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Bonn positief
overregeringsverklaring

van
De Maizière

- De Westduitse
jq.ering heeft in grote lijnen posi-
t, gereageerd op de regerings-

van de Oostduitse minis-
I "President De Maizière, waarin

de invoering van de monetaire,ale en economische unie nogr de zomer bepleit, een wissel-
)rs van één DDR-mark tegen éénrj^k eist en zich tegen een uit-
)g j°°P van de belangen van de'duitse burgers weert.

i^gering-Kohl verklaarde te ho-dat eind april, begin mei over-
stemming is bereikt over de sa-

waarbij dan ook de wis-
p Qers moet zijn vastgelegd. Bonn
i~5 van een bemoedigende ver-
jj^g, waarin de wil naar de een-
lij. ng en de invoering van de
h, Markteconomie centraal

iet
,s°ciaal-democratische kanse-

-5 kandidaat Oskar Lafontaine zei
J^tte hebben voor de opvatting

Oe Maizière, dat de Oostduit-
|e A^et als burgers tweede klasse
iju eS naar de eenwording willen01t°öien.
kjMaizière onderstreepte donder-
ijj ln het Oostberlijnse parlement
£ ds wisselkoers van 'een op een'
ImA s*s vormt voor alleverdere on-
ij aandelingen. Minister Seiters,
)^-1 het kabinet-Kohl de Duits-

Se besprekingen coördineert,
'ooAyan overtuigd te zijn dat er een
Oj. beide zijden bevredigende op-

lftg wordt gevonden.

Vrouw (76) met
geweld om het

levengebracht
lfJjftLEN -De Heerlense politie
Ü,/1 donderdagmorgen in een wo-aan de Marktstraat in Hoens-

k het stoffelijk overschot ge-
*aa ■ van een 76-jarige alleen-
■ït *!?e vrouw- De politie vermoedt
|0 de vrouw een gewelddadige
65ü is gestorven. In het hoofdbu-
U^ van politie in Heerlen is een 25
'te sterk recherche-bijstandsteam
s j°epen dat met een onderzoek
ve°?s.tart. Ruim een jaar geleden
i^. -^ deze buurt ook een alleen-
J^de vrouw vermoord. De da-
*sn„' drugverslaafden, werden later

"ehouden en berecht.

het weer

W
V*U ,?e westelMke stroming
(V ?e afgelopen periode is
Weveind gekomen en hebben
stfgj^daag te maken met een

'*>
j.^e oostelijke stroming.

o j,le stroming komen naast
f'<>d en °°"1* zonnise pe-
see*-f? voor. Vanmiddag pas-
flw; lri die stroming een zwak

nSysteem dat OnS Van"kitjj 1f-S tijdelijk meer bewol-
Wats..brengt waaruit af en toe
is eplCnte regen valt. De wind
">o 0r .rst matig, kracht 3, uit
"iitJri *' maar neemt in deH;i^ag toe tot kracht 4. De
lot io temperatuur loopt op
\. li graden.>DAAG:
Hiaa »: 06.32 onder: 20.47
"^J*n op: 04.36 onder: 14.42

Susan in
voetsporen opa

MAASTRICHT - Susan Eisen-
hower was gisteren in Limburg
voor de viering van de Ameri-
kaans-Nederlandse Vriend-
schapsdag, die dit jaar in het te-
ken stond van de 100ste geboor-
tedag van haar opa Dwight D.
Eisenhower. Ze bezocht na een
bijeenkomst in het provinciehuis
de militaire begraafplaats te Mar-
graten. Op éénvan de graven leg-
dezij een bloemstuk.

Foto: WIDDERSHOVEN

Geen gesprek
Voorlopig wijst niets er nog op dat
het Kremlin en de regering in Vil-
nius in gesprek komen. Het Litouw-
se aanbod om tot 1 mei geen nieuwe
wetgeving te laten passeren, wordt
door Moskou onvoldoende geacht.
Sovj et-leider Gorbatsjov heeft
geëist dat de Litouwers hun eenzij-
dig afgekondigde onafhankelijk-
heid herroepen.

Een woordvoerder van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken in Mos-
kou zei gisteren, dat nieuwemaatre-
gelen tegen Vilnius worden geno-
men als de Litouwse regering zich
niet schikt naar de eisen van het
Kremlin. Over de aard van die maat-
regelen wilde hij niets zeggen.

De Litouwse premier Proenskiene
probeert intussen in Scandinavië
olie aan te boren om de weggevallen
leveranties uit de Sovjet-Unie te
compenseren. Woordvoerders van
exportbedrijven zeiden echter dat
Litouwen in harde valuta moet be-
talen. Proenskiene heeft al laten we-
ten dat dit een onoverkomenlrjk
probleem is.

De Amerikaanse president Bush
consulteert inmiddels de NAVO-
bondgenoten over de manier waar-
op hij wil reageren op de economi-
sche druk die de Sovjet-Unie op Li-
touwen uitoefent.

'Republikaner'
komen niet aan

bod in Aken
AKEN - Duizenden betogers
hebben gisteren in Aken een
bijeenkomst van Die Republi-
kaner' in het Eurcgress kunnen
verhinderen. De hidervan deze
rechtsradicale fartij, Franz
Schönhuber, liet :ich niet zien.
Via de radio deeKe hij mee dat
het congres niet doorging. De
'Reps' wilden in \ken de cam-
pagne starten vjor de parle-
menstsverkiezinfen in de deel-
staat Noordrijn Vestfalen.
De twee betogingen, een op de
Markt en de aidere bij het
Eurogress, veriepen zonder
ongeregeldheden

# Betogers voor hetEurogressgebouw in Aken. Foto: fransrade
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Sovjetunie dreigt met uitbreiding economische boycot

Litouwen bijna zonder gas
Van onze correspondent

MOSKOU -De Litouwse rege-
ring heeft gisteren noodmaat-
regelen genomen nadat Mos-
kou de gastoevoer aan de Bal-
tische republiek met tachtig
procent verminderde. Benzine
werd gerantsoeneerd tot tien
liter per keer tanken, de distri-
butie van gas werd dusdanig
veranderd dat de meest vitale
bedrijven konden blijven
doordraaien.

„We zijn op een uithongeringsdieet
gezet. Zet de verwarming uit, ge-
bruik zo min mogelijk energie," ad-
viseerde de Litouwse regerings-
woordvoerder de 3,5 miljoen Litou-
wers bevolking via de radio, nadat
tegen het middaguur de gaskraan
vanuit Moskou praktisch geheel
werd dichtgedraaid.

In de Litouwse hoofdstad Vilnius
wordt verwacht dat de grote olieraf-
finaderij Mazeikiai voor het week-
einde de produktie zal staken.
Woensdag werd op order van Mos-
kou de oliekraan naar dit bedrijf ge-
heel dichtgedraaid.

Heerlen krijgt
Teleportgebouw

Van onze verslaggever
HEERLEN - Heerlen krijgt een zo-
genaamd Teleportgebouw. Dit 44
miljoen kostende kantorencomplex
biedt bedrijven de gelegenheid om
niet alleen ruimte, maar ook voor-
zieningen op het gebied van tele-
communicatie en informatica te hu-
ren.

Het feit dat veel voorzieningen ge-
deeld worden, moet kostenbespa-
rend werken. In eerste instantie zul-
len 500 mensen in het Teleportcom-
plex kunnen werken.
De investering van 44 miljoen gul-
den wordt geheel opgebracht door
projectontwikkelaars. De gemeente
'Heerlen zal alleen een belangrijke
bijdrage leveren op het gebied van
promotie en marketing.

Oirsbekenaar
verongelukt

NUTH -De 17-jarigeR. uit Oirsbeek
is gisteravond rond half elf op de
Nutherweg in Nuth verongelukt
toen de auto waarin hij zat uit de
bocht vloog en met de achterkant
tegen een boom botste. Drie andere
inzittenden, waaronder de chauf-
feur, raakten gewond.

Geen nieuwe
raketten voor

Bondsrepubliek
WASHINGTON - De produktie van
de korte-afstandsraketten, die over
enkele jaren de huidige Lance-ra-
ketten in West-Duitsland zouden
moeten vervangen, is voor onbe-
paalde tijd uitgesteld. Dat gezegd
door Amerikaanse regeringsfunc-
tionarissen. Het besluit betekent in
de praktijk dat de modernisering
van de Lance-raketten nu definitief
van debaan is. De huidigeLance-ra-
ketten blijven nog wel in West-
Duitsland gestationeerd staan.

Enkele weken geleden hadden
Amerikaanse regeringsfunctiona-
rissen al laten uitlekken, dat er ge-
dacht werd over 'alternatieven' voor
de plaatsingvan de nieuwe korte-af-
standsraketten in West-Duitsland.
Maar toen werd nog wel vastgehou-
den aan produktie van de nieuwe
raketten.

Nu blijkt dat de regering-Bush defi-
nitiefgezwicht is voor de grote druk
die vanuit het Congres werd uitge-
oefend, alsmede voor de nieuwe po-
litiekerealiteit in Europa. Dat is im-
mers niet langer bij de grens tussen
de twee Duitslanden in twee
machtsblokken verdeeld.

Werknemers:: laatste 'klemmend beroep'

Ultimatum bonden
aan ziekenhuizen

Van onze redactie economie
UTRECHT - Er komen cUrect na 1
mei werkonderbrekingen, stipt-
heidsacties en zondagsdiensten op
doordeweekse dagen in de zieken-
huizen;wanneer de werkgevers niet
voor 30 april tegemoet zijn gekomen
aan de eisen voor verbetering van
de arbeidsvoorwaarden. Komende
maandag zijn overal in het land al
'waarschuwingsacties' ter onder-
steuning van de eisen.

Met het ultimatum van gisteren
doen de werknemersorganisaties
AbvaKabo, CFO, GOB en FHZ (ho-
ger personeel) een laatste 'klem-
mend beroep' op Nationale Zieken-
huisraad (NZR) met een beter bod
naar de onderhandelingstafel te ko-
men. Omdat komende maandag de
NZR in Breda over de CAO-eisen

met haar eigen directies vergadert,
houden de bonden juist op die dag
korte werkonderbrekingen om te la-
ten zien dat het hen ernst is.

De onderhandelingenover een CAO
voor het ziekenhuispersoneel wer-
den 11 april afgebroken omdat het
verschil tussen het laatste bod van
de ziekenhuisdirecties en de eisen
van de bonden onoverbrugbaar
was. Het pakket maatregelen dat de
bonden eisen beloopt ongeveer 6
procent van de lonen, de NZR zei
niet verder te kunnen gaan dan 3,5
procent.

„In een uiterste poging onzerzijds
acties te voorkomen doen wij een
klemmend beroep op u om nog-
maals te onderhandelen," aldus de
FHZ mede namens de andere bon-
den.

0 Zie verder pagina 17

" Zie veder pagina 17

(ADVERTENTIE)

Zaterdagavond van 19.25 uurtot het journaalop, Nederland 2
'De Nieuwe Nationale Ideeënbus'. Een programma óver innova-
ties in bedrijven die een succes werden. Over ondernemers en 9vóór ondernemers. En voor alle mensen die belang stellen in ytfl'-X
ondernemend en innovatief Nederland. Eigenlijk gewoon yj\\\.
voor iedereen. > 0y 4 „

Wilt u meer informatie? Bel dan met het 'Innovatiecentrum in uw regio. (Tel. 045- "^■
s Mm /740808, de heer Ir L.H.J. Vellen, directeur; Tel. >>* cl^ ,-> '077-546474, de heer Dr Ir A. van Loon, directeur). N

Innovatiecentra, omdat vernieuwen uitdaagt. |rf

GROTE SNUFFE n|CRADE /^\\ 3

-*-■.'. in Maastricht "
Gratis Staatslot. Maak kans op een half miljoen.

Bij aanschaf van 300,- Extra "ixieubel"tijden.

ff'ii ft lil

% 4i : AAAASTRICHT
P Sint Jacobstraat4, in het centrum bij het,||; ;^; ' Vrijthof. Tel. 043 - 210944.

Bestrijding
Schoolverzuim

(ADVERTENTIE)

| TRAININGSPAKKEN in diverse kleuren
1 en maten. Gemaakt voor de echte sporters
I van Polyester/katoen. pA *"***■ gm.

I ONZE SPORTPRIJS... JJ«JU I

i Sportieve LOOPSCHOEN. Een mustvoor
I de echte sportloper! In diverse maten.

I VANjllw* V00R... LUI/Ü

HENDRIKS
TEX

GIGANTISCH GROOT
IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN!
SCHELSBERGBB, HEERLEN. 045-721124
BRUGSTRAAT 1, SITTARD. 04490-15656(ADVERTENTIE)

Zie pagina 1<
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ld-elpee

Wendy Maharry
Wendy Maharry, A&M Records/Po-
lydor

Wendy Maharry wordt omschreven
als een sprankelend talent dat in het
rijtje Suzanne Vega, Michelle Shoc-
ked en Tracy Chapman thuishoort.
Een kwalificatie die ik, na het be-
luisteren van haar onlangs uitge-
brachte debuutalbum, niet kan on-
derschrijven.

Toegegeven Wendy Maharry heeft
een verzameling (14) zeer persoon-
lijke, poëtische liedjes geschreven,
vooral over gevoelens. Maharry
voert ze ingehouden uit, fijntjes,
met een lichte melodieuze stem. Het
is alsof je drie kwartier lang een
kabbelend beekje hoort stromen.
Een beekje dat af en toe diepe poe-
len bevat, maar waarvan je op een
gegeven moment begint te hopen
dat er nu eens een stroomversnel-
ling is. Want het kabbelt maar door.
De Amerikaanse Maharry stond
muzikaal onder de invloed van the
Beatles, the Triangle Nelsons en
Chopin. Ze schildert en maakt mu-
ziek. Een bandje naar producent
Dwight Marcus leidde tot Wendy
Maharry's gelijknamige debuut. 48
minuten verfijnde muziek, maar
neigend naar traagheid en saaiheid.
Want het ontbreekt af en toe aan va-
riatie en ik mis iets. De sprankeling.

Marianne Faithfull
Blazing Away, Island Re-
cords/BMG

i

Marianne Faithfull, een grotere te-
genstelling met Wendy Maharry is
er bijna niet. Mariannes door alco-
hol en drugs aangetaste stem is
zwaar en klinkt doorleefd. De on-
derwerpen die zij aansnijdt zijn van
een wat zwaarder kaliber: versla-
ving, schuldgevoel, sexuele jalou-
zie.

Blazing Away is een muzikale auto-
biografische roman. Alle songs die
haar leven kenmerken staan er op:
As tears go by, dat haar toenmalige
vriend Mick Jagger en Keith Ri-
chards voor haar schreven in 1964;
Sister Morphine; Guilt; Why D'ya
Do It en het overbekende The Bal-
lad of Lucy Jordan. Twaalf van de
dertien nummers op deze elpee/cd
zijn 25 en 26 november 1989 live op-
genomen in de St. Arm's Church in
Brooklyn, New Vork. Het dertiende
nummer, Blazing Away, is er later
aan toegevoegd.

Vanaf de introductie, door een kerk-
koor, heb ik geboeid geluisterd. Het
is een lange cd, 72 minuten, maar al-
leszins de moeite waard. De prachti-
ge klassiekers. De rauwe emotie in
Why D'Ya Do It. Het vol gevoela ca-
pella gezongen Amerikaanse volks-
liedje She Moved through the Fair.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Hier voel je emotie. Mooi.

ans bouwmans

popagenda
APRIL

" 20 Effenaar Eindhoven, Ween

" 20 Stadsschouwburg Heerlen, Het
Goede Doel

" 20 Nova Heerlen: Deadhead en Car-
cass

" 20 De Boekei Maastricht, Fietsef-
reem

" 20 Zopo Horst, Johnny G.

" 20 OJE Echt, Wild Flower

" 21 Exit in G Landgraaf. Jazz-session

" 21 Oud Limburg Schinnen, Fietsef-
reem

"21 café Voncken Ransdaal, Pigs
might fly

" 22 Zopo Horst, Carcass en Dead
Head

" 26 Dominicanenkerk Maastricht, the
Run

" 27 Exit in G Landgraaf, Life Stile
"27 Tims Bar Helden-Parmingen,

Bridge of Spies

" 27 Dancing Dilligence Heerlen, the
Run

" 27 Effenaar Eindhoven, Arno

" 28 Maf Maasbree, Trockener Kecks

" 28 Zopo Horst, PI Man and Memre
Buku

" 28 Harmoniezaal Heughem-Maas-
tricht, Fietsefreem

" 28 caféTorn Torn Heythuysen, Zuma

" 28 café 't Gevelke Beek. Icy Red

" 29 Dancing Karrosseer Maastricht,
the Run

"30 Zaal Hermans Stem, Rolling
Beats

" 30 Dancing Housmans Montfort, the
Run

" 30 De Haverput Bunde, Fietsefreem

" 30 Fenix Sittard, Icy Red

Knopaccordeon
In Maastrichtkrijgt het publiek een
goed overzicht van de Tex-Mex.
Smartlappen a la Rocco Granata
worden voorgeschoteld, maar ook
trekkende bluesnummers, Duitse
walsen, zydico en Spaanstalige
drank- en liefdesliedjes passeren de
revue. Centraal staan zijn virtuoze
improvisaties op de kleine knopac-

cordeon. JNiet voor niets wordt hij
de koning van de Tex-Mex ge-
noemd.
Zelf relativeert hij dat: „In Texas
zijn er misschien wel duizend Tex-
Mexorkestjes. Ik heb gewoon het
geluk gehad dat ik in contactkwam
met bekende mensen uit de popmu-
ziek. Ry Cooder heeft voor mij deu-
ren geopend die anders gesloten
zouden zijn gebleven", zegt Jimenez
na afloop van het concert. Jimenez
is behalve op platen van Ry Cooder
ook nog te horen op albums van
Dough Sahm en countryzanger
Dwight Yoakam.
Jimenez is zeer te spreken over de
verrichtingen van Rowwen Hèze uit
het Noordlimburgse Horst. Ook bij
hün vrolijke deuntjes neemt de ac-
cordeon een belangrijke plaats in al
is het geen pure Tex-Mex wat de
Limburgers spelen. 'Los Limbos'
spelen sneller en verwerken ook in-
vloeden van folkpunkgroepen als
The Pogues en Les Negresses Ver-
tes in hun muziek.
Flaco nodigt accordeonist Geert
Hermkes van Rowwen Hèze tijdens
zijn optreden uit om enkele instru-
mentele nummers samen te spelen.
„Wij hebben de muziek overgeno-
men van de Westeuropese immi-
granten. Het is daarom leuk om te
zien dat Westeuropese bands als
Rowwen Hèze op hun beurt weei
dingen oppikken van ons", zegt Ji-
menez lachend.

jan hensels

"De Tex-Mex-
grootheid Flaco
Jimenez uit San
Antonio in
Maastricht.

Foto:
WIDDERSHOVEN

Pigs Might Fly
De groep Pigs Might
Fly treedt zaterdag
aanstaande op in ca-
fé Voncken in Rans-
daal. Het concert is
georganiseerd door
het Muziekcollectief

Voerendaal. Pigs
Might Fly is een
rockband met een
uitgebreid coverre-
pertoire met onder
meer nummers van
Supertramp, U2,

Blues Brothers en
The Cure. De band
zal ook enkele eigen
nummers spelen.
Het concert begint
om 21.30 uur en de
entree is vrij.

" Pigs Might
Fly.

pop

Accordeonvirtuoos Flaco Jimenez in Maastricht

Tex-Mex, ideale
bruiloftsmuziek

Pinkpopbaas Jan Smeets ziet het niet meer zitten. „Vrijdag de dertiende",
verzucht hij als de Tex-Mexaccordeonist Flaco Jimenez (51) enkele uren
na de afgesproken tijd nog steeds niet is gearriveerd bij het Staargebouw
in Maastricht. Maar Smeets blijkt zich achteraf voor niks druk te hebben
gemaakt. Het Tex-Mexfestival vorige week in Maastricht kon toch ge-
woon doorgang vinden. Jimenez geeft zelfs een uiterst bevlogen concert
en zorgt met zijn aanstekelijke accordeonriedels voor een feestelijke sfeer
in het goed gevulde Staargebouw. »
Een soundcheck heeft Jimenez niet
nodig. Hij doet alles in zijn "eigen
tempo en op zijn eigen manier. Als
reden voor het te laat komen geeft
hij op in de file te hebben gezeten.
Uit betrouwbare bron wordt echter
vernomen dat hij zijn zoon nog even
kennis wilde laten maken met het
fenomeen 'windowshopping' op de
Wallen in Amsterdam.
Jimenez is een 'chicano' ofteweleen
Amerikaanse Mexicaan. Een Tex-
Mexmuzikant die de dansmuziek
van met name Duitse immigranten
in Texas heeft overgenomen en ge-
mengd met andere stijlen.
Samen met leden van Los Lobos be-
hoort Jimenez tot de weinige 'chica-
no's' die met hun Tex-Mex enige be-
kendheid onder het poppubliek ge-
nieten. De ongekunsteldheid en het
spontane feestelijke karakter ma-
ken het tot ideale bruiloftsmuziek.
Een optreden van Flaco is een vera-
deming, omdat spontaniteit en sfeer
zeker zo belangrijk zijn als techni-
sche perfectie, imago en originali-
teit.

The House of Love:
niet om aan te horen
Het leven zit vol prettige ver-
rassingen en bittere teleurstel-
lingen. Tot de eerste categorie
behoren de eerste twee titello-
ze platen van de Londense
band The House of Love. On-
der de laatste noemer valt het
concert dat het viertal woens-
dagavond in het hoofdstedelij-
ke Paradiso gaf. Zo goed als de
band in de intieme ruimte van
een studio is, zo slecht gaat het
de heren op het podium af.

Guy Chadwick, die man met het
gouden pennetje, slaagde er met
zijn band in vrijwel al zijn prachtige
nummers om zeep te helpen. ledere
subtiliteit van de studioversies ver-
zoop in een merkwaardige drang tot
herrie. Zo ontaardde 'Love in a car'
in een soort spontane jamsessie,
waarvan het einde bevrijdend werk-
te. 'Christine' was herkenbaar, maar
daar is alles mee gezegd. Wat een
hoogtepunt had moeten worden,
het prijsnummer 'Shine On', had ge-
noeg dissonanten om bij alle zwerf-
katten in de omgeving de haren
recht overeind te laten staan.

The House of Love is een gitaar-
band en daarin zat in Paradiso nou
net het probleem. Het lukte maar
niet de leadgitaar goed af te stem-
men. Daardoor ontstond een vaak
afschuwelijk geluid. Het kromme-

tenen-gevoel werd bovendien nog
bevorderd doordat Chadwick zijn
zang soms aanpaste aan de toon-
hoogte van de snaren. En tot over-
maat van ramp brak er regelmatig
een snaar, zonder dat dat euvel di-
rect werd verholpen.

Dat alles leidde allesbehalve tot een
afstraffing door het publiek, want
dat vond alles prachtig, maar wel tot
een ongeïnspireerde houding van
de band. Niet alleen niet om aan te
horen, maar dus ook niet om aan te
zien.

Jammer, jamnier, jammer. Want
The House of Love behoort onte-
genzeggelijk tol de -op vinyl- beste
bands van de ffgelopen jaren (een
kruising tussen Echo and the Bun-
nymen en Th; Jesus and Mary
Chain) en heef, het in zich uit te
groeien tot een band met de popula-
riteit van U2. Gay Chadwick en de
zijnen mogen dai live hopeloos zijn,
hun liedjes zijn let tegenovergestel-
de.

Grote auteurs bijken niet altijd goe-
de speecheste kinnen houden. Een
cursus 'spreken in het openbaar'
kan dan uitkorrst brengen. In het
geval van The Kouse of Love bete-
kent dat een enlelereis oefenruim-
te.

fnd hogedoorn

recept

Scholfilets op een
bedje van spinazie
Benodigdheden voor 4 personen: 4
gefileerde schollen, peper & zout,
citroensap, boter, 1 middelgrote ui,
1 pak diepvriespinazie (750 g), noot-
muskaat, 1 volle el boter, 1 el bloem,
3/2 dl melk, 150 g belegen kaas(ge-
raspt), 1 eierdooier.
Wrijf de filets in met peper, zout en

citroensap. Pel de u.snipper fijn en
fruit in boter glazigVoeg spinazie
toe en laat in ± 15 mjuten gaar wor-
den.*Kruid met pepe, zout en noot-
muskaat, giet zorgvidig af en laat
uitlekken. Smelt Qnieuw boter,
voeg de bloem toe enoer tot een sa-
menhangend geheel./oeg scheutje
voor scheutje de m% toe tot een
gladdesaus is ontsta^. Voeg de ge-
raspte kaas aan toe -t laat al roe-
rend smelten. Kruid naar smaak.

