat ty-
peert hem."

wiel verheesen

twee etappes buitmaakte, neemt in
de sfeervolle huiskamer een aparte
plaats in. Wijnands won ook in an-
dere wedstrijden geregeld de dag-
prijs, zoals hij ook de Ronde van
België, deGrote Scheldeprijs en de
inmiddels van de kalender verdwe-
nen Union-Preis van Dortmund op
zijn naam schreef.

„Eenkeer was ik ook erg dicht bij de
hoofdprijs in de Amstel Gold Race.
Het was in het eerste jaar, dat ik
voor Kwantum Hallen uitkwam. Ik
had een kopgroep van een man of
tien in de steek gelaten en ik ging
als leidernaar de Cauberg. Norma-
liter had ik de buit op zak, maar ik
miste de overtuiging. Ik durfde niet
tot op de bodem te gaan, bang dat
ik na het passeren van de top een
klap zou krijgen. Fout, natuurlijk,
maar zo was het nu eenmaal. Jac-
ques Hanegraaf, mijn toenmalige
ploegmakker, kon het karwei wél
afmaken."

" Ad
Wijnands, van
de Amstel
Gold Race
naar de
Ronde van
Spanje.

Foto:
DRIES

LINSSEN

Prestatie

ploeg over, maar wél met minder
florissant optreden van Wijnands
zelf.

Een paar 'korte' klasseringen in het
voorseizoen konden de status niet
redden en ook van deelname aan
de Tour de Franee was opnieuw
geen sprake. Er werd links en
rechts al gesuggereerd, dat hij
maar beter definitief kon kiezen
voor de piste. Maar dat vond Wij-
nands toch te gortig. Hij zal straks
heus nog wel een aantal seizoenen
als zesdaagserenner door het le-
ven gaan, maar voorlopig preva-
leert toch nog steeds de weg.

EIJSDEN - „Vroeger
*0u ik in paniek raken
als ik door blessures
°f ziekte uit mijn ritme
werd gehaald. Die tijd's voorbij. Hennie Kui-
Per, mijn ploegleider,
9eeft mij het vertrou-
wen dat ik nodig heb.
Hij kan geduid op»
krengen". Aan het
woord is Ad Wijnands,
de ex-Maastrichtenaar
Voor wie op 31 -jarige
leeftijd zowel letterlijk
als figuurlijk een nieu-we lente in zijn loop-
baan is begonnen.

Q„.,....
Ordt Ad Wijnands 'een vroege vo-

-1 genoemd. Daarmee bedoelt
6

6n zijn succesvol optreden in derste weken van het seizoen. De
v nter in meer noorderlijker delen
6?n Europa was soms nog niet tennde, of reeds toonde de Eijsde-
g ar elders op het continent hoe
s, cded zijn vorm was. Ster van Bes-
jes, wedstrijden aan de Middel-

Zee in Zuid-Frankrijk of aan
l Costa del Sol in Spanje, het was
'iiri^ °m net even- H'i P'kte °P zi JnI" een bloèmentuil mee. „Allemaal
ai st aardig", klonk er dan, „maar
(V straks het grotewerk begint ver-
? 'int hij uit het nieuws". Wijnands
t6 laatste zijn om een en ander
Wi|°k tkennen' o,scnoon nÜ toen ook

dat men een een-
kw^' °P9ebouwd imago niet gauw

zelfs als de feiten totaalnders zijn.
»lk h ze9t n'J' "vaak °P cruciale
9e? en met een minder goeie
ke^°nc|heidstoestand moeten afre-
rte ®n- Koersen in slecht weer ligt
Bch "■

enemale niet. Heeft waar"

sta')nl'Jk te maken met mijn weer-andsvermogen."
Niett_ .tl^"l' ni' won op zn lid een
66r tr'Jd- Een finishfoto van zijn

ste Tour de Franee, waarin hij

moraal van krijgt. Punten voor het
wereldklassement zijn belangrijk
geworden. Zij bepalen in grote lijn
je salaris."

wacht er het een en ander van."
„Hoe dan ook, ik heb alle reden om
content te zijn", gaat hij verder. „Het
loopt tot dusver als een trein. Ik heb
het beste voorjaar sinds lange tijd
achter de rug. Winst in Perpignan,
winst in de Omloop van Benego,
tweette in een etappe in Parijs-
Nice. Alles bij elkaar goed voor ruim
honderd punten. Allicht, dat je daar

Top twintig
Hij laat bij deze opmerking in het
midden of ieder punt in het FICP-

klassement (waarvoor alle wedstrij-
den op de internationale kalender
tellen!) duizend gulden waard is.
Dat het financieel aantrekkelijk is
staat desondanks buiten kijf. ledere
ploegleider wil ten enemale graag
met zijn team in de top-twintig
staan, want alleen dan ben je ver-
zekerd van startgelegenheid in de
belangrijkste wedstrijden.

Zaterdag hoopt hij in de Amstel
Gold Race ('waarin ik slechtseen of
twee keer verstek heb moeten laten
gaan') een goeie prestatie neer te
zetten. Daags na de strijd op de
hem zo bekende wegen stapt hij in
het vliegtuig met bestemming
Spanje. Vanaf dinsdag is hij met
Team Stuttgart van de partij in de
Vuelta.

„Ik heb in mijn tienjarige loopbaan
als beroepsrenner bijna aan alle
etappewedstrijden deelgenomen.

Aan de Ronde van Spanje nog
nooit. Alleen daarom is het evene-
ment voor mij een uitdaging. Je
hoort mij niet beweren, dat ik wil
meespelen in het eindklassement,
zo realistisch ben ik ook wel. Maar
er liggen kansen op een ander ter-
rein. Ër zijn genoeg ritten waarin
renners als ik zich kunnen manifes-
teren. Toeslaan als de kans zich
voordoet is mijn streven. Ik ver-

Ervaring
Over ploegen, ploegleiders en
ploegmakkers gesproken. Ad Wij-
nands heeft wat dit betreft een gro-
te ervaring. Hij debuteerde bij Post
in het Raleighteam, stapte met Jan
Raas over naar Kwantum, later Su-
perConfex, maar kreeg na een paar
seizoenen toch de wenk naar een
andere werkgever uit te kijken.
Adrie van der Poel wilde hem aan
zijn zijde in de nieuwe Domex-for-
matie, waarover Walter Godefroot
de scepter ging zwaaien. De ver-
bintenis duurde precies een jaar.
Dat had niet te maken met het afha-
ken van Domex, want co-sponsor
Weinmann nam meteen de hele
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Jan Raas:
'Aan stuur

van volgauto
ben je

machteloos'

'S HEERENHOEK.; ?-: Jan
Raas heeft betere lijden
gekend, zeker _n vergelij-
king metvorig jaar. Op wegnaar de Amstel Gold Race,
Waaraan hij als vroegere
koning van de klassiekers
zijn naam verbond, had het
door hem geleide team in
1989 al twee topevenemen-
ten op zak: Ronde vanVlaanderen met Edwig vanHooydonck en Gent-We-
velgem met Gerrit:: Solle-
veld. Momenteel is de
Ploeg nog dorstig naar een
dergelijk groot succes. Jan
Raas blijft de nuchterheid
zelve. Uiterlijk althans, Hij,
de winnaar bij uitstek, hun-kert naar de kentering.

..Het liep aanvankelijk als een trein", zegt deZeeuw. „Wij wonnen een flink aantal wedstrijden. Ik geloof
een stuk of vijftien, in ieder geval méér dan iedere andere ploeg. Torn Cordes deed het prima in Spaan-
se rittenkoersen, Frans Maassen was nummer een in de Ster van Bessèges en Brabantse Pijl, Edwig
van Hooydonck won Dwars door België. Er viel niets te mopperen, totdat opeens de wedstrijden om de
wereldbeker er aan kwamen. Uitgerekend daar is het misgegaan. Geloof me, aan het stuur van de
volgauto voel je jegewoon machteloos."

sprake. Raas zou, zo wordt dan ge-
opperd, met het aantrekken van de
28-jarige Belgische Limburger een
verkeerde keuze gemaakt hebben.
De chef d'equipe bestrijdt dat ten
stelligste, waarbij zijn ervaring een
sterk argument is. Sterker niettemin
dan de prestaties van Eric Vander-
aerden, althans, waar het de top-
koersen betreft.
„Daar is hij nog onder de maat ge-
bleven", zegt Raas, „maar elders
heeft hij zich toch laten zien. Wat
dacht je van zijn zege in de tijdrit
van de Driedaagse De Panne? Je
wint zon rit over twintig kilometer
tegen het horloge echt niet als je
uitgeblust bent. Ik heb nog alle ver-
trouwen in hem. Hij zal heus nog
zijn koersen winnen. Publicitair blijft
hij dan ook belangrijk. Wie weet zie
je zaterdag al weer de echte Van-
deraerden."

Raas hoopt het, maar hij kan even-
min om de problemen heen waar-
mee zijn ploeg kampt. Ziekte en
blessures teisteren het Buckler-
team. Raas: „Ik denk, dat ik van de
oorspronkelijk geselecteerden een
paar man moet schrappen. Gölz en
Cordes hebben een zware ver-
koudheid opgelopen en doen niet
mee. Frans Maassen heeft nog al-
tijd last van zijn knieverwonding,
opgelopen in Parijs-Roubaix. Hij
zou aanvankelijk als aanloop naar
de Amstel Gold Race de Grote
Scheldeprijs rijden, maar daar heeft
hij van afgezien. Vandaag wordt
beslist of hij in Heerlen aan de start
komt. Ik weet, het is voor een ren-
ner niet prettig om in zon situatie te
verkeren, maar het kan gebeuren.
Ook tegenslag moet je kunnen ver-
werken. Dat geldt voor hem en mij,
maar ook voor de andere ploegen,
die nog beduidend minder hebben
gepresteerd dan mijn formatie. Er
zullen heus andere tijden aanbre-
ken."

naar punten en publiciteit: PDM met
Gisbers aan het roer, TVM onder
leiding van Priem.

°aas wil met deze opmerking
96enszins de prestatie van Rolf

in Milaan-Sanremo doen ver-
9eten. De Westduitser werd tweede
<jchter Gianni Bugno, precies een-
r^r als teamgenoot Frans Maassen
""aalf maanden eerder achter Lau-
r^ nt Fignon eindigde. Daarna
s|eepte Van Hooydonck in de helle-
tocht van Parijs naar Roubaix de
derde plaats uit het vuur. Pas in de
patste meters moest de 'lange uit

capituleren voor Eddyp'anckaert en de Canadese kracht-Patser Steve Bauer. Er zijn ploe-9eri, die met dit soort verrichtingen
p6n heel jaar vooruit kunnen.
ölJckler niet, de chef d'equipe even-
min.

P Weet, dat jedezaak niet kunt for-
eren", zegt hij, „maar ik besef ook,

er op korte termijn weinig gele-
9enheden zijn om het getij te doenKeren. De Amstel Gold Race is de
®erste kans, Rund urn den Hennin-»er Turm de tweede. Daarna is het
°orlopig met de klassiekers en
j*anverwante bezigheden gedaan.
y*l! zullen ons dan op de rittenkoer-
6ri moeten prepareren."

is een dure ploeg. Qua
Udget weliswaar lager genoteerd

r 9? Panasonic (Post heeft negen
jojoën tot zijn beschikking, Raas
°n9eveer dertig procent minder),

dat telt in het kader van de ri-aliteit niet. Trouwens, er zijn in Ne-erland nóg twee ploegen op jacht

Het is voor Raas een schrale troost,
dat laatstgenoemd duo het tot nu
toe evenmin echt heeft kunnen ma-
ken. Met alle respect voor Johan
Capiot en diens zege in de Omloop
Het Volk, maar Cees Priem zal ge-
garandeerd een nieuw succes bij-
zonder op prijs stellen, net zoals
Jan Gisbers een gat in de lucht
springt als aan de ereplaatsen van
Dhaenens een terugkeer op topni-
veau van Kelly en Breukink gekop-
peld kan worden.

Schrale troost
„Natuurlijk praat ik ook met mijn
renners, maar ik hoef toch zeker
niet iedere dag aan de telefoon te
hangen hoe het met hen is of wat zij
uitgespookt hebben. Ik heb met
profs te maken, waarvan veronder-
steld mag worden dat ze weten
waar ze mee bezig zijn. Ik heb ze
wél duidelijk gemaakt, dat ze in de
aanloop naar de klassiekers ver-
keerd bezig geweest zijn met hun
training. Ze hadden moeten besef-
fen, dat de wereldbekerkoersen
over een afstand van 250 kilometer
verreden worden, vijftig meer dan
de andere wedstrijden. Als je in je
voorbereiding bijna uitsluitend van
een rit over 200 kilometer uitgaat
kom je te kort. Ze hebben het ge-
merkt en handelen er inmiddels
naar, maar gedane zaken nemen
geen keer."

ondanks niet bij. Niet bepaald de
stijl van Raas.

„Als je het zo bekijkt zitten wij echt
nog niet zo slecht", aldus Raas. „In
feite hebben wij alleen met een we-
deropstanding van de Italianen en
een bijzonder sterk optreden van
de ploeg Post te maken gehad,
want zo is het in de wereldbeker-
wedstrijden gewoon geweest.
Dacht je nu, dat ik dat ik niet zou er-
kennen? Kom nou."

Speurtocht
In zijn speurtocht naar de oorzaken
komt Raas ook terecht in de Drie-
daagse van De Panne. Al in de
openingsrit had hij plotseling te ma-
ken met een halve ploeg, die ge-
plaagd door diarree en maagstoor-
nissen meer in de berm van de weg
zat dan in de spits van het door de-
marrages versplinterde veld.

„Als jevlak voor de klassiekers met
ziekte te kampen krijgt weet je, dat
zoiets enige tijd zal doorwerken. Ik

nog was, mag geen waaier van
achtentwintig man laten wegrijden
zonder iemand in de vlucht mee te
hebben. Frans Maassen heeft als
enige de achterstand goedge-
maakt, maar ik was toch niet te
spreken over hetgeen was voorge-
vallen. Hetzelfde geldt voor Milaan-
Sanremo of Parijs-Roubaix.

Slechts een man in devoorste gele-
deren is te weinig."

Vanderaerden
Als het over collectief tegenvallen
gaat komt automatisch ook de
transfer van Eric Vanderaerden ter

wil het desondanks niet als excuus
aanvoeren, maar het had wel tot
gevolg, dat wij in de Ronde van
Vlaanderen nergens waren. Goed,
dacht ik. Eén verloren wedstrijd is
geen verloren seizoen, maar drie
dagen later in Gent-Wevelgem was
het weer mis. Zelfs een ploeg op
halve kracht, als het zo tenminste

Vanzelfsprekend heeft Raas naar
de oorzaken gezocht van de ge-
beurtenissen, die zijn team uit het
felle licht van de publiciteit hielden.
Uiteraard vindt hij ook een klank-
bord bij zijn Belgische assistent Hi-
laire van der Schueren en anderen,
die tot het begeleidend personeel
behoren. Paniekerig doen is er des-

Rolf Sörensen, de onbekende favoriet

"Rolf Sörensen (links) en Moreno Argentin (rechts) vormen zaterdag een sterkkoppel in de25e Amstel GoldRace. Foto: dries linssen

bergjes, is me op het lijf ge-
schreven. 'Ik ben gemotiveerd
voor de Amstel Gold Race. Za-
terdag wil. ik absoluut een gooi
doen naar de overwinning."

Wereldfaam

HERDEREN - Hotel Hove
In het op eenboogscheut van Maas-

zicht gelegen Belgisch-
Limburgse Herderen vloei-
de vorige week woensdag-
avond rijkelijk de cham-pagne. Aanleiding was de
everwinning in de Waalsepijl van de aldaar met zijn
ploegmakkers logerendeWoreno Argentin. De Ita-"aan, die anderhalve week
eerder reeds zijn terugkeeraan de mondiale top metde triomf in de Ronde van
Vlaanderen had onder-
streept, schrijft de meta-
morfose voor een groot
deel toe aan zijn overstap
"Jaar het Ariostea-team van
«lancarlo Ferretti. 'Een
Ploeg, waarin een andererenner zich vorig jaar op-
merkte tot onbetwiste kop-man. Rolf Sörensen. Hoe-
Wel de Deen, die morgen
*ijn 25e verjaardag viert,
Voor het grote pubiiek nog
j-en vrijwel onbeschreven
°lad is, is hij een van 's we^reids beste profwielren-ners. De nummer zes vande FICP-wereldranglijst
Jjeeft zijn zinnen gezet opde Amstel Gold Race.

masseur de spieren van de op de
massagetafel liggende Rolf Söreh-
sen soepel wrijft, verschijnt een
vastberaden grimas op het gelaat
van de blonde Scandinaviër. „In
België en 'Nederland word ik inder-
daad nog niet als een wereldtopper
beschouwd," geeft hij grif, toe.
„Maar ik ken de reden. Ik startte nog
nooit in de Tour de Franee en heb
nog geen klassieker gewonnen. Ik
moet uitsluitend nog een klassieker
winnen om wereldfaam af te dwin-
gen."

Rolf Sörensen - geen familie van de
eveneens uit Kopenhagen afkom-
stige Brian Holm Sörensen - merkt
op, dat hij zijn naam niet voor niets
tussen de groten op de zesde
plaats van de individuele wereld-
ranglijst staat vermeld. Geen enke-
le Nederlander gaat hem vooraf. In
het klassement van de Wereldbe-
ker-Perrier eindigde hij vorig jaar
zelfs als derde. „Vorig seizoen heb
ik vijf wedstrijden gewonnen," me-
moreert hij. „Waarbij de Trofeo
Pantalica, de Coppa Bernocchi en
de Ronde van de Etna. Stuk voor
stuk belangrijke Italiaanse koersen.
Daarnaast eindigde ik vaak bij de
eersten in klassiekers en andere
grote wedstrijden. Derde in Parijs-
Tours en Gent-Wevelgem, vierde in
de Ronde van Vlaanderen en het
Kampioenschap van Zürich, zesde
in Parijs-Brussel en negende in de
Henninger Turm en het wereldkam-
pioenschap. Stuk voor stuk topre-
sultaten;, alleen een overwinning
ontbreekt. Ik heb wellicht het nodi-
ge geluk nog niet gehad."

Rolf Sörensen steekt niet onder
stoelen of banken, dat hij juist die
belangrijke zege in een topkoers
najaagt. „Ik wil eén grote race win-
nen. Dat is mijn eerste doel. Ik
denk, dat het snel zal gebeuren. Ik
hoop het toch. Ja, eigenlijk ben ik er
zeker van."

De Deen is een zelfverzekerd baas-
je. Een eigenschap, die hij van na-

oude foto's van mijn vader als wiel-
renner onder ogen. Sindsdien ben
ik me voor deze sporttak beginnen
te interesseren," herinnert Rolf Sö-
rensen zich. „Na mijn middelbare
opleiding besloot ik mijn kans als
wielrenner te wagen. Ik was er ze-
ventien."

sprinters Adriano Baffi en Stephan
Joho de bekendste ploegmakkers
van Rolf Sörensen. „Met de over-
winningen van Moreno Argentin in
de Ronde van Vlaanderen en de
Waalse Pijl is het voorseizoen van
onze ploeg al meer dan geslaagd.
Ik ben in mijn nopjes met het suc-
ces van Moreno. Ook al schrijven
de Italiaanse journalisten, dat Ar-
gentin me nu bij Ariostea als kop-
man heeft verdrongen, ik en More-
no weten wel beter. Argentin is een
echte vriend. Ik heb er vorig jaarbij
Giancarlo Ferretti op aangedron-
gen Moreno te contracteren. Zo sta
ik er in de finales van de grotekoer-
sen niet meer alleen voor. Boven-
dien heb ik met Argentin als ploeg-
makker een concurrent minder.
Wederzijds zijn we bereid om voor
elkaar te werken. Zoals hij me heeft
geholpen de Ronde van Sicilië te
winnen, heeft grote indruk op me
gemaakt."

Amstel Gold Race
Door velen in wielerkringen werd
Rolf Sörensen voor de start van het
seizoen als de coming-man voor de
belangrijke eendagskoersen be-
schouwd. Na een veelbelovende
start in de Ronde van Sicilië en Tir-
reno-Adriatico, kon hij zijn vorig jaar
ingezette opmars echter niet voort-
zetten. Een veertiende plaats in Mi-
laan-Sanremo is tot dusver zijn eni-
ge 'wapenfeit' in -de voorjaarsklas-
siekers. „Dat klopt," erkent hij.
„Toch ben ik niet ziek geweest. Ik
voel me zelfs goed, maar in de
wedstrijden komt het er gewoon
niet uit. Tot nu toe, in ieder geval.
Maar ik ben ervan overtuigd, dat
het snel zal veranderen. In de Am-
stel Gold Race misschien al. Als ik
in goede doen ben, hoef ik zaterdag
niemand te vrezen."

Indien Rolf Sörensen in de 'zilve-
ren' Amstel Gold Race toevallig in
zijn opzet zal slagen, heeft hij alvast
een nieuw doel gepland: „De beste
renner van de wereld worden," ver-
klapt hij. „Als je zonder het winnen
van een klassieker al de zesde
plaats op de individuele wereld-
ranglijst kunt veroveren, moet je
ook ooit nummer één kunnen wor-
den. Ik besef best, dat dat heel
moeilijk is, maar wel mogelijk."

bennie ceulen

me wonende beschermeling van
Giancarlo Ferretti.

Rolf Sörensen is inmiddels niet al-
leen uitgegroeid tot de goed betaal-
de ('ln vergelijking met je landgeno-
ten Rooks en Theunisse verdien ik
echter véél minder') medekopman
van de Ceramiche Ariostea-forma-
tie; hij wordt ook beschouwd als de
exponent van de zich steeds na-
drukkelijker manifesterende Deen-
se wielergeneratie.

Naast Moreno Argentin .zijn de

n en Moreno Argentin verblijft
bijna twee weken in Hove

Niet verwonderlijk
jj erigens, want de blonde

van gastheer Ivo Mole-qaers (ja, de oud-profrenner) is
?6trouwd met Ariostea's weg-j^Pitein Valerio Piva. In Herde-
den was de Amstel Gold Race

afgelopen dagen vaak on-twerp van gesprek. Rolf Sö-
hsen: „Vorig jaar startte ik

tf°<~ het eerst in de Amstel Gold\,3Ce- Ik kon die dag geen rol
?i

n betekenis spelen, omdat ik®k Was geweest. Ik reed de
wel uit, op de vijftigste

te i s meen ik< om het parcours
se tren kennen- De Nederland-
" klassieker, met al die korte

ture heeft. Tenminste, die indruk
krijg je als hij over zijn wielerloop-
baan verhaalt. Het cyclisme kreeg
hij met de paplepel ingegoten. Pa
Jens was ooit een verdienstelijk
amateur en profrenner, die zich
vooral op het baanwerk toelegde.
Jens Sörensen had echter de pech,
dat hij op zijn Deense generatiege-
noten Palle Lyke en Freddy Eugen
stuitte en kon daarom niet genoeg
aan de bak komen in het toentertijd
vooral door Peter Post gedomi-
neerde zesdaagsecircuit. „Als tien-
jarig jongetje kreeg ik voor het eerst

recordhouder Ole Ritter in Italië te-
recht. „Ik wilde het echte wielervak
leren kennen. Daarom greep ik die
kans in Italië. Ik kreeg onderdak bij
deploeg Fanini. Na twee seizoenen
bij de amateurs stapte ik over naar
de profs. Ook bij Fanini. Ik had het
geluk dat ik meteen enkele leuke
resultaten boekte. In mijn tweede
profseizoen won ik al Tirreno-Adria-
tico en de Grote Prijs Pino Cerami.
En in het WK eindigde ik als acht-
ste. Sindsdien ben ik steeds beter
gaan presteren," vertelt de in het bij
Florence gelegen Montecatini Ter-

Amper één jaarlater kwam Rolf Sö-
rensen met de hulp van zijn vader
en de vroegere Deense werelduur-

Vader Jens

" Jan Raas: „Wij wonnen veel, maar net in de klassiekers ging het mis." Foto: cor vos.
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D._„„
drie van deAmstel Gold Race anno
1966 reageerden allen dolenthou-
siast toen we hen uitnodigden voor
deze bijzondere hereniging. Sinds
het afscheid van hun actieve carriè-
res hadden ze elkaar nooit meer
ontmoet. Het rendez-vous vond in
het statige Parkhotel in Kortrijk
plaats, zodat Jean Stablinski vanuit
zijn woonplaats Valenciennes en
Bernard van de Kerckhove vanuit
De Panne niet al te ver hoefden te
reizen. Jan Hugens reed met de
LD-wagen naar de plaats van af-
spraak. Het werd een hartelijke be-
groeting; tussen de vroegere strijd-
makkers.
„Zou ik Bernard en Jean nog wel
herkennen?", vroeg de inmiddels
51-jarige Hugens zich letwat ze-
nuwachtig voor de confrontatie af.
„Ik vind het geweldig om dit nog
eens mee te kunnen maken."

De vroegere krachtpatser uit Am-
stenrade, die nog dagelijks heen en
weer fietst naar Sittard, waar hij als
onderhoudsmedewerker werkt aan
de Hogeschool der Katholieke
Leergangen, wierp vanuit het Park-
hotel steeds een blik op het sta-
tionsplein. „Dat moet Bernard van
deKerckhove zijn," merkte hij plots
op, toen de Belg met zijn BMW
kwam aangereden. „Ja, dat is hem.
Heel veel is hij niet veranderd."

„Ha, die Jan," kwam Bernard van
de Kerckhove (49) even later op
zijn oud-ploegmakker toegestapt.
„Ik zou je niet meer herkend heb-
ben. Leuk, dat we mekaar nog eens
kunnen treffen. Wat is het al lang
geleden. De jaren vliegen voorbij."