Neem enkele lepels van de saus en
roer de eierdooier los. Schenk dit te-
rug in de saus, die daarna niet meer
koken mag. Vet ovenschalen in en
verdeel daarover de spinazie. Leg
daarop de scholfilets en schenk er
de saus over. Schuif de schalen in
het midden van een op 200°C. -stand 4 - voorverwarmde oven en
laat alles 15-20 minuten lichtbruin
kleuren en gaar worden.

hub meijer

Kaarten Rolling
Stones Duitsland
Er zijn nog kaarten te koop voor het
extra concert van de Rolling Stones
op donderdag 31 mei in het Mun-
gersdorferstadion in Keulen. Zater-
dag begint bij Buro Pinkpop in Ge-
leen de voor Limburg exclusieve
voorverkoop van losse toegangs-
kaarten. Deze veldkaarten kosten
inclusief reserveringskosten 65 gul-
den.
Er zijn daarnaast wel nog gecombi-
neerde bus-toegangskaarten voor
dit extra concert verkrijgbaar. Tic-
ket Express in Landgraaf (045-
-457273) verkoopt deze gecombi-
neerde kaarten voor 105 gulden via
de voorverkoopadressen. Dit be-
drijf verkoopt ook bus-toegangs-
kaarten voor het concert van Tina
Turner op 26 mei in Keulen. On-
langs is bekend geworden dat de
Neville Brothers en Richard Marks
in het voorprogramma staan.

Phil Collins
helpt daklozen
in Rotterdam

ROTTERDAM - Phil Collins gaat
de daklozenprojecten van de Pau-
luskerk in Rotterdam een handje
helpen. De Engelse popster heeft
dominee Hans Visser en zijn vrijwil-
ligersteam uitgenodigd om te col-
lecteren bij zijn eenmalige optreden
in Ahoy' op vrijdag 4 mei. De zanger
wil op deze manier zijn betrokken-
heid tonen bij de problematiek van
de daklozen, zoals door hem bezon-
gen in zijn recente hit 'Another Day
In Paradise'.
Tijdens de (reeds uitverkochte)
showzal Phil Collins zijn negendui-
zend fans diverse keren aansporen
om de collectebussen te vullen.
Deze bij popconcerten ongebruike-

lijke inzamelingsmethode is
langs in Australië behoorlijk
cesvol gebleken: in totaal werd
ten behoeve van de daklozen <■
veer anderhalve ton opgehaal'
het in de loop van vijftien o
dens.

Herdenking
John Lenne

In de Hanenhof in Ge
wordt begin december
grote John Lennon-mem<
gehouden, ter herdenking
de moord op deze Beatle in
cember 1980. Het evenen
wordt georganiseerd door
Erkens, de culturele com
sic in Geleen en de stich
Backbone. Ook bureau P
pop zal zijn medewerking
lenen aan de memorial.

Het programma voor de herden
op zaterdag 8 december is 'rond. Er komt een expositie,
markt met materiaal van de Be
en 's middagszijn er films te zie
de avonduren is de officiële hei
king, waarna er non-stop mi
van de Beatles wordt gespeeld
de gelegenheidsband Abbey B
Deze band staat onder leiding
organisator Ben Erkens.

De organisatie is nog op zoek
spullen van de Beatles, zoals
en foto's. Wie nog interessant 1
riaal in huis heeft, wordt verl
contact op te nemen met Bel
kens S 04490-42262 of Ton 1
wijk S 04490-35810. Bij hen ii
informatie verkrijgbaar over di
denking.

Oplossing van gistere
KANT E L 0 E
A N
T-EL I T E ~
E-REGEL-
ROES-LEN
-ÜM---GY
KRIS - M A L
A - E I G E N - I
A-TR A N T -
r a
SPITSMUI

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. plant die vooral in aardap-
pelvelden voorkomt; 4. Arabische ruiter; 8.
takel van twee blokken; 9. schoorsteen-
zwart; 1.1. metselspecie; 13. oosterlengte
(afk.); 14. muzieknoot; 15. graanpakhuis;
17. dans; 19. in elkaar; 21, geleding; 22.
raming.

Verticaal: 1. metaal; 2. zonder hoofd1
3. onverstandig; 4. zonder twijfel
schaakterm; 6. populaire melodie; 7-
in Europa; 10. wijfjesschaap; 12. slan!
mige vis; 15. puntig uiteinde; 16. één
gels); 17. grasvlakte; 19. kruipend dier
zeevis.
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Een vriendenreis
naar het altijd

vriendelijke
Beierse Woud
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8 DAGEN
KÖTZTINGEN
18 t/m 25 augustus

IJL

; Praag- Hartje zomer in Beieren,
u geniet van gezelligheid en

natuurschoon en
u wordt verwend in hotel

Bayerwaldhof.
Diverse interessante

excursies
maken deze reis kompleet.

J Lees aan de achterzijde
' van deze strook de
i volledige info over deze 8-daagse

luxe touringcarreis.
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8 DAGEN
KÖTZTINGEN
Midden in het Beierse Woud, tussen Regensburg

en de grens met Tsjechoslowakije
vinden we het luchtkuuroord KÖTZTINGEN.

Op een afstand van 4 kilometer is hotel
BAYERWALDHOF gelegen, een prima huis, waar
alle kamers zijn voorzien van douche/toilet. Het

hotel beschikt ook over een binnenbad, sauna en
solarium en is omgeven door wandelwegen die
samen een lengte van 50 kilometer bereiken. ,

Tijdens uw verblijf in dit natuurrijke gebied wordt
ook een aantal interessante excursies

ondernomen. Er staat o.a. op het programma: eed
tocht door het Beierse Woud met bezichtiging

van een glasblazerij en een bezoek aan de
prachtige stad REGENSBURG. *

Een van de hoogtepunten van deze reis zal
ongetwijfeld een bezoek aan PRAAG zijn, een

deskundige gids zorgt hier voor de begeleiding.

1 4 *m 91M l?
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REISINFO
Datum: 18 t/m 25 augustus &

Vervoer: Luxe touringcar - Schmitz Reizen J
5Verblijf: Hotel Bayerwaldhof, op basis van

halfpension, kamers voorzien van k
douche/toilet, het hotel beschikt i,
over zwembad, solarium en f;
sauna. <i

Excursies: Naar o.a. Regensburg en PRAAG*. a
'ATTENTIE: Voor het bezoek aan Praag,
is een paspoort vereist dat 6 maanden na Jterugkeer in Nederland nog geldig is. v,
Vergeet niet 2 identieke, recente, Jj
pasfoto's mee te nemen, daar het visum h
ter plaatse wordt geregeld. J
Overigens zijn de visumkosten ten
bedrage van DM 59,- NIET in de reissom {
begrepen. \

Prijs: ’ 625,- p.p. !
Toeslag 1-pers. kamer ’ 80,-
SPECIALE VRIENDENKORTING
Op vertoon van de vriendenpas - voor
abonnees van het Limburgs Dagblad
gratis verkrijgbaar - geniet u op s
bovenstaande prijs nog eens een j
EXTRA KORTING van ’ 15-p.p. j

Inbegrepen: Alle excursies
(zonder visumkosten en eventuele *entrees). !
Reis- en annuleringsverzekering S
Afscheidsdiner in Nederland

Valuta: Duitse Marken „
Opstapplaatsen en -tijden:

Susteren, garage Schmitz, 07.00 uur
Sittard, NS-station, 07.15 uur
Geleen, Rijksweg-C (ABN) 07.30 uur
Heerlen, voorzijde NS-station 07.45 uur
Kerkrade, Rodahal, 08.00 uur

Boeken: Vanaf heden bij alle kantoren van
het Limburgs Dagblad en
VVV-Vaals onder aanbetaling van

’ 100,-p.p.

Vanaf volgende week publiceren wij
op deze pagina de reisinformatie over:

* 5-daagse bus/bootreis OSLO (12-16 september)
* 7-daagse busreis LOURDES (17-23 september)

OP REIS MET UW KRANT

Limburgs Dagblaö



Beleidsplan NS
tegen agressie

UTRECHT- Via een reeks 'vergaande' maat-
regelen willen de Nederlandse Spoorwegen
de agressie in de treinen gaan terugdringen
en het zwart rijden indammen. NS wil een
'ük-op-stuk-beleid' waarbij reizigers die wei-
geren een kaartje te kopen van de conduc-
teur zonder pardon uit de trein worden gezet.
Om de conducteur zoveel mogelijk te ontlas-
ten en tegen agressie te beschermen wordt
het kopen van een kaartje in de trein boven-
dien aanzienlijk duurder. Hoeveel kon een
Woordvoerder van NS gisteren nog niet zeg-
gen.

Voorts krijgen de conducteurvia het zogehe

ten telerail (boordtelefoon) en via portofoons
de mogelijkheid om bij problemen de spoor-
wegpolitie veel sneller te alarmeren. Verder
zullen gerichte controleacties in 'beruchte'
treinen (bijvoorbeeld met discogangers) aan-
zienlijk worden uitgebreid door onder meer

versterkte inzet van spoorwegpolitie en door
controle bij de ingang van de stations ofper-
rons, zo blijkt uit een donderdag gepubli-
ceerd beleidsplan van de NS-directie.

'Lik op stuk' is ook het motto waaronder NS
binnenkort met justitie in het arrondisse-
ment Utrecht eind deze maand een proef
start om notoire zwart-reizigers en andere lie-
den die zich tussen de rails misdragen snel
aan te pakken. Ze kunnen er op rekenen dat
ze binnen zes weken vpoor de rechter moe-
ten verschijnen. Nu gaan daar soms maanden
overheen of er komt eenvoudig helemaal
niets van terecht.

Meerderheid Kamer steunt maatregelen voor akkerbouw
Braks: extra geld voor

bedrijfsbeëindiging
Van onze parlementaire redactie

?EN HAAG - Minister Braks (Landbouw) is bereid enkele
'Stallen miljoenen guldens extra beschikbaar te stellen aan

e graanboeren als het budget voor de bedrijfsbeëindigingsre-
pling onvoldoende mocht zijn. „Dan krijgt de graansector in

500 miljoen gulden. Eerder heeft geen enkele andere sec-
r zon hoog bedrag gehad. Wie dan nog durft te zeggen dat
et om kruimelwerk gaat, spreekt lichtvaardig."

hót Zei e mmister aan het eind van
r l urenlange extra commissiede-

tt over de akkerbouwproblema-
J?*"* in ons land.Daarbij bleek dat in
?* geval de regeringspartijen CDA
"PvdA het eens zijn met het beleid

dat het kabinet voorstaat en waar-
voor tot en met 1994 een bedrag van
inmiddels 450 miljoen gulden be-
schikbaar is gesteld.

Dwang
Wel vroegen alle fracties opnieuw
aan de minister om zich in Brussel
tot het uiterste in te spannen om de
EG-landen zover tekrijgen dat ze de
graanproductie in eigen land extra
beperken. Een herstel van de graan-
prijzen is niet mogelijk zonder een
forse inkrimping van de totale
Europese graanproduktie. Enge-
land en vooral Frankrijk hebben tot
nu toe lak gehad aan de in Brussel
gemaakte afspraken voor vrijwillige
productie-beperkingen. De minis-
ter was het dan ook eens met onder
meer PvdA-landbouwspecialist Jan
van Zijl dat dwangmaatregelen niet
langer mogen worden uitgesloten.

Een doorbraak op korte termijn zit
er volgens Braks niet in. Daarvoor
ontbreekhet draagvlak bij de lidsta-
ten. Lubbers zal dan ook de akker-
bouwproblematiek niet aan de orde
stellenbij het EG-topberaad in Du-
blin volgend weekeinde. Met klem
vroeg de minister de akkerbouwers
daarom gebruik te maken van de
door het kabinet geboden financiële
regelingen. Tot nu toe hebben de
akkerbouwers vrijwel geen beroep
gedaan op bestaande regelingen.

Voor de Nederlandse akkerbouw is
verandering van het EG-beleid in
Brussel van wezenlijk belang. Mi-
nister Braks heeft zich hierover nu
genuanceerder uitgelaten dan tot
dusver. Aldus gisteren de reactie
van woordvoerder Dijkstra van de
akkerbouwers op de uitkomst van
het debat tussen Braks en de Twee-
de Kamer.

Kabinetsbesluit
over tunnels

uitgesteld
E 1-*^ HAAG - Het besluit over der-nieg van vier tunnels bij Amster-
l^jft en Rotterdam is uitgesteld. Het

zal de zaak vandaag wel be-
keken, maar nog geen definitieve
Gissing nemen. Waarschijnlijk

rjs over twee weken zal het tunnel-esmit opnieuw in de ministerraad
atl de orde komen.
ft hetkabinet zijn grote problemen
r*ezen over de aanleg van de vier
<rnnels. Minister Maij (Verkeer) wil-
„ eigenlijk al anderhalve maand
gledeneen besluit van het kabinet.
jat werd toen uitgesteld tot van-aag, maar ook nu komt het kabinet

*eer niet uit.

. e PvdA-ministers zijn fel tegen de
Jpnleg van de tunnels gekant. Bo-
A^dien voelt het CDA (de partij
*1de minister) nietsvoor de invoe-

Ij^S van het rekeningrijden. Maij
,Aeft het geld dat daaruit zou ko-
ien nodig voor de aanleg van de
*«tinels.
t>

complicatie vormt een rap-
A)rt van de Algemene Rekenkamer,
f.aaruit blijkt dat de particuliere fi-

van de tunnels grote fi-
aticiële risico's voor de schatkistnet zich brengt.

Nieuwe acties
Inmiddels hebben de akkerbou-
wers besloten door te gaan met hun
strijd voor een betere graanprijs. Na
het weekeinde zullen nieuwe pro-
testacties volgen. Dat hebben de re-
gionale actiecomité's gisteravond
besloten tijdens een bijeenkomst in
een hotel in Kijkduin. De aankondi-
ging kwam als een verrassing na de
tamme demonstratie, die de boeren
eerder op de dag in Den Haag had-
den gehouden. Op welke manier de
acties gestalte krijgen, is nog niet
bekend.

Vandaag overleggen de proteste-
rende akkerbouwers met de drie
centrale landbouworganisaties, die
de demonstratie van gisteren heb-
ben gesteund. Maar ook als de land-
bouworganisaties niet meer willen
meedoen, gaan de acties volgens
actcieleiderGeluk gewoon door. De
eerstvolgende acties staan gepland
voor volgende week woensdag.

Fusie Duitse
liberalen

kONN - De liberale partrijen in de
Jp-'ldsrepubliek en de DDR zullen

dit jaarfuseren tot een*Duitse li-
.^ale partij. Dat heeft de partij--o°°rzitter van de Westduitse FDP,
e to Lambsdorff, gisteren tijdens
b,* 1 radio-interview bekendge-
-8 t

t-
tyet oprichtingscongres zal voor de
v estduitse parlementsverkiezingen
t*" 1 2 december plaatsvinden, aldus
r^bsdorff. De Duits-Duitse FDP

caea- bestaan uit de Westduitse FDP
Jj de drie kleine Oostduitse liberale
■g^ijen die bij de verkiezingen van

'ftaart een verbond vormden.

Mazowiecki waarschuwt
Solidariteit voor

demagogie en populisme
GDANSK - De Poolse minister-president Ta-
deusz Mazowiecki heeft het vakverbond Soli-
dariteit gisteren gewaarschuwd voor de 'verlei-
dingvan demagogie en populisme'. Bij de ope-
ning van het tweede Solidariteitscongres in de
Olivia-sporthal in Gdansk hield hij de 480 gede-
legeerden voor: „Wij hebben de strijd tegen het
totalitarisme gewonnen, nu moeten we ook het
gevecht om de democratie winnen."

Polen moet vaste grond onder de voeten krij-
gen, vervolgde Mazowiecki, en de nieuwe de-
mocratie niet op drijfzand bouwen. Hij riep de
vabkond dan ook op de pijnlijke economische
maatregelen van de regering met zijn volle ge-
wicht te steunen. Hij betoogde dat de algemeen

bekritiseerde bezuinigingsmaatregelen Polen
de beste kansen bieden.

Identiteit
Het congres in Gdansk kan van cruciaal belang
zijn voor Solidariteit. Het vakverbond, dat een
aantal ministers voor de regering heeft gele-
verd, balanceert moeizaam tussen zijn politie-
ke en vakbondstaken. Hoofdthema van het zes
dagen durende congres is de nieuwe identiteit
van Solidariteit. Tijdens zijn eerste congres in
1981 had de bond nog tien miljoen leden, in-
middels is dat teruggelopen tot twee miljoen.
De populariteitvan Solidaritieit is fors gedaald

sinds de gevolgen van de bezuinigingen voel-
baar worden. Dat werd gisteren nog eens dui-
delijk geïllustreerd doordat uitgerekend op de
eerste dag van het congres het bus- en tramper-
soneel in Gdansk staakte voor meer salaris.
Mazowiecki trachtte de dreigende verschillen
tussen de regering en de vakbond te verzach-
ten. „Solidariteit leeft en Polen leeft - vrij en
onafhankelijk," zo verklaarde hij „en ik ben en
blijf één van jullie."

Walesa
Hij prees vakbondsleider Lech Walesa, die de
regering onlangs nog verweet dat de hervor-
mingen te langzaam gaan, en hij verdedigde
het beleid waardoor de lonen omlaag gingen en
duizenden werkloos werden. Mazowiecki er-
kende dat het beleid werkloosheiden ontberin-
gen tot gevolg heeft, maar hij wees ook op de
eerste successen zoals het terugdringen van de
inflatie, het op de markt brengen van meer goe-
deren en een veranderende werkhouding.
Walesa zei in zijn rede, waarmee hij het congres
officieel opende, dat 'het vertrouwen van de
Polen in hun vakbond enorm is' en dat Solida-
riteit hen 'in geen geval teleur mag stellen.Hij
merkte op dat 'er met dit congres een eind
komt aan onze ondergrondse en tijdelijke acti-
viteiten.

binnen/buitenland

Vanavond actievergadering in Heerlen

Geen akkoord over
winkelsluiting

Van onze redactie economie
BUNNIK - De filialen van Albert
Heijn zullen volgende week 'in de
mangel worden genomen. Dit zei
gistermiddag een woordvoerder
van de Dienstenbond FNV na het
mislukken van overleg tussen de
bonden en de werkgevers in het
winkelbedrijf over de plannen om
winkels voortaan tot half zeven
open te houden. Volgens de FNV is
Albert Heijn de kwade genius ach-
ter deze plannen.

De bonden waren naar Bunnik ge-
komen op uitnodiging van het Vak-
centrum en de Vereniging Groot-
winkelbedrijf in Levensmiddelen,
waarbij ook het Albert Heijn-con-
cern aangesloten is. „Onder valse
voorwendselen," aldus voorzitter
De Waal van de Dienstenbond. „In
ruil voor werken tot half zeven, bo-
den ze een verslechtering van de ar-
beidsvoorwaarden."
Hoewel in het commentaar van bei-

de partijen enige teleurstelling te
bespeuren valt, waren de verwach-
tingen van zowel de bonden als de
werkgevers vóór het overleg niet
hoog gespannen. Het actiecomité
van de FNV heeft gisteren opgeroe-
pen tot hardere acties, ook in Lim-
burg. In Heerlen belegt de bond
vanavond om acht uur een actiever-
gadering in het HKB-gebouw en
hoopt daarmee steun te winnen
voor werkonderbrekingen in de
stad en in de omringende gemeen-
ten.
Volgens de Dienstenbond FNV
werd gisteren bij in totaal 27 win-
kels het werk de hele dag neerge-
legd. Daarbij waren circa 550 sta-
kers betrokken. In vijfwinkels ging
de staking niet door omdat er te wei-
nig mensen voor te porren waren.
Het ging daarbij onder meer om een
Hema-vestiging in Deventer, V en D
in Den Bosch en AH-vestigingen in
Amsterdam-Osdorp en Leeuwar-
den. Niettemin verklaarde de
woordvoerderzich tevreden over de
actiebëreidheid.

Oorlog in Nicaraguaformeel beëindigd
Sandinisten en Contra's
bereiken half akkoord

Van onze ".erslaggever

MANAGUA - Na een uitput-
tende ronde vai 15uur onafge-
broken onderhandelingen zijn
de Sandinistische regeerders
van Nicaragua en de zoge-
noemde contrarevolutionairen- de Contra's - het eens gewor-
den over een lefinitief staakt-
het-vuren. Maar het ontwape-
nen van de is uitge-
steld tot na de machtsover-
dracht van volgende week
woensdag en zal moeten wor-
den geregeld door de komen-
de regering /an Violeta Cha-
morro. De {esloten overeen-

komst is eigenlijk slechts een
half akkoord. Er is in de prak-
tijk alleen maar druk van de
ketel genomen.

Er zijn vijf veiligheidszones in het
land vastgesteld, waarin de Contra's
zich onmiddelijk moeten terugtrek-
ken. Het Sandinistische leger zal
zich op een afstand van tenminste
20 kilometer houden.Kardinaal Mi-
guel Obando y Bravo treedt op als
garant en de speciale troepen van de
Verenigde Naties moeten er op toe-
zien dat de afspraken worden nage-
komen.

Het akkoord betekent formeel wel
het einde van de oorlog, waarbij in
tien jaar ongeveer 30.000 doden zijn

gevallen. Maar de Contra's hebben
geweigerd een tijdslimiet vast te
stellenvoor hun ontwapening, zoals
de Sandinisten hadden geëist. En
woordvoerders van Sandinistische
organisaties hebben aangekondigd
dat ze vooralsnog door zullen gaan
met hun acties om de complete de-
mobilisatie van de rebellen te eisen.

" De Nicaraguaanse Contra-commandant 'Ciro' (rechts) overhandigt generaal Quesasa, chef
van de speciale troepen van de Verenigde Naties, op Hondvrees grondgebied een geweer als te-
ken van demobilisatie. Hoewel de Contra-rebellen in Honduras een deel van hun bewapening in-
leveren, weigeren zij een totale ontwapening in afwachting van de machtsoverdracht door presi-
dent Daniel Ortega aan zijn opvolgster, Violeta Chamorro, volgende week woensdag.

Prikstakingen
Op het ogenblik vinden er tal van
prikstakingen plaats. Vanaf het mo-
ment dat Violeta Chamorro de
macht overneemt wil de CST, de
Sandinistische vakbondsoverkoe-
peling, een algemene staking orga-
niseren. Deze zal duren, totdat de
Contra's zijn ontwapend.

Bank stuurt weer
deurwaarder op

studenten af
GRONINGEN - De informatise-
ringsbank, de Groningse vestiging
van het ministerie van Onderwijs,
schakelt deze week opnieuw de
deurwaarder in voor het innen van
achterstallige betalingen. Het gaat
om betalingen van het lesgeld voor
het voortgezet onderwijs en om af-
lossingen van studieleningen. On-
geveer 9.000 personen ontvangen
een dwangbevel. In februari hebben
al 10.000 personen een dwangbevel
ontvangen.
Veruit de meeste van het totaal aan-
tal dwangbevelen (18.000) zijn het
gevolg van het niet-betalen van de
1.030 gulden lesgeld. Dat lesgeld is
verplicht voor (de ouders van) alle
leerlingen van zestien jaar en ouder
in het voortgezet (speciaal) onder-
wijs.
In totaal zijn er in het schooljaar
1989/'9O ruim 560.000 lesgeldplichti-
ge scholieren, evenveel als vorig
jaar. In het schooljaar 1988/'B9 kon
de informatiseringsbank de deur-
waarder om juridischeredenen pas
twee maanden later inschakelen.
Uiteindelijk werden er in 1989 onge-
veer 13.000 dwangbevelen uitge-
vaardigd, v

'Top eenwording
op 5 mei in Bonn'
BONN - Het Westduitse ministerie
van Buitenlandse Zaken is er vrij-
wel zeker in geslaagd om het eerste
topoverleg over de Duitse eenwor-
ding, waaraan de Bondsrepubliek,
de DDR, Groot-Brittannië, Frank-
rijk, de Sovjetunie en de Verenigde
Staten deelnemen, op 5 mei in Bonn
te laten plaatsvinden. Slechts Mos-
kou heeft nog enige bedenkingen,
aldus de 'Franfurter Allgemeine'.

punt uit
Winkeldieven

Drie inwoners van Bussurn
worden ervan verdacht op di-
verse plaatsen in Nederland
voor in totaal 1,3 miljoen gul-
den aan winkeldiefstallen te
hebben gepleegd. De politie
kwam de zaak op het spoor na ,
een diefstaluit eenkledingzaak *

in Steenwijk. Twee van de ver-
dachten zijn 26 jaaren de derde
is 23 jaar. Op verdenking van
heling is een 48-jarige man uit
Bussurn opgepakt. Van de ge-
stolen goederen is niets achter-
haald.

Onveilig- o
Werknemers van de Hilver- ;
sumse particuliere begraaf- i
plaats Barbara klagen over de ,
slechte werkomstandigheden. |
Al enkele malen is een perso- ;
neelslid bij het delven of rui-
men van een graf bedolven ge-
raakt. Ook gisteren gebeurde ~.

dit. Een werkneemster raakte
tot haar middel bekneld in het
zand en moest door de politie
en ambulancepersoneel wor-,
den uitgegraven.

Huwelijken
De Rotterdamse politie heeft
een man gearresteerd die de af-
gelopen tijd. in honderden
schijnhuwelijken en -relaties
heeft bemiddeld. Zijn dekman-
tel was een 'juridisch adviesbu-
reau. De man, diebij zijn cliën-
ten als 'meester J.' bekend "stond, kreeg verzoeken uit het
hele land. Voor vijfduizend gul-
den per week zorgde hij voor
huwelijkskandidaten. De hu- -weiijken werden na drie jaar
ontbonden, maar door het hu-
welijk verkregen verblijfsver-
gunning bleef daarna geldig.

TBC
De gemeentelijke Gezond-
heidsdienst (GGD) in Rotter-
dam heeft vorig jaar ongeveer
25 percent meer TBC-gevallen
geconstateerd dan in 1988. De
GGD noemt dit 'opvallend,
maar niet verontrustend. „Bij
TBC denken de mensen met-
een aan herstellingsoorden, uit-
gemergelde patiënten en invali-
diteit", zegt J. Spoor van de
GGD, „maar dat is echt verle-
den tijd. De ziekte is heel een-
voudig te genezen en wel met
een pillenkuur".

Babylijkje
Spelende kinderen hebben in
een spoorsloot naast de spoor-
baan in Veendam een babylijk->
je gevonden. Het gaatom het li-
chaam van een jongetjevan on- ■geveer een dag oud. Volgens de 5
politie zagen de kinderen een ;
plastic zak drijven die was ver- )

zwaard met stenen. Daarin j
bleek een doos te zitten, waarin .
de kinderen tot hun ontstelte- j
nis het lijkje ontdekten. Vol- ;
gens de politie zat de doos met
het lichaam in een opvallende i
oranje draagtas. Het lichaam is 'op'last van de officier van justi- 1
tic in beslag genomen en voor :
sectie overgebracht naar het '{
Academisch Ziekenhuis in I
Groningen. Sectie zal moeten ;
uitwijzen of het jongetje al '
overleden was toen het in de I
doos werd gestopt.

Overleden
Het vroegere WD-Kamerlid Jmr Frederik Portheine is in zijn i
woonplaats Leiden overleden Jaan de gevolgen van een ver- <
keersongeval. Portheine is 67 {
jaar geworden. Het ongeluk ge- *

beurde enkele maanden gele- j
den in Amsterdam.

Veroordeeld
De 26-jarigeT.H. uit Rotterdam ;
is gisteren door derechtbank in"*
Rotterdam Wegens gijzeling .
veroordeeld tot TBS met ver»*-
pleging en tot betaling van eeujj,
schadevergoeding van I.soo*-
gulden aan zijn slachtoffer.*
Voor overtreding van de vuur-
wapenwetkreeg hij twee maan- ,
den met aftrek van voorarrest..
Het vonnis was overeenkom-
stig de eis van de officier van
justitie. H. heeft op 1 junivorig "
jaareen man urenlang gezijzeld
gehouden onder bedreiging-
met een dubbelloops jachtge-
weer. Hij wilde erkend wordeft j
als telepaat en loofde hiervoor»'
een beloningvan 40.000 gulden
uit. Dit moest via radio of TV.
bekendgemaakt worden, zo
eistehij.

Ongelukken
—Bij de Amerikaanse marine!

hebben zich de afgelopen tien,
jaar 1.596 ongelukken voorge-'
daan. Van veel ongelukken is
echter geen melding gemaakt,^
zo heeft de milieuorganisatie I
Greenpeace bekendgemaakt.
Meer dan 600 ongelukken de-
den zich voor aan boord van
keronderzeeërs. Greenpeace,
dat een tegenstander is van het
gebruik van door kernenergie!
aangedreven schepen en van'
kernwapens op zee, zei dat
twee van de drie ongelukken
niet door media zijn gemeld.
161 ongelukken deden zich vol-
gens de milieuorganisatie voor;
op onderzeeërs met kernwa-i
pens.

" Zie ook pagina 19
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WIR
Langzaam maar zeker begint die
methode vruchten af te werpen. Zo
is minister Andriessen (EZ) enorm
geschrokken van de dreigende
WIR-tegenvaller. Hij is inmiddels
wel bereid met het bedrijfsleven te
gaan praten over financiële com-
pensatie voor deze uit de hand gelo-
pen inversteringspremie.
Nu wordt het tijd dat ook de andere
ministers wat inschikken. Naar aan-
leiding van de suggesties dieKok in
de afgelopen weken heeft binnenge-
kregen, zal hij vandaag een stuk in
de ministerraad op tafel leggen met
meer uitgewerkte plannen. Dan
moeten alle hobbels in een grote zit-
ting genomen worden.

Het gaat om een breed scala van on-
derwerpen, waaronder het hete
hangijzer van de tunnels in de
Randstad. Minister Maij-Weggen
wil die tunnels bouwen met geld
van particuliere beleggers. De Alge-
mene Rekenkamer heeft echter aan-
getoond, dat er zo toch een enorm fi-
nancieel risico voor de staat over-
blijft.Kok voelt er niets voor dat ri-
sico te dragen en dus moet Maij te-
rug naar de beleggers om verder te
onderhandelen.
Daarnaast liggen nogal wat finan-
ciële problemen. Er zijn enkele inci-
dentele tegenvallers (samen goed
voor een slordige drie miljard) die
Kok te lijf wil gaan met incidentele
maatregelen als versnelde inning
van de vennootschapsbelasting en
verkoop van staatsdeelnemingen.
Er zijn ook ministers die meer geld
willen of juist te kort komen. Colle-
ga Bert de Vries (Sociale Zaken)
moet nu eindelijkeen oplossing vin-
den voor de langzamerhand defini-
tief uit de hand lopende uitgaven

voor de sociale zekerheid. De Vries
denkt een half miljard te weinig te
hebben voor de sociale zekerheid,
maarKok raamt die tegenvaller zelf
op 700 miljoen.

De Vries wil het aantal uitkerings-
gerechtigden terugdringen, maar in
hoeverre dat beleid succes zal heb-
ben, moet nog maar worden afge-
wacht. De Vries vindt deze uitga-
venoverschrijding een zaak voor het
hele kabinet. De rest van de minis-
ters is zover echter nog lang niet: die
hebben al problemen genoeg met
hun eigen begroting.

Onderwijs
Minister Ritzen (Onderwijs) zit met
een gat van vele honderden miljoe-
nen in zijn begroting als gevolg van
het grote aantal leraren met wacht-
geld en de uit de hand lopende uit-
gaven voor studiefinanciering. Rit-
zen heeft als professor, voordat het
kabinet aantrad, altijd als kritiek ge-
had op zijn voorganger Deetman,
dat deze onvoldoende deed aan be-
heersingvan de uitgaven op zijn de-
partement. Die grote woorden mag
hij nu zelf waarmaken. De uitgaven
voor de Volksgezondheid stijgen
ook iets te hard, terwijl er verzoeken
om meer geld liggen van de minis-
ters van Justitie (politie-reorganisa-
tie en asielzoekers), Verkeer en Mi-
lieu.

Defensieminister Relus ter Beek is
zon beetje de enige minister die ge-
heel vrijwillig gaat bezuinigen. In
het verleden heeft hij in de opposi-
tie altijd sterk op bezuinigingen
aangedrongen. Die mag hij nu uit-
voeren. Kok vindt dat defensiebe-
groting met ongeveer een procent
moet dalen. Dat is 1,6 procent lager
dan de in het regeerakkoord afge-
sproken stijging van 0,6 procent.

Dat is overigens geen politiek pro-
bleem meer. Het CDA (met uitzon-
dering van minister Van den Broek)
is inmiddels bereid tot ingrepen.
Het gaat nog slechts om de omvang
en om de vraag of de drastische be-
zuiniging werkelijk uit te voeren is.
Bovendien krijgt ook Ter Beek te
maken met het niet doorgaan van de
prijscompensatie voor alle departe-
menten (opbrengst voor Kok: 800
tot 1400 miljoen). Het is het enige
voorstel waar alle ministers een-
drachtig tegen te hoop lopen.

Milieu
Vooral de financiële claim die mi-
lieu-minister Alders aan het voorbe-
reiden is, is politiek gezien pikant.
Het 'aangescherpte' milieuplan
'NMP+', waar Alders al maanden
op broedt, oogstte twee weken gele-
den alom kritiek. De plannen zou-
den te weinig ambitieus zijn en te-
veel een voortzetting van het beleid
van zijn voorganger, de VVDer Nij-
pels. Sinds dat moment roept Al-
ders in het kabinet luidkeels om
meer geld. De andere ministers ant-
woorden steevast met de opmer-
king dat hij eerst maar eens met
concrete maatregelen moet komen.
Niemand heeft er behoefte aan dat
Alders over een jaar met een goed-
gevulde beurs zit, maar niet weet
waar hij het geld aan moet uitgeven.

Een heikele vraag is tenslotte nog of
de koppeling tussen lonen en uitke-
ringen in 1991 gehandhaafd kan
worden. Twee weken geleden hees
Lubbers al de stormbal. Hij meent
dat de loonstijgingen in het bedrijfs-
leven te groot worden. Als dat zo
doorgaat, wordt de koppeling onbe-
taalbaar, zo dreigde hij. Ook daar-
over zal dit weekeinde een besluit
moeten worden genomen.

Bij al die problemen zal Kok moe-
ten kiezen op welk moment hij wel-
ke van de drie petten op zet. Als hij
praat over onversneden toepassing
van de koppeling zal hij daar als mi-
nister van financiën weinig voor
voelen. Als vice-premier en aan-
voerder van dePvdA is hij daar ech-
ter voor. Moet Kok een collega van
eigen huize aanspreken op over-
schrijdingen op de begroting, dan is
dat als vice-premier moeilijker dan
als minister van financiën.

Dilemma
Bij bijna allepunten komt Kok voor
dat dilemma te staan. In Den Haag
wordt dan ook met belangstelling
naar de uitkomst van het beraad van
komend weekeinde uitgekeken. Tot
nu toe trekken Kok en Lubbers ge-
zamenlijk op, en bewerken ze een-
drachtig de afzonderlijke ministers.
Redt Kok het dit weekeinde, dan is
zijn positie voor de komende jaren
gevestigd. Moet Lubbers echter per-
soonlijk op belangrijke punten in-
grijpen, dan kan dat Koks invloed
een danigeknauw geven.

henri kruithof
peter de vries

Vooral angst voor gedwongen ontslagen

Meer onrust onder
defensie-personeel

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De kortingen op het
defensiebudget dreigen de motiva-
tie van militair en burgerpersoneel
te ondergraven. De angst voor ge-
dwongen ontslagen is groot en de
onvermijdelijke reorganisaties lei-
den tot groeiende onrust.

Dat constateert de inspecteur-gene-
raal der krijgsmacht in zijn jaarver-
lag over 1989. De inspecteur-gene-
raal dient de minister van defensie
gevraagd en ongevraagdvan advies.
In voorkomende gevallen treedt hij
op als bemiddelaar.
De omwenteling in veel Oosteuro-
pese landen 'was voor velen een sig-
naal om hun zienswijze over een
krimpende krijgsmacht kenbaar te
maken', aldus de inspecteur-gene-
raal, luitenant-generaal Verheijen.
Hij noemt het 'het startsein voor het
kwetterseizoen. Tal van (min of
meer goedbedoelde) meningen, zo-

als de verkorting of afschaffing van
de dienstplicht, de vermindering
van het aantal oefenterreinen en de
terugtrekking van de Nederlandse
troepen uit de Bondsrepubliek wer-
den uitgestort over onze strijd-
krachten.
Volgens Verheijen verwacht zowel
militair als burgerpersoneel ingrij-
pende personeelsreducties en
vraagt zich af wat deze verminderin-
gen betekenen voor hun carrière.
De in december door minister Ter
Beek te produceren Defensienota
wordt eveneens met ongerustheid
tegemoet gezien, te meer daar Ter
Beek gedwongen ontslagen niet uit-
sluit.
'Met argusogen' volgen (toekomsti-
ge) dienstplichtigen de discussies
over een eventuele verkorting van
de diensttijd. De inspecteur-gene-
raal stelt dat het nog de vraag is of
de verkorting zal Jeiden tot een ver-
mindering van de kosten voor De-
fensie.

Levensbelang
Een woordvoerster van ROVER
wijst iedere tariefsverhoging af.
„Dit is de verkeer<e manier om iets
te doen aan de vervoersproblemen.
Wij zijn van menirg dat het autorij-
den duurder moet morden gemaakt.
Het openbaar verveer is van levens-
belang voor het milieu. Daarom
moet er allesaan wirden gedaan om
langs een andere Veg dan een ta-
riefsverhoging te zjeken naar mid-
delen om de explotatietekorten te
dekken".

binnen/buitenland

Dit weekeinde marathonzitting van kabinet

Begrotingsoverleg
vuurproef voor Kok

Van onze correspondenten
DEN HAAG - Het kabinet heeft voor vandaag en morgen een
marathon-zitting gepland om de problemen rond de begroting
voor 1991 en een groot aantal daaraan gekoppelde zaken, op te
lossen. Minister van financiën Wim Kok zal dit weekeinde zijn
brevet van vermogen moeten leveren.

Kok heeft vorig jaarbij de kabinets-
formatie drie zware functies op zich
genomen: vice-premier, minister
van financiën en politiek leider van
de PvdA. In al deze functies heeft
hrj verschillende verantwoordelijk-
heden, die af en toe kunnen botsen.
Dit weekeinde zal hij moeten aanto-
nen dat hij niet te ambitieus is ge-
weest met het aanvaarden van deze
last.
Het kabinet beslist, als alles goed
gaat, over de zogeheten kaderbrief,
waarin de hoofdlijnen van de begro-
ting voor volgend jaar zijn vastge-
legd. Daarnaast wil premier Lub-
bers tegelijk ook maar even beslis-
sen over de uitbreiding van het mi-
lieuplan, over de WIR-tegenvaller,
de tunnels, de wegen en het open-
baar vervoer, over problemen bij de
sociale zekerheid en op de begro-
ting van onderwijs en over de kop-
peling van de uitkeringen en de
ambtenarensalarissen aan de lonen
in het bedrijfsleven.

Lubbers probeert hiermee zijn be-
proefde methode toe te passen: als
je een heleboel problemen tegelijk
op je dak krijgt, moet je die samen-
voegen tot één pakket. Dat heeft het
voordeel dat 'gedeald' kan worden
ongeveer op de manier van 'als ik
dit toegeef, geef jij dan dat toe. In
de twee vorige kabinetten onder lei-
ding van Lubbers is deze methode
menigmaal succesvol gebleken,
maar hij moet nu wel zaken doen
met een sterkere coalitiepartner en
een sterkere vice-premier.
Bij het ministerie van financiën
wordt met enige vrees naar de ko-
mende dagen uitgekeken. Alle ver-
loven zijn ingetrokken, zegt een in-
gewijde. Voorkomen moet worden
dat alleen Lubbers op een gegeven
moment nog maar begrijpt waar het
om gaat. Toen de premier deze me-
thode in het verleden toepaste
'moest de minister van financiën
huilen. Hij schoot er meestal vele
honderden miljoenen bij in.

Zover is het overigens nog niet. Kok
heeft, in tegenstelling tot zijn voor-
gangerRuding, er nietvoor gekozen
in de kaderbrief met gedetailleerde
bezuiningsplannen voor de vakmi-
nisters te komen. Hij heeft slechts
de omvang van de problemen op de
verschillende departementen ge-
schetst en het aan de collega's over-
gelaten daarvoor oplossingen te vin-
den, onder het motto: als je een te-
kort hebt, moet je het zelf maar op-
lossen.

Jaarverslag in kindertaal

ROVER tegen verhoging
tarief openbaar vervoer

Van onze correspondent

UTRECHT - De Vereniging
Reizigers Openbaar Vervoer
(ROVER) is verbolgen over de
plannen van minister Maij-
Weggen van Verkeer en Water-

staat om de tarieven van het
openbaar vervoer dit jaar met
meer dan twee procent te laten
stijgen. De minister, die denkt
aan een verhoging van 3 a 3,5
procent, wil op die manier iets
doen aan de exploitatietekor-

ten. ROVER vreest echter dat
zij met de verhoging veel reizi-
gers de trein, tram èn bus uit-
jaagt.

De Nederlandse Spoorwegen en de
streekvervoerbedrijven maken zich
minder zorgen. Zij vinden het be-
grijpelijk dat een gedeelte van de
forse investeringen in het openbaar
vervoer in de tarieven wordt door-
berekend. Wel waarschuwen zij er-
voor dat de tarieven van het open-
baar vervoer nooit sneller mogen
stijgen dan de kosten van het auto-
rijden.

Dit jaarzijn de tarieven met gemid-
deld 2 procent omhoog gegaan. Vol-
gens de NS en Streekvervoer Ne-
derland was dat eigenlijk te weinig.
„Wij hebben de opdracht bedrijfs-
matig te opererer. Op grond van de
stijging van onze kosten was het af-
gelopen jaar eigenlijk een tariefs-
verhoging van ver procent nodig
geweest", aldus «en woordvoerder
van Streekvervoer Nederland. Vol-
gens een NS-woo-dvoerder hadden
de spoorwegen een tariefsverho-
ging van 2,2 procent voorgesteld.

" Een kind op schoot bij presi-
dent-directeur Elkdrt Wintzen
van het Buro voor Systeemont-
wikkeling BSO en twee tieners
voor de balie van het kantoor.
Dat was het beeld gistermorgen
in Utrecht tijdens de presentatie
van het jaarverslag van BSO,
dat geheel in de taal van kinde-
ren van de basisscliool is ge-
schreven. Volgens Wintzen heb-
ben kinderen er evenveel behoef-
te aan om te weten hoe een be-
drijf functioneert als volwasse-
nen. Al is het alleen maar om er
een idee van te hebben wat pa of
ma 'op kantoor' doet.

Ruzie omtrent
Aids-middel

EINDHOVEN - Professor dr C.
van Boeckel, lid van de vakgroep
die zich bij de Technische Uni-
versiteit Eindhoven bezig houdt
met een nieuwe methode ter be-
strijding van de ziekte Aids,
beëindigt zijn deeltijd hoogle-
raarschap aan die universiteit.
Van Boeckel is het niet eens met
de manier waarop professor
Buck namens de universiteit vo-
rige week donderdag gewag
maakte van een nieuwe vinding
in de strijd tegen Aids.

Professor Van Boeckel zegt in
een verklaring dat ook hij als
specialist in de synthese van bio-
macromoleculen, gerede twijfels

heeft omtrent de chemische zui-
verheid en identiteitvan het anti-
viraal fosfaat-gemethyleerd
DNA. De uitvinding van die stof
werd vorige week donderdag be-
kendgemaakt. In zijn verklaring
stelt Van Boeckel 'reeds eerder
en bij herhaling binnen de vak-
groep en aan het bestuur van de
Technische Universiteit Eindho-
ven zijntwijfels te hebben geuit.

Prof. dr H. Buck en prof. dr J

Goudsmit van de Universiteit
van Amsterdam maakten vorige
week als leiders van het onder-
zoek bekend dat met hun vin-
ding een eerste stap was gezet op
weg naar de ontwikkeling van
een doeltreffend geneesmiddel-
De resultaten van het onderzoek
werden vrijdag gepubliceerd in
het gezaghebbende wetenschap-
pelijke Amerikaanse tijdschrift
Science.

Op de Technische Universiteit
reageerde men met de opmer-
king dat het vertrek van Van
Boeckel geen nadelige gevolgen
zal hebben voor het verdere ver-
loop van het onderzoek.

Strafrechtelijke aanpak levert meeste succes op

Positieve resultaten
project straatjunken

AMSTERDAM -' Het vorig jaar
januari begonnen straatjunken-
project in Amsterdam heeft tot
nu toe 'redelijk positieve resulta-
ten' opgeleverd. Dit is de conclu-
sie van een tussentijds verslag
over het project dat zich richt op
de bestrijding van de ernstige
overlast die in de hoofdstad
wordt veroorzaakt door een
groep van 300 a 400 straatjunks.

Van deze 300 a 400 junken werd
tot februari dit jaareen groepvan
180 a 20Ö bereikt. Van deze groep
werd ruim 100 voor één of meer
maanden van straat gehaald. Het
straatjunkenproject bestaat uit
twee onderdelen, een 'vroeg-
hulpproject' en een 'hulpverle-
ningsproject.
Het vroeghulpproject richt zich
op junks diezich in de criminele
sfeer ophouden. Het gaat daarbij
om verslaafden die vaker met
justitie in aanraking zijn geko-
men, ten minste vier strafbare
feiten hebben gepleegd en che
zijn opgepakt voor een feit waar-
voor voorlopige hechtenis moge-

lijk is. Zij worden voor de keus
gesteldte 'zitten' of'af te kicken.
Voor deze groepwerden een aan-
tal bijzondere maatregelen ge-
troffen. Zo zijn er maximaal 30
extra cellen voor voorlopige
hechtenis, is er een snellere te-
rechtzitting geregeld en is het
aantal bedden voor behandeling
in de diverse afkickcentra uitge-
breid.
Hoewel circa 45 procent van de-
genen die zich liet afkicken
'schoon' werd ontslagen, komt
het rapport tot de conclusie dat

het 'dwang'-aspect (afkicken en
behandeling) weinig ïeeft opge-
leverd. De strafrechtelijke aan-
pak heeft een veel gnter accent
gekregen, aldus het r£pport.
Het rapport signaleèt als één
van de knelpunten in iet project
dat er een tekort is a'n bedden
voor het afkicken. Veder blijkt
dat de bezetting van d. beschik-
bare cellen voor mannin niet op-
timaal is, terwijl ce(en voor
vrouwen ontbreken. Tvaalf pro-
cent van de bereikte jnken is
vrouw.

Het project biedt bovendien
geen oplossing voor de groep
junken met wat wordt genoemd
'ernstige psychiatrische proble-men. Ook zijn er straatjunks die
zich schuldig maken aan zulke
kleine vergrijpen dat ze niet in
het project terecht komen.
Het tweede onderdeel van het
project, het hulpverleningspro-
ject, bereikt voornamelijk de
straatjunks die hand- en span-
diensten verlenen bij criminele
activiteiten én - in mindere mate
- straatprostituées.

Het doel van dit onderdeel is
vooral meer structuur te brengen
in het leven van de straatjunks
en hen bewust te maken van de
eigen verantwoordelijkheid. Dit
gebeurt door hen te helpen bij
het krijgen van een uitkering er-
het beheren daarvan. Ook krij-
gen ze begeleiding bij het zelf-
standig wonen in woningen var*
de Stichting Drugshulpverle-
ning Amsterdam.
Dit project loopt zo goed dat er
inmiddels een tekort is in capaci-
teit bij het uitkeringenbeheer-
Ook is er een tekort aan wonin-
gen voor het begeleid zelfstandig
wonen. Verder is gewenst dat ef
meer structurele voorzieningen
komen zoals nachtopvang, acti-
viteitenprogramma's en werk- en
leerprogramma's.

De gemeente Amsterdam z?'
voor de zomer met een reactie
komen op het tussentijdse rap-
port. Binnenkort volgt overleg
met staatssecretaris Simons vall
WVC en minister Hirsch Ballin
van justitie.

Overheid doet
te weinig

tegen reuma
DEN HAAG - De overheid heeft *weinig over voor de reuma-bestf»
ding.Het onderzoek naar deze cW,
nische ziekte is nagenoeg geheel i
hankelijk van particulier initiaU
en liefdadigheid. Stichtingen zo&
de Nederlandse Vereniging voj(
Reumabestrijding zorgen voor °middelen om het onderzoek lope
de te houden.

De Commissie Reuma-onderzo^'
TNO vraagt staatssecretaris Sim"1*
(Volksgezondheid) daarom fl-Jspoed extra geld vrij te maken °K
het wetenschappelijk onderzo6'
naar de ziekte uit te breiden. D9&
toe moet de mankracht de komeiM
jaren fors worden uitgebreid, zo*^
voor onderzoek als voor onderWiJ
en hulpverlening. De onderzoek^
bieden Simons drie scenario's, &
riërend van een handhaving van <j.
huidige situatie tot een zeer arnP*
tieuze opzet met een netwerk v*~
reuma-centra. De kosten variëf^van ten minste 13,2 miljoen **maximaal 21,4 miljoen gulden "*1995.
Het gebrek aan (financiële) belan»
stelling van rijksoverheid staat, a.
dus de commissie, in schril contra'
met het nationaal effect van de zie
te. Naar schatting drie miljoen mej
sen hebben reumatische klacht^Jaarlijks wordt 5 miljard gulden U'J
gegeven aan WAO-uitkeringen &
gevolg van reuma.

Bovendien wordt gepleit voor °oprichting van een stuurgroep
deskundigen.Die club moet een "f
tionaal onderzoeksprogramma o*l
wikkelen en het vervolgens contr
leren en bijsturen.
Staatssecretaris Simons zei in e*
reactie de problemen van de chr
nisch zieken, waaronder reuma-P",
tienten, tot een van de speerpunt*^
van zijn beleid te zullen maken. **j
wilde nog niet zeggen hoeveel ëe
hij de komende jarenwildereserv'
ren voor chronische ziekten en 'het bijzonder de reuma-problert 1

tiek.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

%
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'Geld overmaken
naar buitenland

is nu te duur'

DEN HAAG - Doordat veel banken onlangs
"k minimumtarieven voor het overmaken
an geld naar het buitenlandfors hebbenver-

hoogd, is het voor veel mensen oninteressant
Seworden nog iets over de grens te bestellen
01 een bedragje aan een ver familielid te
Schenken. Dit schrijft de Consumentenbond
111 de Consumentengeldgids.