Bernard van deKerckhove was ooit
een meer dan verdienstelijk cou-
reur. De Belg heeft van alle ren-
nersgeneraties misschien wel de
meeste kampioenen gediend. De
huidige vertegenwoordiger van
meubelfabriek Velda reed in dienst
van achtereenvolgens Van Steen-
bergen, Van Looy, Anquetil, Jans-
sen, Merckx en Sercu. Ondanks
zijn werk als knecht trapte hij een
respectabele erelijst bij elkaar. In
1964 en 1965 droeg hij zelfs in to-
taal elf dagen de gele trui in deTour
de Franee. Bernard van de Kerck-
hove is als organisator en wed-
strijdleider van de Driedaagse van
de Panne nog steeds actief in de
wielersport.

Met enige vertraging meldt Jean
Stablinski zich in Kortrijk. Zijn vroe-
gere teamgenoten waren alvast
voor de lunch aan tafel gaan zitten.
„Oh-la-la," kwam de inmiddels 58-
-jarige Poolse Fransman glunde-
rend op Jan Hugens en Bernard
van de Kerckhove toegestapt.
„Comment ga-va? Jongens, wat
hebben we mekaar al vele jaren
niet meer gezien. Jan, jij bent een
flink stuk dikker geworden. En jij
Bernard, zo te zien fiets jij nog veel.
We worden allemaaloud en grijs. Ik
vind het fantastich, dat we mekaar
weer eens kunnen zien. En dat ter
gelegenheid van de vijfentwintigste
Amstel Gold Race."

f bennie ceulen ]

laatste lus ingingen was ergeen tijd
meer om te praten. We waren 0$
kapot. En ik vreesde nog steeds
een mogelijke terugkeer van Pete'
Post. Bovendien had ik als winnaa'
van onder andere Parijs-Brussel e"
een wereldkampioenschap mij"
palmares te respecteren. De Am-
stel Gold Race was geen criterium'
Een klassieker verkoop je niet, oc-K
niet aan je ploegmakker. Ik vreesde I
Van de Kerckhove. Ik dacht da'l
Bernard in de sprint het snelst zou I
zijn." Van de Kerckhove: „Ik was
steendood. Dan kun je ook nie'
meer sprinten. Ik had in gedachten
al genoegen genomen met de de
de plaats."

Hugens: „In die slotkilometers heP'l
ben we vol doorgereden en geen
woord met elkaar gewisseld, lede
een wildewinnen. Toen we de eind'
sprint hadden ingezet, nam ik met'
een vijftien tot twintig meter voo<'
spong. Op dat moment schakelde
ik de grootste versnelling. De de
tien. Had ik dat maar nooit gedaan;
Met de overwinning voor het gril'
pen, sloeg het noodlot toe. De ket-
ting blokkeerde tussen tandwiel e"
frame."

Bernard van deKerckhove kan zie"
de pech van zijn vroegere ploeg'
makker nog voor de geest halen'
„Jean had de eindsprint ingezet
met mij in tweede en Jan in derd*
stelling. Toen snelde jij voorbij, Jan
En daarna kreeg je die pech met de
ketting, Ik hoor het nog, krak, kraK
en vervolgens veel gevloek."

Jean Stablinski beweert het voorval
maar heel vaag te kunnen herinne-
ren. „Ik heb niet aan jouw versnel'
lingshandel getrokken, Jan," grap'
Stablinski. „Ik kan heel goed begrii'
pen dat jij dolgraag gewonnen had'
Ik heb er in ieder geval nooit spjj'
van gehad, dat ik als winnaar i"
Meerssen door definish ging. Maa'
buiten dat was het al formidabel da1
we met drierenners van één ploeQ
op de eerste drie plaatsen besla!)
wisten te leggen. Ik ben nog steeds
heel trots op die triomf. En ik be-
waar er de mooiste tastbare herin-
nering van mijn wielerloopbaa"
aan. Een gouden met een grote
diamant bezette ring, die alleen de
allereerste winnaars hebben gekre'
gen. Die ring is nu heel veel gel"
waard."
„De Amstel Gold Race is een klas-
sieker van standing geworden. Dê
erelijst bewijst het. Alleen een groc»
renner kan die wedstrijd winnen-
Niet voor niets telt de Amstel Gold
Race mee voor de Wereldbeke'-
Na de topklassiekers Milaan-San'
remo, Parijs-Roubaix, Ronde va"
Vlaanderen en Luik-Bastenake"'
Luik sla ik deAmstel Gold Race als
een van de belangrijkste eendags/
koersen aan. Belangrijker dan bij'
voorbeeld de Henninger Turm °'het Kampioenschap van Züricfi-
Sinds ik als ploegleider gestop'
ben, was ik nooit meer present in de
Amstel Gold Race. Ik ben blij, da'
de organisatoren ter gelegenheid
van de jubileumuitgave alle oud'
winnaars hebben uitgenodigd vo°r
een feestavond en om de wedstrijd
te volgen. Mijn favoriet voor d«
overwinning is Van der Poel. Adri*
heeft een grote overwinning har"
nodig; anders gaat de schoonzoo"
van Raymond Poulidor langzaam
sterven."

Bernard van de Kerckhove kijkt n"
heel anders dan in 1966 tegen de
Amstel Gold Race aan. „Zoals ik a
eerder zei, sprak me de Amste
Gold Race toen niet aan. Pas nada
we hadden afgerekend, dacht ik: d'
is een grote koers. En die te gekK8
afstand blijft een onvergetelijke lf
densweg. De Amstel Gold Race is
inmiddels tot een belangrijke klaS
sieker uitgegroeid. Een jonge klas-
sieker eigenlijk, die terrein wint oP
de monumenten. Wie er de vijfen-
twintigste Gold Race gaat winnen
Frans Maassen. Een goeie cou-
reur. En iemand van Buckler za
moeten winnen..."

Jan Hugens: „Ik tip ook op Maasse"
' als grote kanshebber. Frans word

de te kloppen man in Meerssen. oj'
de amateurs heb ik hem begeleid'
Maassen is een heel fijne jonge'1!
die ondanks zijn .succes normaa
blijft doen. Dat waardeer ik. Ik how
dat hij meer geluk heeft dan ik '"1966. Als de ketting toen niet W3*
geblokkeerd geraakt, had ik nu al*
winnaar op de erelijst gestaan. W*
was ik kwaad. Voorbij de meet he*
ik huilend van woede mijn racefia'"
door de lucht gesmeten. Die gert^
te kans blijft me nog steeds achte''
volgen. Het geeft me een onbev'e]
digend gevoel. Vooral in deze Pc'
riode. De mensen spreken me e
nog vaak over aan. Maar ik ben nu
gelukkig, dat ik na al die jaren wee
mijn oude ploegmakkers heb kun-
nen zien. Hartstikke leuk, dat **mekaar weer hebben getroffen.
Merci Jean en Bernard. Ook dit \
een dag die ik nooit zal vergeten-
Jean Stablinski: „Ik ben ook in mjF
nopjes met dit rendez-vous. vV,
hebben lekker gezellig alles bijge^
praat. Op het moment, dat jeelka*
na zon lange tijd weer treft, is n°
even wennen. De tijd heeft niet st''
gestaan. We zijn allemaal een fün
stuk ouder geworden en die moo'
tijd van weleer ligt ver achter ofl*
Maar als je tien minuten bij elka3
bent, is het weer net als vroeg 6.

Ja, Jan, ik kan begrijpen, dat jijn°*
steeds die rampzalige tegensiaj
betreurt. Jammer, maar in dekoe^wint altijd de eerste. Toevallig
ik dat in de eerste Amstel Gold P 3
cc."

KORTRIJK - Een kwart eeuw Amstel Gold
Race, vierentwintig winnaars. Oe 25e triomfator
is pas zaterdagmiddag na afloop van de jubi-
leumeditie bekend. Op een zomerse aprildag in
1966 werd als een soort experiment de eerste
aflevering verreden van Nederlands enige wie-
lerklassieker, die sindsdien een klinkende ere-
lijst én internationale reputatie kreeg. Ter gele-
genheid van het feest rond de 25e Amstel Gold
Race doken we in het verleden en keerden te-
rug naar de ouverture, de eerste uitgave derhal-
ve, die toentertijd in Breda startte en in Meers-
sen eindigde. Alle vedetten uit die periode ver-
schenen aan de start. De belangstelling was
enorm. Het publiek werd beloond met een bij-
zonder aantrekkelijke strijd op de Limburgse
heuvels, met de geliefde streekrenner Jan Hu-
gens in de hoofdrol. Velen zullen zich die span-
nende finale nog herinneren. Jacques Anque-
tils Ford-ploegmakkers Jean Stablinski, Ber-
nard van de Kerckhove en Jan Hugens begon-
nen gezamenlijk aan de slotronde in Meerssen.
Vrijwel iedereen hoopte, dat Hugens met de eer
zou gaan strijken. In de onvergetelijke eind-
sprint sloeg een haperende ketting de droom
van Hugens aan diggelen. Jean Stablinski won
uiteindelijk. Bernard van de Kerkhove werd
tweede. Voor de huilende Jan Hugens resteer-
de slechts de derde prijs. Bijna vijfentwintig
jaar later herenigden we de drie helden van de
eerste Amstel Gold Race in het Belgische Kort-
rijk. Een aangrijpend weerzien tussen de 'drie
musketiers'.

" Jan Hugens: „Zonder die
pech stondik nu als winnaar op
de erelijst."" Jean Stablinski: „Ik ben nog

steeds héél trots op mijn triomf
in de eerste Amstel Gold Race". " Bernard van de Kerckhove:

„We moesten heel veel kilome-
ters afleggen".

De drie
musketiers
herenigd

Ploegmakkers Stablinski,
Van de Kerckhove en Hugens

draaien de klok terug

aankwamen weet ik nog goed.
Toen Jacques me thuis in Valen-
ciennes kwam ophalen, ging hij nog
uitgebreid koffie drinken. We had-
den alle tijd, meende hij, want we
hoefden niet zo ver te rijden. Later
bleek, dat Anquetil helemaal niet
wist waar Breda lag."

Bernard van de Kerckhof legt vork
en mes op tafel. Van deKerckhove:
„Die eerste Amstel Gold Race is me
altijd goed bij gebleven. Ik had be-
paald niet mijn zinnen gezet op die
koers. In België hadden we toenter-
tijd wel tien van dat soort wedstrij-

" Bernard van de Kerckhove,
Jean Stablinski en Jan Hugens
(vlnr) stapten nog een keer op
de racefiets, elk met een orgi-
neel Ford-shirt om de schou-
ders. Jean Stablinski had de
truien ergens op de zolder lig-
gen.

Foto's: DRIES LINSSEN

Europa. Het was een hele eer om
voof Anquetil te mogen rijden."
Stablinski: „Anquetil moest een
sterke equipe hebben om de koers
te controleren. Jacques miste vaak
de slag. Daarom verrichtte ik
meestal in de koers het denkwerk
voor hem. Bij de samenstelling
werd altjjd rekening gehouden met
de diverse kwaliteiten van de ren-
ners. Er waren rouleurs nodig, tijd-
rijders, sprinters, klimmers. Hugens
was 'n coureur die heel hard kon
fietsen. Een tempobeul, die Anque-
til ook in de ploegentijdritten goed
kon gebruiken. Bernard van de

de been. De ambiance was gewel-
dig. Wie zou zon wedstrijd niet wil-
len winnen? Ik was die dag beres-
terk. Vanaf de start werd ontzettend
snel en nerveus gereden. Ik sprong
telkens mee en zat ook in de goede
vlucht. Met onder meer Peter Post
erbij. Toen ik het bord van de laat-
ste tien kilometer zag, demarreerde
ik. Niemand kon me volgen. Ik was
vooral bang voor Post. Maar wat
bleek? Aan die tien kilometer kwam
geen einde. Ik koerste zeker nog
anderhalf uur. Wat een afstand. De
finishlijn leek onbereikbaar. We de-
den anderhalf uur over die laatste

„De Franse coureurs beschouwden
de Amstel Gold Race als een be-
langrijke wedstrijd, maar nog niet
als een klassieker," vertelt Jean
Stablinski," terwijl hij een nieuw
flesje bier bestelt. „Met een grote
sponsor, alle vedetten aan de start
en veel kilometers moest het wel
een grote koers zijn. Maar iemand
als Anquetil startte niet om te win-
nen. Enkele dagen later stond Luik-
Bastenaken-Luik, die hij overigens
op zijn naam schreef, op het pro-
gramma. Alle renners waren dus in
topvorm en konden zich niet permit-
teren om er géén koers van te ma-
ken. Niemand kende het parcours.
Holland was vlak, dachten we.
Maar toen we in definale over al die
korte en venijnige klimmetjes
moesten fietsen, waren we erg ver-
rast."

Bernard van deKerckhove: „Op het
eerste zicht vond ik die Gold Race
niet specifiek belangrijk. Het was
een nieuwe wedstrijd. Voor Neder-
landse begrippen toen wel belang-
rijk. Ik herinner me nog, dat ik die
dag voor het eerst in mijn carrière
veel geld verdiende. In Milaan-San-
remo, Parijs-Roubaix, de Ronde
van Vlaanderen en alle andere
klassiekers verdiende je geen
frank. In Meerssen ging ik met heel
veel geld naar huis. Rond tweedui-
zend gulden de man hadden we."
Hugens: „De eerste prijs was al ze-
venhonderdvijftig gulden, meen ik
me te herinneren. De eerste drie
prijzen waren voor ons. We hebben
al dat geld verdeeld."

„Jean demarreerde op een steile
klim," vervolgt Bernard van de
Kerckhove het wedstrijdverhaal. „Ik
ben de naam vergeten. Het was in
ieder geval niet de Keutenberg,

want die lag toen niet in het par-
cours. Stablinski heeft een hele tijd
alleen gereden. Op een bepaald
moment ben ik op zoek naar Jean
gegaan. Samen hebben we toen de
handen in elkaar geslagen."

„En ik had op mijn beurt dé jacht op
mijn twee ploegmakkers ingezet,"
zegt Jan Hugens. „Op de Piemerd
heb ik Peter Post uit het wiel gere-
den. Ik heb heel lang moeten jagen
op Stablinski en Van deKerckhove.
Ik bleef gedurende zeker twintig ki-
lometer op dertig seconden han-
gen."

Stablinski: „Dat kan best, want we
wisten helemaal niet dat je achter
ons aanreed. Er was die dag geen
enkele communicatie. Ploegleider
Louviot hebben we in de finale he-
lemaal niet gezien. Kwam jij niet
pas bij het ingaan van de laatste lus
in Meerssen bij ons, Jan?"

Hugens: „Inderdaad, Jean. We
moesten in Meerssen nog een ron-
de van drie of vier kilometer afleg-
gen." Van de Kerckhove: „Plots la-
gen we met drie ploegmakkers op
kop. Voor de start hadden we niets
afgesproken. Dus ook niet wat er in
de finale moest gebeuren. " Sta-
blinski: „Toen we in Meerssen die

tien kilometer. Ploegleider Ray-
mond Louviot vertelde me na af-
loop, dat de dagteller van zijn auto
het getal driehonderdvijftig aangaf."

Kerckhove was een sprinter, maar
eveneens een goeie knecht."

Jean Stablinski is een van de beste
Franse renners aller tijden. Zijn ere-
lijst mag gezien worden, ondanks
het feit dat de tegenwoordige tech-
nisch directeur van de rijwielfabriek
Dangres Stamord gedurende elf
jaarde meesterknecht was van vijf-
voudig Tourwinnaar Jacques An-
quetil. In 1962 veroverde de zoon
van een Poolse mijnwerker zelfs de

" wereldtitel in het ItaliaanseSalo. De
naam van Jean Stablinski misstaat
derhalve niet tussen die van de an-
dere kampioenen op de rijk gevulde
erelijst van de Amstel Gold Race.

„Bernard, weet je nog toen je me in
de Tour uit de gele trui reed?",
merkt Stablinski plotsklaps op. „Na-
tuurlijk weet ik dat nog," antwoordt
Van de Kerckhove lachend. „Ik ver-
sloeg jein de sprint en nam het geel
van je af." Stablinski: „Anquetil was
razend, omdat ik me door een on-
bekende coureur als Van de Kerck-
hove de maillot jaune had laten af-
pakken."
De oud-ploegmakkers kunnen nu
lachen om die anecdote, die tijdens
het geanimeerde onderonsje in
Kortrijk nog door vele verhalen van
toen gevolgd zal worden. De mees-
te anecdotes betreffen de onverge-

I telijke huzarenstukken van wijlen
Jacques Anquetil. „Jacques was

" een heel groot kampioen. En een
fantastiche vent. Jammer, dat hij zo
vroeg gestorven is," concluderen
zijn vroegere lijfwachten.

„Ik heb gedurende elf jaar lief en. leed met Jacques gedeeld," vertelt
1 Jean Stablinski. „Jacques durfde| alles. Hij was maar voor één ding

bang: kanker. Hij is eraan gestor-
ven."

Jan Hugens mengt zich weer in het
gesprek. „De Ford-ploeg van Jac-
ques Anquetil was de sterkste van

„We hebben in die Amstel Gold
Race bijna zestig kilometer te veel
gereden," herinnert Jan Hugens
zich. „Ik had mijn zinnen gezet op
de eerste grote Nederlandse wed-
strijd in de geschiedenis. Boven-
dien reed ik door mijn geboorte-
streek en voor eigen publiek. Voor
mij was de Amstel Gold Race toen
reeds een grote koers."

„Jacques Anquetil startte ook in de
eerste Amstel Gold Race," merkt
Jan Hugens op. „En ik herinner me
nog heel goed, dat jij en Anquetil
daags voor de start laat in de nacht
pas in Ihet hotel in Breda arriveer-
den. Het was al twee uur uur, meen
ik," gooit Bernard van deKerckhove
een balletje richting Stablinski op.
„Jacques ging nooit vroeg slapen,"
antwoordt Stablinski. „Maar de re-
den waarom we zo laat in het hotel

den. Ik herinner me, dat we heel
veel kilometers moesten afleggen."
„Dik driehonderd," haakt de sigaar-
rokkende Jan Hugens in. „Door
wegvergissingen werd de afstand
veel langer dan voorzien was." Sta-
blinski: „Ik herinner me die dag nog
heel goed. Het was schitterend
weer. We gingen in Breda met een
sterke ploeg van start. Hoewel de
Amstel Gold Race voor het eerst op
de kalender stond, straalde er toen
al iets groots vanaf. Alle topcou-
reurs waren present, het parcours
was selectiefen er was veel volk op

Limburgs dagblad Amstel Gold Race jubileumbijlage
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TOKYO/ROTTERDAM — De
*oete dromen van Flairck over
£en vlotte doorbraak in Japan lij-
ken uit te komen. De Nederland-se instrumentale groep kan na
et eerste deel van haar intro--

flUetie-toernee reeds spreken
Van een meer dan geslaagde on-
tneming. Manager Ruud de
J*raafheeft in Tokyo interessan-te contracten kunnen afsluiten
J'oor het uitbrengen van een al-bUm en voor een uitgebreider
concertbezoek dat volgend jaar
'ttoet gaan plaatsvinden. Tot desnel gewonnen fans behoort ook
Prins Takamado, een neefvan de
Keizer bij wie Flairck inmiddels
'huis-, een privé-optreden heeft
Verzorgd.

zeer behulpzaam bij het speuren
naar oude Japanse muziekin-
strumenten, waarvoor gitarist
Erik Visser en de zijnen al jaren
grote belangstelling hebben.
„Als het toerschema het toelaat
neemt de prins iedereen ook nog
mee naar een concert met dietra-
ditionele instrumenten," meldt
Ruud de Graaf.
Toch is het niet deze warme ont-
vangst die tot nog toe op de
Flairck-équipe de meeste indruk
heeft gemaakt, stelt deze gele-
genheidswoordvoerder. „Waar
iedereen nog steeds de mond van
vol heeft is de aardbeving, diewe
kort na aankomst hebben mee-
gemaakt. We zaten ergens op de

Belgische single
Angelique Kessels
SWALMEN-Onlangs verscheen
van het zangeresje Angelique
Kessels uit Swalmen een nieuwe
single in België. Zij zingt samen
met Mario Matty op deze plaat
die luistert naar de titel 'How
Long.
Onlangs zijn er ook verschillen-
de nummers van haar opgeno-
men in West-Duitsland met Die-
ter Liffers en Wolfgang Dhyr in
Keulen. Ook van deze opnamen
zal binnenkort een single ver-
schijnen met de titels: 'Robin-
son' en 'Prima Vera' op de B-zij-
de.

„Het lijkt wel een sprookje," be-
richt Ruud de Graaf. „Zo weet
niemand ook maar iets van je af,
zo sta je daar temidden van aller-
lei dol-enthousiaste hotemeto-
ten. Wij blijven daar dan nog best
nuchter onder, maar als je dan
merkt hoe die Japanners daarop
reageren. En dan weten ze nog
niet eens dat er tussen de prins
en de groep intussen een echte
vriendschap aan het opbloeien
is."

Want prins Takamado heeft er -
onder meer - voor gezorgd dat
Flairck straks per keizerlijke
'bullit' (trein) vanuit de hoofd-
stad naar Osaka kan reizen.
Daarnaast is hij-in eigen persoon

Kort geding
wegens smaad
tegen Normaal

ARNHEM - Oud-manager Miek
Froeling van Normaal heeft een
kort geding aangespannen tegen
zanger Ben Jolink en de huidige
manager Martin Jansenvan deze
Achterhoekse popgroep. Froe-
ling voeltzich in zijn goedenaam
aangetast door het tweetal.
In een interview met het dagblad
De Gelderlander werd de voor-
malige belangenbehartiger van
de rockgroep door Jolink en Jan-
sen beticht van onfrisse praktij-
ken. Hij zou zich over de rug van
Normaal verrijkt hebben en
werd door duo geen Froeling
maar Frauding genoemd.

The King'. Die wereldhit van Fo-
cus uit de jarenzeventig moet de
aandacht vestigen op het recente
album 'De Emigrant', dat lichte-
lijk'aangepast door de Japanse
firma Alpha Records op de
markt wordt gebracht. De groep
heeft zelf het initatief genomen
tot dit export-avontuur, maar
weet- zich financieel gesteund
door de Stichting Conamus, de
Economische Voorlichtings-
dienst (EVD) en onze nationale
luchtvaartmaatschappij.

twintigste verdieping èn ineens
begon alles hevig te trillen, wer-
kelijk seconden lang. De vloer
ging wel zon dertig centimeter
heen en weer. Wij allemaal waren
daar natuurlijk helemaal kapot
van, maar die Japanners gingen
toen die razernij voorbij was
meteen weer over tot de ordevan
de dag."
Flairck mikt.in het land van de
rijzende zon in eerste instantie
op een single-succes met een ge-
heel eigen versie van 'House Of

Ex-Dolly Dot Angela
volop in spotlights

Talrijke projecten rond populaire zangeres

#De Limburgse Angelique
Kessels

Veronique
verslaat

'Hilversum'
DEN HAAG — RTL-Veronique,
de commerciële tv-zender heeft
het vorige week zowel bij de ge-
middelde kijkdichtheid als het
marktaandeel gewonnen van de
Hilversumse omroepen.

De cijfers die Veronique bekend
maakte, zijn landelijk berekend.
Voorheen rekende Veronique de
zondag niet mee, en werden en-
kel de kabelkijkers meegeteld.
Veronique haalde in de totale
weekvan 18.00 uur tot 24.00 uur
een marktaandeel van 26.1 pro-
cent en een gemiddelde kijk-
dichtheid van 6.35 (875 kijkers).
Nederland 1 haalde een markt-
aandeel van 24.6 procent en een
kijkdichtheid van gemiddeld 6.
Nederland 2 haalde 25.9 procent
(kijkdichtheid 6.3) en Nederland
3 kwam tot een marktaandeel
van slechts 5.8 procent en een
kijkdichtheid van 6.35.

In het paasweekeinde zorgde
met name de 'Surpriseshow' van
Henny Huisman voor een nieuw
record. Het programmma haalde
toen een kijkdichtheid van 16
procent (2.1 miljoen kijkers).

man overgeplaatst zal worden
naar de grote stad krijgt hij voor
het eerst van zijn leven te maken
met een moordzaak. Het betreft
een oude vriend van hem. Ook
'erft' hij diens lobbes van een
hond, waar hij nogal problemen
mee heeft, maar die hem ook op
het spoor van de moordenaar zet.

KOKO FLANEL
België 1989/90. Regie: Stijn Co-
ninx. Met: Urbanus, Jan Decleir,
Herbert Flack, Bea van de Maat,
Willeke van Ammelrooy e.a. In:
H 5 Heerlen, Cinema-Palace
Maastricht, ' Royal-Microßoyal
Echt en Forum Sittard.
Urbanus raakt als Koko Flanel
verzeild in de reklamewereld en
ontwikkelt zich tot ieders verba-
zing tot een veelgevraagd foto-
model.

In: Kinderfïlmhuis Zoem
Maastricht; v.a. 4 j.

ASTERIX CONTRA CAESAR

KUNST EN VLIEGWERK
In: Kinderfilmhuis Zoem
Maastricht; v.a. 7 j..

(ADVERTENTIE)

Elke dag

enu staat
weermidden
in dewereld.

_______________________M____^VP //**r_____J^MBW^_^_^W_J\ V
A .^{^jMfkétmmmémmmmmW

ï£""Z7«ekrant. |

■ Naam.
| Adres:
| Postcode.
| Plaats:
m Telefoon (i.vm- _1
1 kontrole bezorging) I|
' Giro/banknr. """"
INa de twee wekengrat.sw.LW f

' D een kwartaal- ,75 55 I
M abonnement |
M o een maand- ’ 25,20 |

abonnement
Wm stuur mij

■ n «>n machtiging t.b.v.P ° Somatische betal.ng É

[ neen acceptgiro-kaart É
1 k_._, ,n een open enveloppe ri■ ffde^st^elzendenaa, <E Limburgs Dagblad J

§| 6400 VB Heerlen.
_^

LIMBURGS DAGBLAD
MAAKT UW

DAG KOMPLEET,
_■_____________________________■_-_■

tionale produktie als ze 't over
onze plaat hebben. Dat is een
groot compliment."

schrijven. Toen de Dots ermee
op hielden, kreeg ik daar weer de
gelegenheid voor. Ik vind het
heerlijk om thuis aan een num-
mer te werken. Vooral 's nachts.
Dan zit ik achter de computer,
bedien de elektrische piano, ja
dat is een heel andere maniervan
leven. Ik maak de nummers af,
de structuur moet oké zijn, dan
pas ben ik er tevreden over. En
dan nog moet er door de band
aan geschaafd worden."

een afspraak met de platenmaat-
schappij van de Dots om een so-
locarrière te beginnen. „Ik heb
de mensen bij die platenmaat-
schappij ook mijn liedjes laten
horen. Men vond ze te sterk con-
trasteren met wat de Dolly Dots
brachten. Vind je het gek? Na-
tuurlijk confronteerde ik deze
mensen met de andere kant van
Angela Groothuizen. Daar had-
den ze geen oren naar. Dat heeft
me erg teleurgesteld. Ik ben van
huis uit heel trouw en blijf het
liefst bij mensen, met wie ik al ja-
ren samenwerk.