P« bond constateert dat de verhoging van
W minimumtarief vooral de particuliere
consumenten treft. De maximumtarievenvoor het overmaken van grote bedragen zijn

flink omlaag gegaan, hetgeen veel
J&dernemers als muziek in de oren moet
binken. Volgens de bond moet er voor wor-

den gewaakt dat er na 1992 een Europa voor
ondernemers ontstaat maar niet voor consu-
menten.
De Consumentenbond is er ook over geval-
len dat de meeste banken die hun tarieven
hebben aangepast, dezelfde blijken te hante-

ren. Volgens een richtlijn van De Europse
Commissie zijn kartelafspraken verboden.
Maar bij de meeste banken liggen de tarieven
nu 'verdacht dicht bij elkaar. De bond heeft
hierover geklaagd bij de Europese Commis-
sieen het ministerievan economische zaken.

Konsumenten Kontakt protesteerde onlangs
ook al bij Economische Zaken tegen de plan-
nen van de banken om tarieven te gaan bere-
kenen voor acceptgiro's en incasso's en voor
particuliere rekeninghouders tarieven te
gaan invoeren ofte verhogen. De banken zeg-
gen dat het invoeren van allerlei tarieven no-
dig is omdat ze verlies maken op het particu-
liere betalingsverkeer.

'Na ABP-affaire nu ook DSM-schandaal?'

Beleggers Macintosh
voelen zich bekocht
ï Van onze redactie economie

- De directies van Macintosh en DSM en de
ru van commissarissen van het detailhandelsconcern heb-
jll gisteren een stortvloed van kritiek over zich heen gekre-
?* van de aandeelhouders. Met uitzondering van een oudere
l^deelhouder diezich verheugde op de traditioneleLimburg-
jkersenvlaai, toonden alle effectenbezitters zich zeer verbol-pn over de manier waarop met hun belangen wordt omge-
Wongen bij de uitkoop door het Macintosh-management.

bleek tijdens de door vijftig
|JJsen bezochte informatieve aan-
jj^oudersvergadering, die Ma-
v°sh gisteren hield in het hoofd-
ig '°or in Stem. Hierbij waren ook
j^handelaren aanwezig. Opmer-jj«en en verwijten als 'diefstal',
L 2aakje stinkt' en 'aandeelhou-
ISA nebben geen pest in te bren-
-I^. waren niet van de lucht. Aan-
houder J. Brink ging zelfs zover
ly Wetboek van Strafrecht erbij te
ktJ 1' beschuldigde de mana-
i^ achter de tafel van verduiste-
if. jÊn dreigde de officier van Justi-n te schakelen.

tosh soms voor meer dan ’ 100 per
stuk hadden gekocht. Nu krijgen zij
slechts ’ 46,50 per aandeel. „Dat
kunt u toch niet maken, meneer
Van Liemt", aldus een andere wan-
hopige aandeelhouder. „We hebben
immers jarenlang meebetaald om
Macintosh gezond te maken. Ik zou
het gênant vinden om nu op uw
plaats te zitten."

Van Nielande vroeg onder meer om
een onafhankelijk taxatierapport
van de over te dragen bezittingen en
schulden van Macintosh. Hij kreeg
bijval van een aantal andere aan-
deelhouders. President-commissa-
ris H. van Liemt wilde dat niet belo-
ven: „U krijgt geobjectiveerde infor-
matie. We zullen het meenemen".
Ook werd gevraagd om instelling
van een aparte commissie van klei-
ne aandeelhouders, die de transac-
tievoorstellen nog eens haarscherp
zou moeten analyseren. En opnieuw
hield Van Liemt de boot af.

" Onverzettelijk stonden de bestuurders van DSM en Macintosh gisteren de pers en de bezorgde
aandeelhouders te woord. De effectenbezitters kregen voorlichting over de management-buy-out,
maar werdenfinancieel geen cent wijzer. Foto: MARCEL VAN HOORN

Bumenspannen
Bfth e Vereniging van Effec-
fA'^itters (VEB) maakte de heer

kenbaar, dat vele aan-houders het gevoel hadden bij
Ilsti^ang van de plannen „met een
6^,S gevulde geldzak te blijven zit-

-Daarbij beschuldigde hij DSM
lj6 ,Samenspannen met de directie,
'ka activa van Macintosh alles bij
'oior Voor f 250 miljoenwil kopen.
*founS de VEB wordt grote schade
Lakend aan de beleggers, die in

'gelopen jaren aandelen Macin-

Prijs
Over de geboden prijs per aandeel
kregen de beleggers bij de commis-
sarissen en het hen aan de tafel flan-
kerende bestuur van Macintosh
geen poot aan de grond. Die prijs is
fair, aldus de commissarissen en zij
wezen erop dat DSM ook niets meer
krijgt. „We voelen wel dat het u niet
lekker zit", luidde het understate-
mentvan Van Liemt. „Maar er heeft
zich niemand voor Macintosh ge-
meld die de prijs wildebetalen die u
graag zou zien. Er is wel een consor-
tium geweest dat 51 gulden per aan-
deel wilde betalen, maar dat is er
uiteindelijk niet in geslaagd de fi-
nanciering rond te krijgen." En
daarmee konden de aandeelhou-
ders het doen.

Goed jaar
voor Gamma
J^SCHOTEN - Het bouwmark-

fjti ,6drijf Intergamma in Bunscho-
ts /teeft een uitstekend jaar achter
%u§- De omzet van de doe-het-
ig ?A aken.( 90) steeg-metruim twin-
i,tProcent tot 820 miljoen gulden.
tv bestaat uit vier werk-
fnjAschappijeh: Gamma Neder-
Ir. 'Gamma België, Bouwmaat en
V r Winkelbedrijven. De
lo0

ste omzet, 713 miljoen, werd
Gamma Nederland geboekt,

i^r^a heeft in eigen land een
&H j kandeel van veertig procent
kt;t S aarmee de leider in de doe-

""^lf-markt.

beurs-overzicht
Terugval

iCpTERDAM - De koers van
D u'].oyd is donderdag op het
gA^rak fors teruggevallen. Te-
gallende jaarcijfers en een te-

|Jp°udende visie op 1990 vie-
f verkeerd en de koers moest
b^.2o omlaag naar f 95,90.
g heurs in z^n Scheel 'aS er n-*et
-;ieA* bij, hoewel de schade ge-
V^gï^e teruggang op Wall Streetkot tamelijk beperkt bleef. De
Ijw^sindex verloor 1,4 punt op
f i '~- De omzet was redelijk met
*r,'it36 miljoen, waarvan f 724
ti6 J°en in aandelen. Veel obliga-
Wa 2ochten lagere regionen op,
Vi y tot zon twee dubbeltjes
rjen°ren werd.
e-»,. lnternationals moesten alle
ais Paar dubbeltjes terug, met
die §rootste verliezer Unilever,
f i. JO cent lager eindigde op
f i y>Bo. Wolters Kluwer raakte
ir, 'ö° kwijt op f 52,50 en Bühr-

n f 1,10 op f 65,50. Stork
t-auT een gulden naar f 54 en
Ooed f 3,30 naar f 181,70. In-
ir?Q atio, die na beurssluiting met
*"()»le Jaarcijfers kwam en een
feser dividend, moest f 2 inleve-<°r 96-
-klg. ue andere kant kon van de
f 2 ?.fre aandelenfondsen Eriks
Var*° aantrekken tot f 127,40 en
C*0(L ■r Giessen flB naar f 318.
t\\ p in de markt lagen ook No-
tla^eveke en Nedschroef.

°P de optiebeurs heerste
% !'auwe stemming. De opties

EOE-Aandelenindex wa-
"*fi met 9000 contrac-
heJ °e totale omzet op de EOE
V,oeg0eg donderdag 59.000 con-
V eten.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
loofdfondsen v.k. s.k.
\EGON 120,70 119,90
Miold 134,80 134,20
fckzo 134,90 134,30
4.8.N. 39,50 39,80
Alrenta 154,00 154,00
Amev 56,40 56,20
Amro A. in F. 88,60 88,50
Amro-Bank 79,30 76,20 d
Borsumij W. 78,20 78,00
Bührm.Tet. 66,60 65,50
C.S.M.eert 83,80 84,20
DAF 35,30 34,90
Dordt.Petr. 130,30 129,70
DSM 126,40 119,90 d
Elsevier 83,40 83,40
Fokker eert. 48,60 48,40
Gist-Broc. c. 32,20 32,60
HCS Techn. 14,00 14,10
Heineken 122,60 122,30
Hoogovens 81,80 81,10
Hunter Dougl. 98,00 ■ 97,80
IntMüller 98,00 96,00
KLM 36,20 36,20
Kon.Ned.Pap. 45,00 43,30 d
Kon. Olie 142,50 142,10
Nat. Nederl. 72,80 72,60
NMB Postbank 50,70 d 50,10
Nedlloyd 107,10 95,90
Océ-v.d.Gr. 316,00 317,00
Pakhoed Hold. 185,00 181,70
Philips 40,90 e 40,40
Robeco 95,20 94,90
Rodamco 79,80 79,80
Rolinco 92,70 92,70
Rorento 57,80 57,80
Stork VMF 55,00 54,00
Unilever 148,50 147,80
Ver.Bezit VNU 96,00 95,20
Volmac Softw. 42,80 42,00
VOC 40,30 39,90
Wessanen 73,20 73,00
Wolters-Kluwer 54,30 52,50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 72,50 72,50
ACF-Holding 41,50 40,50
Ahrend Gr. c 248,00 245,00f
Air Holland 32,30 33,00
Alg.Bank.Ned 40,40 40,50
ABN (div'9o) 38,40 38,40
Asd Opt. Tr. 21,20 21,20
Asd Rubber 5,30 5,35
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 103,00 103,00
Autlnd.R'dam 102,00 b 110,00
BAM Groep 96,50 97,50
Batenburg 92,50 92,50
Beers 134,00 134,00
Begemann 166,50 164,00
Belindo 318,50 318,50
Berkei's P. 5,40 5,20
Blydenst.-Will. 30,50 30,50
Boer De, Kon. 333,00 332,00
de Boer Winkelbedr. 68,80 67,60
Bols 177,00 177,00
Boskalis W. 16,70 17,20
Boskalis pr 19,70 1!j,90
Braat Beheer 44.80 44,80
Breevast 17,30 17.30
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 860,00 855,00
Calvé-Delft c 975.00 970,00

Center Parcs 54,00 53,00
Centr.Suiker 83,30 83,20
Chamotte Unie 6,80 6,90
Cindu-Key 292,00 292,00
Claimindo 314,00 314,00
ContentBeheer 23,40 23,40
Cred.LßN 49,50 49,30
Crown v.G.c 91,70 .91,00
Delft Instrum. 50,50 50,30
Desseaux 245,50 245,50
Dorp-Groep 39,80 40,00
DSM(div'9o) 116.00
Econosto 376,00 374,00
EMBA 123,00 123,00
Eriks hold. 125.00 127,40
Flexovitïnt. 98,30 94,00
Frans Maas c. 112,00 116,00
Furness 133,00a 133.50
Gamma Holding 91,50 91,00
Gamma pref 6,30 b 6,00
Getronics 31,80 31,50
Geveke 46,50 47,80
Giessen-deN. 300,00 318,00 ,
Goudsmit Ed. 426,00 425,00
Grasso'sKon. 134,80 132,80
Grolsch 146,00 142,00
GTI-Holding 193,50 194,50
Hagemeyer 109,00 110,00
Idem'Adiv/89 105,00 106,00
HAL Trust B 15,00 15,00
HAL Trust Unit 14,90 14,90
HBG 203,50 201,00
Hein Hold 106,00 105,50
Hoek's Mach. 202,00 202,00
Heineken Hld 106,00 105,50
Holl.SeaS. 1,11 1,12
Holl. Kloos 503,00 500,00a
Hoop Eff.bk. 10,60 10,60
Hunter D.pr. 4,60 4,60
ICA Holding 16.90 16,90
IHC Caland 49,20 49,00
Industr. My 205,00 205,00
Infotheek 29,60 29,10
Ing.Bur.Kondor 620,00 614,00
Kas-Ass. 44,50 44,00
Kempen Holding 14,20 14,00
Kiene's Suik. 1410,00 1410,00
KBB 85,00 82,50
KBB c. 83,80 82,10
Kon.Sphinx 137,30 137,00
Koppelpoort H. 297,00 294,00a
Krasnapolsky 210,00 210,00
Landré & Gl. 67,00 66,50
Macintosh 44,50 44,50
Maxwell Petr. 685,00 685,00
Medicopharma 66,00 66,00
Idem (div9o) 59,00 -
Melia Int. 6,40 6,40
MHV Amsterdam 26,00 26,50
Moeara Enim 1185,00 1181,00
M.Enim 08-cert 15500,00 15600,00
Moolen en Co 26,90 27,00
Mulder Bosk. 69,00 69.0 C
Multihouse 9,90 9,6(
Mynbouwk. W. 415,50 413.5"
Naeff 300,00
NAGRON 51,00 50,3
NIB 616,00 616.C
NBM-Amstelland 18,70 18.*
NEDAP 370,00 370,1)
NKF Hold.cert. 333,50 331,)
Ned.Part.Mij 42,40 42fl
Ned.Spnngst. 9550,00

Norit 1010,00 1060,00
Nutricia gb 80,50 80,50
Nutriciavb 89,50 89,70
Nijv.tCate 101,50 101,20
Nijv.Cate d'9o 95,00
Omnum Europe 13,80 13.80
Orco Jank c. 77,50 76,70
Utßi 230,00 229,50
Palth. 105,00 105.00
Philiis div.'9o 39,10
Pirell Tyre 33,70 33,00
Polviram 35,30 35,30
Polyiorm 113,40 113.40
Porol. Fles 178,00 178,00 f
Ravst 47,00 47,00
Rees'nk 73,30 73,50
Riva 51,50 51,00
Rivs(cert.) 49,50 49,50
Sams Groep 71,40 70,50
Sarkreek 30,30 30,30
Schtitema 1300,00 1300.00
Schmersveld 46,20 46,00 e
Sm. Intern. 68,00 68,00
Stlankiers c. 24,50 24,40
Sta Rotterdam c 48,50 48,50
Tet-graafDe 100,00 99,50
TetTwenthe ' 350,00 350,00
Tuip Comp. 42,80 43,00
TvKabel Hold 164,90 166,70
Übink 87,80 87,80
Uion Fiets. 35.00 34,90
Vr.Glasfabr. 332,00 330,00
Vrto 82,30 82,00
Vilker Stev. 82,50 82,00
Vedestein 25.00 a 24,30
'RG-Groep 72.10 69,40
'egenerTyl 204,50 203,50
/est Invest 25,00 25,00
fet Inv. wb. 100,00 100.20
VoltersKluwer 214,00 210,00
Idem div.'9o 53,50 52,00
Wyers 41,50 42,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,00 37,70
ABN Aand.f. 73,20 73,20
ABN Beleg.f. 58,00 58.40
ALBEFO 51,30 51.30
AldollarßFs 21,60 21.60
Alg.Fondsenb. 228,00 228.00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,60
AmericaFund 290,00 286,00
Amro Eur.F. 73,00 72.70
Amro Far E.F. 59.70 60,10
Amro Neth.F. 77,60 77.40
Amro N.Am.F. 60,70 60,60
AmroObl.Gr. 154,10 154,20.
Amvabel 76,50 76,20
AsianTigersFd 61,60 62,00
AsianSelFund 47,10 47,10
Bemco Austr. 49,00 49,00
Bever Belegg. 6,60 6.20
BOGAMIJ 109.80 109.50
CLN Obl.Waardef. 100,70 100,80
Delta Lloyd 43,70 43,60
DP Am.Gr.F. 24,80 24,80
Dp Energy.Res. 45.00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,60 59,50
EurAss. Tr. 10,10 10,50
EOE DuStlnF. 303.00 302,00

EurGrFund 63,40 63,40
Euro Spain Fd 8,20 8.20
Florente Fund 100,00 100,00
Gim Global 50,00 50,00
Hend.Eur.Gr.F. 225.00 225.00
Henderson Spirit ' 63,00 62.60
Holland Fund 77,00 76,90
Holl.Obl.Fonds 115,50 115,50
Holl.Pac.F. ■ 105,00 104,70
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo " 46,80 46,80
Intereff.Warr. 270,00 273.80
Jade Fonds 167,00 167.00
JapanFund 26.70 26,80
Jap.lnd.Alpha Fd 9900,00 9900,00
JapanRot. Fund yen 8600,00
Mal.Cap.F. $ 8.30 8.40
Mees Obl.DivFonds 96,90 97,00
MX Int.Vent. 50,30 50,30
Nat.Res.Fund 1360,00 1360,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 39,60 41,10
NMBGlobal F. 48,00 48,00
NMB Oblig.F. 34,90 34,90
NMB Rente F. 102,50 102,50
NMB VastGoed 38,30 38,40
Obam. Belegg. 215,50 216,00
OAMFRentef. 12.55 12.45
Orcur.Ned.p. 48,00 48,00
PacDimens. 100,00 100.00
Pac.Prop.Secf. 43,60 43,20
Pierson Rente 101,00 101,00
Postb.Belegg.f. 52,00 52,10
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73.40 73,10
Rabo Obl.div.f. 48.20 48.20
Rabo Onr.g.f. 84.00 84.00
Rentalent Bel. 134,50 133,70
Rentotaal NV 30,70 30.80
RG groen 50,50 50,50
RG blauw 49,30 49,20
RG geel 48,20 48,10
Rodin Prop.s 107,50
Rolinco cum.p 89,90 89,90
SciTech 17,30 17,30
Teehnology F. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. 218,00 218,00
Trans Eur.F. 85,10 84.50
Transpac.F. 410,00 415,00
Uni-Invest 117,00 117,00
Unico Inv.F. 78.80 79,00
Unifonds 39,00 38,20
VWN 60,70 60,70 'Vast Ned 131,10 131,10
Venture F.N. 43,20 43,00
VIB NV 82,20 82,20
VSB Mix Fund 51,00 51,00
WBO Int. 71,20 70,50
Wereldhave NV 198,50 199,00
Yen Value Fund 81,50 82,10

Buitenlandse obligaties
m EEGB4U) 98,70 98,70b
3/2 EngWarL 31,80
sa/4 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 66,70 66,20
Amer. Expres 28.80 28.80

Am.Tel.&'Tel. 41,75 41.10
Ameritech 61,60 60,40
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 28,20 28,00
Atl. Richf. 114,80 114,00
BAT Industi. 7,30 7,30
BeU Atlantie 97,70 96,80
BeUCanEnterpr 40,60 39.70
BeU Res.Adlr 0.20
BeU South 56,00 54,60
BETPubüc 2,60
Bethl. Steel 18,20 17,70
Boeing Comp. 73,00
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16.70 16,50
Citicorp. 24,50 23,80
Colgate-Palm. 58,00 56,50 d
Comm. Edison 34,40 34;30
Comp.Gen.El. 570,00
Control Data 20.30 20.20
Dai-Ichi Yen 2160,00
Daiwa Sec. yen 1460,00
Dow Chemical 65,70 64,00
Du Pont 38,75
Eastman Kodak 40,10 39,60
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 142,00
Exxon Corp. 45,80 45,50
First Pac.HKs 1.45
Fluor Corp. 43,75
Ford Motor 47,10 48,00
Gen. Electric 66,80 66,50
Gen. Motors 45,80 46,00
GiUette 53,50 52,30
Goodyear 35,00 35,00
Grace & Co. 29,40
Honeywell 90,60 89,30
Int.Bus.Mach. 110,10 109.40
Intern.Flavor 60.60
Intern. Paper 51,75
ITT Corp. 54,50 52,30
K.Benson ® 5017.30
Litton Ind. 72,80 71.70
Lockheed 37,00 36,60
Minnesota Mining 83.00 82,50
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil OU 60,75 60.80
Morgan $ 35.20 34,70
News Corp Auss 10,90 11,00
Nynex 84,10 83,10
Occ.Petr.Corp 27,10 27,10
Pac.Telesis 45,00 44,60
P.& O. ® 5,80 5,80
Pepsico 67.50 66,30
Philip Morris C. 42,70 42.70
PhiU. Petr. 25,30 25,20
Polaroid 45.50 43,70
Privatb Dkr 273,00 274,00
Quaker Oats 47,00
StGobin Ffr 645,00 640,00
Saralee 29.10
Schlumberger 50,60 50,25
Sears Roebuck 37,80 38.00
Sony (yen) 49.20 49.00
Southw. BeU 58.00 56,70
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 34,20 32,50
Texaco ' 58,60 57,50
Texas Instr. 37,60 36,30
TheCoastalC. 31,70 31,50
T.I.P Eur. 1,87 1.87

ToshibaCorp. 1020,00 1040,00
Union Carbide 21,00
Union Pacific 69,70 69,00
Unisys 15,00 14,90
USX Corp 34,60 34,00
US West 73,60 72,60
Warner Lamb. 109.10

"Westinghouse 76,60 75,60
Woolworth 62,60 61,70
Xerox Corp. 55,20 54,50

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 49,00 48,00
Am. Home Prod. 193.00
ATT Nedam 77,50 76,00
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 214,00 212,00
Boeing Corp. 136,50 132.00
Can. Pacific 34,00 32,30
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 29,50 29,20
Citicorp. 44,50 43,00
Colgate-Palm. 109,00 107,00
Control Data 33,50 33,50
Dow Chemical 121,50 118,00
Eastman Kodak 73,50 71,00
Exxon Corp. 86,00 85,00
Fluor Corp. 79,00
Gen. Electric 124,50 124,00
Gen. Motors 83,50 83.00
GiUette 100,00 99.00
Goodyear 66,00 65,00
Inco 45,00 45,00
1.8.M. 204,50 201,00
Int. Flavors 113,50
ITT Corp. 119,00
Kroger 24,00 23,00
Lockheed 68,00 67.50
Merck & Co. 138,00 138,00
Minn. Min. 156,00 154,00
Pepsi Co. 126,00 123.00
Philip Morris C. 79,50 78,50
PhiU. Petr. 46.50 46,00
Polaroid 79,00 74,00
Procter & G. 132,00
Quaker Oats 92,00
Schlumberger 96,00 96,00
SearsRoebuck 71.00 70.50
Shell Canada 59,50 59.50
Tandy Corp. 63.00 59,00
Texas Instr. 69,50 67,00
Union Pacific 131,00 129,00
Unisys Corp 29,00 28,80
USX Corp 64.00 63,50
Varity Corp 3.90
Westinghouse 142,50 140,50
Woolworth 116.00 114.00
Xerox Corp. 98,00 97,00

Certificaten overig
Deutsche B. 787,00 790,00
Dresdner B. 424,00 423,00
Hitacm(soo) 1100,00
Hoechst 297,50 293.00
Nestlé 8600,00 8700.00
Siemens 779,00

Warrants
Akzo 24,50 23,60
Bogamij 6,00 6.20
Falcons Sec. 24.70 24.40

K.L.M. 85-92 92,80 92.80
St.Bankiers b 0,72 0,60

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,60 12,60
10"2ABN 87 93.25 93,25
13Amev 85 97,50 97,75
10Amev85- 101,60 101.60
HAmevß6 91.50 91,50
lO'/j Amro 86 94.75 95.50
10 Amro 87 93.50 93.50
s:/4 Amro 86 91,00
Amro Bank wr 12,50 12,70
Amro zw 86 71,25 70,50
9 BMH ecu 85-92 95,30 95,30
7 BMH 87 94.00 93,85
10V»EEG-ecu 84 99,40 99.40
93/4EIB-ecu 85 95,90 96,00
12'/t HLAïrI.F 95,00 95,00
11V..NGU83 100.00 100.00
10 NGU 83 100,00 100,00
2'ANMBPb.B6 82,70 83,20
NMB Postb.war. 85.50 84.50
83/4 Phil. 86 97,50 97,50
6% Phil.B3 99.00 99.00
11 Rabo 83 101,20 101,20
9Rabo 85 94,00 94.00
7Rat» 84 98,00 98,00

Binnenland (niet officieel
genoteerfl)
Bobel 6,20 6,20
Bredero aand. 22,50 22,50
Bredero eert. 22,00 22,00
11 Bredero 23.00 23.00 b
LTV Corp. 1.40 1,50
5Nederh. 68-78 23,50 24.50
RSV. eert 0,83 o,Ble
7» RSV 69 86,50 86,50 b

Parrilelimrft
Alanheri 27,00 27.00
Berghuizer 35,70 35,70
Besouw Van e. 54,50 55,00
CBI Barin Oc.yen 2000.00 2000,00
Comm.Obl.F.l 94.30 94,40
Comm.Obl.F.2 93,80 93,90
Comm.Obl.F.3 94,30 94,40
De Drie Electr. 30,00 30,50
Dico Intern. 107,00 109,00
DOCdata 28,90 28,50
Ehco-KLMKl. 38,90 38,90
E&L Belegg.l 74,40 74,70
E&L Belegg.2 74,20 74,50
E&L Belegg.3 76,10 76,40
Free Rec.Sh. 32,50 32,00
Geld.Pap.c. 71,50 71,00
Gouda Vüurvc 100,20 100,70
Groenendijk 37,10 36,70
Grontmijc. 193,50 191,20
HCA Holding 55,30 55,40
Hes Beheer 272,00 269,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,10 4,05
Interview Eur. 8,10 8,00
tav. Mij Ned. 46,10 46,10
Kuehne+Heitz 49,90 49,00
LCI Comp.Gr. 17,00 16,80
Idem 8 st. 0,67 0,67
Melle 309,20 308,50
Nedschroef 128,00 129,00

0.78
Nevas st.(cpref) 0,66
Neways Elec. 10,60 10,40
NOG Bel.fonds 31,90 31,90
pan pacific 10,70 10,70
Pie Med. 12,80 12,70
Poolgarant 9,20 9,20
Simac Tech. 17.80 17,80
Shgro Beh. 53,80 54,00
Verkade Kon. 401,50 401,00
VHSOnr. Goed 14,00 14,00
Weweler 86,80 86,80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr 40.00 628 0.20 0.10
abn c jul 40,00 594 1.00 1,20
abn c okt 42,50 1036 o,Boa 0,70
abn p jul 40.00 413 2.30 2,00
abn p okt 40,00 413 2,80 2,90
aegn c jul 120,00 326 4,40 4,20
akzo c apr 125,00 334 10,20 9,30
akzo e apr 130,00 491 5,20 4,40
akzo c jul 135,00 449 3,40 3.00
akzo c jul 140,00 299 1,90 1.60
amro p apr 80,00 342 3,70 b 4.00
dsm c apr 120,00 599 6.30 b 0,60
dsm c jul 120,00 440 6.40 6.00
dsm c jul 125,00 558 4,00 3,70
dsm p apr 120,00 681 1.20 0,40
dsm p jul 120.00 861 4.80 3.70
els c apr 80.00 360 3,20 3,70
coc c apr 285.00 507 9,50 5.70
coc c mei 290,00 350 7,00 a 5,50
coc p apr 285,00 514 0,10 0,30
coc p apr 290.00 994 0,60 1,00
coc p apr 295.00 382 2,50 4,00
coc p jun 290,00 718 8.50 10,80;
gist c apr 30,00 381 2.50 2,30
gist c jul 30.00 355 3,40 3.10
hein e apr 120,00 311 3.60 2.20
hoog e apr 75,00 395 6,60 6,30
hoog c apr 80,00 846 2.20 1,40
nedl e apr 100,00 670 7,70 0,40
nedl c jul 100,00 406 12.00 a 5.50
nedl p apr 100.00 709 0,70 4,20
nedl p apr 105,00 375 1.80 9.50
nedl p jul 90.00 350 1.80 3.601
nedl p jul 100.00 454 4.40 9.00
natn e apr 70,00 634 2,90 2,50
phil c apr 40.00 501 1.10 0,40
phil e okt 42,50 433 3,50 3.30.
phil c 093 30,00 989 16.80 16,30
phil p apr 40,00 514 0,20 0,20
phil p okt 45,00 560 4,40 4,80
olie ' c apr 140,00 582 3,00 2.60
ohe c apr 145,00 365 0.20 0.10
olie e jul 150.00 315 1.90 1.70
olie p apr 140.00 389 0.10 0,10
unil c apr 140,00 330 9,00 8,00
unil c apr 145,00 378 3,90 2,90
unil p jul 145,00 330 3,70 4,10
voc c apr 40,00 747 0.70 0,10
wes c apr 70,00 435 3,50 2,80

a=laten g=bieden+ex-di¥.
b=bieden IMaten+ex-div.
c=ex-claim k=gedMn+h
d= ex-dividend l-gedaan+g
e=gedaaa+bieden vk=*lotkoersvorige dag
f=gedaan-t laten sk=slotkoersgisteren

economie

Modernisering Hero:
40 banen overbodig

BREDA - De modernisering van de
produktiemiddelen bij de Hero-ves-
tiging in Breda heeft gevolgen voor
de werkgelegenheid van ongeveer
40 mensen. Met de vakbonden en de
ondernemingsraad wordt daarover
overleg gevoerd, zo blijkt uit een
mededeling van Hero van gisteren.

De modernisering van de produktie
zal de komende twee jaareen hoger
niveau van organisatie vergen dan
men tot nu toe in Breda gewoon is.
Enerzijds kunnen de nieuwe pro-
duktielijnen door minder mensen
worden bediend, anderzijds moeten
hogere functie-eisen aan de opera-
tors worden gesteld.

Desondanks wordt 'alles in het
werk gesteld om de consequenties
voor het personeel zoveel mogelijk
te beperken', maar gezien de grote
achterstand die bij de vernieuwing
moet worden ingelopen, zijn de per-
sonele consequenties niet uit te slui-
ten, aldus de mededeling.

Hero Nederland startte vorig jaar
"met een ambitieus investeringspro-
gramma voor de vestiging Breda in
het bijzonder. De gebouwen en de

produktiemiddelen van de huidige
vestiging zijn sterk verouderd. De
bouw van een nieuwe fabriek en de
installatie van een moderne dran-
kenlijn is inmiddels bijna gereed.

Volgens bestuurster W. Marks van
de Industriebond FNV dreigt er
voor 16 van de 40 werknemers ont-
slag omdat ze volgens de directie
niet om te scholen zouden zijn. Van
de overige 24 werknemers zouden
er zeven in de VUT verdwijnen.
Voor derest poogt de directie elders
binnen of buiten het bedrijf een op-
lossing te vinden.

Praag staat
particuliere

bedrijven toe
PRAAG - Het parlement van Tsje-
choslowakije heeft gisteren een wet
aangenomen waardoor hetvoor par-
ticulieren makkelijker wordt een
bedrijf te beginnen in het land. Be-
drijven met meer dan 25 werkne-
mers zullen dezelfde belastingvoor-
delen krijgen die staatsbedrijven en
collectieve bedrijven nu al hebben.
Bovendien zal vanaf 1 mei, wanneer
de wet van kracht wordt, deelne-
ming door buitenlandse bedrijven
eenvoudigerworden.

Tot nu toe vormden een omslachtig
vergunningenstelsel en belastingen
variërend van vijftig tot negentig
procent een rem op devorming van
particuliere bedrijven. De nieuwe
wet is onderdeel van een serie van
twaalf liberaliseringsvoorstellert en
amendementen die deze week in
het Tsjechoslowaakse parlement
worden behandeld.

Verkoop van
winkelketen

CHICAGO - De Britse BAT Indu-
stries verkoopt de Amerikaanse
winkelketen Marshall Field & Co
voor 1,04-miljard dollar aan Dayton
Hudson, een van de grootste detail-
handelsconcerns van de Verenigde
Staten, zo hebben de bedrijven don-
derdag in een gezamenlijke verkla-
ring laten weten.

Transactie 'zwaar gefinancierd'
STEIN - De uitkoop van Macintosh
(Kwantum, Halfords, Superconfex)
door onder meer de eigen directie is
'zwaar gefinancierd' met geleend
geld. Zo kenschetste mr. A. Tim-
mermans, commissaris van Macin-
tosh en bestuurslid van meerder-
heidsaandeelhouder DSM gisteren
de voorgenomen management-buy-
out.

DSM, bezitter van 56 procent van
het detailhandelsconcern, heeft an-
derhalf jaar tevergeefs gewacht op
gegadigden om de aandelen over te
nemen. Omdat zich niemand aan-
diende, is besloten het eigen Macin-
tosh-management een kans te ge-
ven te kopen. Daartoe verkoopt

DSM de aandelenvoor 46,50 gulden
per stuk aan een nieuw opte richten
bedrijf en dwingt min of meer de
minderheidsaandeelhouders het-
zelfde te doen.

In de nieuwe financiële constructie
krijgen vier Macintosh-managers,
Beijer, Nijhuis en Cardoso en com-
missaris Smits een belang van 55
procent. Daarvoor brengen ze zelf
11 miljoen gulden in. De in beurs-
kringen beruchte zakenman drs
J. J. Kuijten van de beleggers-
groep Reiss & Co krijgt voor 9 mil-
joen gulden een belang van 45 pro-
cent. Aan vreemd vermogen ont-
vangt de vennootschap een onder-

handse lening van DSM ter waarde
van 25 miljoen gulden, terwijl Reiss
& Co voor een achtergestelde le-
ning. Het zo verkregen totaalbedrag
van 95 miljoen gulden wordt als
eigen vermogen gestort in de werk-
maatschappij Macintosh, die daar-
naast bij de bank 155 miljoen gul-
denzal proberen te lenen, waardoor
de nieuwe vennootschap zichzelf
opzadelt met een enorme schulden-
last. Met de dan verzamelde 250 mil-
joen gulden wordt een bod uitge-
bracht op alle schulden en bezittin-
genvan de huidige NV. Het chemie-
concern-bezit 56 procent van de aan-
delen en heeft dus een beslissende
stem in de aandeelhoudersvergade-
ring die over de buy-out moet oor-

delen.

De bij DSM werkende Macintosh-
commissaris A. Timmermans licht-
te oe dat zon constructie in de za-
kenwereld niet ongebruikelijk is.
„Vrijwel iedere uitkoop door het
management gebeurt door perso-
nen die de te kopen onderneming
als onderpand nodig hebben voor
de financiering en die de rente op
het aan te trekken vreemd vermo-
gen niet zelffiscaal kunnen verreke-
nen. Ook in dit geval is de fiscale
verrekening van de rente essentieel
voor de financiering."

Volgens Timmermans is de prijs
voor de transactie acceptabel.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 19-4-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:
GOUD: onbewerkt f 22.500-/23.100.
vorige f 22.490-/ 23.090, bewerkt ver-
koop f 24.700, vorige ’ 24.690 laten.
ZILVER: onbewerkt ’270-f 340, vori-
ge ’ 270-f 340: bewerkt verkoop ’ 380
laten, 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 , 2,96 3,21
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
turkse pond (1W) 0,060 0,100
zweedse kr. (100) 29,50 32.00
zwits.fr. (100) 124.50 129.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,88125-1,88375
antill.gulden 1,0355-1,0655
austr.dollar 1,4440-1,4540
belg.frank (100) 5,4315-5,4365
canad.dollar 1,61975-1,62225 l
deense kroon (100) 29,510-29.560
duitse mark (100) 112,535-112,585
engelse pond 3,0955-3,1005
franse frank (100) 33,445-33,495
griekse dr. (100) 1,1040-1,2040
hongk.dollar (100) 24,0050-24,2550
ierse pond 3,0110-3,0210
ital.lire (10.000) 15,295-15.345
jap.yen (10.000) 119,83-119,93
nwzeel.dollar 1,0870-1,0970
noorsekroon (100) 28,885-28.935
oostenr.sch. (100) 15.9890-15,9990
saudi ar.rval (100) 50,0250-50,2750
spaanse pes. (100) 1.7730-1,7830
surin.gulden 1,0335-1,0735
zweedse kr. (100) 30,935-30.985
zwits.frank(lOO) 127,185-127.235
e.e.u. 2.2970-2.3020

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 198.60 197,20
id excl.kon.olie 193,60 191,80
internationals 196,80 195,90
lokale ondernem. 202,50 200.50
id financieel 149,30 148,20
id niet-financ. 255,20 252,20
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 259.70 258,40
id excl.kon.olie 241,70 240,30
internationals 266,60 265,50
lokale ondernem. 251,10 249,70
id financieel 195.30 194,80
id niet-financ. 305,40 303,30
Stemmingsindex (1987= 100)
algemeen 120,20 118,80
intemation 115,10 114,30
lokaal 121.10 119,60 'fii-ünstell 109,60 108.60
alg. banken 107,10 105,50
verzekering 113.00 112,50
niet-financ 124.50 122,90
industrie 126,30 125,20
transp/opsl 138.90 134.10

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag:
Akzo 134,50-134,80 (134,30)
Kon.Olie 142,10-142.60 (142,10)
Philips 40,20-40,40 (40,40)
Unilever 146,90-147,60 (147,80)
KLM 36.20 (36.20)

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 2715.99 1167.14 211.46 1007.42
Hoogst 2742.12 1177.10 213.41 1016.72
Laagst 2700.00 1151.49 210.01 999.08
Slot -2711.94 1160.56 211.33 1004.81
Winst' _20.94 -11.56 -0.63 -7.70verlies
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Het gesprek van de
'De Boor' symbool van kracht, precisie Vandaag, 20 April, feestelijk geopend voor ge- i i|||!|||||[!l|||||!|||||i||||l||||i| 1
en perfektie. Dat zijn ook steeds de kenmerken nodigden uit Industrie, Bouw, Overheid, Semi- ik^^lillAll'iilAiMliiili ,1, "f
geweest van Hoens. Overheid en Instellingen. W /^~ \ ~'

Hoens Industrieel is de nieuwe naam in een lil J_\ Z_ __\ S
nieuw bedrijf aan het Handelsterrein Krawinkel Wij, aannemers, onderaannemers en toeleve- r^4lll|iy \^, . ~~ {T~~—~~~\\Zuid, Hofkamp 20 te Geleen. Limburgs grootste ranciers, die gezamenlijk aan de realisatie van / H^ül*^llJll[[)j \ _
Handelshuis,'boordevol'met meer dan 25000 dit projekt hebben mogen meewerken, wensen / \ t\
Industriële Bouwprodukten en machines. Hoens Industrieel en medewerkers ’ —_, .1.. i V—LAj, J—u—l . . I—l ,-■ .* .11-1 ..

■ ■ ■ * ■ ■ "
"Ruimteiijkeordening AannemersbedrijfCremers b.v. Wij verzorgden de inbraaksignalering,
'won^gbiuw «utiliteitsbouw a brandmeldinstallatie en deomroepsystemen.

> I -utiliteitsbouw " Woningbouw mémW, .mW mm*IO QCT ■ » w u.. «Renovatie A m4m\^vT 1 Ir.BartWaubenb.v. -Restauratie mét £^pD || Dj studiovoorarchitektuurenstedebouw " Waterbouw JÊL \W HH technisch bureau guükers bv
Geleenbeeklaan 70, 6166 GR Geléén
Telefoon 04490-50885 Kommel 18, Maastricht Weth. Sangersstraat 25 Beek (L) tel. 04490- 75555*
Telefax 04490-52710 Telefoon 043-217141 Postbus 112, 6190 AC Beek (L).

H ■ ■ ■ ■ ■ 0

en e». Vloeren en Interieurbedrijf „ .. _ .. _. .n Dekomplete ventilatie verzorgdevanzelfsprekend

\=J d. POt^THtfcDGlt^ mM. de specialist. ■\|S=« «Jl Bil MS" Achter de Kerk 6 Schinnen tel. 04493-1702 cr\/T3 R/IAWAnt IM SSS S SANK
Stationsstraat 2 Susteren te1.:04499-2069 1Iml f IwlöVörll _^

""" " ■■^■m

Ook hierTeverden wij de Nassaubedrijfsdeuren en vertikale sOp -Ventilatie-Luchtbehandeling -U6I\| IVIIJ UGIIKt lïlGt U IÏIGG.
SïSï fc

_ Showroom zaterdags geopend: \V/ '.jS^^aSZsburo
F/SSLÜ JP^fi mr-m. mVm. 1/ m*-*. m-**» 9.00-13.00 \/LJEa €af#AlJ[#H VouersweglOO, 6161 AG Geleen Markt 116 Geleen, telefoon 04490 - 45650

Kantoor/Showroom/Fabriek: telefoon 04490 - 51670
BORN De Mortel 6a (industrieterr.) Tel. 04498-54776
BBHHI_■ : ■ _ 0

Ook op het dak van HOENS BV werd gekozen T .. Loodgieters- en Dakdekkersbedrijf Ook hierwerd het machinaletimmerwerk uitgevoerd door
"de kwaliteit voor de toekomst" \im\r- met Pirelli-EPDM-Membranen Jffii JMH BrOUWörS "Hl TIMMERFABRIEK%/" > Handels- en Adviesbureau }%Mt^\ 11L WÊÊt Umn- D,UUWC,2>

II RHI IDC Cl Cl nR\fmtmt van Roolf hv //& $ÉÊ)> DHHÜ -Dakwerken YxA ÖUUHb ËLbLUU b.v.

▼ A» VC,M t»^^lv M» /-f^^HKSfc BippS .Gas-, water-, riool-en cv installaties I 1 ~. nn. AA Cle.T mmWmW Heiweg 10, Postbus 199. 6160 AD Geleen /k V \ WffiÊËÊfP j tl P LmeS 41 , tISIOO

SYSTEEM IN RUBBER <^i//f §È w/M Mheerderweg 7, 6262 ND Banholt Uw adres voor "Rationa!" aanbouwkeukens met apparatuur., -^^mJbmhhbm^M;.^^?' tel. 04457-1355 Keukencentrum Bours, Jurgenstraat 34, Elsloo.
Telefoon 04490 - 40625 Telefax 04490 " 44448
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>AG, DAG 1N... DAG UIT.
fc-^^. van harte

lifffillTin^r^ Ri Proficiat. HOENS
z . „ I / UU Limburg heeft er weer een nieuw industrieel

I'InSN. — / \ groeiend bedrijf bii. Hofkamp 20,0101 dc Geleen
Jj VA .j / \ Postbus 4, 6160 AA Geleen
"-_ \\\ .. <>i UI .. ,I|., 1 [J La-J Ul-i■-I— V . . I . V *Op vrijdag 20 april geen verkoop. Telefoon (04490) 87878 - Telefax (04490) 50048

■ ■■■■■■
méW^tSksM\rkW%\ÊiÊ ffTïfJTT^ \~7i Z ■ Onderlinge brandwaarborg^^MaatschappijAhlklv 1C42-H VOS Woondes|gn BV 1 ÏDeNijverheid"u.A .

f*Tm W " Opgericht 1849 te Leeuwarden
£mmmJmMmmW Rechtstraat 89,6221 EH Maastricht Meer dan 140 jaar ervaring in het verzekeren tegen brand-

Het Rondeel 3 telefoon 043 - 253299 schade van bedrijfsmatige risico's.
6219 PG Maastricht telefax 043 - 255505
tel. 043-254520 Inlichtingen
telefax 043-211299 rrinHfoni» i amoiinn rnrHünon vi^rhDH^uin^ Singel 323-347 Willemskade 1
6200 AE Maastricht Grindtapijt-Lamellen-Gordijnen-Vloerbedekking 101

a2
WK Amsterdam 8911 AW Leeuwarden

P.0.80x 236 Projectinrichting-Parket Telefoon (020) 5516361 Telefoon (058) 125207

■ ■ "■ -■ — -■ -■ ■

Er zijn heel wat redenen TT\HTBSTHifflfl ré I I IIom naar-Ahrend te komen. h< JSgS mmmmm TtXSï totai"/^**,*"^

fmmmmm,,
*>

,
ht h.ri

.j^JßaßffiEßal LSn "^Tn)SYSTEMEN
y_il)UJImmmmj^mMmwmé Ahrend kan veel op het gebied van j ymfkw/Êm j NEDERLAND
projektinrichting. Of het nu gaat om de inrichting van kantoren,
ziekenhuizen, bejaardentehuizen, tekenkamers, theaters, i*AnA-7i imiMni/^i iTima Wand - systemen
stadions of congresgebouwen Een telefoontje is voldoende MACjlAZ I JN I N HI OHI I N(jl plafond - systemenvoor een verhelderend gesprek of uitvoerige documentatie! Industriële Geluidsbeheersing
Maastricht: 043-295656 „. phfpn? Weesperstraat 118 Diemen 020 - 5692881 n ... .„„ iiQ e.„ ~ ~ ..... .....

Mensen werken metAhrend. Dr. Nolenlaan 119 Sittard, telefoon 04490 - 18464

■■:-■■— ■ ■ ■ ■
Ook hierwerd hettegeiwerkuitgevoerd door

B i « ■ De stalen dak- en gevelbekleding werd óók

i SiS IrT^l SCHILDEREN isoleren renoveren op dit projekt geleverd en gemonteerd door:

Sp4§£S St. Remigiusstraat 25-27 Simpelveld | I K^S|T|jBBOW¥SIE B)V Aannemings- en Handelsmaatschappij io****^^*i:^m>^,ma9^Z telefoon 045-442793 f NJgeKDTOF |<aM^C'~^ telefax 045-440077 tv naolmanc h\# W^W>4W-^ > \ ■ Tunnelweg 110,6468 Kerkrade In. UaeimariS D.V. \T n▼’TEGELZETTERSBEDRUF Pr><-;thi *<-; R4fin HA KprkraHo ~HILHORSTBV Vooral uwtegeiwerk. Ï2Son^S^lB 9 ?5B
"md.1957 oibibK Geleen

|■■■ ■ ■ ■ ■
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EN DAN INEENS... PATS
,- STEENSLAG!

f*. *J'S w'i repareren dat door
"■"■"fc.,^ „*.«*"* \ heel Limburg aan huis,
/ ""v^" 1 of op uw werk vanaf

’ /^^N 1 WA-plus zonder kos-

' ten, dus GRATIS.

novUS BEL GRATIS
AUTOGLAS-REPARATIES 06'OZZZJOZ

Kompier Maastricht B. V.
vraagt met spoed

AUTOMONTEUR
Gegadigden gelieven zich te wenden
tot de heer S. Parfant, tel.
043-632547.
Galjoenweg 45, 6222 NS Maastricht

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

Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

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

Niet de ENIGE, wel de BETERE

M^WMROMmf
f- ijl m

m\Wm m mia Hf Ut9 ■mm ■! ■■m

'N VREEMDE?
Omdat u denkt dat u dan vlugger, beter

Toch is dat niet zo fL\ S ESI-fe»I V-T"O II IO VICU Ill^l AAJ. LAJ 2OODWI24 875,-
mmmU *J"—Ronda P.375,-

Uw eigen dealer presteert dat ook, zo niet beter. \—S smeets uUTO,A^^!?W
Scherp geprijsd, klaar terwijl u wacht en met de vertrouwde mercedesbenz: Tei M5ÏÏ2545dealergarantie. Geen enkele reden om naar een vreemde HeeHerraeo4 autosport brouns:

te gaan dus. Integendeel. Want wie heeft er nou meer :—: Scheisberg 175, Heerlen.
hart voor uw auto dan uw eigen dealer? A MITSUBISHI Tei. 045-725507

Kijk naar de prijzen, denk aan de service en kom Colt '84-86| 465,- tS\ gj-pfWA
vooreen uitlaat naar uw eigen dealer. En niet alleen vooreen Jp^D^Lancer'B4-'B6 474,- \^%ofTa%Jmm4W%
uitlaat trouwens, ook voor banden, accu's, schokbrekers e.d. Galant 85_86 _550,- u ijö,-

Uw eigen dealer geeft meer om uwauto én om u. Logisch JJ"q^"^^ 045*25555 130 140!"toch! Let ook op de aanbiedingen in de werkplaats, want uw AUTOKLEIJNEN heerlen auto vaessen
eigen dealer is écht goedkoper dan u denkt..! Kijk maar: passartweg 35a, Heerlen Beitel 19, Heerlen Tei 045 424010

_/£S^k , Tel. 045-212035 GARAGEFONSARETS
Hm £m\ — 'm— —■ 1 ********************************************* Randweg 1, Hoensbroek.

\*^y Micra v.a 268,- Mini Jumbo va...159,-*
Alfa 33 439,- Fiësta 1.1 na '83 314,- Cherry v.a 283,- IvygtJSJ Justy v.a 179,-*
Alfa 75 569,- Escort 1.1 na'Bo 302,- Sunny v.a 275,- Pjfc-M-^fl L serie v.a 451,-*
AUTOMOBIELBEDRIJF Escort 1.3 80/83 295,- JURGEN AUTOCENTRUM F 1Pfilil ■ 'Meen achterdemper

KOZOLEaV. AUTOMOBIELBEDRIJF HEERLEN B.V. AUTO GARANT B.V.
Edisonstraat 23, Landgraaf. JOS BOGMAN KERKRADE 8.V.: Huisbergerstraat 5, Heelren. Schelsberg 128, Heerlen.
Tel 045-321088 Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-723500 Tel. 045-725588

Tel 045 423030 JURGENAUTOCENTRUM F*^ I<U 171IK1
AUTOBEDRIJF VAN HAAREN B.V. KERKRADE B.V. L^j 1 \

s^lQ^r Schandelerboord 25, Heerlen. Langheckweg 32-40, Kerkrade. Alto t/m 85 v.a 280,-
T^~ I*so Tel. 045-721152 Tel. 045-452570 . Swift SA 310 v.a 475,-
-iviini... ïOu,- Heerlerbaan 66, Heerlen. I /-\ I PfH WWW Carry ST 90 v.a 127,-MetrotOtB4 250,- TeL Q45-410155 ■©"1^ BOS HEERLEN 8.V.:Metro v.a. 84 295,- ■- -. Polonez 419,- LgpEiJ IhÉI CS| Grasbroekerweg 9, Heerlen.