Optreden

?ySSUM - Ze komt net uit de
{ Wisiestudio, waar gerepe-erd is voor het Veronica pop-
r"°gramrna Countdown. Nu. eft uitblazen en straks weer

onter de vloer op voor de de-
hitieyg opname. Daar tussen-

?por wachten en, zoals ze zelf
j St: „Lekker ouwehoeren mete jongens van de band." An-
j^aGroothuizen (30), ex-Dolly
°t, nog in enkele voorstellin-

petl te zien bij de cabaretgroep
ürper; jn het najaar voor de

s r°-televisie in aktie als pre-
.j^tatrice van het programma

Uitdaging' en op dit mo-
rt erU vooral in beslag genomen
,°°r een popprojekt pur sang:nngela & The Rude.

D met ex-Spargo gitarist
QUUd Mulder (37) heeft Angela
o °°thuizen een jaar intensief
J^erkt aan de debuutelpee van

tj 2e nieuwe, veelbelovende Ne-
prrlandse popgroep. Sinds de lp-
v esentatie en het uitbrengen

de single 'Pressure', staat
kp e^a Groothuizen onafgebro-. n m de spotlights.

" Angela Groothuizen: druk met een nieuwe carrière.

aandeel is. Vijfentwintig pro-
cent! Dat is toch niet mis voor
een beginneling, want ik had niet
eerder aan een theaterprogram-

Sinds 15 april treden Angela &
The Rude op in het land. De eer-
ste optredens zijn al geboekt,
maar als het aan Angela ligt, mag
dat aantal snel stijgen. „Het liefst
wil ik vier keer per week optre-
den. Dat is ook nodig om de band
in stand te houden. De jongens
geloven in ons "concept, ze hou-
den van de muziek. Nu het pu-
bliek nog. Als de voortekenen
niet bedriegen, lukt het ons om
door te breken. Ik zou het te gek
vinden."

Angela werkt de komende tijd
ook nog mee aan de laatste voor-
stellingen van cabaretgroep Pur-
per, die het programma 'Purper
Pastiche' dit seizoen in de thea-
ters brengt. Daarna valt het doek
voor Angela en keert ze terug
naar de popmuziek. „Het was
heel leerzaam," vindt ze. „Maar
cabaret heeft de neiging snel te
elitair te worden. Wat dat betreft
mag er best wat meer rock and
roll in het theater klinken. Ik heb
voor Purper ook zelf repertoire
geschreven. Dat stelde men als
voorwaarde. leder Purper-lid
draagt zn steentje aan het pro-
gramma bij. Ik heb pas nog eens
uit zitten rekenen hoe groot mijn

ma meegewerkt. Ik heb hetreuze
naar m'n zin gehad, maar diep in
mijn hart ben ik popzangeres. En
dat zal ik altijd blijven."

De platenmaatschappij, was wel
zo fair om mij daarna te laten
gaan. Kort daarop belde een an-
dere maatschappij; of ik interes-
se had in een nieuw projekt. Dat
is uitgemond in Angela & The
Rude. Ruud en ik kregen carte
blanche. We konden onze eigen
muziek produceren en onze
eigen weg uitstippelen. Fantas-
tisch, die vrijheid. Ik had abso-
luut geen zin in een enkele single
bij wijzevan proefballon. Nee; ik
wilde de zaken van meet af aan
serieus aanpakken. Een goede
basis leggen voor de toekomst.
Ik geloof in die toekomst."
Inmiddels heeft de Bondsrepu-
bliek Duitsland al belangstelling
getoond voor Young Souls, en
dat streelt Angela. „We kunnen
ons meten met elke, ahdere bui-
tenlandse act. De mensen in Ne-
derland spreken van een interna-

Samenwerking

Trage komedie over homosek-
sualiteit, geslachtsdrift, frustra-
tie en zelfspot in Amerika in het
pré-aidstijdperk. Gebaseerd op
het gelijknamige toneelstuk dat
in 1982 hèt succes van Broadway
was.

TORCH SONG TRILOGY
VS 1989. Regie: Paul Bogart.
Met: Harvey Fierstein, Arme
Bancroft, Mathew Broderick e.a.
In: de Spiegel Heerlen en Film-
huis Sittard.

" Sylvester Stallone: bijna onherkenbaar in 'Tango &
Cash' van Andrei Kochalovsky.

Film gebaseerd op het leven en
werk van de Markies de Sade
(1740-1814). Marquis speelt zich
af aan de vooravond van de be-
storming van de Bastille en fei-
ten en verbeelding lopen door el-
kaar. Voornaamste locatie is de
gevangenis, waar de markies als
trouwe metgezel Colin, zijn ge-
slachtsdeel, heeft. Deze bemoeit
zich met zijn schrijfstijl en laat
zich opwinden door de markies'
buitensporige vertellingen.

MARQUIS
België/Frankrijk 1989. Regie:
Henri Xhonneux en Roland Top-
or. In: Filmhuizen Roermond en
Venlo.

Gelukkig
Voel me intens gelukkig," be-

he^K nSela- „Misschien klinkt
St> Urgerlijk en truttig, maar ik

de waarheid. Wie had dat1^ jaar geleden kunnen den-l3? Nadat de Dolly Dots uit el-
waren gegaan, was ik volko-

Sold °Pgebrand. Totaal leeg. Datt"°ok voor de andere meiden.
ge nadden zoyeel jaar zo hard
v er^°egd, dat dat ook niet erg
h6^9.nderlijk was. Het waren
tij., ijke jaren, een prachtige
Mil' ei^ voor geen goud had
tye n missen. Maar het was op,
tj, 2Vjn er op het juiste momente gestopt."
f. er- tumultueuze Dolly Dots-
ve '0<^e kon Ange-la een ander le-
g 6, gaan leiden. „Ja, even niet
it_ pd worden, want we hadden
on„ die jaren weinig tijd voor
Ufip llf gehad. Het drukke, jach-
h|te bestaan hield niet op. Van
de **er> kwam het ander. Jeren-
v err».e* Zn zessen maar door. On-
(j 6

m°eibaar leken we. We had-
-6 Vee^ succes- Dat gaf enorme

Dan vei"g-et Je Je ver"
han i^heid gewoon, maar nader-
§at j. de klap. In een zwart

n 'k nooit terecht geko-
'i©tj["' eindelijk had ik tijd om

ebh *e scnrijven, een oude lief-
ilt 0 ?ry van me. Vroeger bood
i_t v°* wel liedjes aan, waarvan
voo °°d dat ze geschikt waren
tH ' ?e Dolly Dots. Maar die de-
Verkl S Verdwenen altijd op on-
6rs barbare wijze. Nooit werd
_enerieus op ingegaan, nooit is er
on~ nurnmer van mij door ons
Tijd men'
o,ltb tde Dolly Dots-perioder ak mij ook de tijd om te

zwangerschap blijkt hun baby
niet levensvatbaar. De film gaat
over de verwerking van dit dra-
ma.Angela Groothuizen had na het

uiteenvallen van de Dolly Dots

Angela & The Rude is een pro-
jekt dat Angela Groothuizen sa-
men met Ruud Mulder is gestart.
Ze kennen elkaar al jaren, heb-
ben onder meer de eerste elpee
van Roberto Jacketti & The
Scooters 'Time' geproduceerd.
„Ruud en ik hebben al heel lang
contact met elkaar. We hebben
afzonderlijk van elkaar de num-
mers voor deze band geschreven,
maar er samen aan geschaafd.
We hebben vijfmuzikanten aan-
getrokken, met wie we vorig jaar
al enkele try-out-optredens heb-
ben verzorgd.
Zo hebben we al spelende aan de
nummers kunnen sleutelen. De
meeste popgroepen werken pre-
cies andersom. Eerst wordt er
opgenomen en daarna volgen de
optredens. Wij hebben de zaken
bewust anders aangepakt. Ik
loop al wat jaren mee in deze bu-
siness, net als Ruud trouwens.
We weten maar al te goed wat er
fout kan gaan. En er is in het ver-
leden bij de Dolly Dots heel wat
fout gegaan door onkunde en
naïviteit. Dat overkomt me geen
tweede keer, daar trap ik niet op-
nieuw in."

De elpee-CD Young Souls bevat
tien nummers, die gestoeld zijn
op de principes van melodieuze
rock and gloedvolle Amerikaan-
se soul.
Gespierde muziek, waarin de
rauw aandoende stem van Ange-
la Groothuizen meesterlijk tot
zijn recht komt. „Ik heb van
jongsaf aan al een hese stem.
Voelde me vroeger vaak aange-
trokken tot mannelijke popzan-
gers. Maar deed ook als klein
meisje Tina Turner na, met die
toen al diepe, doorleefde stem. Ik
ben nooit het meisje met die lie-
ve stem geweest. Ook voor de
Dots voelde ik mij al meer aange-
trokken tot hardrock dan mier-
zoete pop. Ik ben in 1976 begon-
nen bij de hardrock-band The
Howling Hurricanes. Ik was zes-
tien jaar, toen ik m'n eerste pla-
tencontract in de wacht sleepte.
Tja, nu ben ik dertig. Er is heel
wat gebeurd in die tussenliggen-
de jaren."

Trouw

Nick Conklin, detective bij de
New Yorkse politie, moet een Ja-
panse moordenaar afleveren bij
depolitie in.Osaka. Bij aankomst
in Japan ziet de gevangene kans
te ontsnappen en wordt Conklin
aan een Japanse detective ge-
koppeld om de zaak op te lossen.
Daarbij raken ze verzeild in een
machtsstrijd tussen rivaliseren-
de Yakuza-groepen.

BLACK RAIN
V.S. 1989. Regie: Ridley Scott.
Met: Michael Douglas, Andy
Garcia, Ken Takakura, Kate
Capshaw e.a. In: Autokino
Schaesberg en Royaline Roer-
mond.

LOOK WHO'S TALKING
VS 1989. Regie: Amy Heckerling.
Met: Kristie Allen, John Travolta
e.a. In: Royal Heerlen, Mabi
Maastricht, Forum Sittard en
Royal Roermond.
Een moeder-tegen-wil-en-dank
gaat op zoek naar een vader voor
haar kind. De kleine spruit voor-
ziet een en ander van wijsneuzig
commentaar KINDERFILMS

DE REDDERTJES
In: Maxim Heerlen en Mabi
Maastricht.

LAMBADA
Met: J. Eddie Peck, Melora Hard-
in e.a. In: Rivoli Heerlen, Mabi
Maastricht en Roxy Geleen.
Dansfilm. Uiteraard!

film.

TANGO & CASH
VS 1989. Regie: Andrei Koncha-
lovsky. Met: Sylvester Stallone,
Kurt Russell, Téri Hatcher, Jack
Palance e.v.a. In: H5Heerlen en
Cinema-Palace Maastricht.
LA-cops Tango en Cash worden
'erin geluisd' door zowel een in-
ternationale gangster als de FBI,
en belanden in de bak. Daar wor-
denze belaagd door zware crimi-
nelen die ze persoonlijk achter
detralies geholpenhebben. Zaak
om zo snel mogelijk te ontsnap-
pen. OLIVER EN CO.

In: Royaline Roermond

EEN SCHERZO FURIOSO
Nederland 1989. Regie: Marianna
Dikkert. Met: Hans Dagelet, Will
van Kralingen, Joke Talsma e.a.
In: Lumière Maastricht.
Laurens en Stephanie hebben
een open huwelijk, waarvan met
name Laurens de vruchten
plukt. Stephanie plaagt hem wel-
eens, verbaal en door middel van
grapjes, zoals het vervangen van
oogschaduw-remover door Du-
bro-citroen, hetgeen pijnlijke
consequenties heeft voor een
vriendin van Laurens.

ROMEO
Nederland 1989. Regie: Rita
Horst. Met: Moniquevan de Ven,
JohanLeysen e.v.a. In: H5Heer-
len en Cinema-Palace Maas-
tricht.
Een echtpaar verheugt zich op
de geboorte van hun eerste kind.
In de zevende maand van de

V.S. 1989. Regie: Roger Spottis-
woode. Met: Torn Hanks e.a. In:
H5Heerlen, Autokino Schaes-
berg en Royal-Microßoyal Echt.
Vlak voor een keurige politie-

TURNER & HOOCH

De geschiedenis van een oude en
een nieuwe bioscoop in eenklein
dorpje op Sicilië. Won de Oscar
voor de beste niet-Engelstalige

Italië 1989. Regie: Giuseppe Tor-
natore. Met: Philippe Noiret,
Jacques Peerin e.a. In: Mabi
Maastricht.

CINEMA PARADISO

(ADVERTENTIE)

Nederlandse groep speelde voor neefvan de keizer

Flairck valt in Japan
in Vorstelijke' smaak
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" Flairck mikt in Japan op single-succes
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<gpiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Mmimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat' en
Vermist Gevonden' ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten mei
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Fotos. 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.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 2230 b ■

Vermist Gevonden
Zat. 15.4.1990, plm. 20uur
Markt, Spekholzerheide,
zwart leren POLSTASJE
met inhoud verloren t.b.t.b.
045-317293 bggg 313228.

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

Personeel aangeboden

Riool of afvoer verstopt
De Vos - Sittard

Tel. 04490-18537, ,
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. 3V_ uur.

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

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.
Roltex, allesvoor winkel en kantoor, breidt uit.

Wij vragen ervaren

Verkopers
voor binnen- en buitendienst. Tevens vragen wij

MTS-ers
(comm. richting). Soll. met c.v. en pasfoto aan:

ROLTEX BV, DAELDERWEG 25, 6361 HK, NUTH.

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.

ÉfrE-ZaS^EN MONTAGEBÉDRIJËf:

y^N_DAAL - DIETEREN B.V.
Rn m ■ *

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

Wij vragen met spoed zelfstandige
C-bankwerkers
en pijpmonteurs

met ervaring. Bellen tijdens kantooruren.

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.
Steakhouse Leon in Amstenrade vraagt

Part-time serveerster
enige ervaring strekt tot aanbeveling.

Inl. 04492-2752.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Elektro-monteurs m/v
voor industrieel installatie-werk in de omgeving van Sittard.
Wij zoeken een kandidaat met een diploma LTS-E. Als u
langere tijd voor ons aan de slag kunt, bel dan even voor
meer informatie over deze goed betaalde baan.

CO2-Lassers m/v
met ervaring, bij diverse relaties in Bom, Susteren en Sit-
tard. De werkzaamheden lopen zeer uiteen; u kunt zelf be-
palen wat u het meeste ligt. Leeftijd: tot circa 40 jr.

Tekenaar-WTB m/v
bij een relatie in Sittard. Wij zoeken een MTS-er of HTS-er
WTB met (stage-)ervaring op een tekenkamer. De kandi-
daat is bereid om op termijn de cursus auto-cad te volgen.
Dit kan binnen het bedrijf.

Voor informatie:
04490-17360, Ton Peters

SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

Gevraagd Part-time
Kerkorganist(e)

Christus koning kerk
Nieuw-Einde (Heerlen). Sollicitaties na tel. afspraak.

Tel. 045-212546.

Voor Vaals
zoeken wij enkele

actieve bezorgers
die genegenzijn 's ochtends tussen 6.00 en 7.00 uur onze

krant te bezorgen. Aantrekkelijke bijverdiensten.
Melden: Limburgs Dagblad Valkenburg, tel. 04406-15045.

Excl. parenclub in Zuid-Frankrijk (Cote D'Azur)
vraagt voor mei-aagustus:
Vrouwelijke hulp

in ENKEL huishouding en horeca.
Geboden wordt: vrije kost/inwoning, goede beloning, veel

zon en vrije tijd.
Vereist wordt: enige kennis Duits, evt. Frans, nivo.

GEEN deelname clubaktiviteiten.
Tel. ml.: 09-33-94744280 (Duits sprekend).

Br.o.nr. B-4306, Limb. Dagbl., Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.

Tempo Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Bezorger m/v
part-time, bij een bloemisterij in> Heerlen. Wij zoeken
hiervoor iemand die elke maandagmiddag tussen 13.00 en
18.00 uur, bloemen en planten gaat bezorgen in de regio.

Rijbewijs B is vereist.
Voor informatie:

045-71 99 40, Nino Bellinzis
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Becu-bouw vraagt voor div.
projecten in Keulen en

M-Gladbach.
Metselaars

voor accoordwerk Duits verz
Hoog accoordloon. Melden. tel. 045-351655.

Gevr. voor privé-huis in
Noord-Duitsland mooie
MEISJES, huidski. onbe-
langrijk, 2 weken weiden, 1
week verlof, goede verdien-
ste (ca. ’8.000,-). 09-49-
-421501052, vanaf 10.00 uur
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
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.
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
CLUB-BAR zkt_ nette
dames, Eschweiler direkt
achter Aken. Vervoer en
woonmogelijkheid voorhan-
den. 0949-2403-37001 v.a.
21 uur
Privéclub Lolita Maastricht
vraagt nog jong MEISJE, in-
tern mog. 043-215973.
Gevr. BOEKH.ACC. v. loon-
en bedrijfsadm. mid. bedrijf.
Br.o.nr. B-4262, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

FRITUREHULP gevr. m/v
voor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.
KAPPERS(-STERS) gevr.
voor full-time baan, filiaal
Kerkrade, ml. Mudo Kappers
tel. 04490-53313.
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.
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, Ift. plm. 18 tot
20 jr: Slagerij Hermans,
Kasteellaan 85, 6415HN
Heerlen. Tel. 045-720102.
Moda Romano herenmode
gevr. VERKOPER(STER)
voor filiaal Maastricht. Goe-
de presentatie vereist. Leeft.
19-24 jr. Bel voor afspr.
043-216189.
VERKOOPSTER gevraagd
voor slagerij van Melik te
Heerlen, leeftijd 17-20 jr.
voor 32 uur per week, liefst
met enige verkoop ervaring.
Bent U geïnteresseerd, kom
dan even langs of bel voor
een afspraak naar slagerij
van Melik, Bautscherweg 31
Heerlen. Tel. 045-412771.

Gevr. part-time VERKOOP-
STER ca. 18 jr. voor 16 uur
p.wk. in huishoud/luxe zaak
te Heerlen 045-311013
Nette HULP gevr. voor frit.-
afd. enige erv., koffieshop-
cafetaria 't Euveke Bruns-
sum. Werkt. 12-18 u., 's
zondags gesloten. Tel. 045-
-271718.
Gevr.: ZANGERES voor all-
round Top-40 formatie met
werk min. Ift. 18jr. Voor ml.
en afspr. 04950-30672.
Zelfst. HULP in de huishou-
ding gevr.(lft. plm. 40jr) ma.
wo. en vrijdag van 9.00 tot
12.00u. Tel. 04490-24070
tussen 17.00 en 19.00 uur.
Pretpark De Valkenier
vraagt voor direct vaste
MEDEWERKERS M/V.
Leeftijd 15 t/m 19 jr. Voor
seizoen 1990 (14-4-'9O t/m
30-9-'9O). Geen vakantie-
werkers. Soll. na tel. af-
spraak. Tel. 04406-12289.
VERKOOPSTER gevr. tij-
dens de Lentebeurs in het
Mecc. Tel. 05910-15334 na
20.00 uur. 'City Tax Kerkrade BV vraagt
voor part-time en vaste
dienst TAXICHAUFFEURS
M/V. Telefonisch aanmelden
tussen 16.00-17.00 uur op
werkdagen, tel 045-452323.
Gevr. nette erv. BUFFET-
JUFFROUW voor vrij, zat.,
zond. van 23.00-03.00 uur.
Tel. afspr. na 13 uur 045-
-229056
SLAGERSGEZEL gevr.
Slagerij L. Huben, Kerkstr.
79, Brunssum. 045-252733.
Met spoed gevr. leuke
MEISJES voor privé-werk.
Intern mog. 045-227028.
Gevr. HUISH. HULP 2x4 uur
p.wk. Inl. na 18.00 uur. Tel.
045-215080.
BIJVERDIENSTE pers. gevr
v. restaurant-keuken in
Maastricht, v. 17.00-22.00
uur, ook weekends. Br.met
tel. o.nr. B-4305, L.D., Post-
bus 3100 6401 DP Heerlen.
Gevr. goede erv. SCHOON-
MAAKSTER, v. plm. 4 uur p.
wk. in centrum Heerlen. Inf.
tel. 045-710818.
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 \5, 8
km. bij Slenaken, Epen over
de grens in België
HULP gevraagd voor friture
te Sittard. Tel. 04490-19776
na 18.00 uur.

Te huur gevraagd

Brunssum
Landgraaf

4-slaapkamerwoning,

’ 1.500,- p.mnd.

Brunssum
Landgraaf

3-slaapkamerwoning,

’ 1.000,- p.mnd.
Inl. bemidd.bureau

Silvertant, 045-311286.
Het adres voor al uw

verzekeringen!

OG te huur

Stem
3-grote slaapkamerwoning,
open haard, ligbad, garage,

’ 1.200,- p.mnd.
Heerlen

dubbele praktijkruimte en
grote boyenwoning met tuin,
centrum, ’ 1.650,- p.mnd.

Heerlen
praktijkruimte (kantoorruim-
te) plm. 60 m2en grote bo-

yenwoning, centrum,

’ 1.500,- p.mnd.
Inl. bemidd.bureau

Silvertant, 045-311286.
Het adres voor al uw

verzekeringen!
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. VRIJGEZELLEN-AP-
PARTEMENT, event. jong
echtpaar, huursub mog.
Landgraaf.o4s-320079.
Centrum WIJLRE, luxe klei-
ne woning zonder tuin met
dakterras. Tel. 04451-1758.

Te huur gestoff. BOYEN-
WONING, 5 slpks te cen-
trum Brunssum. Ook gesch.
voor privêdoeleinden. Br.o.
nr. B-4265, L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
APPARTEMENTEN te huur
Strabeek 55, Valkenburg.
Tel. 04406-40499.
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.
Per 1-5-1990 t.h.a.: comfor-
tabel 1-pers. app. Nieuw-
straat KERKRADE. Woonk.
slaapk.-keuken-douche-
toilet-berging-cv. , Huursub-
sidie mogel. Inl. 045-351740

Te k. BOCHOLZ-C, I zeer
mooi voll. gemeub. app. met
kl. t.v., koelk. (alles nw.),
voor 1 pers. met vast werk.
Aanv. direct, huurpr. ’ 550,-
-p.m. all-in, waarb. ’ 1.000,-.
Br. Postbus 21106, 6369 ZJ,
Simpelveld

Appartement a.d. MARKT te
Schaesberg, geh. gemeub.,
woonk., slaapk., openk. met
eetbar, badk., cv., ’680,-
-p.mnd. Tel. 045-412035.

KERKRADE-Bleyerheide te
huur een nette rustige eta-
gewoning, geschikt voor
echtpaar of alleenstaande,
’BOO,- mcl. stookk. Inl.
04490-48180.

Onroerend goed te koop aangeboden

Open huis heden 19 april
van 17.00 tot 19.00 uur.

Heerlen, Zomerstraat 53
Centraal gel. eengezinswoning met tuin, berging en
achterom. Hal, entree met garderobenis en voorraadk.
Gezellige woonk. ca. 32 m2. Gesl. keuken met plav. vl.,
eenv. keukenblok. 3 slaapk. Luxe badk. met douche, v.w.
en 2e toilet. Vaste trap naar ruime bergzolder met 4e

slaapk. Prijs ’ 129.000,- k.k.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ BV

Tel. 045-712255.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
SCHIN OP GEUL halfvrijst.
woning met garage, bwj. '81,
pr.n.o.t.k. Tel. 04459-2697,
na 14.00 uur.
HEERLEN, Middelburgstr.
19, gerenoveerd woonhuis,
geh. voorz. van nw. koz. en
dubb. begl., woonk. en open
eiken keuken met veldbr.
stenen en sierpl. Onderverd.
met plavuizen en eiken deu-
ren, 3 slpks. met nw. pla-
fonds met sierpl., badk., zol-
der, geh. pand onderkel-
derd, verwarming en boiler.
Aangel. tuin met vijver. Prijs

’ 105.000,-. 045-727150.
Te k. HEKSENBERG
hoekw. m. gr. tuin, voorz.
van rolluiken. Ind: woonk.
met parketvl., eik. keuk. m.
plavuizen, serre en berging,
3 slpk. en zolder, pr.

’ 95.000,-kk. 045-227887.
HEERLEN, Utrechtstr. 11,
goed onderhouden woning,
kleine tuin, 3 slpkmrs., com-
plete keuken, cv., onderkel-
derd, ’ 87.000,- k.k. Wijman
& Partners Vastgoed, 045-
-728671.
HULSBERG, Jkhr. van der
Maesenstr. 40. Halfvrijst.
woonh. met flinke tuin. 4
slpkmrs., grote berging en
carport voor 2 auto's. Prijs
n.o.t.k. Wijman & Partners
Vastgoed, 045-728671.
KERKRADE, St. Pieterstr.
232-234, vrijstaande woning
geschikt voor dubbele be-
woning op perceel van ca.
900 m2, ’150.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed, 045-728671.
ÜBACH O. WORMS, Sloter-
straat 82, goed onderhou-
den eengezinswoning met
cv., grote tuin, 2 slpkmrs.
’82.500,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed, tel.
045-728671.
MARGRATEN: goed onder-
houden vrijst. woonh. m.
gar. en tuin, mooie ligg. Tel.
na 18.00 uur. 04406-15830.
GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601. .
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Kamers
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
Te huur mooie gemeubileer-
de KAMERS met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380.
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.
Gem. ZIT/SLPK. m. eigen
keuken te h. voor nette pers.
Schaesbergerweg 103,
Heerlen. Tel. 045-415718/
725053.
Te huur zit/slpk te HOENS-
BROEK. Na 14.00 uur 045-
-229654.
SITTARD, te huur studen-
tenkamer, tel. 04490-15037.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Te koop HOUTBEWER-
KINGSMACHINES 220 V.
Tel. 045-452217.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22x
18. Tel. 04490-15338.