V-
,u

,
Tin/C7o, c/H KJfl Prima excl."kat.'.293]- Kadett 1.2 N v.a.'Bo 243,- Tel. 045-724545

K^aam. Heerlen. Tel. 045-721541 J**» classic Estate Kadett 1.2 S OHV v.a.'85...271,- *»■/MiV%k CCïï] exc\.ka\ 299,- Rekord E 2.0 S v.a. 79 286,50
MM * —**-* AUTOMOBIELBEDRIJF CANTON REISS B.V. fffWTOIm^ WM P. SCHLOESSER Valkenburgerweg 28-34, Heerlen. ■ Starlet 1.0 tot '87....360,-- co-i «K

Industnestraat 9, Hoensbroek. Tel. 045-718040 Starlet 1.0 v.a. '87..345,--bX" So Tel. 045-210345 LOVEN KERKRADE B.V. Corrolla HB v.a 527,-Duïooncon lA IIWIL If*\ Kl m\M QL. Vrouwenstraat 80, Kerkrada AUTOMOBIELBEDRIJVENBMW 320iE3O 546,- ffl-lf j \9Jfyf *^7 Tel. 045-453030 MENGELERS B.V.
KERAB.V.: rxfÊ f^pEuGB°T talbot Baanstraat 129, Landgraaf.
Kerkradersteenweg 5, Kerkrade. n J ?? oo t,, Esl iW 205 XE 954 cc Tel. 045-318888
Tel. 045-452121 Prelude 160Atot 82 547,- L-y hjjjd va 267. /^Nürn r^\d;stot'85v'a 666f 1 309"xÈ"v.a.'.'.':::::.'32i aQS(S)VAV ROTORB.V. | qnc r>, ..„ «fic "■■■■ \£y
■VVI Heerlerbaan 229, Heerlen. .. ,«*««tbhm ". . «Ö.m '«,.. po'o '82-'B4 221,--5£ Sg°45_4A900.---^ *^e^Hë*°,LLAB,NB-V- to'^'B3m "f*EMKi 2CV 210,- ■■L»J 1 1 1 |! .|| Tel 045-720202 Golf ■' va' au9- 83 31V
BK 304,- ■■■! 111 <■»■ PEUGEOT JANSSEN £UTO TASCOB.V.
Visa 243,- £ony ,V-a S?'- Ei)gelshovergracht64,Kerkrade. "^47'Hoensbroek.

AUTOBEDRIJF VANLEEUWEN: "**" J25," TeL 045-460500 VENCKENc,.... -nn .y i Pony XP v.a 435,- iïk veneken.Strijthagenweg 129,Kerkrade. AUTO VAESSEN" J\ Heesbergstraat 60, Heerlen.

S^SÏV.: Be.e! 19. Heerlen Ta 045-4240,0

deKoumen34-36, Heerlen. n=-i ■ Jl *% A R5TL/GTL tot'B4 236,- \/CjJLl\*rC#
Tel. 045-223300 [£] L#Al**J>*\ R9/Rll TL/GTL 280,- 340 v.a 298,50
PBS 1200S249,- R4GTL 230,- 360 v.a 353,75
H^s 1500 279- AUTOBEDRIJF 240 v.a 425^6
MmMWÊ _ 2105 279'- CHR. KERRES B.V. V.O.F. AUTOBEDRIJF A. KLIJN
daihatsu LBO/Cuore 328,- HANNEMANAUTO'S''' Domaniale Mijnstraat 25, Kerkrade. deKoumen 5-7, Hoensbroek.
Charade 395,- StriJth 125 Kerkrade Tel. 045-452424 Tel. 045-220055
Charmant 1300 380,- Tel 045 452666 V^JIJIB VI lf*AAUTOBEDRIJF MERCKELBACH éfö^ï -W^^V^lfc* YUVaU
?fn!2r"!9295'Heer'en' KBI VlO vanaf 360,- 90/99 vanaf 525,- Yugo 45 A 126,-
S^?^..". WT7J Prisma Delta 325,- 900 v.a 575,-' Yugo 55 A 245,-
-d ? Thema 425,- 900 Turbo vanaf 1035,- Yugo 65 A 267,-
-? f 9"«ina 9 KOMPIER HEERLEN B.V. KOMPIER HEERLEN B.V. KOOIKER EN ZN. V.O.F.
Tel. 045-321810 Akerstraat 150, Heerlen. Akerstraat 150, Heerlen. Hamstraat 159-161, Kerkrade.
1 Tel. 045-717755 Tel. 045-717755 Tel. 045-412137

BnOES mavna t=^\-wmw-w'w»*^»-w9ml-m9-m» m\%mm\Wmm\\mmWrmmmm\ Alleprijzen Zijn VOOr komplete Uitlaten f m.mvar mxa.127/903 129,- 323 '80-'B2 142,50* inklusief montage en BTW.ftenzij [A Vj |A NJ UT OOKOP
Panda 34/45 173,- 323'82-'B5 142,50* anders vermeld) Prijs-en type- r-—, r—-, nUTC DAUnEUUno4s/903 199,- 626'82-'B7 127-* wijzigingen voorbehouden.^^^^m» \H O/ VnémK OHnUKn
AUTOMOBIELBEDRIJF 'Alleen.achterdemper ' -^--^r^^rijM ■—^J L-^J AAN-___.,,,_.,_,, r-J-J I V^mmW VERENIGDE AUTO- *"■"■CREUSENB.V. A. CAUBO B.V. _.i^**l*^<:T?TJl¥LliaiiM* 1?^ RlEhlUtiEillParallelweg 34, Heerlen. Langheckweg 2, Kerkrade. |1 \jTïïz\\*\um\èmkm^^ »«l/llfU«f.
Tel. 045-742121 Tel. 045-464646 ■"^L^i^i""^■^ AUKkORDwwfERS 'AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V. LOVEN HEERLEN B.V. vTtPWï'WTImfmSM llif*l%Ffl l#H 11 lIIFTIKaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Palemigerboord 401, Heerlen. WrWi irlJl1 IflflIPlr Ki I|V Ivlt I

-Mhbhbhmm*nHH>aMnn*aißßa^^ hy
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r^=i NISSAN-dealer en MERCEDES-specialistJ SÜ JURGEN AUTOCENTRUM
— Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions

irPDi^DAnc Door eigen import:
[^ 1^ j^ J""\ Steeds wisselende voorraad nieuwe

en demonstratieauto's
Langheckweg 36-40 Mercedes 190-560 SEL tegen

ind.terr. Dentgenbach, tel. 045-452570 concurrerende prijzen.

Nissan 200 SX rood, 14.000 km, sept.,'B9 „„ ' B■ 500 SE: autom., bl.zwartmet., ABS, Pullman, airco, enz.,
Nissan 300 ZX d.grijsmet., 48.000 km, okt. '87 si.oookmi9BB

Diverse gebruikte Nissans Micra, Sunny, soo sec: autom, aiie extra's, 83.000 km 1984 1
Bluebird en andere merken in prijsklassen v.a. 300 0: autom., ziivermet., lederen ben, cm. 1986 b

’ 6500,-. 380 SE: autom., blauwmet., airco., velours bek!, enz. 1984
280 E: zilvermet., ww-glas, centr. vergr, lichtmet. wielen, r-spiegel,

ANDERE MERKEN radiocass. etc, 57.000 km, bwj. 1986
230 E: aut. nachtgroenmet, centr. vergr., S.K.D., ww-glas, sportv. enz.AudiBol.BSzwartmet. 89 47.000 km 1988

Audi 100 2.2 cc rookzilver '86 „.. ~ ; ;—. ~ . . . , . , ge„. .——Austin Mini autom., blauwmet. '86 s*° E: "'«e"»»-, veloursbekl., 5-bak, veel extra's, 65.000km, bwj.
BMW 323iburgundmet. alle eitra's '84 lüüZ -Ford Sierra 1.8 CL 1eeig, wit '87 250 D: perlmutgrijs, schuil- kanteld., centr. vergr., ww-glas, div.
Ford Scorpio 28i GL alle extras, roodmet. '86 extra's, 50.000 km 1988

Ford s!e"a TttltaLt '86 200 D: d.blauw, ww-glas, cent,, vegr., bwj. 1987 ,
Honda Prelude 2.0 autom., goudmet. '85 200 0: blauwzwartmet., w.w.-glas, centr. vergr., schuif/k dak, 5-bak,
Honda Prelude 2.0 autom. zilvermet. '83 elektr. ramen, origineel 90.000 km 1985
Opel Corsa TR 1.3 S wit '86 190E: 2.3 anti.met., ABS, schuif/k dak, ASD el. ramen, w.w.-glas,
Jeep Wagoneer pick-up zwart ,r £ 24 „M k 19MPeugeot 205 XEwit 86 ï !
Renault 25 GTS wit '84 190 0: rookzilvermet., schuifd., ww-glas, centr. vergr. enz. 58.000 km
Toyota Carina 1.6GL zilver '84 19" .
VW Golt GTD grijsmet. '87 190D: roodmet., ww-glas, centr. vergr., r-spiegel, alarm, buitenten-p.
Golt GTi beigemet. '86 mtr 70 .000 km, bwj. 1986
VW Passat diesel wit 83 ■— —
Volvo 740 GL blauwmet. '85 19° D: zilvermet., schuifd., w.w.-glas, centr. vergr., 1eeig., 60.000
Volvo 245 Dl combi wit '83 tan, 1986 . .
Volvo 440 GLi smoke zilver nov. '88 230 GE: (jeep) autom., groen, alle extra's, bwj. 1983

i ,
\ Meer dan 20 jaar ervaring als Mercedes-specialist «,, J

i *************************************************************111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

I MET VLAGTN WIMPEL]
MJESTE.

mïii'i*"1?' lll'l'"W'itiW|'''f'''N'i'ii)MuJ:Lg^^j2;.-:.- ! *2Ës*ësWttMMMmmMMH

*ffl BlgSfjl Hf '!': J^ÉjÉÉ
v**VB jj^^rjiiij^B j ,■■„,■,,

mWêi&mffilsmmammm
...timmm m^ËmmvßË&ï'

Transportefficiency wordt ondubbelzinnig
bewezen door deze serie bedrijfswagens van Iveco,
met als vlaggeschip de TurboStar.

Prestaties, zuinigheid en comfort zijn uniek.
De krachtige motoren van 260 pk tot liefst 480 pk
vormen in combinatie met versnellingsbak en achteras
een idealeaandrijflijn.

De TurboStars nemen, volbeladen, dan ook
ontspannen fluitend de allersteilste vrachtroutes.

rfiADArC APK* KEURINGSTATION%7Ht\MwC TACHOGRAAFSERVKE V.D.O.

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Veneken special demo
VW Corrado G6O

160 PK (met airco)

: £'■ V ÊÈÈ

-tood, april '89, 15.000km

M******iMHH^. ■HH_gMHi|MU||fJ^^^H^H^^

Geopend ha. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
zater^g van 10.00 tot 17.00 uur

donderfag koopavond tot 21.00 uur

-^^-****-********%**************m

BMW 316 i groenmet. div. ace. 22.000 km $ 'sBMW 316 i zilvermet. m.tecfi. uitv. 8.000 km

BMW 318iS zilvermet. 16 klepper 10.000 km

BMW 324 D alpinewit radio cass. 15.000 km $
BMW 324 D diamantzwart radio. cass. 3.000 km

BMW 518 i grijsmet. schuifdak 15.000 km 9 j!

BMW 735Aut. groenmet. div. ace. 35.000 km J#
BMW 320iTouring rood 15.000km 98'
BMW 318irood m. tecti. uitv. showroommi"1'1 tf

SPECIALE PRIJS— -^ Ui

MmW ■■■ HP^ Mk Kerkradersteenweg 5 s
WAL fc» U #% Kerkrade
■ ■■ ■ M#"*M Tel. 045-452121

UW BMW-DEALER
—^

BNW 315 blauw ?.'
Audi80 Crayon 1800cc, blauw 19°- . *

Audi 80 CC 1800cc, 4-drs., kalaharibeigemetallic '^ ?l
Audi 80 GT, grafietmetallic '95j *v
Alfa33wit 19^ Il
Citroen Visa, wit 19?J&
Citroen GSA
Fiat Tipo 1.6,wit 1% th
Fiat Uno 45, blauwmetallic '9°- k
Citroen BK, bruin I*s !?Daihatsu Charade, wit 19V J'Daihatsu Charade TS 1-ffi ,'
FiatRitmo, wit W V
FiatPanda, wit I*£ V
Ford Escort 1600L, grijsmetallic 19?y (»
Ford Escort 1600CL, goudmetallic 195/ Ui
Mitsubishi Lancer, zilvermetallic 19^Opel Ascona Hatchback, 5-drs.,bruinmetallic 1950
Opel Ascona 1.6S, blauw 19"?
Opel Corsa 1200,blauw 1-% J 1
OpelKadett 13S, grijsmetallic 19„6 ulOpel Kadett 1300N, wit 19L JlPeugeot 505GR, blauwmetallic 19^ "-Peugeot 309GTi, grijsmetallic 19^ 'a
Peugeot 205GR, grijsmetallic , IJ
Renault 5 GTL, rood 19L di
Suzuki Alto GL, wit 19°6 st
Skoda 120L19L tj
ToyotaCorolla 1600,groenmetallic 19"? e,
VW Golf GTi, zwart 19L n-
VWGolf 1300C, 5-drs., beige 19"? r.VW Golf 1300CL, wit 19°ó ».
VWGolf 1600CC 1985'"19!» |
VWGolf 1600diesel,geel 1987/1^ uVW Jetta autom. GLS, zilvermetallic l9"y .
VWPassat 1800GL, 4-drs., blauwgrijs 19^7 fVWPolo, 2-drs., 1300CC, groenmetallic 1%7 fVW Polo coupé, wit 19?c "VW Jetta 1300,4-drs 1% *!VW Jetta C 1600CC I^s C
Volvo 360GLS, blauw 192 jt*
Volvo 340GL, grijsmetallic 192/ t)
VWPolo 1983-1a 2
Volvo 360 GLS, blauwmetallic 100 u_ M

, mt
■fAuóiJl ij-^^^V H II
■SS A-J 1l*? >XHI *! ü
■VaTaH PS ■IIuó2IIES ffffj wa y

Geopend ma. t/m vri. van 9.00 tot 18.00 uur s-
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur s;donderdag koopavond tot 21.00 uur */'

Limburgs Dagblad Vrijdag 20 april 1990 " I8



Wegenbelasting
veranderen
van thuis uit

l\B-bezitters hoeven voor wij-
Ik'^gen in hun motorrijtui-
ScL* Delasting, inclusief de over-
ig r*jving bij de aanschaf van
fA 1 andere auto, niet meer naar
]i Post- of belastingkantoor.
L ministerie van Financiën
iA^. * maandag bekendge-

'-'Kt dat per 1 mei de formu-

lieren motorrijtuigenbelasting
worden vernieuwd.
Het verschil met de bestaande
situatie zit hem voornamelijk
in de vervolgaangifte. Het aan-
gifteformulier voor de eerste
aangifte is aangepast aan de
huisstijl van de Belasting-
dienst e_n van een toelichting
voorzien. Bij het formulier
voor de vervolgaangifte zit
vanaf 1 mei een uitgebreid wij-
zigingsformulier waarmee men
alle wijzigingen kan doorge-
ven, inclusief de overschrij-
ving bij de aanschaf van een
andere auto.

De belangrijkste gegevens zijn
op dit formulier al voorge-
drukt. Bewaart men het bij de
vervolgaangifte dan kan men
zich de gang naar postkantoor
of belastingkantoor besparen
en vanuit huis de wijzigingen
doorgeven.

Wie zijn of haar wijzigingsfor-
muliernietheeft bewaard moet
wel naar het post- of het belas-
tingkantoor voor wijzigingen.
Daar ligt dan het 'verzoekfor-
mulier', dat dezelfde mogelijk-
heden biedt als het wijzigings-
formulier.

Superlichte aluminium constructie is sterk genoeg

Ford 'space frame' maakt
lassen vrijwel overbodig

Y'^muummmmmmmmu}(""en 'euwste op aluminiumgel
'sfWIS de ontwikkeling van een
*Vi(?e"frame'- Samen met Ford

lca.is door Re.ynolds Alu"
Sfjjj Urn in Harderwijk een frame
***! »Uwd dat a^s basis dient vooi

V t to' Het is z0 licht dat Je het
■"et 7ee man kunt tillen. Toch is
"°lcln g genoeg en heeft het
0^ oe nde stijfheid van zichzeli
Vaar^r alles aan te monteren

01" net een complete auto

fcfinpUwd v°lgens het 'four box
Vd Pc kan dit frame bekleed
S p

n met kunststof of staal of
"het ~,ornbinatie daarvan. Ford is
öt* anri 6 ontwikkeling ver vooi
I*4 ere producenten en heet'l

eiJ eerste prototype van eer
%cers middenklasse auto ge-
f \ierd'ordt met deze aluminium

sta n|c°nstructie duidelijk af-
''Oriel genomen van de conven-
*-e.fr .A autoconstructie.Het 'spa-
llet k t

e' heeft in vergelijking
f°sser gelaste chassis met car-
ffQter le een lager gewicht en een. ere}cce

e . corrosiebestendigheid.
I 6 b6tA 'A er een grote besparing
S. eiken op de produktiekos-
?'l ft""aiu ?^n°lds aluminium 'space-
Sk«H ALbrengt het aantal lasplaat-
t

e la* ♦
van 2000 naar 40 stuks.

\„7aat in de fabriek wordt
>9ar s(?n acht van 3*5 kilometerf'Jn sl "u,meter, de matrijskostenNwu- 10 % van die voor de
tol aAKlng van staalplaat. Ford
*% '*Autofabrikant de ontwik-
Ket 6"-, r>/

van nieuwe auto'sp j£ ’* bekorten.
lr>§ vanr.V zoals deze nieuwe-
M e?Tn Ford heet, is voorzien
K^Psrn nieuwe 1-9 ltr zestienS>l ?5otor van 250 pk en het ge-
S. eegt niet meer dan 900

kilo. Een gewichtsbesparing van
bijna 300 kilo betekent voor het
verbruikscijfer van de Ford Pro-
be V een daling van plusminus
20%.
Deze nieuwe wijze van auto-
bouw maakt dat de fabrieken er
in de toekomst geheel anders uit-
zien. Compacte montage-eenhe-
den, veel schoner werken, drasti-
sche inkrimping van lasrobots
en uiteraard veel minder perso-
neel.
Andere effecten van het op rui-
me schaal toepassen van alumi-
nium bij de autoproduktie zijn
een veranderde industrietak van
het schadeherstel, men vervangt
simpel gezegd complete autode-
len door los- en vastschroeven.
Er zal een aanzienlijke verminde-
ring van schroot zijn en een toe-
name van het hergebruik van
materialen.
Het modulair opgebouwde Ford-
frame, onder-, boven-, voor- en
achterkant zijn op zichzelf staan-
de delen, heeft een nauwkeurige
passing met voldoende stijfheid.
Doordat de .hele bovenbouw van
voor naar achteren uit één stuk
wordt getrokken, bereik je een
grote mate van accuratesse. Bij
de assemblage van het plaatwerk
en de deuren is narichten niet
meer nodig.

Toekomst
Het contact van Ford America
met het internationaal opereren-
de Nederlandse aluminium-be-
drijf kwam tot stand na een
spoedklus. Voor de exportmo-
dellen naar Amerika gelden een
aantal strenge eisen. Ford had bij
de mogelijke verlaging van de
botsproefeisen voor bumpers, op
voorhand lichtere stalen bum-

pers voor de Sierra ontworpen
De concurrentie kwam toen uit
met de nog niet van kracht zijnde
verbeterde eisen voor bumpers
die een klap van 5 mijl aankun-
nen. In Harderwijk werd bij Rey-
nolds Aluminium Holland daar-
na binnen 4 weken uit alumi-
nium een uitstekend alternatief
geperst.
Ford gaat in de toekomst nog
verder met lichtgewicht produk-
ten. Zo zal kunststof de volgla-
zen ruiten vervangen in de auto.
Bij General Electric wordt mo-
menteel beproefd hoe een dun
laagje glas op de kunststof voor-
ruit, zijruiten en achterruit het
houden. Verder past men op de
Ford Probe V thermoplastische
kunststof toe voor de bouw van
panelen en voor het plaatwerk
van de auto. Dit materiaal is later
na de sloop van de serie-auto's
geschikt voor hergebruik. Heel
bijzonder is de acriterwielophan-
ging die heeft een dwarsgeplaat-
ste kunststof bladveer.

Cyelone en Cliia
Op basis van het'space-frame' is
onlangs in Detrtit de Ford Mer-
cury Cyclone gepresenteerd. Dit
prototype herbergt al een aantal
zaken die Ford voor het toekom-
stig denken aver autobouw
noodzakelijk acht. Een lichtge-
wicht auto met een heel aërody-
namische lijn (buitenspiegels
ontbreken) en bijzonder veel fu-
turistisch comfort.
Zo is er een 'glazen' dak gemon-
teerd met een elektrisch te rege-
len lichtdoorlating. Geen gewo-
ne glazen gloeilampen, of halo-
geen lichten, naar vezeloptische
lichtsnoeren voor de gehele ver-

lichting van de auto. Dat maakt
het mogelijk om met koplampen
te werken die slechts enkele cen-
timeters hoog zijn.

Ook de Ford Ghia 'Via' heeft een
dergelijke opbouw. Onder de
klassieke vorm van deze sport-
wagen uit de Italiaanse ontwerp-
studio Ghia, huist de modernste
techniek bestemd voor de vol-
gende eeuw. Onder de kunststof
koets van deze vierwielaange-
dreven Gran Turismo staat een
dwarsgeplaatste VB-motor ge-
koppeld aan een 6-versnellings-
bak.

Bij Ford heeft een groep 'brain-
stormers', het zgn. Concept Car
Forum, zichzelf een aantal taken
gesteld. Revolutionaire verande-
ringen zijn nodig om het denken
en doen rond het auto-ontwerp,
de kosten, het gewicht, de kwali-
teit en het brandstofverbruik
drastisch te doorbreken. Ook
moet de gebruikswaarde van de
auto verhoogd worden vindt de
groep.

Die ambitieuze plannen van
Ford moeten leiden tot een totale
heroverweging van het autocon-

cept. Nieuwe technologieën en
materialen, waarvan het 'space-
frame' een duidelijk voorbeeld
is, moeten de verstrekkende ver-
anderingen mogelijk maken.
Naast de al genoemde toepassin-
gen van andere grondstoffen en
procedé's richt de aandacht zich
op nieuwe composietmaterialen,
kleur-geïmpregneerde grond-
stoffen en andere fabricageme-
thoden. Ook zullen tal van ont-
wikkelingen bij de bouw van
motoren, transmissies, wielop-
hangingen en Stuurinrichtingen
volgens een geheel nieuw con-
cept aangepakt moeten worden.

# De aluminium lichtgewicht constructie van chassis en een deel van de carrosserie biedt
Ford veel mogelijkheden. Een voorbeeld is het prototype Ford Mercury Cyclone, dat hier
staat afgebeeld.

Supersnelle Uno nu ook leverbaar

Fiat Croma krijgt er
een sjiek broertje bij

De Croma is het topmodel
van Fiat. Ooit was Fiat deel-
hebber aan het gezamenlijk
ontwerpexperiment van
Saab, Lancia, Fiat en Alfa
Romeo. Dat leidde tot de
Saab 9000, de Lancia The-
ma, de Fiat Croma en de
Alfa 164. Deze modellen
hebben in de verte wat van
elkaar weg, maar uiteinde-
lijk veel minder dan aan-
vankelijk werd voorspeld.

Fiat heeft de goedkoopste
variant, waarmee het merk
verdienstelijk scoort, maar
verreweg de grote gangma-
ker in' de verkoopaantallen
bij Fiat is de Uno.

Het kan raar lopen in autoland.
De Fiat Tipo, destijds 'Auto van
het Jaar' wierp met zijn verkie-
zing een schaduw op een andere
nieuwkomer, de Alfa 164. Maar
Alfa Romeo mag zich verheugen
in een flink herstel van de ver-
koopcijfers, mede als gevolg van
diezelfde 164. De Tipo heeft on-
danks zijn, overigens niet onte-
rechte bekroning, minder succes
dan de auto verdient. Niet dat
men daar bij Fiat met zijn kolos-
sale concernwinsten echt wak-
ker van ligt. De Uno is nog steeds
het goudhaantje van Fiat en ook
de Croma demonstreert een ge-
degen regelmaat.