Reparaties

De Gouden Schaar
KLEDINGREPARATIES

Ook veranderingen in leer en bont.
Passage 2, Hoek Emmaplein, Heerlen. Tel. 045-711790.

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIES 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
FAXPAPIER aïië maten,
goede prijzen. Henstein H.O
Tel. 04490-50438, (tevens
faxnr.).

Hobby/D.hjz.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Transacties
Te k. SLAGERIJ-INVENTA-
RIS. Tel. 04747-1720.

Auto's

Alles schoon!!
Met KARCHER reinigingssystemen:

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

Het complete KARCHER programma vindt u bij

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

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

stuurbekr. etc. etc. blauwmet., aug. 1989, schadevrij. 'Fabrieksgarantie, ’ 10.000,- onder nieuwprijs.
Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

Kunt U rekenen???
10% korting

Op al onze gebruikte auto's
Panda 34 wit 1986
Panda 750 CL, donkerrood, 15.000km!!! 1987
Panda 750 CL, wit en striping 1988
Panda45 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 diversevanaf 1985
Fiat Uno 70 super grijsmet 1984
Fiat Uno 75 SX iE blauwmet 1988
Ritmo 60 L, 5-drs, LPG, blauw 1985
Citroen AX 1.0 E rood 1988
Citroen BK, beige 1983
Citroen 2 CV 6 transat, wit en striping 1984
Mazda 3231.5 GT donkergrijsmet 1982
Mitsubishi Colt 1.2GL blauw 1985
Peugeot 205GTI, wit 1984

Bovaggarantie - Inruil - Fianciering
Fiat Creusen Heerlen

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

voor nieuw of gebruikt

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

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.

"7 OF^EEL-e

Miiriimg
Haefland 2, Brunssum

Tel. 045-257700.

Welling Opel
biedt aan:

Kadett 3-drs. 1.3 GL '87
Kadett 3-drs. 1.8 S Club '88
Kadett 4-drs. 1.6 IElegance

'88
Kadett 3-drs. 1.3 Club '88

Kadett 3-drs. 1.2 S'B6
Kadett 3-drs. 1.3 Club '87

Kadett 3-drs. 1.3 S '86
Kadett 4-drs. 1.3Limited '87
Kadett 3-drs. 1.2S Sport '85

kadett 3-drs. 1.3 S '85
Corsa 3-drs. 1.3 '88

Corsa 4-drs. 1.2 S '86
Ascona 5-drs. 16 S '86
Omega 2.0 I 4-drs. '88
Citroen Visa 1.1 E '86

Nissan Sunny Coupé 1.6 ,
SLX '88

Ford Escort 3-drs. 1.4 CL
'86

Ford Escort 3-drs. 1.3 '84
Honda Civic 1.3 autom. '85
Toyota Starlet 12 Valve '87
Peugeot 205 3-drs. Accent

'88
BMW 31582

Inr. en financ. mog.

"7 QF^L-e

Haefland 2, Brunssum.
Tel. 045-257700.

Ford Escort
Ghia, nov. 1987, diesel,

blauwmet. km.st. 85.000,
i.perf.st.

Ford Fiesta
dcc. 1986, benz. blauwmet.

km.st. 20.000
04950-42816 na 18.00 u.

Prisma 1.61Esymbol '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

i_f_£_s^»i

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.

Volvo
360/ 2 Liter, injectie, sedan,
wit, bwj. 11-'B7, 40.000 km.,

in nw.st. pr. ’ 19.000,-.
Tel. 045-226450

Citroen BK I.6TRi '87
Nissan 1.3 DX'B4

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

Akerstraat 150, Heerlen.
Tel. 045-717755.

FIAT bus diesel inger. voor
paardenvervoer moet wor-
den opgeknapt, zeer ge-
schikt voor ombouw camper
Wil event. ruilen voor trailerTe1.04747-1720.

Auto Landgraaf
biedt aan kijk en vergelijk

Kombi's/
Bedrijfswagen

VW Passat Avance uitv.
zwartmet D z. mooi '87;
Opel Kadett 1.2 S station s-
drs blauwm. '85; Rekord 1.9
N station m. LPG '82; Opel
Kadett 1.3 station blauwm.
'81; Renault 11 TD Van D gr.
kent. rood '84; Renault 5 TL
Van blauw '84; Renault 4F6
bestel geel kent. wit '81; Su-
zuki carry pick-up 22000

km. wit '85.
"Erkend Bovag bedrijf

*Eigen werkplaats
*Finan. zonder aanbet. mog.
"Alle keuringen toegestaan

"Inruil mogelijk
"Keuze uit 12-3 mnd gar.

"VVN keuringsstation
"Garantie boven ’ 10.000,-.

Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto

Landgraaf Heerlerbaan 74-
-76, Heerlen. Tel. 045-

-424268-424231.

Auto Landgraaf
biedt aan kijk en vergelijk
VWGolf GTI 16Vrood 1e
eig. schadevr.'B7; Nissan

Sylvia Turbo 1e eig. 35.000
km'B7;Opel Omega 2.3 Tur-
bo D grijsmet. '87; BMW 628
CSI m.v. ace blauwm. '84;
Toyota Supra 2.8 I grijsm.

als nw '83; Renault 21 GTS,
grijsmet. '87; Lancia Prisma
1.5 d.blauw '85; Opel Asco-
na 1.81 GT HB grijsm.'Bs;

Ford Siërra 1.6Laser wit '85
Mercedes 280Cm.z.v. ace.
autom. '79; Mercedes 240 D
W 123 groen'7B; Audi 100

CC autom 5E goudmet v.ex-
tra's '86; Audi 80CC 5-bak
velours-int. wit '87; BMW

5251 m.ABS schuifd. sportv.
enz. blauwm '86; Opel Re-
kord 2.21 Luxus blauw '86;
Rekord 2.0Sautom. '82;

Kadett 1.6SLuxus m.open
bak als nw '83; Kadett 1.2

SR uitv. groen '82; Ascona S
steenrood in nw.st. '82; As-
cona 1.6S4-drs groen '82;
Ford Escort Laser wit m.v.
ace '82; Datsun Cherry GL
rood z. mooie auto '83; Dat-
sun Cherry GL uitv. blauwm.
'81; Daihatsu Charmant 1.6
Luxe rood '84; Honda Quin-
tet 5-drs grijsm. als nw. '82;
Accord Sedan zilver '81; La-
da 2105 GL rood 60.000 km
z.mooi '86; Lada 2105 GL

'82; Volvo 345 GL 5-drs 1.4
wit z.mooi '84;VW Golf GTI
1.8 schuifd. LM-velg. zw. '81

Diesels
Audi 80 GT Turbo diesel

blauwm. '86; Opel Omega
2.3 Turbo diesel grijsm. '87;
VW Golf GTD Turbo D m.z.v
ace rood, '86; Toyota Corol-

la diesel 1.8 HB zilver'B7;
Daihatsu Charade D Van wit

'87; VW Passat D 3-drs
blauwm. als nw. '84; Merce-
des 240 D groen W 123, '79;
Ford Siërra 2.3 D 5-drs wit

'86; Ford Granada D wit '79.
Cabriolets

VW Golf Cabrio m.div. ace
goudm. als nw '81; VW Golf

GLS cabrio blauwm.'Bl;
Talbot Samba cabrio 1.5

rood als nw '83;

Automaat
Opel Kadett 1.3S autom,

groenm. z.mooi '81; Rekord
2.0SBerlina aut. blauw '82;
3x Volvo 340 autom. bruin z.

mooi '78;
Inruilers

BMW 318 groen '78; Mazda
626 2.0 Sedan rood '82;

Mazda 323 1.3 rood als nw.
'81; Mitsubishi 2.0 GSR Sa-
porro blauwm. '80; Taunus
2.0 6cyl. statxar. z.mooi v.

liefheb. '75; Taunus 2.0 6cyl.
LPG neige '80; Rekord stat.
2.3Dbruinm. '81; Commo-

dore 2.5Sgrijsm. '81; 2x As-
cona '79-80; Mazda 626
coupé blauwm. '81; 3x R 5

'79-'B4 v.a.; Lada 1500 stat.
car wit '82; Lada 1200 Se-
dan beige '82. "Erk. Bovag
bedrijf "Eigen werkplaats

"Finan. zonder aanbet. mog.
"Allekeur. toegest. "Inr. mog

"Keuze uit 12-3 mnd gar.
"VVN keuringsstat. "Gar.

boven ’ 10.000,-.
Kom vrijbl. kijken en vergel.
bij Auto Landgraaf. Het a-

dres voor de betere gebruik-
te auto. Auto Landgraaf

Heerlerbaan 74-76, Heerlen
Tel. 045-424268-424231.

Tek. AUDI 80 1.9E, mei'B7,
d.rood metal., 1e eig.,
88.000 km, sportpakket, el.
schuif/kanteld., i.z.g.st. 045-
-412467 na 18.30 uur.

19 april '40-'9O
Pap en mam Meijer-Linskens

Hartelijk gefeliciteerd kinderen en kleinkinderen^

advertenties ond«'
BRIEFNUMMER-

W _____:__ de advertentie te
Driekwart eeUW vermelden.
weer een feest. Van harte , J
gefeliciteerd en op naar Als u ons voor 12 uur 'sj.

de volgende kwart eeuw. gens belt, staat uw TC
Van Peter, José, Thea, LO de volgende dag al \

Marjo, Sandra, Huub, Astrid, Limburgs Dagblad/Tel."
Ingrid en Yvonne. 719966.

Te koop BEDFORDBUS pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-728386.
Te k. BMW 316 met LPG,
div. extra's, 1983, ’5.750,-.
Kissel 46A, Heerlen.
Tek. BMW 316, nw. type, 4-
drs., bwj. 22-11-'B4, km.st.
65.000, vr.pr. ’14.250,-.
Honigmannstr. 8, Landgraaf
Tel. 045-425949.
Chevy BLAZER, '78, 8 cyl.,
aut., airco, ’6.750,-. 045-
-211071. Inr. mog.
Van part. CITROEN AX 11
RE, kleur rood, bwj.'BB/'B9,
2.600 km., nog nieuw! Vr.pr.
’13.200,-. Te bevr. Eiken-
derweg 77, Heerlen. Tel.
045-712158.
Citroen GSA COMBI, bwj.
'84, APK gekeurd, ’ 4.200,-,
Eisenhowerstr. 9, Eygels-
hoven.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.'79, zeer apart. VW Golf
Caddy t.'B7, in nw.st.

’ 9.900,-; Mazda 6262 cou-
pe 1.6 GL, t.'Bl, ’3.500,-;
2x Golf GTi, alles '83, in nw.
st. ’5.900,-; Ford Escort
1300 GL t. '83 ’6.900,-;
Ford Fiesta 1100 S t.'Bo
’2.400,- Mitsubishi GAlant
1.6 GL t.'B2 n.m. ’3.900,-;
BMW 520, 6 cyl., autom., t.
'81, ’ 3.900,-; Volvo 244 GL
t.'Bo, ’ 3.500,-; Ford Fiesta
t.'B4 nw. model ’6.900,-;
Mitsubishi Colt Turbo t.'B3
’7.900,-; Diahatsu Chara-
de diesel, nw. mod., 5-bak,
t.'B4, ’ 6.900,-. Toyota
Sportswagon , t.'79,
’1.400,-; Datsun Cherry t.
'81, ’ 1.700,-; Volvo 240 GL
6 cyl. Diesel t. '83 ’ 8.900,-;
BMW 315 t. '83 ’7.900,-;
VW Kever bwj. '72 in nw.st.
’3.700,-; Datsun Cherry t.
'82 ’2.900,-; Opel Kadett
station t.'Bl ’ 3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’ 1.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700,-; Opel Rekord 2 L
S, t.'B2, f 2.900,-; Renault 4
stationcar, geel kent. t.'B3,
’2.900,-; Datsun Bluebird
1.8 GL stationcar t. '83

’ 6.500,-; BMW 320 6 cyl.,
aut., t.'Bo, ’3.900,-; Ford
Escort station t.'Bs LPG
’6.900,-; Opel Kadett 1600
S Coupe bwj.'79 ’3.900,-;
Lada 2105 t.'B4 ’2.300,-;
Renault 5 TL t.'B3 ’ 4.900,-;
Golf Sprinter t.'Bl, ’3.100,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t.'Bl ’4.900,-; Opel Manta
2L SR, HB, t. '80, ’ 2.900,-;
Opel Kadett bwj.'Bl,
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 200 GT, '81, ’2.900,-;
Opel Rekord 2 L, t.'B2,
’3.500,-; Datsun Violet 5--
bak, t.'B2, ’2.700,-; Opel
Kadett station, '81, ’4.900,-
Simca bestel '82, ’2.900,-;
Opel Ascona "t.'Bo, ’ 2.700,-
Div. goedkope inruilers, alle
auto's met nieuwe APK.
Geopend van ma t/m vrij van
09.00-19.00 uur, zat. tot 17
uur. Inr. fin, gar. mog.
Opel ASCONA 1.6 S, '83,
’5.900,-; BMW 732i, aut.,
m.'Bl, ’5.750,-; BMW 730
aut., '79, ’2.900,-; BMW
320-6, LPG, '81, ’3.500,-;
Renault Fuego '81,
’3.250,-; Renault 18 TD,
'83, ’4.250,-; Mazda 323
GT, '82, ’3.750,-; Corolla
Station, '80, ’ 2.250,-; Hon-
da Civic, '81, ’2.500,-. Inr.
mog. 045-211071. Over-
broekerstr. 54, Hoensbroek.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
Te koop gevraagd alle mer-
ken AUTO'S. Tel. 053-
-326242, ook 's avonds.
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, Rijkswegi
Centrum 97.
Te koop gevr. alle merken "AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar, 045-416239.

Fiat PANDA 45, bWk,
APK 4-'9l, vr.pr. ’2*
Tel. 045-415528. _^
Te k. Ford GRANADA^Savoi, blauwmet. met^EAPKIO-'9O, bwj. 2-85,"

’ 8.600,-. Inl. 04744-3
Tek. Ford CAPRI 2.0 SJ
'79, i.abs.nw.st. pr. ’K
event. mr. mog. Tel.
726008. J\
Tek. FORD Escort 1-3':,
nieuwste model, bw
schadevrij, als nieu^
043-213059. ,
Ford ESCORT 1600 &\ ,
bak, 5-drs., schuifd. |
metal. zilver, spoilers,
Tel. 045-721268.
Ford ESCORT 1100 L'
5-versn. bwj. !■

’ 8.500,-. Tel. 045-721*5
Ford SIERRA 1600 L^imefal. grijs, de£

’9.750,-. 045-721268^
Wegens omst.heden J*Ford FIESTA lIOODe^mcl. trekhaak, APK, bWI
vr.pr. ’2.450,-. Wille1*!,
Rijkestr. 11, K»
Landgraaf. ___^/
Te koop Honda CIVIC'
1-'9l, pr. ’750,-. Ra;
boschstr. 51, Huls"
Arengsgenhout. ,
Tek. Honda CIVIC 1.3.'
5-gang, bwj. '81, 4 nw- i
den, nw. uitlaat, iz/

’ 3.500,-. 045-228015
17.00 uur.
Automaat HONDA Ci"jf|
'81, zilver, APK 5-'9Lj
mooi! ’ 2.450,-045-32^!,
Te k. LADA 1505, bwj-j,
pr. ’1.750,-. Tel. \
726008. _J
Mooie MAZDA 323 b«y
APK 4-'9l, vr.pr. ’ l-^l
Tel. 045-225913. J
MAZDA 323 automaat i'
tal. groen., 43.000 km. T
'84, 045-721268. A
Te koop MERCEDESJ,
D, bwj. 4-'BB, veel eK
pr.n.o.t.k. Tel. 045-462%
Te k. Mitsubhishi LAlf ■2000 Turbo, bwj. 'Bh,
zwart, i.z.g.st., techn. 1ï,
vr.pr. ’9.750,-. Inr. "Tel. 045-726008.
Te k. MITSUBISHI CoKt
D, "de luxe" bwj- «

’ 12.500,-. Tel. 043-64»/
Mitsubishi GALANT 2W
Turbo Diesel '81, APK *’ 2.650,-. 045-322619^MITSUBISHI Galant 2Z
turbo diesel, '84, nW- U
wit APK 2-'9l 045-3 Igff;
Nisan Micra '87, 23.00^bronsmetallic, 3-drs.,
’12.500,-. Autobedr-v
ARETZ Hrl. tel. 045-72]*
Te k. voor liefhebber >
KADETT B, 1972, ]%
met res. onderd., pr. ’Tel. 045-414790 _^x
Te k. Opel KADETT %
Fastback, 4 drs., 1969.'
zeldzaam mod. Wag6^
reeds voor 90% Qr,i
(’7.500,-). Tevens ,i
veel res. onderd. Prr1,

na 19 uur 045-414790^T.k. Opel KADETT G$ I
bwj.'B7, met veel extra'
n.o.t.k. Tel. 043-63772^Te koop Opel CORSA Ij
bwj. '84, APK, Zi
’5.600,-. Tel. 045-27'
b.g.g. 251081.
Te koop Opel KADEfT^S bwj. okt. '81, APKS
1013%. Tel. 045-4197^:
Te koop Opel REKOPpj
S Berlina, 79, nw. kopP ,j
uitlaat, APK, als nw- iji

’ 2.900,-. Tel. 045-4gl>:
Opel KADETT Coupéj
APK 2-'9l, apart n

’ 1.950,-. 045-218925^
Te koop Opel REKOfll^LS bwj. '85, 5 versn-. (
vergr., vr.pr. ’9.750--'mog. Tel. 04490-226^Opel Corsa '88, 3-drs-
24.000 km, /13.500-'>
ARETZ, Barbarastr. 1"
Tel. 045-721268. __^
Opel KADETT 1200 Lflidrs., veel extra's, kle"' f
nw. model, ’12.900,-
-045-721268.

AUDI 80 bwj. '80,
drs. APK, i.z.g.st. ’ 2>
Tel. 045-720951. ___^jl
Van part. te koop AL/C» P
'80, geen 2e zo mooi, v
t.k. Inl. 045-225454^;

Voor Piccolo's
zie verder pagina
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Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: I'm there for you,
babe.

19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Tatort. Duitse krimiserie. Afl.:

Pleitergeier.
22.00 Rescue 911. Presentatie: Wil-

liam Shatner.
22.50 Journaal.
23.00 Match Barend en Van Dorp.
23.40 Kojak. Amerikaanse politiese-

rie. Afl.: Conspiracy of Fear.
00.40 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiim

LDE TOPi

f VAN DEZE WEEK ]
9A ■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■""'t.■■. ■~ I

BIJ AANKOOP VAN 29,90 AAN C.D.'s
VAN NEDERLANDSEARTIESTEN
KRIJGT U DE NATIONALEPREMIE
CD. VOOR SLECHTS (- _

"Rock city nights".
Fantastische verzamelaar.
M.0.a.: Queen, Toto, Texas,Rainbow.
DEZE WEEK 0Q95

FLEETWOODMAC'Behindthe
mask". Nieuwste CD.
M.0.a.: "Save me" O_^ 95
DEZE WEEK o*+.

l^uoGELznnc
Daarkun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

RTL Plus

"Hanna Schygulla in 'Die Ehe der Maria Brown'. (Neder-
land 2 - 20.27 uur)

Nederland 2

EurosportDuitsland 3 SWF

SAT1

Duitsland 2

België/RTBF 1

Limburgs dagblad televisie en radio donderdag

AVRO
15.30 (TT+«»)Service Salon. Geva-

rieerd middagmagazine.
16.55 Post!! Correspondentierubriek.

Afl. 3: Rogues and rebels.
17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
18.00 "«Ontdek je plekje. Vandaag:

Hoorn. (herh.).
18.10 Van huisschaker tot club-

schaker. Schaakcursus met schaak-
meester Hans Böhm. Afl. 7. (herh.).

18.30 David de kabouter. Tekenfilm-
serie. Afl. 5: De Tiroler gems. (herh.).

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma.

Presentatie: Bas Westerweel.
20.00 (TT-t-«»)Journaal.
20.27 Die Ehe der Maria Braun.

Westduitse speelfilm uit 1979 van
Rainer Werner Fassbinder. Duitsland
1945. Twee dagen na het huwelijk
van Maria en Hermann moet Her-
mann naar het front.

22.30 (TT)Tussen kunst en kitsch.
Experts vertellen bijzonderheden
over door het publiek aangedragen
kunstvoorwerpen. Presentatie: Cees
van Drongelen. Aansl.: Bekendma-
king van de winnaars van de Nationa-
le Vakantie loterij.

23.20 Karel. Praatprogramma.
00.00-00.05 Journaal.

Nederland 3 BBC Europe

13.00 Rainbow.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Sounds like Music.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC. Afl.: The
Riddlers.

16.00 Hot dog.
16.10 The Wombles.
16.15 Dastardly and Muttley.
16.35 Children's Ward 11.
17.05 Count Duckula. Afl.: Hunch-

budgie of Notre Dame.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Strike it lucky.
19.20 Tomorrow's world.
19.50 Dallas.
20.35 Victoria Wood. ■

21.05 EL C.I.D. Afl.: Dog Days.
22.00 News and weather report.
22.30 Horizon.
23.20-00.10 Making Out.

07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
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 and Weather.
12.05 Open Air.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime Live.
14.00 One O'clock News.
14.30 One hundred years.
15.20 Gardeners direct.
15.50 World snooker.
16.00 Plunder : Ned Sherrin.
17.35 Tricky business.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Volgens aankondiging.
19.00 Six O'clock News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the Pops.
20.30 Eastenders.
21.00 Yes, Minister.
21.30 Russ abbott.
22.00 Nine O'clock News.
22.30 Birds of a Feather.
23.00 Tomorrow's World.
23.30 Newsnight.
00.15 Weatherview.
00.20 Volgens aankondiging.

06.00 Reich und schön. Amerikaan-
se serie. (herh.).

06.25 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland. Gevarieerd magazine.

08.30 RTLaktuell.
08.35 Tele-Boutique. (herh.).
09.00 RTLaktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

(herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill, Amerikaan-

se serie. (herh.).
11.00 Explosiv. (herh.).
11.45 Dr. Med. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. (herh.).

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Arthur the invisible bear.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Familie Munster. Amerikaanse

serie. Afl.: Lily macht Karriere.
16.30 Action - Neu im Kino. Filmtips

van Isolde Tarrach.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Spiel mit: Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr. Med. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. Afl.: Man spricht nicht
über Dunkelheit.

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Intrige.

20.15 Zwei gegen Tod und Teufel.
Westduitse speelfilm uit 1975 van Pe-
ter Schamoni.

21.50 Der Greifer. Franse speelfilm uit
1975 van Philippe Labro.

23.35 RTL aktuell.
23.45 Frankfurt Kaiserstrasse.

Westduitse speelfilm uit 1981 van Ro-
ger Fritz.

01.15-01.20 Aerobics.

!3°o-13.05 Nieuws voor doven en
VAR°hthorenden-
le)}0 Museumscnatten- (herh.).

■V Neighbours. Australische serie.

tjjm en zijn partner Ross zijn van plan
*>ri zaak uit te breiden.
"04 Pugwall. Australische jeugdse-
|e- Afl. 12: De vakantie. Supes wint
.j^r. vakantie in een stacaravan.

""Journaal.
41 Cult. cultureel jongerenpro-

lBftmma- Thema: Reclame."06 Dommel. Tekenfilmserie. Afl.:
|,j k|usjesrobot en Ik ben geniaal."29 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: De
IBdnboes-■jJO De Snorkels. Tekenfilmserie.to!' De gekke schaduw, (herh.).£00 ""Journaal.

"22 ««De baas in huis? Ameri-
-1 aanse comedyserie. Afl.: Voor Tony,

liefs. Tony zoekt een makke-r v ak zodat hij een hoog gemiddeld
~3'er kan halen., 46 "«Anita and the Kids of Uni-e<* Europe. Muzikaal programma
1,an Anita Meyer met jeugdig muzi-

-2
a-l talent. Vandaag: Luxemburg."'8 Lingo. Woordspel gepresen-

joe|rd door Robert ten brink.I 2 Fantastico. Rijk en beroemd,
jj'Jowprogramma met Robert Long.

f ,'°s Achter het nieuws. Actualitei->rubriek.
'9 Op 't scherpvan de snede. En-

Pe|se comedyserie. Afl. 3: Een hardejn9reep. Er moet bezuinigd worden.
£°° ""Journaal.
8 ? Impact. Roets in Rotterdam. Afl.

|v Toen de bommen vielen.
l'50-23.55 Natuurmoment. Het Na-

Urrnonument Midden Herenduin.

yeter Fleischmannn, Angelika Stute en Isolde Barth in
Tevel', (Duitsland 1 - 23.00 uur)

__
i 0-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.

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 De waslijn. Programma over de

Nederlandse samenleving en de im-
migranten.

18.15 Stadskronkels. Documentaire
over de Staatsliedenbuurt in Amster-
dam. Afl. 4.

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

gramma.

der van Kooperation Bildung. Afl. 6:
...da mussen wir darm notfalls Ge-
setzte übertreten.

14.15 ""Festival der stimmen. De
opare-zanger Hermann Prey zingt
balladen van Schumann, Wolf en
Loewe.

15.10 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Wenn es dem bö-
sen Nachbarn nicht gefallt.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Komm Puter! Computer-maga-

zine.
16.15 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Barbara Biermann.