Nu is er dus de Croma SX, die de
status van 'actiemodel' ver over-
klast. De SX mag omschreven
worden als een uitbreiding van
de Cromaserie. De auto heeft als
basis de tweeliter Croma i.e. ben-
zineversies. Aan de buitenkant
vallen aan de voorzijde de ver-
stralers in de spoiler op. Als finis-
hing touch blinkt achter de ver-
chroomde uitlaatpijp. De kleu-
ren zijnvoornaam grijs en blauw
en de lak is metallic. Grille en
buitenspiegels zijn meegespoten
in de kleur van de carosserie. De
wieldoppen zijn nieuw ontwor-
pen.

*Het sjieke broertje van deFiat Croma, de Croma SX.

Aardgas als autobrandstof
e gasbedrijven denken dat

als motorbrandstof kan: gorden toegepast op groterephaal. Dat is een milieuvriende-: '^ en financieel aantrekkelijk
Uternatief voor de gebruikelijke
Jrandstoffen. Daartoe zouden

atl 'tankstations' voor gas moe-
f 11 Worden opgezet bij gasbe-
ken.

|p l werd deze week gesteld tij-
*ns een demonstratiedag in
Jfle over toepassing van aardgas
J1 kleinere motorvoertuigen, ge-
fcaniseerd door de vereniging

van gasbedrijven Vegin. Dc gas-
bedrijven willen een actieve rol
gaan vervullen bij het bevorde-
ren van aardgas als motorbrand-
stof.

Tot dusver rijden slechts enkele
autobussen en bedrijfsauto's op
aardgas. Dat is te wijten aan de

relatief beperkte actieradius" van
ongeveer 300 kilometer op één
volle tank. Maar ook speelt het
probleem dat auto's niet worden
omgebouwd, omdat er onvol-
doende pompstations zijn. Ter-
wijl er geen pompstations ko-
men omdat onvoldoende auto's
op aardgas rijden.

Deze vicieuze cirkel kan volgens
de Vegin worden doorbroken
door het opzetten van pompsta-
tions bij gasbedrijven. Daar kun-
nen dan niet alleen de wagens
van het gasbedrijf tanken, maar
bijvoorbeeld ook de bedrijfsau-
to's van de PTT, de gemeenterei-
niging of plaatselijke taxi's.

Met die opzet kan vervolgens een
groot netwerk van pompstations
worden opgebouwd, zodat auto-
rijden op aardgas in de toekomst
ook mogelijk wordt voor de par-
ticulier.
Op de demonstratiedag bleek dat
een dergelijke aanpak niet alleen
veel milieuvoordelen biedt, maar
ook financieel aantrekkelijk is.
Door het verschil in de prijs van
aardgas en andere brandstoffen,
worden investeringen van gasbe-
drijven en overige gebruikers
snel terugverdiend.

Interieur
Het interieur is flink aangepast.
De Croma SX beschikt over een
lederen stuurwiel, een in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel,
een leren hoes om de versnel-
lingspook, een armleuning tus-
sen de voorstoelen, speciale be-
kleding, getinte ramen en voor
de achterruit zonneschermen.
Verder is het zogenoemde 'Fiat
automatic heating system' ge-
monteerd. Eind april is dewagen
leverbaar. De meerprijs van dit
type boven de Croma 2.0 i.e. S is
ongeveer 1500 gulden. De waar-
de van de extra's begroot Fiat op
4500 gulden, zodat het prijsvoor-
deel uitkomt op circa 3000 gul-
den.

auto

Nieuwe accu Isuzu
De Japanse autofabrikant Isuzu
heeft een lichtgewichtaccu ont-
wikkeld met een vermogen per
gewicht dat twintig keer zo groot
is als het vermogen van conven-
tionele accu's. Het opladen van
de accu duurt tien seconden, ter-
wijl een conventionele accu nor-
maal acht uur nodig heeft.
Isuzu heeft de accu ontwikkeld
in samenwerking met Fuji Elec-
trochemical uit Japan.
De autofabrikant hoopt de accu
over twee jaar op de markt te
brengen.

"De turbo-versie van de succesvolle Uno

Turbo
Inmiddels kan Fiat Nederland
ook de onlangs geïntroduceerde
Fiat Uno Turbo i.e. leveren. Het
betreft het topmodel van de Uno-
serie, uitgerust met 1300 injectie-
motor plus turbocompressor en
intercooler. Deze mannetjesput-
ter perst er 100pk uit bij 6000 toe-
ren en geeft de Uno een topsnel-
heid van 192 kilometer per uur.
De uitrusting is compleet met al-
lerlei aardigheidjes als een lede-
ren stuurwiel en exclusieve be-
kleding. Wie het allemaal niet ge-
noeg vindt kan nog een speciale
Abarth-set kopen om de wagen
en extra sportieve uitstraling te
geven. Inclusief montage en
spuiten kost die set circa 2500
gulden.

De BMW 'Edition'

BMW heeft de 3-serie uitge-
breid met een aangeklede ver-
sie onder de naam 'Edition'. De
auto heeft een hoog uitrustings-
niveau, waarvoor BMW een
klein prijsje in rekening brengt.
Het 'Edition'-pakket heeft een
waarde van 8.298 gulden, maar
kost de koper 2.975 gulden.
De verkopen van de 3-serie

stagneren in Nederland. In de
rest van Europa wordt de wa-
gen uitstekend verkocht, on-
danks berichten dat het model
eind van het jaar vervangen
wordt. In de fabriek is men vol-
gens een BMW-woordvoerder
nog lang niet bezig met produk-
tievermindering. Door de belas-
tingwetgeving volgens Oort
vreest men bij BMW in een af-
wijkende en ongunstige positie
ten opzichte van de rest van
Europa terecht te komen. Die
vrees heerst overigens bij alle
duurdere merken. Nu de fiscale
bijtelling van 20 procent van de
cataloguswaarde niet meer
enigszins kan worden gecom-
penseerd met een onbelaste ki-
lometervergoeding boven 44
cent per kilometer is de vrees
gegrond dat men in het zakenle-
ven wellicht naar goedkoper
transport gaat uitkijken.

Inruil
De BMW 5-serie verkoopt op dit
moment goed, evenals de 7-se-
rie. Het probleem bij . deze
(duurdere) modellen zit straks
in de inruil. Dat begint zich nu
al af te tekenen. Per ingeruilde
(directie)auto moet erg veel
geld worden geïnvesteerd, dat
niet direct terugkomt. Ook de
koper van een gebruikte BMW
moet relatief veel inleveren met
het Plan Oort, waarbij de ver-
goeding voor de woon-werk-ki-
lometers wordt belast. Dat hakt
er vooral in bij de bouw, waar
juist aan het reizen in het verle-
den een leuke cent is overge-
houden.

Al met al is het begrijpelijk dat
BMW zijn relatief goedkopere
model, de 3-serie, wat meer in
de kijker wil hebben. De 'Edi-
tion'-uitvoeringen zijn, er op de
316i, de 318i, de 320i, de 325ien
de 324td.

Uitvoering
Voor de 316 ibetekent de Edi-
tion-uitvoering al een grotere
brandstoftank van 62 liter.
Voorts heeft de auto lichtmeta-
len velgen, brede banden, mist-
lampen, een lederen stuurwiel,
centrale deurvergrendeling,
warmtewerend glas enz. Ook de
binnenbekleding is voornaam.

De prijs begint bij 41.700 gulden
voor de tweedeurs 316i.

Edition aangeklede
BMW in de 3-serie
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WE HEBBEN BE AFGELOPEN
Nadat de eerste Jeeps in 1945 HH ■■§ 1 888lHBBlBBBBBB" ■■■■jjaMMH ■H of met 4 liter 6 cilinder benzinemotor,

letterlijk Europa hadden veroverd is IMMII BBB^ L^ lÈ\w I I Bbiß Vana^ f 87.150,- biedt de Cherokee j
het hier wat stil geworden rond dit IMM I BB I I Limited o.m. airco, cruise control

legendarische merk. B IM Ml I^BB^ BB en lederen bekleding. (Met grijs
Die tijd is geweest. Jeep is weer terug. En hoe. Dat de jm ma ■■ BJjHIBJBJBJ kenteken v.a. f 66.430,-).

tijd niet heeft stilgestaan bewijst de Cherokee. Ml WL- Dat Jeep zijn reputatie niet verloochent bewijst
Enerzijds eenrepresentatieve zakenauto met royaal MM de Wrangier. Met zn robuuste 2.5 liter motor al verkrijg-

comfort. Anderzijds een echte vrijbuiter die in het week- I M baar va. f 44.795,-* (Met grijs kenteken vanaf f 34.355,-).

end zn grenzen verlegt. HHmMWhMWM Wm\ MH BM Mi De enige echte Jeeps staan klaar.
Vanaf f 69.995,- verkrijg- "1 "l [BB BB lAI Wie durft,

baar als 2.1 liter turbodiesel (met I II | J I BU*BJ|mR
grijs kenteken vanaf f 51.450,-)* W I BMbVBbW I IÜBfllßllßH Xé^ÜGGP

THE AMERICAN LEGEND

AMERICAN CARS SCHIMMERT I
Groot Haasdal 6, 6333 AW Schimmert. Telefoon 04404 -1888.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 -18.30 uur. Zaterdag 10.00-17.00 uur.

Vrijdag 20 april 1990 " 10
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Auto Veneken b.v.
Auto Veneken b.v. k'/%l „Occasioncentrum"
„Occasionkelder" 1 k J Prins Mauritslaan 171

Leyenbroekerweg 27 BftVWlUi 6191 EE Beek
6132 CN Sittard tel. 04490-72882
te1.04490-15777

Veneken Sittard Veneken Beek
Fiat Uno 60S, 3-drs., blauw 1987 -Volvo 480 ES, airco, grijsmet 1988
Fiat Regatta 70 ES, rood 1984 Golf GTi 16V, 139pk, blauwmet 1988Ford Sierra, 5-drs., 2.0 ltr., wit 1986 Golf Memphis, 5-drs. Turbo, diesel
Opel Kadett 1.2S, groenmet 1983 70pk, grijsmet 1988
Opel Kadett 1.2S, zilvermet 1985 BMW3I6i, 4-drs., wit 1988
Opel Kadett 1.3S, gasinst 1987 VW JettaGL 1800i. 90 pk, groenmet 1987
Peugeot 205 XE, rood 1987 Golf GTi, 112pk, marsrood 1984
Skodal2oL,wit 1987 8MW316, 4-drs., wit 1986Volvo 343 DL, aut, rood 1982 Audi 80,1.8 S, sportpakket, wit 1987
Volvo 340 DL, wit 1983 Ford Escort 1.4CL, 3-drs., grijsmet 1987
Volvo 340.DL, gasinst., blauwmet 1983 Golf GTi 1.8.112 pk, wit 1987VW Caddy, diesel, kunststof kap, Passat, 5-drs., Avance Turbo,
wit 1987 diesel wit 1987
VWPolo,3-drs., 1050 cc, wit 1988 GolfGTD,.Turbo,diesel,7opk, wit... 1986Vw Polo, 3-drs, 1300 cc, zilvermet 1987 Golf Avance Sportief, 1600,
VWGolf,automaat,wit 1984 5-bak,tornadorood 1988VWGolf CL 1600cc, polarzilvermet 1986 Audi 100,5-cylinder, nieuw model
VWGolf CL 1600 cc, blauwmet 1986 grijsmet I 1983
VWGolf diesel, wit 1986 Golf Memphis i.Bi 90pk, wit 1989VWJettal3oocc,wit 1985 Opel Kadett GLS, zilver 1985VW JettaCL Turbo, diesel,rood 1985 Mazda 3231.5Sport, rood 1985VW Jetta, diesel, atlasgrijsmet 1986 Opel Kadett 1.3S GT, rood 1988VW Jetta 1300,4-drs., roodmet 1988 8MW315, groen . 1981VWJetta 1300, blauw 1984 Golf 1100 CC.beige .. 1981VW Passat Comf., 5-drs. CitroënAX 10E, wit 19871600cc, blauwmet 1988 Audi 80CE, blauwmet 1986
VWPassat, 5-drs. GL, 1800cc 1984 Passat, 5-drs., 1600 Avance, diesel

Bezoek onze occasionkelder. AudMoónccTur9bTdiesër;zii'ver'AA.'....'.;........ ffi
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Opel Vertragshan*l <

Original Opelteile j
+ Zubehör = >
100% Qualitat, < j

Auspufftopf hintefl
erneuern i

Ascona C 1,3 V
1,8 2,0

mcl. Mwst.
DM 142,

OPEL-
TRAGERSYSTEW <

Grundtrager z.B: j
Kadett E Lim MD*:
Omega Lim DM ■Veetra DM 1' -Galierie DM 'Fahrradtrager DM

*j

Großtankstelle
Waschanlage j

Autohaus
Schmiitil GmbH & Co. <{ t

Geilenkirchener StraOe 31' ]
D-5120 Herzogenratti -Telelon: 09.49.24066015" ,
I J

BWWffWiW ROTOR B.V HEERLEN
Heerlerbaan 229, tel. 045-416900

Grandioze occasionshow van automaten
HONDA

f m m Accord2 literiRS automaat '88 Accord 2.0 deLuxe auto '87 Civic 1.3automaat '85
■ W Accord 2literEX automaat '88 Prelude 1.8EX automaat '85 Civic 1.3 automaat '85
M M Accord 2 liter EX automaat '88 Prelude 1.8 EX automaat '83 Civic 1.3 3-drs,automaat '84
M^ Accord 2 liter EX automaat '86 Civic 1.3 automaat '86 Shuttle 1.5 GL automaat '84

f Accord 2 literEX automaat '86 Civic 1.3 automaat '85 Accord 4-drs, 1.6EX automaat '84
1 W B f Integra 1.5EX automaat '89

' Ook diverse andere merken
Tevens specialist voor levering en inbouw K-Z%\ WiJ.kunnen " Honda
vaneenPTT-Carvox-autotelefoon 5^ verfraaien met een

sii&ljs}:? exclusieve uitbouwset.
:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥¥¥:¥^^^

ALLE OCASIONS MET GEGARANDEERDE | OVAG TOP-GARANTIEuvmnm

BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE
( ZN AUTO LEKKER SCHOON HOUDT?

EERST DENKEN, DAN DOEN.
Pul»**,,, aan,, Men J 0,1 Ma,, ,„ w„:mim „,,, & s„ct,„ ng Ueelß„„„„, SIRE
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Bandenspecialist

KICKEN bv
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Berger-weg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 te1.04490-10707
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COUMANS GELEEN
Alfa 75 1.8L 1087
Alfa 75 1.8L 07/'B7
Alfa 75 1.8 04*88
Alfa 75 1.8Lv. part 03/'B6
Alfa 75 2.0L v. part 0486
Alfa Alfetta 2.0 L 03*81
Alfa Ciulietta 1.6L 0385
Alfa 33 1.3 01 '86
Alfa 33 1.3 11 '86
Alfa 33 1.3 Junior S60388
Alfa 33 1.7 QV B 6.'. 0389
Alfa 3» 1.7 g.v. 136 0688
Alfa 3» 1.7 g.v. van part '86

Audi 1CO 65 kw K602/'B7
BNW s*o I 02/.84
Mercedes-Benz 230 E 10/'B5
Volvo 240 GLTK610/'BB
Volvo 7»o GLE TD Intercoler 11/'B7
Honda Prelude 2.0 EX K 603/'BB
Opel Omega C 2.0 NE autom.K 612/'B7
Opel Corsa 1.3NBS603/'B9
Opel Kadett HB 1.6D 01 '83
Saab909 LPG 06/'B5
Ford Sierra 1.8Laser T 11/'B5
Ford Sierra 2.0 IS 01 ,'B7
Ford Escort 1600KR 3 i 0585
Renault 11 GTX 03/'B7
Renault 11 TSE 01/'B5
Renault Sc 01 84
Seat MaUga GL 1.2K 603 *88
Volks. Jetta C diesel 02/'B3
Lancia All 2 Elite 09/'B3
Mini 1000HLE 0984
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gebruikt moet u bij :
Loven zijn. j

Hoge inruilprijzen. j
Bij geen inruil !
extra korting .

± 50 inruilauto's in voorraad -mazoa
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Grote spreiding over 22 panden veroorzaakt problemen

KRO denkt aan verhuizen
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De Katholieke Radio Omroep overweegt
*e verhuizen naar het terrein van het Nederlands Omroep-
fr'oduktie Bedrijf. Dat blijkt uit een schrijven, dat de direc-
jje van de KRO onder de medewerkers heeft verspreid,
daarin zegt de directie dat het 'serieus de mogelijkheden
*al bekijken' van nieuwbouw op het terrein van het NOB.
*iet bestuur van de KRO heeft hiertoe op voordracht, van
{-"e directie besloten. Op dit moment heeft de omroep maar
'iefst 22 panden in gebruik. Die bevinden zich bijna alle-
maal aan de Emmastraat en de Julianalaan. De twee gidsen
Studio en Mikro van de KRO zijn gehuisvest aan de Sta-tionsstraat. De enorme spreiding van de verschillende af-
delingen levert al vele jaren grote knelpunten op, aldus de
"^emo aan de medewerkers.

begin '89 al een program-ma van eisen voor nieuwbouw
opgesteld, heeft de KRO in

6erste instantie gedacht aan een
[J*euw pand achter het huidige

aan de Emma-
straat. Nadat bleek dat die oplos-
jjjng te duur zou worden, is de

onderhandelingen
met het NOB. Daarbij

de beschikbare vierkante
beters en de meterprijs uiter-

aard een belangrijke rol. Over de
kosten van eventuele nieuw-
bouw op het NOB-terrein valt op
dit moment nog niets te zeggen.

Gezamelijk
De KRO gaat ervan uit alleen
naar het NOB-terrein te verhui-
zen. Maar, aldus het schrijven,
deze omroep houdt er rekening

mee dat de Vara en ook de NCRV
(deze drie omroepen vormen ge-
zamenlijk de Federatie, en zijn
allen ingedeeld op Nederland 1)
interesse hebben in een geza-
menlijk pand op het NOB-ter- "rein. Een dergelijk gezamenlijk
initiatief betekent in ieder geval
dat de kosten per omroep aan-
zienlijk zullen dalen.
De Vara staat op het punt een
nieuw kantoorpand aan de Heu-
vellaan te betrekken.Dit gebouw
is echter niet het eigendom van
de Vara, maar van Centraal Be-
heer, dat het pand verhuurt. De
NCRV heeft enkele jaren gele-
den nieuwbouw gepleegd aan de
Bergweg. Bekend is dat de ex-
ploitatiekosten van dit gebouw
de christelijke omroep zwaar op
de maag liggen.
Voorzitter mr T. Herstel ver-
klaarde vorige week nog dat de
gebouwen maar liefst de helft
van het totale eigen vermogen
van de NCRV beheersen. Ook de
KRO heeft enkele jaren geleden
een nieuwbouw-pand aan de
Emmastraat voor de televisie-

dienst in gebruik genomen. Vol-
gens een woordvoerster van de
KRO, die in dit geval van 'nieuw-
bouw op kleine schaal' spreekt,
was de bouw van dit pand onver-
mijdelijk na beëindiging van het
contract met Gooiland voor de
televisiedienst.

Studio's
De KRO hoopt, als de onderhan-
delingen met het NOB snel afge-
rond kunnen worden, begin 1992
de nieuwbouw op het omroep-
complex. te kunnen betrekken.
Die datum zal gelijk-vallen met
het opzeggen van het poolings-
contract voor de studio's van
Vara, Avro, NCRV en KRO. Deze
vier omroepenkrijgen tot en met
1991 vergoedingen van het NOB
voor het ter beschikking stellen
van die studio's. De vergoedin-
gen zijn van wezenlijk belang'
voor de exploitatie van die ruim-
ten. De vier omroepen hopen -
voordat het contract wordt opge-
zegd - nieuwe gebruikers voor
de studio's te kunnen vinden, er

een andere bestemming aan te
kunnen geven, of er helemaal
van af te zijn.
Wat de gevolgen van de nieuw-
bouwplannen voor de werkgele-
genheid bij de KRO betekenen,
is op dit moment niet te overzien.
De directie verklaart in haar
schrijven aan de medewerkers
dat de nieuwbouwplannen al-
leen gerealiseerd zullen worden
als er een goed sociaal plan voor
het personeel komt.

VPRO
De KRO is de tweede omroep die
binnen een tijdbestek van een
paar weken verhuisplannen be-
kend maakt. Eerder liet de
VPRO weten de panden aan de 's
Gravelandseweg te willen verla-
ten en haar intrek te nemen in
het Oude Kruisgebouw aan het
Kleine Gartmanplantsoen te
Amsterdam. Ook bij deze om-
roep speelt de enorme spreiding
van de afdelingen over zeven vil-
la's een belangrijkerol in het ma-
ken van de verhuisplannen.

show
Wilbert Gieske, acteur die Belfleur op het scherm brengt:

'Nu besef ik pas dat
presenteren 'n vak is'
HILVERSUM - Aan de sereen-
test voor het Tros-televisiepro-
gramma Belfleur deden onge-
veer twintig mannen mee. Het
stond vast dat het programma
gepresenteerd moest worden
door een man en een vrouw. De
acteur Wilbert Gieske werd door
■^jn buurvrouw gewezen op de
auditie. Hij trok de stoute schoe-
ien aan en deed mee. De keuze
van de Tros viel, na een tweede
screentest, op de spontane en
goedlachse Gieske. Nu zegt hij
triomfantelijk: „Ik was gewoonde allerbeste." Sinds november
's hij, samen met Nelleke van der
Krogt, wekelijks te zien in het ge-
varieerd middagmagazine.

«Pas toen ik te horen kreeg dat ik
*as uitgekozen voor de presen-
tatie van Belfleur, ging ik er over
Nadenken. Ik had er nauwelijks
benul van wat ik me bij zon pro-
gramma moest voorstellen. Een
"tieuwe horizon trok me wel aan
6,1 ik ben er juichend op af ge-
gaan."
Hoewel hij als acteur al dikwijls
'e-maken had met het medium
televisie, wist hij bij de start van
belfleur nagenoeg niets van tele-
visiemaken. „Nu pas weet ik dat

ook presenteren een echt vak is.
Het is fascinerend in het pro-
gramma veel verschillende men-
sen uit te horen om wat te leren.
Dan vind ik het het leukste om
een persoon te interviewen. Heel
even mag je in iemands hele le-
ven kijken. Dat is toch een bij-
zonder voorrecht."
Een van de dingen die hij al heel
snel had geleerd, was dat een
presentator niet moet proberen
op de televisie de beste kant van
zichzelfte laten zien. „Dan ben je
onecht bezig. Hoe meer je jezelf
bent, hoe beter het programma
is. Als je niet spontaan bent, ver-
val jein maniertjes. Je moet luis-
teren wat er gebeurt en daarmee
omgaan. Niet tijdens een ant-
woord bedenken watje volgende
vraag is." Ook nu betrapt hij
zichzelf wel eens op een ma-
niertje. „Dat heb ik waarschijn-
lijk als acteur uit dat vak meege-
kregen. Ik luis,ter tot iemand een
vraag heeft beantwoord, dan
wacht ik tot alle aandacht op mij
gericht is om vervolgens een
nieuwe vraag te stellen. Ik doe
dat wachten niet bewust, maar
het is wel een raar maniertje."
Zelfbewust voegt hij eraan toe:
„Ik krijg het er nog wel uit."

Gieske is vijf dagen per week be-
zig met Belfleur. Denkt en praat
mee in de redactie over de onder-
werpen en de gasten en maakt
zelf (kook-)reportages. Ook is hij
regelmatig te zien als acteur in
series als De Brug, Medisch Cen-
trum West en Spijkerhoek.
„Voor het theater heb ik nu geen
energie meer. In principe zou ik
er 's avonds misschien wel tijd
voor hebben, maar danzou ik het
niet goed doen."
Aan zijn laatste rol in het toneel-
stuk 'Het verrotte leven van
Floortje Bloem', naar een roman
van Yvonne Keuls, heeft hij goe-
de herinneringen, maar hij geeft
er nu de voorkeur aan om in te
kunnen gaan op de actualiteit.
„Bij een voorstelling zit er na
dertig keer niks nieuws meer in.
Dit programma is iedere week
nieuw en anders."
Belfleur wordt gemaakt voor
vrouwen tussen de dertig en vijf-
tig jaar. Waarschijnlijk zien zij in
Gieske 'de ideale echtgenoot of
schoonzoon. Hij is als presenta-
tor geïnteresseerd in kinderen,
opvoeding, gezinssituaties, rela-
ties en koken. „Die dingen zijn
mij ook echt meer gaan interes-
seren. Ik ben, sinds ik Belfleur

presenteer, een prettiger mens
geworden. Met meer belangstel-
ling voor anderen en actiever. Ik
ben de kranten anders gaan le-
zen, ik heb geleerd me te verdie-
pen in meer en andere onderwer-
pen, die ik vroeger verwaarloos-
de. Het is net of ik 'wakkerder'
ben geworden. Niet dat ik Bel-
fleur zie als een soort therapie
voor mij, hoor. Maar het is wel
een prettig' bijverschijnsel."