16.25 Pfiff. Sportprogramma voor jon-
ge kijkers.

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

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

17.45 Die Wicherts von nebenan.
Serie. Afl.: Ernste Lage. Aansl.: Ren-
te, aber sicher, serie programma's
waarin aan de hand van korte scènes
alle vragen m.b.t. pensioenverzeke-
ring beantwoord worden. Vandaag:
Heiratserstattung.

18.20 Die Wicherts von nebenan.
Serie, vervolg.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Tele-As. Spelprogramma waar-

in de televisie centraal staat.
20.30 »«10 oder geh'n. Reisquiz.

Vandaag: Marokko.
21.00 Titos verschlissenes Erbe.

Documentaire over hervormingen in
Joegoslavië.

21.45 Heute-Joumal.
22.10 Was nun...? Klaus Bresser,
Klaus-Peter Siegloch en een verras-
singsgast stellen vragen aan promi-
nente politici.

23.10 ZDF Sport extra. WK ijshockey:
Zweden - West-Duitsland, vanuit
Bern. .

00.00-00.05 Heute.

de regionale studio's).
20.00 Der Unverbesserliche. Franse

speelfilm uit 1975 van Philippe de
Broca. Victor Vauthier komt net uit de
gevangenis, maar al snel blijkt dat hij
niet veel geleerd heeft.

21.36 West 3 aktuell.
21.50 Bliek in den Spiegel. Franse

serie. Afl. 2. Dora Stern reist naar
Nice om meer over haar ongeluk te
weten te komen.

22.50 Mitternachtsspitzen: Richard
Rogier ontvangt gasten

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Licht informatief

ontbijtprogramma.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia.ltaliaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 Bonjour les clips.
14.30 Matinee. Met: The edge of night

en As the world turns, tv-feuilletons.
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show.
18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.

19.10 Press gang. serie. Afl.: Het ver-
moeden. Linda en Spike trachten hun
verhouding voor de buitenwereld ver-
borgen te houden.

19.35 Vogels kijken. Serie natuur-
films. Vandaag: De zwarte ooievaar.

20.00 ""Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek.
21.09 (TT)De bezetting. Documentai-

re serie over het Koninkrijk der Ne-
derlanden in WO 11. Afl. 19: De oorlog
in het zuiden.

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

22.45 Gemeentewijzer. Les 7.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique

17.15 Tagesschau.
17.25 Karracho. Das WWF-Gewinn-

spiel.
17.35 Das Buschkrankenhaus. Se-

rie. Afl.: Marilyn und die Rocker. Aan-
sl. Karracho.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Wer Hass sat... Serie. Afl.: Das

neue Haus.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Unter deutschen Dachern. Do-

cumentaire-serie. Afl.: Der Störfall,
een kijkje in een kerncentrale in Oost-
Duitsland.

21.00 Der 7. Sinn. Verkeerstips.
21.03 Harald & Eddi. Humor en sket-

ches met Harald Juhnke en Eddi
Arent.

21.33 ""Kein schoner Land. Liede-
ren, landschappen en muzikanten.
Vandaag uit de Oostenrijkse Steier-
markt.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Frevel. Westduitse speelfilm uit

1983 van Peter Fleischmann. Inspec-
teur Lohmann gaat op onderzoek uit
als een vrouw haar zoon vermoord
heeft.

00.35 Tagesschau.
00.40-00.45 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 3 West 07.00 VJ Kristiane Backer 12.00 Remo-
te Control. 12.30 Club MTV. 13.00 Sa-
turday Night Live. 13.30 MTV Spotlight.
14.00 MTV's afternoon Mix. 16.00 The
Phil Collins Story. 17.00 3 From 1 at 5.
17.15 MTV's afternoon Mix. 17.30
MTV's Coca Cola Report. 17.45 MTV's
afternoon Mix. 18.30 MTV's Greatest
Hits. 19.30 The big picture. 20.00 Sa-
turday Night Live. 20.30 Club MTV.
21.00 MTV Spotlight. 21.30 Headban-
gers bali. 23.00 MTV's Coca Cola Re-
poirt. 23.15 VJ Maiken Wexo.

MTV Europe

07.00 Daybreak. 08.00 News and wea-
ther. 08.15 Videofashion. 08.45 The
Mix. 09.00 News and weather. 09.15
The Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On The
Air. 18.30 Blue Night. 19.30 News and
Weather. 19.45 Time Warp. 20.00
Classic movie. 22.00 News and wea-
ther. 22.15Korean Air Golf Round Up-
date. 22.20 Kmo Klub. 00.20 News and
weather.

Super Channel

06.00 International Business report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The D.J. Kat Show. 09.30 WK
circus. 10.00 Trans World SPort. 11.00
Europacup I basketbal. 13.00 WK bok-
sen. 15.00Wereldcup dressage. 16.00
Adventure Hour. 17.00 W.K. ijshockey.
19.00 Motof- Sport news. 19.30 Trax:
sportmix. 20.00 Vooruitblik WK voetbal.
21.00 Europacup I basketbal, finale
live. 23.00 WK ijshockey. 01.00 Austra-
lian football.

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF

13.45 ...wenn aber das Salz schal
wird? Documentaire serie in het ka-

08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 28.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 30. (herh.).
14.55 Der Gauner und das Madehen.

Amerikaanse speelfilm uit 1978 van
Bernard McEveety. Na jarenlang af-
wezig te zijn geweest, ontdekt Timo-
thy Donovan dat hij een dochter heeft.

16.25 A boat ride. Afl. uit de serie Play
time.

16.40 Bauerliches Leben im Mitte-
lalter. afl. uit de serie Erlebte und ge-
lebte Geschichte: Leben im Mittelal-
ter.

17.00 Telekolleg I. Cursus Engels
voor beginners. Les 28.

17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 30. (herh.).

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

Tekenfilmserie. Afl. 15: Das goldene
Spanien. (herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Eine
sanfte Landung.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Liebling, ich werde jünger.

Amerikaanse speelfilm uit 1952 van
Howard Hawks. Bij toeval ontdekt en
drinkt de chemicus Barnabas Fulton
het middel van de eeuwige jeugd.

21.05 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.20 Ausgefragt. Journalisten in ge-
sprek met FDP-politicus Rainer Brü-
derle.

21.50 Sport unter der Lupe. Sport-
programma.

22.35 Jetzt schlagt's Richting.
22.40 Miami Vice. Amerikaanse poli-

tieserie. Afl.: Samurai.
23.25 Ohne Filter extra. Muziekpro-

gramma. Vandaag: Edgar Winter /
Riek Derringer.

00.25 Laatste nieuws.

België/TV 1
België/T/el/e 21

04.00 Musik Non Stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL-Themen 12.15 Casino Para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00RTL-themen. 17.15RTL-Mu-

sikduell. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traum-
tanzer.

Luxemburg/RTL

# Scène uit defilm 'Duel in
de diepte. (België/TV 1 -
16.00 uur) l

7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
.weerber. 17.05 Limburg Actueel.
Agenda en Muziek. 17.25-17.59
Het ei van Sint Joost.

Omroep Limburg

7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.). 9.00 Veronica's mees-
terwerken I: Wiener Akademie met
cello en fluit. 10.31 Muziek voor
miljoenen. 12.00 Veronica's mees-
terwerken 11. 13.00 Nws. 13.02 Ne-
derland muziekland klassiek. Peter
Bree praat met celliste Quirine
Viersen. 14.00 Metronomium.
15.30Zeggen en schrijven. VPRO:
16.00 De beweging met om 16.00
Het concert: Collegium Europae
met sopraan en cello; 17.00 Het
portret. 18.02 De verschijning en
het verschijnsel; 19.30 Het feuille-
ton: In het voetspoor van Mozart
(26). 20.02-24.00 Het Podium, met
om 20.02 De Wandelende tak: De
Wereldreizigers; 2102 Voorland;
22.02 Downbeat: Tobias Delius
Quartet; 23.02-24.00 Audio art: Mi-
chael Fahres met zijn glasharp.

Radio 4
6.35Radiofrühstück 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Musikzeit heute:
Country & Western. 15.00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight.
17.05 Oldiekiste 18.10 BRF-Ak-
tuell. 18.40-20.05 Jazz.

Belg. Rundfunk17.30 Scheepspraat. 17.35 Post-
bus 51 Radio-magazine. 17.55Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst. 18.40 Turks program-
ma. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20 30 Como vai?
21.00 Deutsch direkt. 21.30-22.00
Klassieke mechanica.

16.20 Schooltelevisie. 16.55 Vacature-
bank. 17.10 Nouba Nouba, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Duckula en
Kimbo. 17.35 Papa Bonheur, Ameri-
kaanse comedyserie. 18.00 Baby
boom, serie. Afl.: Séwrie noire. 18.30
Jamais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03Ce soir, actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.05 Autant sa-
voir, consumentenmagazine. Vandaag:
Laboratoria. 20.30 Un amour de
Swann, Frans/Duitse speelfilm uit 1983
van Volker Schlöndorff. Charles
Swann, kunstexpert en een rijk man, is
geliefd bij de Franse adel. 22.20 Le
monde du cinéma - rencontre dun troi-
sième type. Vandaag: Hommage aan
Jack Lemmon. 23.20 Weerbericht en
laatste nieuws. 23.45 Bourse, beursbe-

WDR 4
04.05 ARD Radiowecker. 6.05
Morgenmelodie. 9.05 Musikpavil-
lon 12 05 Zur sache. 12.07 Gut
Aufgelegt. 14 05 Auf der Promena-
de. 15.00Café-Konzert. 16.05 Hei-
matmelodie. 17 07 Musik-Express.
20 05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen.
22.30 Nachtexpress.

6.30-6.50 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 De rechten
van een kind. 10.00 De zonne-
bloem. 11.00 50+. 12.00 Nws.
12.05Kruispunt. 12.20 Tussen de
regels. 12.30 Gesprekken over
Exodus. 12.53 In gesprek met de
bisschop. 13.00 Nws. 13.10 De
Derde Wereld. 13.40 Da Capo.
14.00 Klasse. 15.00 Damokles.
16.00 NOS Cultuur, met om 16.00
Cultuur magazine; 16.45 Cultuur
special. 17.25 Marktberichten.

Radio 5
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.50 Het Koekoeksnest.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur.
20.00 Het orgeltje van Yesterday.
22.00 Nieuws. 22.05 Boem boem.
23.30-6.00 Nachtradio. (5.00 en
5.30 Nieuws.)

BRT 2

'4n* y little Pony- Amerikaanse te-
(^''lmserie. Afl. 5: Magische munten
4f J- Aansl.: Duel in de diepte, serie,
k," bekentenissen; Het geheim vanl?. âr|cha.
A«i Sinja Mosa. Braziliaanse serie.

Nieuws.
la. 0s T'k Tak. Animatieserie. Afl. 234.

0W
& Plons. Afl.: Plons en het ver-

18.iQnen kuikentje.
dg Draaimolen. Kinderserie. Van-
j6

a9: Monkie; Wat moet je doen als
t.B,6en monster ziet dat erg op eenlQ? "ijkt?
wj: Jacobus en Corneel. Afl.: Koks

l8 3
or ééndag.

anim tovenaar van Oz. Japanse
Ha^a,ie--rie. Afl. 47: Dat kan alleenl.^erteen.l50s dur natuur.
fQr Programma van het ACV-ln-iïjj'atief.
av- ededelingen en programma-an cht-

\qq Nieuws.
ri 6 Het Capitool. Amerikaanse se-
'e j^Q 12. Barrington tracht er achter
"ïO per^wie Julies aar|bidderwordt.

Sp6l e'ice! Quiz waarin twee duo's
„sch_fn °P vierentwintig televisie--51-oactll 7e Prehistorie. Rock 'n Roll en5l -30 Bteit-Deel 4: 1958.
i. panorama.

336. Madge rekent af met een lastige
klant.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Wie schrijft, die blijft. Literair

magazine.
20.50 Zot, dwaas, boosaardig, zo

ben ik. Een zelfportret van James
Ensor.

21.45-22.20 Concert. Zevende sym-
fonie van van Beethoven, uitgevoerd
door het Berlijns Symfonie Orkest
0.1.v. Claus Peter Flor (Eurosvie-uit-
zending).

Duitsland 1
Fe Heute.

a d Unter der Sonne Kaliforniens.v^srikaanse serie. Afl.: Selbstbe-feüng.
h/° Aerobic - Fitness mit Ver-Cn*- Afl- 2-]> Heute.
i' 3 Wünder sind möglich. Repor-t&(herh.).

h ZDF-info Arbeit und Beruf.,!; Heute.
m, ""Linie 1. Westduitse speelfilm

'?4n 88 van Reinhard Hauff. (herh.).]__'!_] Urnschau.
l3 0n Persover-'-ht.

te ki DF-Mittagsmagazin met heu-- 13

14.n, Tagesschau.
1r,'. Sesamstrasse. Kinderpro-
l(3arnma.
f 6? uisneys Gummibarenbande.ixKenfilmserie. Afl.: Das Buch der
l5Q Uberer.15|qS Tagesschau.
1spr ey Dad! Australische comedy-
-15,3'e- Afl. 31: Verflixte Technik.

t> Mit der 'Wilden Emma' nach
l r|s. Documentaire over Kurt Bec-RV- I-
\£ tagesschau.

lig Das Recht zu lieben. Brazi-
'«.3q Se serie- Afl-58-Ifi| " °ie Trickfilmschau. Teken-
""4S 11t « unternehmen Arche Noah.
g. 'Uurdocumentaires over bedreigde

Afl. 4: Pfirsiche statt Stei-

radio

06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Das Sprachge-
nie. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love
Boat. Amerikaanse familieserie. Afl.
Skandal urn einen geheimnisvollen
Liebhaber. 09.50 Teletip Gesundheit.
Aansl. Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek.
10.05Teleshop. 10.30Hunter-Jagd in
heiGer Sache. Amerikaanse politiefilm
uit 1987 van James Darren. 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 Perrine.
Vandaag: Großvaters kaltes Gesicht.
14.30 Teletip Koehen. Aansl. Horos-
kop. 14.40 Love Boat. Vandaag: Die
Gophers grolße Super-Show. 15.30
Verliebt in eine Hexe. Vandaag: Tante
Klara und derElefant. 15.55 SAT.I. Te-
leshop. 16.05Rauchende Colts. Ameri-
kaanse western. Afl. Auge urn Auge.
17.00 SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn.
Australische familieserie. Afl. Karriere-
traume. 17.35 Teletip Fashion. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Ein Duke
kommt selten allein. Amerikaanse ak-
tieserie. Afl.: Der Tunichtgutneffe.
18.45 SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wet-
ter. 19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en program-
ma-overzicht. 20.00 T.J. Hooker. Ame-
rikaanse politieserie. Afl. Zu spat für die
Liebe. 20.55 SAT. 1 Bliek. 21.00 Tod
eines Callboys. Amerikaanse politiefilm
uit 1984 van Ivan Nagy. 22.40 SAT.I
BLICK. 22.50 Erben des Fluchs. Ameri-
kaanse politieserie. Afl.: Blut-
durst.23.4o Stunde der Filmemacher.
23.55-00.05 Programma-overzicht.

16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Just for fun. Engels jeugdpro-

gramma.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 30. (herh.).
18.30 (TT)Die Sendung mit der

Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
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22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. Trois nocturnes in

bes, opus 9, nr. 1, Chopin, uitgevoerd
door Catherine van Loo, piano.

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

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

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 AVRO Een -
Radiojournaal (7.30 Nws.). 8.33
AVRO Een met om 10.50 Leuter-
koek en zandgebak; 12.07-12.15
AVRO Radiojournaal en om 13.25
Financieel nws. 12.30 Nws. 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw. 14.07 Nederlands op AVRO
1. 15.07NOS Actueel. 16.07 Echo-
magazine. (17.30 Nws.). 18.35
Man en paard. 19.03 Onder tafel.
20.03 Voorwie niet kijken wil. 23.06
Met het oog op morgen. 0.02

.VPRO's Nachtleven, met om: 0.02
Midnight hour; 1.02 Viva musica
exotica; 2.02 Vergeten verhalen;
3.02 Les heures du mal; 4.02 De
VPRO op herhaling 5.02-7.00 Q,
Q, le Q.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Van-
daag... donderdag. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Vandaag... donderdag, vervolg.
8.53 Ontmoeting. 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Discogram.
12.48 lets anders. 13.04 Hier en
nu. 13.20 Heer en meester. 15.04
NCRV Coupe soleil. 16.04 De Fa-
milieshow. 17.04 Holland in de file.
19.03 De Will Luikinga show.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De haver-
moulshow. 9.04 TROS Gouden
Uren. 12.04 50 Pop of een envelop.
14.04 De nationale top 100. 18.04
De avondspits. 19.03TROSdance-
trax. 21.03 De CD show. 23.03-
-24.00 Sesjun.

richten. 23.50-00.00 Reflets du libera-
lisme, politieke uitzending.

19.00 Reflets du liberalisme, politieke
uitzending. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht. 20.00 Concert 21: A jazz ses-
sion: Sarah, Dizzy et les autres, jazz
met Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie,
Herbie Hancock e.a. 21.00 Le rêve d'l-
care ou l'histoire de l'aviation. Afl. 5.
(herh.). 21.55 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal, weerbericht en
beursberichten. 22.25 Carré noir: Je
suis fou, je suis sot, se juis méchant,
filmportret van de schilder JamesEnsor
(1860-1949). 23.20-23.50 Art 21: Palet-
tes, le dessous des cartes. (herh.).

16.05 TVS Infos. 16.15 Teil quel. 16.40
Telescope. 17.15 La Chance aux
Chansons. 17.45Gourmandises. 18.00
Des Chiffres et Des Lettres. 18.20 Re-
creation. 19.00 Teletourisme. 19.30
TVS Infos et Météo. 19.40 Papier Gla-
cé. 20.00 Les 90 Rugissants. 20.45
Nord-Sud. 21.30 Recontres Avec.
22.00 Journal Télévisé Et Météo. 22.30
Apostrophes. 23.45 Musique Classi-
que. 00.20-00.45 Continents Francop-
hones.
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Donderdag 19 april 1990 "30
Auto's

Ford Escort 1.8DCL 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-'B7 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 '82-'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
1.6LS'B6 1e eig. ’ 13.000,-
Kadett combi 1.6 '85 1e eig.
’11.500,-; Rekord 2.3 D '84
’7.250,-; Commodore '80
’2.250,-; Kadett combi '80

’ 3.000,-; VW Golf C Avan-
ce '87 1e eig. ’16.900,-;
Golf CL D '84 ’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 '80-82-
-'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
§oedkope inruilauto's v.

INTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.

KADETT 1300 SR '80,
’3.950,-; Golf GTI '80,

’ 4 950,-; Oldsmobile V8
met LPG '78, ’ 2.800,-. Tel.
045-721268.
Te k. Toyota CELICA 1.6 ST
coupé, bwj.'B3, APK ,'9l, sp.
velgen, br.bndn., nwé. kopp.
Auto verk. in nw.st. Schrijn-
werkersdreef 13, Dassen-
kuil, Geleen.
VW PASSAT 1600 CL, s-
drs., metallic, bwj. 3-'B2, km
117.000, van Iste eigen.,
zeer goed onderh., APK 4-
91. Prijs ’5.500,-. Tel.
04490-13077.
VW DERBY GLS, m. '80,
APK 2-'9l, Res.groenmet,
zeer zuinig, wegenbel.

’ 86,-, bijz. mooi, i.z.g.st. Pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-259809.
Te koop VW GOLF Scorpion
mooi en goed onderhouden,
met alle extra's zoals: schuif/
kanteldak, br. band., uitgeb.,
kuipstoelen, mooi interieur,
kl. zwart. bwj. t.'B3. Moet
weg wegens verhuizing
Duitsland. Pr. ’ 7.650,-. Tel.
04457-2312 na 18.00 uur.
VW GOLF 1.6 S, veel ex-
tra's, vr.pr. ’4.500,-. Tel.
045-751780.
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.
VW KEVER 1200 '84, zeer
mooi, metal. blauw, 045-
-721268.
Te k. VW POLO, bwj.'79, i.z.
g.st., ’1.700,-. Tel. 045-
-722741
VW GOLF 1.8 Miljonair, bwj.
'89, km.st. 15.000, i.z.g.st.
Tel. 045-417081.
VW GOLF i.z.g.st. sportvel-
gen, sunroof, enz. zilvermet.
vr.pr. ’3.750,-. Smaragdstr.
30 Muschemig-Hrl.
VOLVO 340 automaat, m.
'87, 40.000 km, in st.v.nw,
gunstige pr. 04490-34411.
Weg. omstandigh. te k.
VOLVO 343 DL, bwj. '81,
km.st. 89.000. Tel. 045-
-214035.
Te koop VOLVO 340 Luxe
automaat 3-drs. bwj. 4-'B7,
kl.rood, 1e lak, schadevrij. In
s.t.v.hagelnw. Zeldz. m.

’ 9.950,- met recent keu-
ringsrapp. 043-254462.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Tek. Opel ASCONA 1.9 bwj
'79, APK t/m 1-91, vr.pr.
’1.250,-. Coelgroevenstr.
14, Eygelshoven. Tel. 045-
-460554.
PEUGEOT 305 GLS, 10-'BO
APK 4-'9l, goede st., vr.pr.
’850,-. 045-319328.
Te k. VOLVO 66 autom., bwj
'79, APK 4-'9l, ’ 650,-. Tel
045-316940.

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.
RENAULT Expres 1.6 diesel
combi, febr.'9o, vaste pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-225641
Aro 10.1 4x4 '86; Ford Sier-
ra Laser 1.6 '84, '86; Ford
Escort 1.4 CL '86; Ford
Fiesta 1.1 Festival '87; Opel
Kadett 1.3 Club '87; Volvo
340 DL '88; Toyota Starlet
1.0 DL '87; Toyota Corolla
1.3 GL 4-drs. '87; Toyota
Corolla 1.3 DX 4-drs. '87;
BMW 315 '83; Lada Samara
1.3 '87; Lada 2105, 2104
div. bouwjr; Suzuki Swift GL
'87; Mazda 323 1.5GLX '88;
Mitsubishi Cordia GSL '84;
Fiat 127 '85; Zastava Yugo
45 '86; Zastava 65 GTL '86;
Mazda 323 automaat '81.
Div. goedkope inruilwagens.
Autocentrum VOEREN-
DAAL, Lada-dealer, Val-
kenburgenweg 13, Voeren-
daal. Tel. 045-752999.
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '87 en '88:
Mazda 626 HB 2.0 GLX
LPG '86; Mazda 626 HB 2.0
LX LPG '878; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.6 LX '83; Maz-
da 626 coupé 2.0 GLX '86
'87; Mazda 626 Coupe 2.0
GLX LPG '88; Mazda 626
coupé 1.6 GLX '85; Mazda
626 coupé 1.6 LX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 LX Diesel '86.
* Mazda 323 HB 1.6 i GT-
'B6; Mazda 323 HB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
2x '86; Mazda 323 HB 1.3,
5-drs. '86; Mazda 323 HB
1.1 LX '87; Mazda 323 HB
1.3 Sport '87 2X; Mazda 323
HB 1.5 GLX autom. '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX
autom. '86; Madza 323 HB
1.3 DX '83. * Mazda 323 Se-
dan 1.5 GLX '86; Mazda 323
1.3 GLX '85, '86 en '87;
Mazda 323 Sedan I.3LX2x
'86; Mazda 323 Sedan 1.7
GLX Diesel '88. Mazda 323
Estate 1.7 GLX diesel '88. *
Opel Kadett HB 1.3 2x '87;
Opel Kadett '85, '86 en '87;
Opel Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. * BMW
31581; Honda Civic 1.282;
Ford Siërra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 1.6 Laser '85; Ford Escort
1.3 CL '86; Lada Stationcar
2104 1.5L'B6; Peugeot 405
SRI 1.9 9-10-87; VW Golf
1.6 CL '85; VW Jetta '87.
Goedkope inruilers; Datsun
blue bird 1.8 autom. '81;
Opel Ascona 79; VW Polo
77. Inruil, garantie en finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.
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.
MERCEDES 200 D auto-
maat '87; BMW 324 D, 4-drs
'88; Porsche 944 '83; Por-
sche 944 '82; Ford Fiesta
'85; Renault 11 GTX '86; 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.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg! 2 jaar ga-
rantie mogelijk op auto's bo-
ven ’ 5.000,-. Auto van de
week!! Honda Civic 1.4 GL
16 klepper grijs/met. '88; O-
pel Kadett 1.6 S LS 4-drs.
met gas spec. aanb. bl.met.
'87; Ford Escort 1.4 Bravo,
gr. metal. '87; Ford Siërra
2.0 Laser wit zeer mooi '84;
Ford Siërra 1.8 Laser met
gas grijsmet. '86; Ford Es-
cort 1.3 laser wit spec. aan-
bieding '86; Mazda 323 HB
3DX 1100 beige '82; Volvo
345 GLS, blauwmet. '82;
VWGolf CL 1.3 rood Soe-
pel Ascona 16S, groen '82;
Lada 1200 Ivoor speciale
aanb. '87; Lada 1200 S rood
met gas '84; Volvo 360 In-
jection sedan met gas grijs-
met. '87; Volvo 360 Gl 2.0
rood excl. auto met veel ex-
tra's '86; Audi 200 Turbo
Quattro alle extra's, duurste
uitv. '85; Citroen Visa Lea-
der S6als nieuw '86; BMW
316 beige '81; Opel Kadett
HB 1.3 S GT rood km.st.
57.214, 11-'B5; Opel Kadett
1.2 SC 4-drs. grijsmet.'B7;
Peugeot 205 XE spec. uitv.
wit '86; Ford Escort 1.3 aut.
goudmet. '79; Mazda 626
bruinmet. '81; Mitsubishi
Colt GL grijsmet. '81; Ford
Fiesta 1100 L rood '78; Seat
Ronda 1.2 GL, blauw, '84;
Seat Ronda 1.6 GLX grijs-
met. '83 Volvo 343 blauw
'82; Volvo 66 L groen '81;
Volvo 66 L rood '79; Skoda
Rapid Coupé zeer mooi km.
st. 32.150 beige '83. Diverse
spec. aanbiedingen en
goedkope inruilers. Bovag-
garantie of de mogelijkheid
tot 2 jaar volledige garantie!!
Financiering tot 100%. Wij
zijn ook Uw adres voor al-
geheel auto-onderhoud.
APK speciale aanbieding nu

’ 50,- zonder afspraak klaar
terwijl U wacht. Auto en APK
Centrum KEULARTZ BV,
Locht 42-83, Kerkrade. Tel.
045-419905.
Opel 2.0 '84; Kadett 13 S
'82; Escort 11 '81 5-drs.;
Kadett 13 S op gas '82; alles
APK. Tel. 04499-3398.
Te k. Fiat RITMO diesel, bwj
eind '82, APK-gek. 11-'9O,
bijzonder mooie auto. 045
228398.

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.
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 1.6 '87; 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 1.276;
Fiat Uno6oS, 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, Bomerweg 2-8,
6141 BK Limbricht. 04490-
-15838.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Manta
2.0 GSI, beige metal. bwj.
'85; Opel Kadett GSI wit '86;
Kadett 1.3 LS antraciet '87;
Kadett 1.2 Luxe blauw '83;
Opel Corsa 1.2 rood type '88
Ford Siërra 2.0 5-drs.
blauwmet. '85; Escort 1.3
div. extra's blauwmet. '82;
Fiesta zilvermet. type '85;
Daihatsu Charade KG
blauwmet. '82; Fiat Panda
1000 S grijsmet. '87; Golf
1.6 CL rood, type '85; Honda
Civic groenmet. '81; VW
Caddy Diesel wit '85. Inruil
en financiering mog. Garan-
tie en service in eigen werk-
plaats. Tevens het adres
voor reparatie en onderhoud
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
Ingeruild Opel MANTA CC
20 L '81; VW Derby LX '79;
Fiat Panda 45 '83; Opel As-cona 20 S 4-drs. 79
’1.950,-; Ford Escort 1600
Sport aut. 79 ’1.650,-; To-
yota Starlet 1.2 DL '81

’ 1.950,-; Citroen HY Cam-per. Hoofdstraat 200,
Hoensbroek. 045-227395.
TOYOTA Celica 16 ST, nw.
mod., eind '82, als nw.,
’6.950,-, mr. evt. 045-
-316940.
Opel Kadett 1600 diesel,
blauw, ’8.950,-, '85. Gar.
B. ARETZ, tel. 045-721268.
Opel KADETT 1200 '83,
metal. zilver, z. mooi en i.z.
g.st. ’7.500,-. 045-721268.

Opel KADETT 1.2 S, bwj.
'82, APK 17-11-90, i.z.g.st.,
’5.500,-. Tel. 045.-722507
(niet op zaterdag).
Te k. Opel KADETT bwj.'B3,
tel. 045-419560.
Stationcar Opel KADETT
rood, 12S, '80, APK 3-'9l,
vr.pr. ’2.200,-. 045-319328
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.
PEUGEOT 205 GR '84,
schuifd., 5-drs., 5 versn.,

’ 8.950,-, tel. 045-721268.
Wegens bedrijfsbeëindiging
te k. Renault 1.4 Express
bestelwagen, bwj. 6-'BB.
29.000 km., vr.pr. ’9.500,-
-excl. BTW. Tel. 045-459230
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.
Renault FUEGO Coupé '81,
APK 12-'9O, zeer mooi en
uitst. lopend ’ 3.850,- graag
tel, afspr. 04490-23619.
Te k. RENAULT 4 bestel,
grijs kenteken, 1980, kl. wit,
km. 80.000, in goede staat,
vraagprijs ’1.550,-. In de
Meigraaf 19, Schinveld, tel.
045-257213.
Te k. RENAULT 5 TL i.z.g.
st. bwj. '81, APK 4-'9l, vr.pr.
’1.850,-. 045-415460.
RENAULT 4 GTL, '83, APK
1-'9l, RDW, zuinig, vr.pr.

’ 2.950,-. Tel. 045-319328.
Te koop Simca TALBOT,
bwj. '82, vr.pr. ’600,-. Tel.
na 17.00 uur 045-325895.
Te k. SUBARU Mini Jumbo
super deluxe in nw.st. 1e eig
bwj. '84, goudmetal. Bern-
hardstr.l2, Munstergeleen
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-
leen.
T.k. SUZUKI Alto 3-drs. bwj.
11-'B4, als nw., ’5.750,-.
Inr. event. 045-453572.
Te k. mooie Toyota Tercel
AUTOMATIC, m. '81, Bern-
hardstr.l2, Munstergeleen.
Mooie Toyota CELICA bwj.
'81, nwe. kopp., uitlaat, ban-
den, rek. ter inzage, APK,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 5.450,-.
Hëerlerweg 78 Voerendaal.

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

Bedrijfswagens
RENAULT Expres 1.6 diesel
combi, febr.'9o, vaste pr.
’17.500,-. Tel. 045-225641

Onderdelen/ace.
Te koop SPORTVELGEN
met goede banden voor
Ford Granada, pr. ’ 550,-.
Ravensboschstr. 51, Huls-
berg-Arensgenhout.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle type auto's met
onderbouwen en aansluiten,

’ 150,-. Tel. 045-229667.
Te k. 5-Alu BMW VELGEN,
5-serie, 6j.xl4H. met ban-
den 195/70/14 HR. 045-
-452157 na 18.00 uur.

In en om de tuin

Tuinhuisjes
Blokhutten

TUINMATERIALEN
BETONWAREN

BETONKLINKERS
GRINDTEGELS
Gebr. Creugers,

Economiestr. 46, Hoens-
broek. Tel. 045-213877.

De Koumen Zuid
(achter Herschi).

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.

Te koop Ferrari 90 TUIN-
FREES en ploeg, 8 pk, wei-
nig gebr., i.z.g.st., nw.pr.
’5.215,- nu ’2.000,-. Tel.
04492-4992.

Nu TUIN verandering, afras-
tering, sierbestrating, met-
selwerk enz. Bel 045-
-272093, na 18.00 uur.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
Te k. VIJVERVISSEN uit ei-
gen kweek. Sierviskwekerij
de Millenermolen Zum Haus
Millen 1 Millen, vlak over de
grens Sittard/ Tuddern.
1e soort GRASZODEN

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

Huw.,Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Hr. 42 jr. z.k.m., geheimh.
verz. Br.o.nr. B-4307. Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Sport & Spel

Laatste Ronde
Opheffingsuitverkoop

Smash y
-**"■ SPORTSPECIAALZAAK SPORT

Theaterpassage 122, Kerkrade. Tel. 045-459230.

Motoren en scooters

(jÈË K^< -AOTO^PAKTS>

biedt aan:
Een niet te evenaren grandioos banden assortiment, tegen

eveneens niet te evenaren grandioze
superprijzen

Tevens een superaktie in
AGV, Kevlar en Fiberglas helmen

en alvast een weet!!
Zat. 28 april is er weer onze jaarlijkse grote

motoronderdelenmarkt
met natuurlijk 10% korting op alle onderdelen.

Met als nieuwe stunt een zeer mooie
TOURRIT DOOR LIMBURG

Start van 10.00-13.00 uur bij Moto-parts,
Bij terugkomst speelt voor u LIVE "BIZAR BLUES"

Breinder 98, 6365 CX Schinnen, 044933-4266.

Uitnodiging
20 en 21 april: Open dag

Maak een proefrit met de

MBW k 1met ABS
Opruiming

restanten kleding en helmen tegen

Superprijzen
Show nieuwste modellen 1990

BMW KlOO RS, 16 kleppen; Suzuki VX800;
Honda VFR 750 F; Honda Pan European;

KTM 600 GS

Nieuwe kleding en helmen-
collectie 1990.

BMW-Bieffe-GTS-Damen
10% korting op onderdelen, kleding, laarzen, enz.

Motoshop Gulpen B.V. Rijksweg 59, Gulpen
Tel. 04450-2451.

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

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Reserveer nu reeds voor uw vakantie!
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

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

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

Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-
en 6-pers. kampeerauto's
va. ’ 725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
DETHLEFFS caravans. Til-
lemans recreatie, Haefland
19, Brunssum. Steeds goe-
de inruilcaravans.
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
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.
Camper HANOMAG F3O, ,4-
-5 pers., alle opties; VW 1200
'74. Tel. 045-257371.
Te k. caravan SPRITE Musk
D, 5-pers., '69, t.e.a.b., Inl.
045-212859.
Te koop 4 a 5 pers. TOUR-
CARAVAN Wilk Safari mei
toiletruimte, ringverw., koel-
k. en gr. voort. Alles i.z.g.st.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-457640.
Te k. STOOMAGREGAAT
voor 220V, Honda EX 650,
koffermodel, V_ jr. oud, nw.
pr. ’1.850,- nu ’1.150,-,
nieuwste mod. 045-323178.
ANDRE JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.

Vakantie
Boek nu rechtstreeks en dus
goedkoper Uw App/villa in
ITALIË. Vraag gratis katalo-
gus tel. 09-3211354326.
Punto Vacanze Rootenstr.
19.8, Genk.

Te huur van part. nabij
SCHAGEN vrijst. landhuis,
20 km van strand, landel.
omg. Nog vrij van 28-7 tot
11-8. Alle comfort, huurpr.

’ 600,- per wk. 02262-1681

Te k. zeer ruim WEEKEND-
HUISJE met voll. inboedel
en alle comf. op kindervrien-
del. camping in bosrijke om-
gev. (Belg. Limb.). Zeer lage
plaatskosten. 04490-23619
of 10246.
Doornspijk-VELUWE zo-
merhuisje te huur, met Pink-
steren nog vrij. Tel. 05258-
-1439.

(Brom)fietsen
Te koop ZÜNDAPP GTS,
nov. '84, 12.800 km, i.z.g.st.
Pr. ’ 1.250,-. 045-415516.
Opa-OMAFIETS, dames-
herentiets, va. ’ 65,-; da-
mesbrommer. 045-257371.
Te k. mooie Puch MAXI met
sterw., pr. ’675,-. Akerstr.
Nrd. 330, Hoensbroek.
Te k. Puch MAXI, vr.pr.

’ 475,-. Unescoplantsoen 9,
Heerlen-Nieuweinde
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 koop gevraagd 2e hands
automaten BROMFIETSEN.
Rens Janssen, Ganzeweide
54-56 Heerlen. 045-211486
De mooiste Mountainbikes
beneden de ’ 1000,- de Gi-
ant COLDROCK met «Shi-
mano 400 uit voorraad le-
verbaar bij Rens Janssen,
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
Te k. DAMESSPORTFIETS,
minifiets, kinderfietsje en
Omafiets. Accacialn 6,
Landgraaf Tel. 045-310606.
Te k. YAMAHA FS 1, bwj.
'87, z.g.a.n., pr.n.o.t.k. Tel.
045-256737.
Te k. YAMAHA DT, bwj. '87,
vr.pr. ’1.400,-. Tel. 045-
-227631 tussen 18 en 19uur.
Te k. MEISJESFIETS, 5-7/
7-11 jr. Na 14.00 uur, 045-
-229654.
Te k. MT 5, bwj. '85, pr.
’700,-. Tel. 045-458251.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Mooie grijze KEESPUPS
met stamboom, tel. 045-
-316052.
Te koop DWERGPOEDEL-
TJES met en zonder stamb.
Tel. 04404-1418.
Te koop HONDJE, 8 wk.
oud, pr. ’150,-, geënt en
ontwormd. Tel. 043-617918.
Te koop 2 engelse VOL-
BLOED rijpaarden 1 jarige
en 2 pony's. 045-351796.
Te k. NEWFOUNDLANDER
reu pr.n.o.t.k. zeer mooi met
stamboom. Tel. 045-444446
YORKS-TERRIËRS, Boe-
merhondjes en Foxs-terriërs
Tel. 04459-1237.

Opleidingen
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. ven/oer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.

Mode Totaal
UITVERKOOP communie-
jurkjes, collectie 1990, jon-
gens communiepakjes. Tel.
045-272216/272516.

Ecxlusieve- en merkkleding
voor dames uit de tweede
hand Boutique DEUXIÈME,
Marietje Banser-Thijssen,
Douveweienstraat 21, Heer-
len. Tel. 045-420343

Bel de Vakman
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:

WOCOM. Tel. 045-711864.
Vrijblijvende prijsopgave.

G.V.L. Restauratie 045-226000
Gespee. in gevelreiniging, renov., kelderafdichting, voegw.,

vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

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

Voor informatie: tel. 045-716797 b.g.g. 045-716252.
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

DAKDEKKERSBEDRIJF Ue
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte

Te k. afrasteringen en poor-
ten tegen concur. prijzen.
VEENSTRA Hekwerken. Tel
045-316238. Fax 045-
-324791.

Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.
Opritten en terrassen in klin-
kers of SIERBESTRATING,
tuinaanleg. 045-423699.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 41A. Tel. 04490-47446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

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

Bovendien dezeweek bij elke bestelling een gratisdeurmat

♦♦ 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.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor

ongekend lage
prijzen

Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
Te k. eiken KAASKAST br.
1.50, h. 2.10, nw.pr.
’1.450,- nu ’500,-. 045-
-316576.

Rentenaar
Interieur

Uw adviseur voor:
Kastenwanden met ruimte
besparende schuifdeuren
exact op maat gemaakt.

Ten Esschen 26 Heerlen
bij tennishal(ma. en di. gesl.)
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.
"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 ’BOO,-
-ook apart. Tel. 045-311600.
Te k. eiken SALONTAFEL
doorsnee 1.50m, ’750,-.
Electr. orgel ’ 750,-, eiken
barkrukken hoogte 63 cm

’ 75,-p.stuk. 045-710971.

Te k. geloogde antieke
Mechelse KAST. Te bevr.
tel. 045-454461.

Computers

Verhuur met recht van koop

mr"AmmmmmmmJ^^
—*—_____*" f /

JL ***'*~*jS?W' '
<3fD COMPUTERS

PC/KT 640 Kb, 2 drives
Koop ’ 3.290,- Huur ’64,- p/m

PC/KT 640 Kb, 1 drive, 20 Mb harddisk
Koop ’ 4.290,- Huur ’B4,- p/m

AT 286, 12 Mhz., 1 Mb, 1 drive, 20 Mb harddisk
Koop ’ 5.890,- Huur ’ll9,- p/m

386 SX, 16 Mhz., 1 Mb, 1 drive, 20 Mb hard disk
Koop ’ 7.390,- Huur ’149,- p/m

Levering via dealers.
Bel: Krijntjes & Craenen

Willem II singel 78
ROERMOND: 04750-16302

Geautoriseerde dealer
Of bel: Krijntjes & Craenen
Autoniatiserings-services
GELEEN: 04490-53420

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

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

COMMODORE 128 met
floppy 1571 en 100 diskettes
joysticks, cartridge, ’ 800,-.
Tel. 04451-1379.

Van maandag t/m vrit*
van 8.30 tot 17.00uur, M l
uw PICCOLO teleforj
opgeven. Tel. 045-7199°!

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator 6'

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,--
Volledige garantie en service. ,

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999. ___^

Huishoudelijke artikelen .
Kom nu

profiteren van
onze

massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appa-
raten uit de Hom winkels

worden verzameld en
verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Zanussi droog-
automaat 4-5
kg, links en

rechts draaiend
geen ’ 798,- of

’ 598,- maar

’ 398,-.
Maar ook: Kalorik diepvries-
kast, 140 liter geen ’ 698,-

-of ’ 498,- maar ’ 298,-.
Maar ook: Zanussi diep-

vrieskast, tafelmodel, 140 li-
ter geen ’ 698,- of ’ 448,-
-maar ’ 298,-. Maar ook:

Zanussi wasautomaat 4-5
kg geen ’ 998,- of ’ 698,-
-maar ’ 498,-. Maar ook:
Bauknecht inbouw kook-
plaat geen ’ 299,- maar

’ 179,-, en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te koop GEBRUIKTE *>
machines en wasdwj
Onderdelen verkoop „
wasmachines, koelKajJ
en stofzuigers. Van U*
Hoofdstr. 12, HoensW"
Tel. 045-212655. >
Te k. DIEPVRIESLADS
KASTEN en kisten, koel*'
ten v.a. ’95,-, was-,
droogautomaten v.a./ 1'
centrifuges v.a. ’ 95,-- v
ovens, kookplateau's (

’ 95,-, video's v.a. ’ I*s t
kleuren tv's, stereoinst^ties compl. v.a. ’ 95,--
les met garantie bij Vrie=]
Sittarderweg 136, Hee"|
Tel. 045-727342. _^

Inbouw-
Apparatuur:

Showroom-apparaten «*35 a 40% korting

vossen keuke^
Eikenderweg 77 en
Kerkplein Heerlen.

__^. 'Te koop 9evfv
Te k. gevr. ROM^LOODSEN, NissenM
en direktieketen. tel. Of"5

15603 of 18368. _s
Voor al uw oude METALJFrans v.d. Loop Recyc"
Methaalhandel, Kissel
14, Heerlen 045-72633;
GOUD, zilv., munt, P°?
etc. Cont. bet, vrijbl- "Groenstr. 109, Geleen^
Wij kopen GOUD, b*
zilver. Wij betalen co"» L
geld! Verseveld, Sarolejh
80A, Heerlen. 045-7146?
Wij betalen de hoogste ?
voor al uw oud ijzer en
talen. Gebr. SWINKEL=.j
de Cramer 100, Heer"
Tel. 045-751994
Te k. gevr. DEFECTE ]_
ren TV's vanaf '82 (C
vermelden) en def. Vn»
deo's. Tel. 045-723712^
KOELKASTEN, diep^
zers, wasautom., K-'-j
video's, stereo-app., kl i
geen bezw. 045-72620>
Te k. gevr. 2e &%MUNTENTELEFOON
de PTT, 04490-24024^T«Ik koop haal en betaal
goede prijs voor DA'1'
POCKETS, Boquet, l^Jasmijn, Candlelight, L
Swept, Avondlectuur, *.
vermans, Foto- en be«
mans, Mijn geheim, "
niem, Hollister, Colt
Western Wolf, Jerry OTj
Sexy west. Alle ero»^sex- en pomobladen
0932-87786810 JL

Braderieën/Markten ,

Enorme Franse markt
zondag 22 april

centrum Baexem
vele kramen met gebruikte en nieuwe goederen' I. Info 040-856693 Kraamhuur ’ 75,-. A

Enorme Luikse Markt
Zaterdag 28 en zondag 29 april in Geulhal Valken"

Kraamhuur ’ 45,- per dag.
Inl. 040-856693. ___^A

Nu inschrijven braderie Har-
tje HOENSBROEK, Hemel-
vaartsdag 100.000 bezoe-
kers, alléén voor handelaren
en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073
"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.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. va.

’ 75,-. Afstandsbed. va.
’125,-. Radio/tv FRANK
BV, Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TVS.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
VIDEO'S gevr., ook TV's va.
1982 en stereotorens. Tel.
04406-12875.

Kunst en Antiek__Ll.—^2
Te k. GEVRAAGD
meubels. P. Corten < <
Riemst(B) 09-32-12gg>
Antiek SIMONS, een W 'voor kwaliteit. U vindt Wjjl
uw complete interieur. ,
stijlvolle fraai bewerk'6;
strakke kasten, vitrines^lontafels, armstoelen,
mode's, eethoeken '*<\m
schillende houtso°j
Lampen, koperwerk, Jaken, enz. Dit alles ir» >werkplaats gerestaure|
Dorpstraat 45a, Nutnj .
ingang kerk, naast cnV
rest. Dond. koopavj
045-243437. Paasnrcaav
zijn wij geopend van
uur. __y

LOD. XV buikbed met "$
nachtk. en commode n«
del, spiegel. 045-3533>
Te k. OLIEVERFSCH%
RIJ (landschap) op A \\met lijst plm. 75 jr. °u^

’ 750,-. Tel. t.b.v. na 1

uur 045-414013.

Muziek

Gitaarliefhebbers opgelet!
Vrijdag 20 april om 20.00 uur Fender demonstra j

's Werelds grootste Fendérspecialist Beau-MacDO^demonstreert de nieuwste Fender gitaren en verstek
1 motel Stein-Urmond. Mauritsln 65, Urmond-

Haal tijdig een graitis toegangsbewijs bij

Muziekhuis Lyana
Mauritsweq 48, Stem. Want vol is vol. _^A,

Piano's
alle grote merken en in

iedere prijsklasse.
Ook steeds aanbiedingen!
Somers & Zn., Akerstr. 82,
Heerlen. Tel. 045-713751.

Te k. Scandally, Ip. en 1
Knop ACCORDEON 120
bas, T. Brandsmastraat 2,
Brunssum, tel. 045-252807.

PIANO'S huur met "4
recht van ’ 65,- tot ’ f
p.m. Gratis transpo^l
merken gebruikte P il
’450,- per jaar. Va^Westersingel 42, "
Tel. 010-4363500. |
Te k. prof. CASS-ftfAkai- GX, 5-X/DolW f
DBX, 5 mnd. ouo^,

’ 300,-. Tel. 04493-4 Ijy
Voor Piccolo's zie verder pagina 32
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" Een bordje dat je veelvul-
dig tegenkomt in Noord- en
Midden-Limburg in de as-
pergetijd: 'Asperges.

Met de aspergemaanden
mei en juni in het vooruit-
zicht heeft de Streek WV
Noord- en Midden-Limburg
drie nieuwe aspergeroutes
door dit aspergegebied bij
uitstek ontwikkeld. Alle
fietsroutes staan uitgebreid
beschreven in de asperge-
folder, die de Streek VVV
uitgeeft.
De routes zijn uitgezet van-
uit Venlo, Roermond en
Venray en komen langs de
mooiste plekjes van Noord-
en Midden-Limburg en
daarmee uiteraard ook
langs de talloze velden met
het 'witte goud', zoals deze
groentesoort ook wel wordt
genoemd.

Verspreid langs deroutes liggen
ruim dertig restaurants, die alle
de asperge op het menu hebben

Restaurants
De aspergefolder is verkrijgbaar
bij alle WV-i-kantoren en uiter-
aard bij de Streek VVV Noord-
en Midden-Limburg, Koningin-
nenplein 2 5911 XX Venlo, tel.
077-543800.

Fietsdriedaagse
Op 1, 2 en 3 juni vindt de Tour
d'Asperges plaats, een recreatie-
ve fietsdriedaagse door het Lim-
burgse land. Vanuit de start-
plaatsen Venray, Weert en Roer-
mond kunnen de deelnemers
kiezen uit routes van dertig of
zestig kilometer. Deelname per
dag is ook mogelijk.

staan. Ze staan allemaal in de fol-
der vermeld en hebben juist in
deze tijd een speciaal op asper-
ges gerichte menukaart.
Voor degenen die een bezoek
aan het aspergeland willen com-
bineren met een korte vakantie
staan er kant-en-klare hotelar-
rangementen ter beschikking.
De Streek VW speelt hiermee in
op de nog steeds toenemende
vraag naar korte vakanties in

Fietsen langs de velden met het 'witte goud'

Nieuwe aspergeroutes in
Noord- en Midden-Limburg

eigen land.
Ook de aspergefeesten vormen
een belangrijk onderdeel van de
folder. Veel dorpen hebben in
mei of junieen feest rond de as-
perge-oogst, met veel muziek,
folklore, Limburgs bier en na-
tuurlijk asperges.
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korte toer
ZATERDAG 21 APRIL

ROERMOND: De landelijke
open dag waterrecreatie. Door
het hele landwordt op hetgebied
van de waterrecreatie activitei-
ten georganiseerd. De officiële
opening van deze dag is in Mon-
nickendam. Voor meer informa-
tie: de VW-kantoren.

ARCEN: Kasteel Arcen. Vanaf
zaterdag tot en met 9 mei een ge-
combineerde tentoonstelling
van zijden bloemen en planten
met werk van kunstenaars uit
Nijmegen op de bel-etage van
het kasteel.

VALKENBURG: Internationale
bier- en verzamelaarsdag. Ruil-
beurs in de Geulhal. 9.30 tot 17
uur.

ROTTERDAM: Tot en met 21
oktober is in het Maritiem Mu-
seum te Rotterdam de tentoon-
stelling „De zee gemeten" te
zien. Deze tentoonstelling laat de
techniek van het navigeren zien.
Deelonderwerpen zijn: kompas-
sen, zeekaarten, astronomische
en satellietnavigatie. Het mu-
seum is geopend van dinsdag tot
en met zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur, zon- en feestdagen van
11.00 tot 17.00 uur. De toegangs-
prijs voor volwassenen is 3,50 en
voor pas 65-houders 1,75. Voor
meer informatie: 010-4132680.

HEERLEN-MEERSSEN: Wie-
lerklassieker Amstel Gold Race.
Start in Heerlen 10.30 uur. Ver-
wachte aankomst in Meerssen
16.32 uur.

ZONDAG 22 APRIL
Zaterdag eerste landelijke open dag waterrecreatie

Concurrentie voor Friesland VALKENBURG: Sjoemelmarkt
op het terras van het Brandsbier-
huis, tegenover het station, van
11 tot 18 uur.

HEERLEN-MEERSSEN: Am-
stel Gold Race voor trimmers.
Start tussen 6 en 9 uur bij de
Schouwburg in Heerlen. Aan-
komst tussen 14.30 uur en 20.30
uur in Meerssen. Verwacht aan-
tal deelnemers zesduizend.

BERG EN TERBLIJT: Lente-
wandeltocht. Inschrijven tot 13
uur. Start Zaal Het Voske, Grote-
straat Berg en Terblijt.

**6t klinkt alsof het een gevecht tegen de bierkaai betreft.
"Friesland heeft dat heel handig aangepakt. Die provinciestaat gelijk aan zeilen, watersport. Heel veel mensen zijn
ook verbaasd als ze horen dat je ook elders kunt zeilen enflat ook elders zeilscholen zitten. En sommige zijn min-
stens zo goed," glimlacht zeilschoolhouder Wil Jansen.

r^J hem en opvele andere plekken in Nederland staat 21 april in het
gken van de eerste landelijke open dag waterrecreatie. MinisterPraks zal in Monnickendam het startschot verrichten van deze ge-
r^Urtenis. In Limburg is Roermond het middelpunt van de 'open wa-

|*et zou ook weleens bewust gebeurd kunnen zijn dat het Noordhol-
J^dse plaatsje Monnickendam bij Amsterdam verkozen is boven een

■^es stadje. Want het lijkter vaak op datFriesland als waterprovincie
'Senlijk niet meer zo nodig gepromoot hoeft te worden.«vtaar natuurlijk is het goed dat de Friezen meedoen aan die open?a_. We zullen ons ook niet hoeven af te zetten, maar het is weleens"j^mer te constateren dat de onbekendheid van andere plaatsen op
"aterrecreatie-gebied zo groot is," vindt Wil Jansen, zeilschoolhou-
?er in Monnickendam.
J* de haven is het nog vrij rustig. Een enkeling is bezig met reparatie-
jj^rkzaamheden; een paar mannen proberen wat structuur aan terengen 0p ,_e parkeerplaats. Jansen is druk in de weer op Het Ver-
Jouwen, een vroegere binnenvrachtvaarder. Alweer tien jaar geleden■ e_on hij voor zichzelfop het water. Als zeilwedstrijd-trainer merkte-

steeds vaker dat hetleven op het water hem meertrok dan dat in de
j^iderbescherming. Velen versleten hem voor onverantwoordelijk
jJJer* hij het vrachtschip kocht,

Jansen zegt zijnbeslissing nog niet te hebben betreurd. „Het is
ooral de stilte op het water. Dit schip is mijn huis geworden. In het
e_in hoor je het klotsen van het water nog, maar dat gaat ook snelover".

Flinke toeloop
e VVV rekent op een flinke toeloop de 21e april. Vrijwel alle facet-*n yan de waterrecreatie worden belicht op deze dag. Van demon-*aties kanovaren in het Groningse Winsum tot een demonstratie

„eddingzwemmen in het Brabantse Raamsdonksveer, en van water-ratsen teBiddinghuizen tot waterskiën in Roermond,
i e open dag maakt onderdeeluit van de campagne Nederland Water-and die onder meer op poten is gezet door het Nederlands Bureauoor Toerisme (NBT), het ministerie van landbouw en visserij, de
£NWB en het Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV).e ANWB heeft een speciale waterlijn (06 91091020) met informatieVer de nationale open dag. Opzet is de dagjaarlijks terug te laten ke-jjll- „Het zou mooi zijn als deze dag zou uitgroeien tot zoiets als de
lelijke monumentendag," aldus een zegsman van het NBT. " Zeilen en surfen op de grindgaten bij Roermond, inmiddels een geduchte concurrent voor de Friese

watersportgeb ieden. Foto: PAULKUIT

" Doorkijkje in de gerestaureerde Sixtijnse kapel in Vati-
caanstad. Hei lichte linkergedeelte is gerestaureerd, het
donkere rechter gedeelte nog niet.

, armeer we langzaam de kapel
'nnenschuifelen, slaakt de

naast me een kreet. MetiJdopen ogen staart ze naar het
SpL^f- Het is een mengeling van
*e i

en verbijstering, zo verteltals ze van de schok is beko-, en. We kijken naar de grote
orikelende mensenfiguren die„ Italiaanse schilder Michelan-

-0 ° bijna vijf eeuwen geledenjP de gewelven van de Sixtijnse
ty*el inRome heeft geschilderd.
eft

e kennen de figuren van foto's
re ansichtkaarten, en van eerde-
het en aan kapel. Maar
5j ' spektakel dat we nu zien had-
-Beu. We totaal niet verwacht: Het
lioh *s e^n Srote explosie van
6rn e ' fe^e kleuren- Blauw,
he?en' geel' ro°d- Allemaal even
de en fel- De figuren die weken-
<j3 als donkere gestalten in
Welftere taferelen over het ge-
tot

u gedrapeerd, zijn plotseling
It,. leven gekomen. Ze zijn
yih helder -Isof ze gisteren pasn geschilderd.
>>lk£* Wist wel dat de kapel geres-
-2e

r eerd was", zegt de vrouw als
twVen gaat zitten. „Maar ik had
rj^ Jt verwacht dat de verande-
j^ë.zo groot zou zijn. Ik herken
de nelangelo niet meer. Dit h'ad-

n2e niet moeten doen".

Verbijstering over felle
kleuren Sixtijnse kapel

Deskundigen werkten tien jaar aan restauratie

Laag voor laag is eerst de lijm er-
afgehaald, die in de loop van de
eeuwen over de fresco's is heen-

De experts zijn te werk gegaan
met de allermodernste technie-
ken die de wetenschap ter be-
schikking heeft. Infrarood stra-
len, chemische proeven, labora-
toriumonderzoek.

gesmeerd. De lijm werd aange-
bracht om de schade tegen te
gaan die werd aangericht door
vocht en vuil, met als gevolg dat
de fresco's almaar donkerer, en
de figuren vager werden. Daarna
is het stof verwijderd, en de don-
kere roetlagen die door het eeu-
wenlang branden van kaarsen de

Aardschok
rsldKStauratie van cic van dewe"

chei roemde fresco's van Mi-
Si 'a.ngelo op het gewelf van de
War lJnse kapel betekent een
de >e aardschok in de wereld van
pl 0 Urist- Tien jaar lang heeft een
a^ jij Van deskundigen gewerkt
reren* schoonmaken en restau--11 van de fresco's in de kapel.

Italiaanse dagblad II Messagero
de kleur die deachtergrond van
het 'Laatste Oordeel' zal krijgen
als het over een paar jaar geres-
taureerd zal zijn. Ondanks het
feit dat er grote bewondering
wordt uitgesproken voor het
werk van derestaurateurs, is niet
iedereen gelukkig met de 'nieu-
we' Michelangelo.
Zo stuurde de Amerikaanse cul-
tuurhistoricus, professor James
Beek onlangs een oproep aan de
Paus om af te zien van de restau-
ratie van het 'Laatste Oordeel.
Samen met een aantal andere
Amerikaanse en Italiaanse des-
kundigen heeft Beek zich van
het begin af aan verzet tegen de
'nieuwe kleuren van Michelan-
gelo'. „Het is niet gemakkelijk
om na vele eeuwen plotseling je
smaak te moeten herzien", geeft
de directeur van de restauratie,
Gianluigi Colaucci, toe. Andere
argumenten tegen de restauratie
zijn er volgens hem echter niet te
bedenken. „Het wordt tijd dat
ook onze tegenstanders de wer-
kelijkheid onder ogen Zien".

marjon van royen

fresco's nog verder hadden ver-
duisterd.Zo kwamen uiteinde-
lijk de 'echte' kleuren naar boven
die de jongeMichelangelobij het
beschilderen van de kapel had
gebruikt. En die kleuren bleken,
tot grote verbazing van de hele
kunstwereld, niet de bruin-grijze
tinten te zijn diehonderden jaren
lang aan Michelangelo waren
toegedicht als zijn 'oorspronke-
lijke' kleuren. Boeken vol waren
er geschreven overMichelangelo
als de schilder van 'somberheid'
en 'tragiek. De figuren in de Six-
tijnse kapel zouden meer 'teke-
ningen' zijn dan fresco's.
Een aantal kunsthistorici stelde
ook dat Michelangelo nooit een
echte frescoschilder was ge-
weest. Als bewijs hiervoor werd
onder andere gesteld dat Miche-
langelo, in het jaar 1506, de eerste
opdracht had afgewezen van
Paus Julius II om de Sixtijnse
kapel te beschilderen, met het ar-
gument dat hij 'geen schilder
maar beeldhouwer' was. Nu
blijkt echter dat Michelangelo
zeer bewust met de frescotech-
niek wist om te gaan, toen hij
twee jaar later door de Paus ge-
dwongen werd om de opdracht

toch te aanvaarden. Zijn fresco's
waren niet 'somber en tragisch',
maar juist 'kleurrijk en licht', zo
stellen de experts nu.
Vier jaar lang heeft de Italiaanse
kunstenaar, vrijwel in zn eentje,
gewerkt aan de kapel. De experts
dieMichelangelo in de afgelopen
jaren in zijn oorspronkelijke
staat hebben teruggebracht,
staan versteld van de 'kleuren-
kennis' waarover de Italiaanse
meester beschikte. „Onder de
vele lagen lijm, stof, roet en vuil
is er een Michelangelo te voor-
schijn gekomen waarvan nie-
mand het bestaan vermoedde",
zo kan men lezen in de catalogus
bij de tentoonstelling over de
restauratie die tot 10 juli in het
Vaticaan gehouden wordt.
Een biograaf van Michelangelo
beschrijft hoe de jonge schilder
bij het werk aan de Sixtijnse ka-
pel 'zulke zware vergroeiingen,
en beschadigingen aan zijn ogen
had opgelopen', dat hij zelfs
maanden nadat het werk was
voltooid 'alleen maar met zijn
hoofd naar achteren brieven kon
lezen en tekeningen kon bekij-
ken.
Nu het gewelfklaar is zal volgen-
de maand de restauratie begin-
nen van achterwand van de Six-
tijnse kapel. 24 jaar na het ge-
welf, maakte Michelangelo op
die muur de wereldberoemde
voorstelling van 'Het Laatste
Oordeel. Door de kunsthistorici
wordt deze fresco het begin van
een nieuw tijdperk in de schil-
derkunst genoemd.
In kerkelijke kring zorgde het
'Laatste Oordeel' echter voor de
grootste problemen. Toen Mi-
chelangelo het immense frescc
in 1541, na jaren werken onthul-

de, kregen de Vaticaanse autori-
teiten voor hun geschokte ogen
een tafereel te zien dat naar hun
maatstaven aan godslastering
grensde. Michelangelo had enge-
len geschilderd zonder vleugels.
Hij had de Zoon geschilderd,
maar de Vader en de Heilige
Geest had hij weggelaten. Hij
had verdoemden in het vagevuur
de gezichten gegeven van zijn
eigen vijanden. En hij had de
meest beroemde heiligen spier-
naakt op de muur gezet. Het was
met name het overdadige bloot
dat de ergernis van deKerk wek-
te.
Zo besloot het Vaticaan een paai
jaar later om aan een leerlingvan
Michelangelo, Daniele da Volter-
ra, de opdracht tegeven de meest
schaamteloze delen op het fresco
te bedekken met doekjes en
broekjes. De leerling nam zijn
opdracht nauwgezet op. Hij
schilderde niet alleen doekjes,
maar trok sommige naakten hele
jurken aan.
Het gevolg hiervan is, volgens
een comissie van 54 'wijze man-
nen' die onlangs door het Vati-
caan werd geraadpleegd, dat 'een
restauratie van het laatste oor-
deel in de oorspronkelijke vorm
waarin Michelangelo het heeft
geschilderd niet meer mogelijk
is. Of er aan dit besluit uitslui-
tend 'technische overwegingen'
ten grondslag liggen, zoals het
Vaticaan nu stelt, of dat er toch
ideologische overwegingen zijn,
daarover is de discussie nog
gaande.
Zeker is in elk geval wel dat het
met de kleuren van het 'Laatste
Oordeel' net zo zal gaan als met
de koepel. 'Schreeuwend blauw',
noemde de kunstcriticus van het
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"LANDGRAAFEuropaTuinLandgraaf
Europaweg Zuid 401. Tel: 045-324444

" MAASTRICHT EuropaTuinRandwijck
St. Michaëlsweg7 (Heugem). Tel: 043-613966

" NUTHEuropaTuin Tan Nuth BV
Vaesrade 100. Tel: 045-244644

JEuROP4ïl»riK

" Op zoek naar
het witte goud

in de
typische
asperge-
bedden.
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Auto's

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-'B7 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 '82-'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
1.6LS'B6 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 '84 ’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

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.
RENAULT Expres 1.6 diesel
combi, febr.'9o, vaste pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-225641
Aro 10.1 4x4 '86; Ford Sier-
ra Laser 1.6 '84, '86; Ford
Escort 1.4 CL '86; Ford
Fiesta 1.1 Festival '87; Opel
Kadett 1.3 Club '87; Volvo
340 DL '88; Toyota Starlet
1.0 DL '87; Toyota Corolla
1.3 GL 4-drs. '87; Toyota
Corolla 1.3 DX 4-drs. '87;
BMW 315 '83; Lada Samara
1.3 '87; Lada 2105, 2104
div. bouwjr; Suzuki Swift GL
'87; Mazda 323 1.5GLX'BB
Mitsubishi Cordia GSL '8'
Fiat 127 '85; Zastava Yur
45 '86; Zastava 65 GTL "
Mazda 323 automaat
Div. goedkope inruilwacv
Autocentrum VOE 1
DAAL, Lada-dealer,KJ
kenburgerweg 13, x

9"g_,
daal. Tel. 045-7529?-252823

LOVEN Heerlen imesfiets;
koop aan: * Mazd onderstel;

i 2 0 GLX '84 '85 jhtsbruiner.
Mazda 626 HF^
LPG '86; Mazdf _

iLX LPG '878; koop uitklap-
i Sedan 1.8 Gbkte MUZIEK-
i 626 Sedan tbruiken voor div

da 626 cou'afm. vloer 7.50
'87; Mazdanl. 04490-14441.
GLX ,L^- dames RING m.coupe 1J 73 k nw certjf

' 626 COUtoyda626^£_

' 'aï? mSp 80 mtr. AFRASTE-
,°°; 'S met 2 inrij-poorten; 1
oJyug; 1 stoomcleaner; 1! i -j^ge oliekachel; 1 com-

' ?"_pssor; grote kantelpoort, Tel. 04499-1919.
" U ■___ mam

GTL '83-'B4 v.a. ’3.750,-; h ■■ ■ ■ -—-;■,— ;■:.■■■
BMW 316 4-drs. '86 jtieiï
’17.500,-; 316 '82«—i —
’6.500,-; 323 i'81 ’ 8.250,i_ _ ii;;n320 aut. '81 ’7.250,-; 52061 1 IJ II
'80-'B2 v.a. ’ 3.500,-; 7;or volwassenen 50 et. p.m.
'80 ’3.750,-; Lada 2_i
combi '86 1e eig. ’ 6.7520.ö0U.\JÓ
Volvo 345 GL D comb^— ■

tëfiïis"aS- èx/Gay-Boxen
'fUo^^lfe 06-320.330.10

06-320.329.50
F vi' /^"aybox 06-320.330.11
tïïïSÏÏS gbox 06-320.325.50
’4.750,-; Sa? er. _. _.
’3.500,-; Chr 50 Ct P/m
goedkope l Telefoonsex 2
SlNTMAAFfexo'foon Automatic 06-320.320.11
Trichterwe' Onschuldig 06-320.321.18
045-2290 f Onbedorven 06-320.323.03
/Ar,CTT Vrouwen vertellen 06-320.325.53KADfc l i Partnerruil 06-320.321.06
/ 3-=j" Chick 06-320.321.61

’ 4 9bi Lesbifoon 06-320.321.00
"& . Contacten-lijn 06-320.321.05
____." Sex-adressen 06-320.322.02
Te Cora & Willem 06-320.320.03
coi Groepssex-lijn 06-320.321.04
ve Mimi Kok verwent 06-320.323.65
A Buren begluren 06-320.330.80

Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

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

50 et p/m

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

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur daneen verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

*Sexlijn*
Monique doet het

06-320.320.09
sexy teenager

06-320.326.09
50 et p/m

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

IGiieks!
Marcha 50 et/min. 06-

-320.325.55
r Nieuw *

Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.
Buurvrouw Chantal en de ...

waar gebeurd:
06-320.328.01

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m

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

Rijpe vrouw 41 jr.

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkendeSM Sex

Bel zelf rechtstreeks Lenie.
Info na elk verhaal - 50 c/pm
06-320.324.95

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

40 plus box
fijn en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28 - 50 et p/m
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.)

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

jongens zijn wild bezig.
2 Mannen kijken toe en

helpen een handje.
06-320.326.91 (50ct. p.min)
Zoek je een leuke vriendin?

Belde
Flirtbox:

06-320.330.01 - 50 et p/m

WETZELS Auto's: Merc
des 300 Turbo diesel, '90
le opties; Mercedes
Turbo diesel '88; Merc""»
230 TE autom. '87; f£ n|ar
des 190 E 2.3 a-tor""-04

Mercedes 280 SL a
Mercedes 300 D .oe je op
Mercedes 300 D i i(.u, /-,vMercedes 2.5 TD-rUJUX
cedes 190 E aut77 50 cpm
cedes 190 D '87
200 TD '87; Mf)o
SD au-LÓB_i; £ken voor Jos,maro Z2B Cre ensr'B3BfßM'/Q1-50ctP/m

3BMW32o
fktasja

'88' Pors' verwend door 2
GTI '85ien in de keuken:
Bravo '_0.327.77 - 50 et p/m
I '88 a-jes samen onder de
'88; T douche:

Ato^o-320.328.88
o|:f Meidenbox
iTKom in kontakt met mooieJ meiden:

06-320.329.99 - 50 Ct 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 Jenny toch die

mannen
binnenlaat leren ze haar hoe

té....
06-320.326.72 (50ct.p.min.)
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
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
Sexcontact

06-320.326.33
Niet in de studio, maar in
hun eigen speelkamer

deden ze
Lifesex

van Frans tot Grieks.
06-320.326.73 (50ct.p.min.)
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox
06-320.326.66

Sex-kennismakingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03
Heb je zin in sexcontact?
de Afsprakenlijn

06-320.325.80
'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

Anky zal 't
Echt-life

doen. "Toch niet met 2
mannen??" 4 Handen hel-
pen haar op weg. 06-320.

330.09 (50ct.p.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

Als de
man

echt streng is wil ze alles
gehoorzamen. Dan bedient

7P nflsKt
06-320.329.23 (50 ct.p.m.)

De Versierbox
06-320.326.80 - 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

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

06-320.326.27 (50ct.p.min.)
In Amerika leerde ze hoe ze
mannen moet laten gehoor-

zamen.
Mevrouw
Cindy's zweep.

06-320.330.51 (50ct. p.min)

Lesbisch
meisje ven/vent dames. De
knappe vrouw van Lady's

Paradise doet 't voor.
06-320.330.19 (50ct.p.min.)

Frank slaagtvoor zijn
examen en doet 't dankbaar

met zijn....
1e Homonacht

06-320.329.22 - 50 et p/m
Samen op reis. Op de
hotelkamer

ontdekt het meisje hoe sterk
en lesbisch mevrouw is.

06-320.329.25 - 50 et 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

Marion deWilde
belt zomaar mannen en lokt

ze uit.
06-320.326.21 ca.so ct.p.m.

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar..
06-320.326.69 ca.so ct.p.m.

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers....
06-320.327.34 ca.so ct.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)

Als ze 35
geworden zijn barsten

ze pas echt los..
06-320.327.35 ca.so ct.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)

Hete meisjes
fantaseren speciaal

voor jou...
06-320.327.69 ca.soct.p.m.

vreemdgaander
vertellen alles aan

Anja, luister....
06-320.322.08 ca.so Ct.p.m.

Tele-sex
op zn heet heter, heetst...
06-320.322.07..ca 50 c/m

Anoniem
Marcel en André en iedere

gay doet mee...
06-320.320.21 ca.so ct.p.m.

Mr. Martin
Gay-tele SM, dans
naar zijn pijpen...

06-320.323.05 ca.so ct.p.m.

Gay-Escort
hot Gay info. Call-boys

openen hun mond
06-320.323.04...50 c/m

Gay-Phone
hot, Gay stories zoals ze

horen te zijn...
06-320.322.06....50 c/m

Vrouwen
iedere opdracht
wordt uitgevoerd

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

Avonturen
tijdens het werk

06-320.328.69 ca.so ct.p.m.
Non-stop sex. Na elk ver-

haal een verrassing, (50 et.)
06-320.324.97

Kontakten/Klubs

Club Nirwana bekend van TV!!!!
Alleen ECHT mooie jonge meiden. GÉÉN valse beloftes:

bel 045-46 33 23 II! OOK WEEKENDS.
Kerkrade, Nieuwstraat 147 van 19.00 tot 03.00 uur.

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

Riversideclub
E9Afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak. 100 mtr.
voorbij Camping de Maasterp. Ópen van maand, t/m vrijd.
van 14 t/m 2 uur. Tel. 04755-1854. Creditcards accepted.

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis.

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

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

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

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

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Privéhuis Michelle
Girls, Girls, Girls!!!!!

045-228481 / 045-229680
Club Pin Up

Sexy pin-up girls, excl. serv., geopend vanaf 14.00 uur
Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-272929.

Al bij 12.384 km
per jaar geeft u nog

voordeliger gas.
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Autogas rijdt heel voordelig en rijdt super, dat Dit levert u dus meteen al een besparing
weet iedereen. op van ruim 1.850 gulden. Is dat super ofniet?

Maar bij heel veel automerken moet u wel
heel veel kilometers per jaar rijden, wil het echt Al vanaf 12.384 km/jr.
iets uitmaken. i i Met de Citroen BK 19 TZI begint uw

De Citroen BK vormt daarop *A*rUikse besparing wjnst zeJfs aJ te tellen als u maar
een gunstige uitzondering. Want deze --"Lo*ooo°lf*/■ ■ 12384km Per Jaarri Jdt-En §aat u maar
van nature zuinige auto rijdt al vanaf ' eens na: dat is heel weinig.
12.384km per jaarnóg voordeliger. BK 14 TE injectie fl. 1.415,- Veel automobilisten zitten al

BXI6TGI fl. 1.135,- gauw op het dubbele. Het klinkt mis-
RY I Q T7I fl 1 —Uw beginwinst: fl. 1.850,- schien wat vreemd, maar het is wel

Uitgerekend nu hebben we een spec- Citroen BK 14 TE inj. voor waar: hoe meer urijdt, hoe meer u met
taculair aanbod dat autogas nog aan- fi-24-950-excl.afleverings- zO-n auto bespaart. Uw dealer infor-
trekkelijker maakt: de Citroen BK 14 kosten, nu voor fl. 500,-extra meert u graag vercjer Aanbod
TE injectie en de Berline uitvoeringen op auto§as-Er 1S al een BK geldt voor in voorraad zijnde uitvoe-

van de Citroen BK 16 I voor

'—'— 1 ringen van genoemde modellen,
Q|fßOE N TGI en BK 19TZI leveren we tijdelijk mits vóór 1 mei 1990op kenteken geregistreerd. EOS

met een compleet Landi Hartog Auto's op LPG blijven ook geschikt voor WmwP
LPG-systeem voor slechts 500 gulden extra. Inclusief benzine (omschakelbaar). In de omslagpunten en
inbouw en veiligheidskeuring wel te verstaan. bespaarbedragen zijn alle kosten verdisconteerd*

Tot en met 23 april: op 3 Citroen BK modellen een compleet Landi Hartog
autogassysteem voor slechts fI. 500,- extra.

HinflDillflßTOGAUTOGASSYSTEMEN

*Cijfers gebaseerd op benzineprijs fl. 1,69 per ltr. en autogasprijsfl. 0,53per ltr. inclusief25% voor meerverbruik (max. referentieprijzen volgens NOVOK d.d. 23 februari 1990).

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.

1 : ->
Exotische

Massage
Diestersteenweg 8, Hasselt.

Masseuze gevraagd.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

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.

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.

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen
bij bern. Buro Venus. Inschr.

dames. 043-257229.

Thai Privé
voor sport, Franse en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma.-vr. van 11.00-24.00 uur
Suffolkweg 13, Weert. Tel.
04950-42966.

Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

TegenoverFortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Escort Maastr.
Charmante dames voor uw
plezier. Ook voor paren en

bi-, 043-435528.

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.

Diana escort
tel 045-320323

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Privé, 2 meisjes,
tel. 045-460063

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

Meisje aanwezig
Jonge vrouw ont. thuis.
04406-41916.

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

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur
Goedlopend en gezellig
privéhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE. Bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203

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.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

:,,,,,,,.v,,.v.v.v,.,,,.v.v,,.v,.w,^

PERZISCHE & OOSTERSE TAPIJTEN
gaan nu voor kostprijs en minder de deur uit!

Enkele voorbeelden:
Mir 300x200 cm ’ 4650- nu ’ 995,-
Bidjar 300x200 cm ’ 6300- nu ’ 1950,-
Sarouck 170x240cm ’ 3400- nu ’ 1150,-

-_____________________________________________________________________________ mm^^^mmm^m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —Onvoorstelbaar! I Tabriz
Bidjar 250x350. 1 fl\M Ifjl f, MiM 240 170cn.voor de snelle B3IBffiB3BirB3CBR<M ’ 3250 -beslisser 'nu slechts ’ 1750- nu slechts ’ 725,-^

ledere dag geopend van 10-18 uur. Donderdag koopavond ,

_._.,,;.::$
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Standsverschilkan weer.
De nieuweRover 200.
Derevolutionaire 1.4of 1.6 liter 16kleppen lichtmetalen in-

jectiemotor. Een superieure wegligging. En een fraai gelijnde
carrosserie. Dat is al een heel verschil met een hoop andere
merken. Maar dat de nieuwe Rover 200, mede door de
toepassing van wortelnotehout en (als optie) leer in het
luxueuze interieur, ook nog eens een heuse Rover is, dat is
standsverschil... /V7OO_T
Endatvooreenvanafprijsvan //yy)—

Dffif HjfflHT %

BEEK: BV AutobedrijfSpronken-Beckers, SITTARD: HaveAutomobielbedrijf,
Pr. Mauritslaan 97, Tel. 04490-75945 Industriestraat 31,Tel. 04490-15195
HEERLEN: AutobedrijfBalt BV, SUSTEREN: Firma Moorthaemer,

Kasteellaan 1,Tel. 045-7215 41 Rijksweg Noord 16,Te1. 04499-1549

r ~"*"~~^—

UITSLAG B-trekking 6e klasse 86e loterij
M(P^i| Een service voor onze _________________-_-_____________________________-----^-i-^----__________-_-->-«-.-^-M____.||ï—" DM 2.000.000,-OP lOtnr. 817266UKV.Q} Neemvoormeerinformatieof _ -—toezending van de volledige DM 1.000.000.-oplotnummer 314441 PM 250.000,- op lotnummers 146825 255423 416706

trekkingslust kontakt op met: DM 100.000.-oplotnummers 342468 346968 478406
DM 80.000,-oplotnummers 157854 715025 864753
DM ■ 60.000,- oplotnummers045230 487480 610956
DM 50.000,-oplOtnummerS2l34l9 240281 634307
DM q0.000,-oplotnummers3l23B2 531355 636289 889261
PM 25.000,-oplotnummers030971 165975 777184 806953.. DM 10.000,-op lotnummers eindigend op 07680 51962 68165

"6./ngKlantenservice DM S.OOO.- op lotnummers eindigend op 8409 9348
A|k| ■_mi_~%_ ___■___"* Dl* 2.000,-oplotnummers eindigend op 080 083 275 356 574 588

11 __r*l? DM 1.008,-op lotnummers eindigend op 02 03 05 07 39 53 80 92 londervoorbenoudl

_: " ' Siiddeutsche Klassenlotterie

TS ImM dat weet. Gratis: 06-0228070 of:

Spreekuren voor
(ex-)pendelaars tussen
Nederland en België
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de op
hen van toepassing zijnde regelingen betreffende de
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste en derde vrijdag
van de maand terecht bij de Sociale Verzekerings
Bank, district Maastricht, Gaetano Martinolaan 85.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische Zaken
te Breda zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur
aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.
Voor de behandeling van persoonlijke problemen,
dient u alle bewijsstukken en andere papieren mee
te brengen.
Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken: tel.
043-821600. 42560
f r^T f\D* ons adres is nu
L.LZ I KJr. Gaetano Martinolaan 85.

1 _N !1 LS I iTT. HANGTER dItJJdhet

’ f-J V PRIJSKAARTJE AAN

streep-singlet met knoopjes in div. katoenen singlet in wit/cerise/turquoise, overhemd met korte mouw. geweven katoenen blouson in wit, Maten S-M-L-XL ■«
modekleuren. Maten S-M-L-XL wit/pistache en wit/apricot/viola. Diverse prints. Maten S-M-L-XL turquoise en viola. Maten M-L-XL per stuk ID»"

ac— suède molière in de kleur l^"^^^"—""f PDI Èn JFf sportieve leder veterschoen in
~*D-" lila/wit. flexibele leder veterschoen in blauw/groen/rood. JL'èUS /—^ zwart, lichtgrijs en wit.

AH Maten 28-37^p, MET VOETHOLTE-STEUN I.^ InffïtD/I UM Maten 32 -46

-27r5tT Maten 36 -42 ymÊËF _VV-. _,<£ *fÊ JÊ* -2ÖT- -wart leder Zweedse muil.

flfl JrW JrC^^ÉtSS é^""" -—gj Maten 39 -46

linnen molière in lila en oranje. _/^s^ Maten 37 -47 /^Sfn ap"g^

Maten 36 -41 ________ _____k _tf ____k I JE_)^__^ j£Èsiê^ JJÊ&Kwi leder basketbalschoen in wit/zwart/grijs.

linnen sleehak-sandaal met garnering, JSSSSSTt^T**I'^^ /<' . ,< ■~~*=*3&p C/ri^
J^HKfl Maten 36 - j_i^^j| BMF! BWffffjiFlffl WI I JlP^
tttt M W W^^^^^/m _P _■ __F _■ ___ _fl ■ ■ MTHEM MEEUSSEN koofxenlnjm Au W

OPEN DAG
VOOR

VAKANTIEWERKERS
Op zaterdag 21 april a.s. houden de
vestigingen van Keser uitzendburo in. Midden- en Zuid Limburg een open dag.

Je kunt dan vrijblijvend binnenlopen voor
alle informatie en/of inschrijving voor

vakantiewerk.
Kom langs op 21 april tussen

10.00 en 16.00 uur bij de voor jou
dichtstbijzijnde vestiging.

Marktstraat 5-7, Roermond, 04750 - 34441Kruisherenstraat 1, Roermond, 04750 -16270
Maaspoort 24, Weert, 04950 - 35959

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700Rijksweg Centrum 12, Geleen, 04490 - 53000

Stationsstraat 35, Maastricht, 043 - 218151
Rosmolenstraat 13, Sittard, 04490 - 22279

HKESER
<Uitzend-kracht

■

i tempo-team
i uitzendbureau

KANTOOR
Secretaresse m/v
voor een grote overheidsinstelling in Heerlen.
Wij zoeken per direct kandidaten met een afgeronde
secretariële opleidingzoals Bell-college of MEAO-
secretarieel.Ervaring is een pré. Hebt u interesse
voor deze afwisselendeen zelfstandige functie, neem
«ten zo snel mogelijk contact met ons op.
Voor informatie:
045 - 71 8332, Monique Dohmen
Heerten, Opde Nobel 1

-—_—______________________________■__-___——_■——————_——__________■

TECHNIEK
Kwaliteitscontroleur m/vvoor een bedrijf in de oostelijke mijnstreek.
U wordt belast met kwaliteitscontroles in de ruimstear» van het woord. Dit betekent dat de produkten
2owel voor, tijdens als né het produktie-proces onder
rireer duur-, bestendigheide- en chemische
kwaliteitsproeven ondergaan. Voor deze
afwisselende, zeerverantwoordelijke baan denken
J^jaan een MTS-er procestechniek, of een MLO-erlaboratorium-technisch, die zeer accuraat kanperken. Voor de juiste persoon biedt deze baan

toekomstperspectieven.
Jjoor informatie:
r^QO - 5 61 56, Harry Hollanders<s **«|e«n, Rijksweg Zuid 1a

1 "IKWH EEN AUTO MET BAGAGERUIMTE VOOR EEN WERELDREIS."
rijplezier van de Voyager.
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v*iT^& Prt]zenvar»aff43.99s,-,afimporceur,inclusiefaTW,exduii«f»fleverlnjikoseen.v_^^^^M_^^ H_£__mSm I Wijzigingen voorbehouden.

"En comfort OM HET 80 dagen uit TE HOUDEN."
AMERICAN CARS SCHIMMERT KOENEN'S AUTOBEDRIJF
Groot Haasdal 6, 6333 AW Schimmert. Telefoon 04404 -1888. Brugweg 8, 6102 TK Echt. Telefoon 04754 - 8 49 00.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 -18.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. Openingstijden: maandagt/m donderdag 9.00 -18.00 uur. Vrijdag tot 20.00 uur. Zaterdag 9.00 -16.00 uur.,.
* i — - ~ , — .. , i .... i., .... ~,,-■ ... ■ '■ —- ■ 1
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MEER LEVI'S
ZAG JE NOOIT! I

rEen blik op het straatbeeld is voldoende om de populariteit
van Levi's te illustreren.

Bij van Ravenstein zie je de complete kollektie T-shirts,
broeken en jacks in spijkerstof en krijg jeook nog eens

.0% korting als je de kassabon maar spaart.

van ravenstein
KERKSTRAAT 45, BRUNSSUM <^(^^^i^Jli^&^

. m ■ ;

ler ij maar É MINIER OM MO»

_____^^^_-^^_-^___w_B__l______!
H^ I»hhH H_B^^li^^^i__Pw_________^_9lH 8111118

9______i_____n^_^_____^. -^ v Jsil
H ■ ■

■11

Drie-kleurig heren- Damespolo met Bijpassend dames- Herenpolo. Drie-kleurig dames-
trainingspak, badge. short. Maten 46-56 in de trainingspak.
Maten 46-56. In de Maten 36-46. In de Maten 36-46. In de kleurenkombinatie Maten 36-46. In de
kleurenkombinatie kleurenkombinatie kleuren wit en lila. wit/petrol/ kleurenkombinatie
wit/petrol/zwart. wit/lila/rose. 44 95 zwart' 49,95 wit/lila/rose.189,50 49,95 Herentennisshort. 189,50

Maten 46-56.
Indiverse■ kleuren. 39,95

daar winkel je voor je plezier !
1

B^i __']'. _i d '1

__^^^^B
■ ~iii i

VVN

Jaarlijksworden40.000
Nederlanders getroffen
dooreenhartinfarct ennog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en op vele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerktom dit onvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek.Het bezuinigings-
beleid van de overheid, biedt voor dat onderzoek
echter steedsminderruim-
te. Uwgift zorgter voor dat i
dit levensreddende werk |
kan doorgaan.

Ceef aan de collectant,
of stort uw bijdrage op gi- 'ro 300 of bankrekening
70.70.70.600., Hartelijk dank.

Publikatie aangeboden door
dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame. S-BE

' " " . ■ ■■■ ___________________.- _______
lil ,m,

I
«n^|n| Terwijl de Amster- Bluebird modellen vormen deuiterst

W damse haven nog aantrekkelijke Nissan Sail vloot

9 -14 augustus 1990 rust tijdelijk bovendien een
is, gonst't bij ons al van |( / ; extra hoge inruilprijs en
de Sail '90 aktiviteiten. |-, T\ 'n schitterende gratis
We hebben onze top- J* fejf : poster (30 x42 cm) van
attracties van Sail '90 de Amerigo Vespucci

tijdens een feestelijke , Alle gemakkelijkbetalen
//mm\ ■ CT^F»! L^ VIA HET

vlootschouw die voor u /^________________L___ü_______Jl reden nissan profijt plan ".. Micra Sail v.a. 228,- p.rawel ns heel voordelig kon uitpakken, om snel bij ons sunnysaii v.a.285^
Extra opgetuigde Micra, Sunny en langs te komen! BluebirdSail v*-370'-p-BL-

SAIL*9O: PROFITEER NÜ
VAN DE VOORPREMIÈRE

BEZOEKONZE VLOOTSCHOUW MET SAIL TOPATTRACTIES

) ,^~~" ,-^Ê Ül____i

___^i_(Bi 3'^#**iSSi? \ _. \

/ j^^^^aiPWß^^^^Hr^ .7', ÉÉMH 9ËÉI ïi
i - 5 S __m ___■-/ '~ ' W;^

il _P _^ B» ▼Sgss nF» - «'m ■' «fw*B H^iliil^M___________E_____i _______«___ n
De aantrekkelijke Micra Sail 2 met 1.0 liter 4-cilinder motor is voorzien van een sportieveSail striping en speciale stoelbekleding

"De Micra Sail 3 met 1.2 1. motor met 5-bak en geregelde 3-weg katalysator kent zelfs een quartz- /#aa-_Hwa-M^
klok " dagteller " achterruitwisser " portiergeschakelde binnenverlichting " aërodynamische //kXW W JF* V*JL r^m
wieldoppen"en een sportieve dakspoiler in de kleur van de carrosserie "Nissan Micra Sail v.a. /#__fl_____________________________________________L_____B

Sunny Sailcollectie in 3- en 4-deurs "Als Sail 2 met 1.6 literbenzinemotor" In Sail 3 uitvoering met 1.6 benzine of 1.7 diesel inclu-
sief luxe extra's als speciale interieurbekleding " GTi grille " van binnenuit verstelbare buiten- /_/Jf^rmWrmW^tmm

mmmmm
spiegels "getint glasrondom " bumpers in carrosseriekleur en Sail striping "De 1.6 liters hebben fg^BÊ JC 7K >_" T^Êbrandstofinjektie en een geregelde 3-weg katalysator met lambdasonde" Nissan Sunny Sail v.a. /_/____-_-___a______________k_^P

J| |_j£B HL «£■■'_■ i\ ,_é' ___^B^v Pi ... imm'l I llll____ln_______Mli_Ml_>* l̂Mf___i _■__.ttl
»*__— J—l *— '̂m—_:m_■ B&YmmW _________ *^T _____É______J^___!

iSHlill _iU. I I »*!»" j| _______ '.'.' l" "~Mnr— '^J§^fi^ffÊÊk W

Bluebird Sail met 0.m.: stuurbekrachtiging " centrale portiervergrendeling " elektrisch bedienbare zijruiten " 4-spaak9
stuurwiel " 185/70 HR banden " bumpers in de kleur van de carrosserie " aërodynamische wiel- /JMfm^ÊTmttlm^Tmmlmmmmm\
doppenen Sail striping" Leverbaar als 1.6 4-deurs en als 4- of 5-deurs in 2 liter benzine of diesel ft^ÊÊ -L* Jw J_f_bf 3

" Nissan Bluebird Sail v.a. /#____________-__-_________E-^^

W/k | ■ £■■ mk mk m Prijs mcl. BTW, excl. aflevering.skosten. Wijzigingen voorbehouden.
1%l 11-ft%A£A lal M)e lening wordt verstrekt doorNissan Finanee onder de gebruikelijke voorwaarden van een k V KI lfl M mmmW mmmWAr^kM IM huurkoopovereenkomst. De effectieve renle per 1-3-'9O bedraagt 17,1% en is fiscaal aftrekbaar. TV MV

Nissan is ook de maker van dePrairie, Maxima, 200SX, 300 ZX, Terrano,King Cab, Patrol, Vanette, Urvan enCabstar. mui^^
Beek, Automobiel- en Garagebedrijf JF. Crutzen, Stationsstraat 115,tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia (servicebedrijf), THchterweg 122, tel. 045-2 I2J
Heerlen, JuigenAutocentrum Heerlen B.V, Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, JuigenAutocentrum BV, Langheckweg36,teL 045-462353. Maasbracht. j
VanLaar BV, Hazenspoor9, tel. 04746-3811. Maastricht,Autobedrijf AndréFeyts BV, Duitse Poort 15,tel. 043-214175. Melick (Roermond), GaragebedrijfGeelen bV- G^Tstraat33,tel. 04752-2021. Sittard,Garage Schoenmakers BV, Geerweg 14, tel.04490-12814.St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen BV, Burg Wolfsstraat 6, tel. 04408-12°

■ ' ■ ■ J
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1 ÊÊfr\ "Even onthouden: gratis
ITJboodschappenbord bij«Poorter bief

, "Makkelijk, zon afwisbaar boodschap- BHHHPi \ flPv ÏB_Pf\ penbord. Voor 'n berichtje aan uw huisde- I#_/_Ah % Hl 1 Jfl^^__^_^___^
/. noten. Ofvoor deSRV-voordeeltjes dieuntet r_______fcV^ J \ /lil 1 ______H^^_S9

mag missen! Maar daar is-ie misschien toch L^^__r"^__H 1 lIIIIpS ÉH-_tt__tiiii--_!

_^_B

i WW LS f

Audiosystemen

Ligt uw hart in Limburgs natuur?

{(P~Y

jftf Bel of schrijf:

Jwy Stichting het Limburgs Landschap
\Z&) Kasteel Arcen

H_/h% postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon 04703-1840

NU AL VOORF 599,-
EEN COMPACT DISC-SPELER
VAN ONKYO KWALITEIT.
U krijgt voor die prijs de allernieuwsteOnkyo
techniek, zoals ook toegepast in drie maal zo
dure komponenten.
■ Dus dubbele 18-bitD/A converters.
■ Dus Accußit viervoudige bit-correctie die

ook de geringste vervorming onderdrukt.
■ Dus achtvoudige oversampling.
Techniekendie zorgen voor uitstekende
weergave van uw kostbare CD's.
■ Plus uitgebreide selectieen programmering.
■ Plus de mechanische degelijkheid die alle

Onkyo apparaten kenmerkt.
Als u dat optelt komt u ver boven de 599
gulden. Toch kunt u bij ons de DX-1400
CD-speler voor datbedrag meenemen.
2 jaar garantie "^^^l^"

ONKYQ^
ONKYO HI-FI GAATALTIJD DIE ENE STAP VERDER
Jan Hoens HiFi Center
BUCHTEN (Bom) Oude Baan 1, Tel. 04498-51513

Goossens TV-Video-HiFi
ECHT Molenstraat 1, Tel. 04754-81490

Willems HiFi Center
GELEEN Pieterstraat 73, Tel. 04490-43306

Aben Beeld & Geluid
HEERLEN Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830

Wijnbergen Audio-Video Center
HEERLENLimburgiastraat 41, Tel. 045-720560

Electro Bemelmans Bang&Olufsen Center
HEERLERHEIDE Wannerstraat 10, Tel. 045-212330

Gijsde Jong
LANDGRAAF Sunplein 48, Tel. 045-312508

Fa. Bergmans & Wijnen
NIJSWILLER-WITTEMRijksweg 60, Tel. 04451-2244

/ AFSLUITBARE SPOILERS sieren uwFord
Jr ANTENNE Voor en verbeteren (bij hoge snel-

/if bescherming tegen vandalisme. -^ heden) dewegligging.
Escort'Bl-'B6, achterzijde{ ir/° 176,-

COMPLETE /^T^x LICHTMETALEN
UITLAAT Originele Ford- /sp*%^\ WIELEN Schitterende RS-

—^s^s^ uitlaat. Alleen de prijs knalt. Iffr^Vß IIII sportvelgen. Scherp geprijsd.
(^^o F'esta 1.1 tot 08/83 V^VV^^^ /// Escort, mc banden 175/70-13*r 117,501^1290,-

VERGELIJK ONZEAFHAALPRIJZEN!r'9inele Ford onderdelen. Door Ford getraindpersoneel staatvoor uklaar. Een onverslaanbare combinatie!Staat heton-6r"eel dat u wenst niet vermeld? Bel dan op. Ot beter nog, kom langs. Bij ons bent u met uw Ford altijd welkom.

IML^ Hamstraat 70, Kerkrade,
mmfMrW tel. 045 - 42 30 30.

\-rFr -I Openingstijden:1 f M maandag t/m vrijdag van
_/J JA 8.15-17.00 uur.

Zaterdag (magazijn) van
900-12.00 uur.

. —JfiN^^
Limburgs Dagblad
iffn^DS^ BUSREK|»

TOSCANA
I 18 t/m 27 mei I

De mooiste streek van Italië
ü verblijft in 't typische Italiaanse hotelStella in het dorpje

Castel delPiano op basis van halfpension.Er wordt zowel op
n de heen- als de terugreis overnacht. De reis- en

annuleringsverzekering is bij de prijs inbegrepen evenals
diverse excursies. I

. Extra vriendenkorting
/1133,-p.p. -op basis van T X*\2-persoonskamer T Uvi"

* Toeslag per persoon op
1-persoonskamer vertoon van deI I f 117,- p.p. ■ Vriendenpas

Organisatie: Schmitz-Reizen
Opstapplaatsen: * Susteren * Sittard * Geleen * Heerlen * Kerkrade

Boeken voor deze lentereiskunt u bij allekantoren I I
van hetLimburgs Dagblad en de WV-Vaals onder, lil aanbetalingvan ’ 100,-p.p. I jY^^^^g—

H jji-n°s' 96*11 üd van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt uIJ. een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer vanv<w«>urgs Dagblad is dat geheel gratis.

M \ Kom in actie voor de beste
l^^k _^^^^^ L̂TB,^^___'^^___l "^__B^^________k"l ~^Ê HB I ~'B_B^^___ transactie, dat is op dit moment het
r^^kl PI B_J motto biJ Peu§eot Hoofdrollen

-^^ -«---«-■ _______L ._J___L M ■ -___■_. daarbij spelen de 205 en de 309.
_d Maar hoe zit het precies

____^""^^^___r^Tl _^.^..^^ "^B__t Tmmmm^^^mmmx l^tf «met de transactie? Dat ontdekt u
I B I B - B BB w\ als u met uw huidige auto naar▼ de Peugeot-dealer rijdt. Hij kan u -

namelijk momenteel een heel spe- *

B^^^_____k. __________^^^ _^"^f"^___«""_________^'"^________. c'aa^ mruilaanDOd doen.
B Ifl n""""^^ BBC"^^^^^B Br"^^^ Méér geld dus voor uw hui-

É---^^-^^"l^^ dige auto. Maar aan de andere kant
_^ m °°k méér auto voor uw geld. Want

<^BHaa>*V I^K^^Q^^ I___B^ll^_________k _^C"^ mmm\^mm'^m\WmK^W\m\ _________^^_____k. U^el"St gUnS^g

B B_j__^T^B I B I BB~"^^ geprijsd en bieden heel wat.W m mfM -M.kU*^^X% B^-W '9 Wat betreft de 205 kunt
u kiezen uit maar liefst 33 sterke

.!"-"" ' fiïh**■ *j"£f /f [ ■■ i^___________. weten dat de 205 een vanafprijs

H^^*^BBB r ' Naast de 205 is er de on-. KaaTl TifciJai fiiiiH WêW "■."""yBH _■ *ï____r
mr' * *'x tH B \*iï langs geheel vernieuwde 309. Met

V pppi^^^^^^M a& v jm Biß KÜ-f nieuwe motoren die voorzien zijn
I_S W «H HÈÉI SIF IH. _____?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m L-^_p_p_JHSl||^i y -i______________________S van 'nJecne' driewegkatalysator en
lA______L_s_i_--h____Elß^ | tevens 'n Lambda-sonde.

En verder een nieuw inte-
rieur en geheel gerestylde grille en

v^_^^_______^___H^^^S :T^^F^^^^r?WWl_BWlWi^____B kh^^^^# V- _a_____iwin____iM_^___' -wS-ns

HEERLEN,AUTOCENTRUM COLLARIS BV, SCHELSBERG 45, TEL: 045720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN,AUTO-BEDRIJF
SEEGERS B.V, ST JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPERB.V, WINTRAAK 29, TEL: 04490-21944

gg| SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE B.V, KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835.
I____l PEUGEOT. DYNAMISCH OPWEG.
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Voor uw kleii e apen.

ft Bananen,-) en
kilo I.JU

Bananeplant, If_ *Ch Halfvolle boter, 17Q I Elseve shampoo Lux afwas, /IQQ Speel hetAH Letterspel
per stuk @® IAJ.- kulpje 250 gram -SfeW 1.117 of-crèmespoeling, 2flacons a 500 ml _*sfr Zes weken lang spanning en plezier

MaadanHerkaac Ü ï: diverse soorten, door letters te verzamelen eh
Ch EnoelsetheemPlancxp lers v^'tmesnf' J ? 2 flacons a 250 ml Magere varkenslappen, c woorden te maken. De vierde rondewi Engelse tneemelange, vers yan t mes ot , 500 gram £39" 4.49 7QQ looptvan 19 april t/m 2 mei. Prijzendoosje 40 zakjes vacuüm verpakt -i O Q/\ r Metbon voor 6.95 kil° m®® 1Z&/.W o.a. beschikbaar gesteld door:a 4 gram -253- L..ÜO kilo @©® _l&9fr I£..ZJ\J Met Don voor v^Wvy

SieMatic Sunair Venco DrosteI .gratis Belfleur magazine.* Braadworst, wfeefrk'etïlErÜlDelicata chocoladetablet, Uit de bedieningsafdeling: | F
Ma(iiM„ctanHnacta 500 gram _&73r 3.99 C. QQ So'rogho

melk, puur, extra bitter of hazel- Gegrillde casselerrib, OQQ É Macleans tandpasta kilo ®®m±Q&rK).W branienoot/Lik', per stuk O/lQlOOgram -ft.-2Gr2.j9 I mild mmtofstrongmint Rundertartaari -QQ KSereL
200 gram **» 259 t/M Ch Vleessalade, IQQ pOm? ®@® J**-4.49 100 gram ierl.39
Ch Chocolademelk, ICQ bakje 250 gram Ji^èrL^jÓ 4 halen, 3 betalen. Ch Kippebout, De artikelen In deze advertentie kunt uln
pak 1 liter -20^ JL.O«7 *__» r4r\ -, "._ ■ _ 6 stuks r\ r\r\ alle AH winkels kopen, behalve de artike-p_ j..^ Ch Gebraden gehakt, IOQ i Ch Zakdoekjes, +Ï60oWam exs,^ 899 len waar kleine cijfertjes bij staan.
Ct\ Rronw/prcßior pakje 100 gram -i4&l.^_y 1 8 hersluitbare pakjes 1 /IQ "gram ®®®® U-^^ Die artikelen kunt u alleen kopen inU I Brouwers Bier, Krarvjciuugid... -*«ra __.-_.*s b

airKtiik<_ 13*rV"&D ! AH winkels waar één van die cijfers op de
pils, light Of alcoholarm, Nn ■_■ " * _*

■L' Hollands deur staat. Reclameprijzen gelden van
krat 24 flessen -- QQ WI HuiStraiteur Lasagne Tennissokken * Goton Driiriniic 1 AA donderdag 19 t/m zaterdag 21 april a.s.. * y
amntPr mü I I HH Toscana, ®@© oCA Ch lennissoKKen, * boiaen uencious, 1 QQ * zoi^g de voorraad strekt. *i Ja 0.3 liter Nu ±±.Z>Z> Q;b :: Planten- 'n dlverse, maten en

M. ÖQR kil° J--^^ wil/
Calvé borrelnootjes ____. marDarinp dessins, 4 paar®©© Nu O.^/s/ _,_ iïhlÊ/^
partymix. s*»-l CC_ baK|e AQR 1 250g-&_-4y raUkiin _om-92H ' ga UJ j__k-_Ó»_r-, IMP'^"'zakje_sogram «9" 1.0» "OOgram «» -s£s4.yO j g pak2hll° -^^^^^ witlof, I- i^Ê^ÉyMJ fMT
01 S,adressi„6 *, sXf* - „ nUltra Ml"i'»' ~ree.de was Q-Q !__![__ ____!«IPP^ff^

Chchantilly, fl ®@® 2%m d.OHrÓ Ch Albi totaal, 1QQQ boeket' ®® ZfsJ "fllrl' (HStel a Mans tonijn, * vanille ijs, QCn^fl * Pak4kil° xa&Lö.\TO Lange rozen, * fl fl nfiVos.!Pplar]taardlêe olie' QQ doosje 8 stuks 4*J.JÜ fl Ir Ara keukenrollen, ICQ Met gratis Bic parfumverstuiver diverse kleuren, OQC fl_ _4E *«fl ~blikje 185 gram Nu OT wit, 2 rollen Nü I.o^ tw.v. f 6.95. * bos 10 stuks ©© OÜD %#1 flMonaYokidnnk, ]__^^i___ilri 1 "teiKS?'nü 1.99 gSes
rmakl^ 'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten. JB_rr- -^ I
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