Gieske zegt er direct bij dat hij
door Belfleur niet van plan is de
Nederlandse man te veranderen,
want iedereen moet leven zoals
hij dat wil. „Ik moet af en toe ook
echt naar dekroeg ofhet voetbal-
veld op." Emancipatie is niét het
doel van het programma, maar
hij vindt het wel belangrijk.
„Niet dat alle vrouwen zich als
man moeten gaan gedragen,
want dan wordt het belachelijk.
Maar mannen mogen best wat
meer thuis doen en vrouwen
kunnen best meer buitenshuis
werken. In een relatie moet je
daarover samen afspraken ma-
ken, zodat je allebei kunt doen
wat je het liefste doet of waar je
het beste in bent."
In Belfleur zijn de onderwerpen
niet volgens een bepaalde rolver-
deling voor Wilbert Gieske of
voor Nelleke van der Krogt. „Ik
ben niet bang voor vrouwenaan-
gelegenheden zoals bij voor-
beeld de overgang. Juistals ik als
man over zulke onderwerpen
praat, krijg je de kans het onder-
werp te verbreden. Om het ook
voor anderen toegankelijk te ma-
ken. Daarmee geef je het totale
programma meer kans."
Het programma, dat wekelijks
rechtstreeks op de dinsdag
wordt uitgezonden,- duurt vijf
kwartier. Over de bedoeling er-
van zegt Gieske: „Belfleur moet
gezellig zijn, maar het moet de
ernst niet schuwen. Het gaat
erom dat we onderwerpen goed
behandelen. En dan mag dat ge-
lukkig ook wel eens wat langer
duren. Je kunt niet in drie minu-
ten praten over het opereren van
kinderen of over echtscheiding."
Belfleur, iedere dinsdagmiddag
bij de TROS (Nederland 2, 16.00
uur)

" Wilbert Gieske, van Belfleur

B. Boudewijn
maakt
'Ophef
en vertier'

HILVERSUM- Berend Boudewijn is naast Hanneke Groenteman de
vaste presentator geworden van het wekelijkse Vara-radio-program-
ma 'Ophef en Vertier. Hij neemt de plaats in van Jack Gadellaa, die
het volgens eigen zeggen te druk heeft met teksten schrijven, het re-
gisseren van het Tros-tv-programma 'Jongbloed en Joosten' en het le-
veren van bijdragen aan het zaterdagse Vara-radioprogramma 'Spij-
kers met koppen.
Boudewijn, al aan het werk alsregisseur en presentator opfree-lance-
basis, verving Gadellaa al toen deze in februari met vakantie in Ame-
rika was. 'Ophefen Vertier',een programma van twee uur. is elke zon-
dag via Radio 2 te beluisteren.

Veel interesse voor 'Les Misérables'
AMSTERDAM- Voor de musical 'Les Misérables', die op 28 februari
1991 in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam in première gaat,
is al bijna veertig procent van de beschikbare plaatsen schriftelijk ge-
reserveerd. Van de beschikbare 135.056 plaatsbewijzen zijn er 52.549
besproken. Dit hebben de producenten Carré en Joop van den Ende
Theaterprodukties bekendgemaakt.
De inschrijving betreft de speelperiode tot en met 31 mei volgend
jaar.Mocht de musical uitverkocht raken, dan volgt een nieuwe serie
voorstellingen, aldus een woordvoerder van Carré.
De enorme belangstelling heeft ertoe geleid dat vanaf heden ook tele-
fonisch en aan de kassa bij Carré kan worden gereserveerd. Ook is het
mogelijk vanaf die datum bij andere voorverkooppunten plaatsen te
bespreken.

Torn Manders jr: 'tv-boek-clip-pakket voor jongeren van 15 tot 25 jaar

VOO met 'Vakantiepraat-project'
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Torn Man-
ders jr (4.1), zoon van de in
de jaren vijftig en zestig zeer
populaire entertainer 'Do-
rus', is de bedenker en ma-
ker van het 'Vakantiepraat-
project'. Het project bestaat
uit een boek en een video-
clip met bijbehorende
grammofoonplaat. .In twaalf
talen laat Manders jr in dit
tv-boek-clip-pakket jonge-
ren van tussen de 15 en 25
jaar 22 tips geven, die
„waardevol kunnen zijn in
het buitenlands vakantie-
verkeer met mede-jonge-
ren." Qp 12 mei zendt Vero-
nica een tv-special uit over
het project.

De jongeren, die deverhalen van
Torn's boek naspelen in de 'Va-
kantiepraat-tv-special', heeft
Manders jr vorig jaar juli op en
om de stranden van Zuid-Frank-
rijk opgepikt en voor de camera
gehaald. De vidso-clip wordt ge-
zongen door het speciaal voor dit
doel geformeerde zangduo Laura
Vlasblom-Rosier Happel. De
muziek is van Peter van Asten.
Manders jr gaat er vanuit, dat het
'Vakantiepraat-grammofbon-
plaatje' volgende maand na ver-
toning van de clip op Veronica-tv
een hit wordt.

" Hoe ben je op dat idee
voor dat jongeren-vakantie-
project gekomen?

Manders jr: „Uit bezorgdheid. Ik
heb nu zelf twee kinderen van
drie en zes jaaren ik bedacht hoe
het zou zijn als die twee later
frank en vrij het Europa-zonder-
grenzen van de toekomst in zou-
den trekken. Welke woorden
moeten ze intal van talen kennen
om bijvoorbeeld veilig te vrijen

en om elkaar zaken duidelijk te
maken. Wat komen ze reizend
per trein tegen enzovoorts.
Ik heb 22 items in 22 verhalen
verwerkt en zo ontstond het
boek. Het héle project heb ik in
eerste instantie aangeboden aan
de Europese Gemeenschap.
Maar daarwisten ze niet wat ze er
mee aan moesten. Toen dacht ik,
ik doe het op eigen kosten in Ne-
derland zelf. En je mag over Rob
Out van Veronica denken wat je

wilt, maar hij heeft er zich met-
een achter geschaard."

De produktie van het 'Vakantie-
praat-project' en de vorig jaar
uitgezonden serie 'Pompy de Ro-
bodoll' („inmiddels aan elf tv-
landen verkocht") heeft niet tot
gevolg, dat Manders jr in de toe-
komst niet meer in de tv-archie-
ven zal duiken om uit oud mate-
riaal nieuwe shows of documen-
taire-achtige programma's te ma-

ken. Want ook daarvan staan er
weer een paar op stapel.
Manders jr: „Dit vakantiepraat-
project, dat ik geheel in eigen be-
heer en voor eigen risico heb op-
gezet, heeft nu al tot gevolg, dat
ik de komende driejaarvan werk
ben verzekerd. Ik heb nu een
mooi visitekaartje in handen. Ik
ga in opdracht van anderen meer
projecten opzetten, maar ik wil
zelf wel blijven filmen.
Als ik even tijd heb ga ik daar-
naast twee nieuwe Dorus-pro-
gramma's maken, één van zijn
St. Germain-des-Prés-shows en
één uit andere oude Dorus-
shows. Zelfs toen de VARA-tv
mijn lange tv-film 'Speel de
Clown' over mijn vader herhaal-
de was de waardering nog 7,7. Ik
heb al het oude materiaal al bij
het NOB op nieuwe banden laten
overschrijven. Dan heb ik nog
plannen met programma's van
een artiest, die in de beginjaren
van de tv veel schitterende pro-
gramma's maakte. Zijn naam
kan ik nog niet noemen."

" Er zit dus nog genoeg
bruikbaar materiaal in de
archieven?

Manders jr: „Er is een overvloed
aan materiaal. Tot op de dag van
vandaag zeer toonbaar, omdat de
programma's gemaakt zijn in een
tijd, waarin de tv nog geen fa-
briek was. In de beginjaren van
de tv speelde de emotie nog een
grote rol. Die is nu nagenoeg ver-
dwenen. Het terugzien wekt
emoties, die we nu niet meer
kennen."

# Torn Manders jr: „Een project in twaalf talen voor va-
kantie vierende kinderen in het toekomstige Europa-zon-
der-grenzen."

Ceneralic
„De jonge generatie programma-
makers heeft daar ook geen idee
meer van. Sterker nog: Ze weten
helemaal van niks meer uit die
jaren. Het komt heel vaak voor,
dat artiesten van vijftig jaar en
ouder, die in vroeger jaren triom-

fen op tv vierden, bij jonge pro-
gramma-makers helemaal op-
nieuw audities moeten doen. Ze
worden schandalig behandeld.
Ze moeten zichzelf bijvoorbeeld
eerst op nieuw gemaakte film-
pjes laten zien. Ik krijg steeds va-
ker oudere artiesten, die zoiets is
overkomen, bij me. Ze komen
dan op mijn schouders uithuilen.
De huidige generatie program-
ma-leiders bij de omroepen weet
in de meeste gevallen niet eens
wat er van befaamde sterren uit
het verleden van de eigen om-
roep bewaard is gebleven."

" Maar er is toch veel oud
tv-materiaal gewist of op
andere wijze verdwenen?

Manders jr: „Bij de brand in de
Bussumse Vitus-studio in Bus-
surn is destijds zelfs 90 percent
van mijn vaders banden verloren
gegaan. Gelukkig bevond zich in
zijn montage-schuurtje bij zijn
huis en elders nog heel veel ma-
teriaal, zodat ik weer over het
meeste materiaal de beschikking
heb. Maar ook de oude NOS-ar-
chieven puilen uit van waarde-
volle mooie dingen uit de jaren
vijftig en zestig toen er nog maar
één tv-kanaal in een paar avond-
uurtjes met programma's werd
gevuld.
Door die op een bepaalde manier
te laten zien doe je niet alleen de
oudere generatie een groot ge-
noegen. Je kunt er heel leuke
programma's van maken. En je
kuntvan Ivo Niche zeggen watje
wilt, maar hij is wel de enige in
Hilversum, die in de archieven
duikt. Hij doetzijn huiswerk, dat
staat voor mij vast."

" Maar dreigt er niet veel
verloren te gaan wegens
verwaarlozing?

Manders jr: „Nou. bij het NOB-
filmarchief zijn nu een paar grote
kanjers te werk gesteld."

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
LEZERSKORTING

Paul van Vliet

Van 1 oktober 1988 af is Paul van Vliet met zijn show. „Een gat in de lucht"
op tournee door Nederland en Vlaanderen.

„Een gat in de lucht" wordt door Paul van Vliet zelf omschreven als een
levenslied van twee uur, waarin de jaren tachtig worden bezongen, gespeeld

en bespot en de jaren negentig voorzichtig worden „bespiegeld".
Haagse Benny komt héél even terug als toneelmeester en het lied van de
zee. die zo moei is, is weer op het repertoire genomen, omdat Paul van
Vliet het in verband met de actualiteit noodzakelijk vindt dit opnieuw te

zingen.
Verder is de show samengesteld uit nieuwe verhalen, nieuwe liedjes en
nieuwe komische mannen, van wie Koos, die tegen zijn zin naar een

verkleedfeest moet. een nieuw komisch hoogtepunt in zijn carrière lijkt te
worden.

Maandag 30 april. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg te Heerlen. 69753

Dagblad LEZERSKORTING 1
DEZE BON geeft recht op een korting van ’ 4,- p.p. op de

toegangsprijs van ’ 24,-. De korting geldt alleen in de
.^voorverkoop en de bon geldt voor maximaal vier personen.

Vrijdag 20 april 1990 " 11
Limburgs dogblad
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—-^m—r—-^m—r—^mm—r-—-^m—~-—-maa—~-M\ Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - —^—-^ ■^~^^^lZ^^Kl!^R

L~ vife^^^*-^*-**^^^^!^*'^—
Heufkestraat 3, Brunssum, tel. 045-256716

OPENING
Op vrijdag 27 april as. nodigen wij u vriendelijk

uil op de opening van

(^afé «ï f4ó\ke»
Receptie van 19.00-20.00 uur.

Het zou ons een genoegen zijn, samen met u het
glas te heffen.

Renie en Hub Hardy
En voor al uw feesten, bruiloften

zaal met ca. 140 zitplaatsen. 69759

Café <©ub Limburg
Kerkweg 32, Puth
Zaterdag 21 april

FIETSEFREEM
Aanvang 21.00 uur 697<8

m^m^miLMmmßm^mmMm

/-VV~V\fv/\P/VAlA-<lA
. Je huis in de krant brengt mensen over devloer.

En de makelaar weet van wanten enkranten.

Wijngrachttheater
\ Rodahal■^■«m-***)^^ Kerkrade

Vrijdag 20 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater
OPERATIE ORPHEUS
Moderne opera - Theo Joling
Met o.a. Lieuwe Visser (bas)
Entree: ’ 17,50; Passen: ’12,25
Zaterdag 21 april, 10.00 uur
Zondag 22 april, 10.00 uur
VLOOIENMARKT

Zaterdag 21 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater

TIEN KLEINE
NEGERTJES
Agatha Christie
Door de Hollandse Comedie
Entree: ’ 25,-; Passen: ’ 17,50
Zondag 22 april, 11.00 uur
Wijngrachttheater
HAFA-OP-ZONDAG
-Harmonie St.-Pancratius

Nulland
-Kon. Harmonie St.-Caecilia

Kerkrade
-Harmonie St.-Aemiliaan

Bleyerheide
Entree: gratis
Zondag 22 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater
MUSICA MOSA
0.1.v. Alex Schillings

aM.m.v. Frank van der Poel
(trompet)

Vrijdag 27 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater

'Over the top'
Ballet

Zaterdag 28 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater
JASPERINA DE JONG
'Tour de chant'
Entree: ’ 30,-; Passen: ’2l,-
Even bellen is voldoende:
045-454141
Openingstijden kassa: di.-vr.
10-16 u; za. 10-12 u; vanaf één
uur voor aanvang van de
voorstelling.

2 jaar geldig. Vanaf ’ 10,-.
TUT ATCDDfIM Verkrijgbaar en inwisselbaar bij
I ïICM I CnDUN alle Nederlandse theaters. '

zaterdag: LA W I IIAUM
Het beste
van het beste

zondag Basic Blue

Dancing-disco WaWHÊ

Maastrichterlaan 116, Vaals M Hfl

DISCOTHEEK.

Las Vegas
zaterdag en zondag zijn wij geopend vanai 20.00 uur

met nieuwe d.j.

MARGO

I—o
stadsschouwburg heerlen
ÏWJïfflß BRTÏWI quatre-mains concert, ’ 25,-;
I!BiJiUaHHHHHHBA«i«*I pasp ’2O-HET GOEDE DOEL. ’ 22,50;

_______^_^^^pasp. ’ 17,50; JTP-Tip ’ 12,50 fBBHW LfwfflMi
BHRlfflß aWIIIHJ (Kleine Zaal)attOUULIBVBVHHAAiUi ECHTE MANNEN
Toneelgroep De Appel „Haargrens", ’ 13,50; pasp.
„PRINS VAN HOMBURG" ’ 10,-; JTP-Tip ’ 7,50
van Heinrich von Kleist. ’ 24,-;

’ 21,-; ’ 18,-; pasp. ’ 16- WfßïaWM HJTJHJ
(jjlUUifl f^QQ Ballet Royal de Wallonië

„ -, . „CARMEN". Ballet op muziek(Kleine Zaal) « 0. . ,«„

lEN VAN DUIJNHOVEN „En v" Georges Bizet. ’33 -;
we noemen haar...", ’ 12,50; / 30- / 27^ PasP ’ 23'-
pasp ’ 10.- ■"CfOT^B^Ha^aVflfMl
liHlfiH BfflJjXa LIMBURGS SYMPHONIE
ROGER BRAUN, piano. ORKEST 0.1.v. Salvador Mas

’ 8,50; pasp. en kinderen tot Conde; solist: Ohad Ben-Ari,
14 jaar ’ 6,-; crèche ’ 2,50 piano, ’ 20,-; ’ 17,50; -
w^H^mmmmm mmmm mmWma^ ’ 1 5,50; pasp. ’ 1 4,50

BZN uitverkocht! g£g£-Qj'^| pjyjiJH
W<^KmfffWm^mWÊm^mmmmmM Marionettentheater Komedie
J^Jj^XMMMMmmmM van Hout. „BASTIEN EN
PAUL DE LEEUW .Beste BASTIENNE", opera van
Maatjes", ’ 20,-; ’ 17,50 - Mozart. ’ll,-; pasp. en

’ 15,50; pasp. ’ 14,50; kinderen tot 14 jaar ’8-
JTP-Tip ’ 12,50. ■*01I|HHHK"IBMI
flmm^mMmM\ HBI pia BECK & FRIENDS „Beek
WYNEKE JORDANS EN LEO Magie!" ’ 24,-; ’ 21,-; ’ 18,-;
VAN DOESELAAR, paSp. ’ 16-

-| THEO LENARTZ
openingstijden tijdens
kassa-uren en voorstellingen.
Openingstijden kassa: ma. t/m vr. 10.00-15.00 uur.
Za. 10.00-12.00 uur; één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607

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

TUCATCDDfIM 2iaar SM'S Vana' " '°- Vcriuijgbaar en I
IIEMI CIIDUIv inwisselbaar bij alle nederlandse theaiers. I

11-'~- t̂n".Bt**' ■ <'_^^^BQaiaUiS>iaeUßa»a\Éß-ayaÉ«B

Vr. 20 apr. Camelot. Balletvoorstelling door het
20.00 uur Koninklijk Ballet van Vlaanderen.

Entree: ’ 29,50// 24,00

Za. 21 apr. Beek Magie. Pia Beek & Friends
20.00 uur Entree: / 19,50// 16,00

Zo. 22 apr. Er staat een gek om de hoek
20.00 uur Cabaretgroep Dubbel en Dwars ,

Entree: ’ 23,50// 20,00

Di. 24 apr. De Reiziger. Theaterconcert van Rob
20.00 uur de Nijs

Entree: ’ 32,50// 28,00
Do. 26 apr. Limburgs Symphonie Orkest 0.1.v.
20.00 uur Salvador mas Conde

Solist: Ohad Ban-Ari, piano
Entree: ’ 17,50// 14,00

Vr. 27 apr. Don Giovanni. Opera van W.A. Mozart
20.00 uur door Opera Forum

Entree: ’ 29,50// 24,00

Za. 28 apr. De Rode Bloem. Toneelstuk over
20.00 uur Vincent van Gogh door Theater

Perspekt
Entree: ’15,50// 12,00

Zo. 29 apr. Promotieconcert. Stichting Cluster
20.00 uur Entree: ’ 7,50

Expositie: t.m. 15 mei: Huub Wouters,
geïllumineerdkalligrafeerwerk en miniaturen
Openingstijden kassa: di. t/m vr. 10.00 - 16.00 uur;
za. 10.00 - 12.00 uur 69962

Mu£mwÊMÈÊ-W]
It isweer feest in II DE PLATENZAAK! I
| N ATIONALE PREMIE-CD |

I Jlts^^l
* BI) AANKOOP VAN PRODUCTEN VAN NEDERLANDSE ARTIESTEN

TER WAARDE VAN MINIMAAL f 29.90

DEZE AANBIEDING IS GELDIG T/M 12 MEI 1990

~| fuctitooo I
j u .{ v . ) m ie Mei o.a. hitsingle IM ' ' Jimemai 'Behin'-,lw UMk' I

***fE| ' Mlr'.^W }, f* CD-spwrkMrt.

I NATUURLIJKBIJ: W
Mutlc Shop Hoensbroek Kouvenderstr. 51 045-220670 I
Mutlc ShopLandgraaf Vivaldi Passage 4 045-324276

Nlco't Platen Corner StemRaadhuispl.l9 04490-32000 I
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Zaterdag 21 en
zaterdag 28 april 1990

"Kasteelfeesten"
in Mheer

Op beide dagen spelen voor u de
bekende orkesten:

THE NEW SPIKES -
JO en FREDDY - HET

KWARTET
JOHN WESSEL.

Aanvang: 19.30 uur.
Vriendelijk uitgenodigd: het

bestuur Mheerder Boys. 69762
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DANCING
GORISSEN
BRUNSSUM

Heden zaterdag
dansen met orkest

NEW TIME

. ; i
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Elke zaterdag toporkesten
"Mpj n 1 en Morgen 21 april

MmüJ^^ EX TVS-
w » * » I Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek

* Eldorado infolijn 04493-4848 *

Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

. [miss t.v.-gamt-verkiezing ;
MAANDAG 30 APRIL " Aanvang : 20.00 uur

|' Schitterende prijzen : een reis, concerttickets, sieraden, li,
fotomodelopleiding, hifi, etc. 'I

lrV/nnares worrfr kandidate MISS WONDERLAND NATIONAAL [
Inschrijven en/of kaartvoorverkoop :in Globe of alle T.V.-Gazet-kantoren J'B.

Voor meer info : vraag naar ons Globe-magazine.

Open : Vrij - Zat - Zon < *~'| Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-793? g'
-^-i
-" j

Dancing HOUSMANS Montfort 1
ZATERDAG 21 april GAME <

ii £_ ' si

~i LimburgsDagblad *0

■gpiccolo s i
I ■■■I^Iin^IZIMIEEIIHHaB o

rt|>*j^ GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30

9|p : mTUrOTITnC IM 1 5 Zalen met een voor'elk wat wilsprogramma.
Urn ; «J inC.niL.rlJ ll^l I Dat is H5, de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

9 E i De Paasverrassing van dit jaar ' ■TrVl'lj«|JW^
K \ SYLVESTER STALLONE en KURT RUSSELL !; If^l

■ f ■ NB-Zaterdag géén voorstelling om 14.30 uur ■! ff^Kll^al BfyP* !

■ *mT. -'" Michaël Douglas, Kathleen Turner en !; Ip5 ~ Wm&ÊÊÊL !■ ■£■ 2 * Danny DeVito eindelijk weer samen. ''9 1Ü ': m i : THE WAR OF THE ROSES |i ;

:af 5 ! MONIQUE VAN DE VEN [ 'tfl f* ffAJ| M. en JOHAN LEYSEN in I/1 Vll1 f ROMEO ij IWIIgU j
I : dagelijks 14.00, 16.00, 18.30 en 21.00 uur !■ O- i '■ i; &t. De leukste Belg aller tijden ;. _M ww m \

R zet de modewereld op zn kop. ■ * lA Cl IIi i : URBANUS is KOKO FLANEL LfdiNl« met Bea van der Maat en Willeke van Ammelrooy ','" W«fl»K#aia»: I dagelijks 14 00, 16.00, 18.30en 21.00 uur
: r' ~,,,, ._
; ■ Hij is een echte hondenliefhebber f :?v

en weet ook met honden om te gaan! __
«■"««j/-v: ! ■ TURNER & HOOCH KOMF-TiDoldwaze aktiekomedie met Torn Hanks M\V/ J.T Jl JÜ\-/

! ' : en de hond Hooch.: i : vr.zo, dien do. 18.30 en 21.00 uur een film van Rita Horst

■ i : Bekroond met 1 Oscar voor beste orig. scenario! MÜNlyUfcV. u. VfcN
ï Hij gaf ze de inspiratie die hun leven zo bijzonder TAU AM t CVCEM: « : maakte. Robin Williams vervult een glansrol in JUtIAIN JIIDCIM

! I : DEAD POETS SOCIETY
■ $ ■ za, ma. en wo. 18.30 en 21 00 uur

a — AÊ ■^*-*mr*\*É t.- WaltDisney Pictures presenteert een | Ha^Rsl Br a* doodgewoon gezin doch ongewone buren! WWm Wr mEen film met 'krimpachtige' situaties! 4Ê W-mm\m\\
i \ \ HONEY...ISHRUNKTHEKIDS * Sfl1!I I met in het voorprogramma: ÊÊÊ tÊLkAtMWÊÊt ROGER RABBITinTUMMYTROUBLE ■ ■HUililliitiH j mi.- .i~i—«.~>.... V I

mhhhmhm| MMMMMMMMMMMMMÊM MV;■^^a^B^am^ama^i^MHß^n^i^B^a^i^a^iHß^B^a-i^^^

f' \ >\ « /" i " l* I*.'
Ju \ir X -—K. /'

<!" ""*">^v "'/., S^_*_S^ 9*mMmw s

j / . Bel «f schrijf:
r' / /Jl I Stichting hetLimburgs Landschap

■'">r Kasteel Arcen
v}F&> postbus 4301, 5944 zg Arcen

"" telefoon 04703-1840

Je bromfietsverzekering

1 f 65,50. Voor een automaat |jj

Vrijdag 20 april 1990 " 12



Nederland 2
"U

■00-13 05 Nieuws voor doven en
t[J?chthorenden.
.„" Gloss. Nieuwzeelandse serie.

16 a
3

2^° Dieren van de MiddellandseI **" Natuurfilmserie. Afl. 6: Een moo.
1? snCt °' een ziek'everspreider?
'^ Billy Hotdog en Linda presen-

teren TROS Jeugdstation. Met
Heathcliff & Co, tekenfilmserie,
(herh.). ■17.47 Alf op Melmac. Tekenfilmserie.
Afl. 10: Cupido's liefdespiilen.

18.18 Bassie en Adriaan. Serie Afl
35: Bassie het rekenwonder, adriaar
porbeert Bassie te leren rekenen.

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

18.55 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
Afl.31.

19.03 Linda. lifestyle magazine voor
jongeren.

20.00 (TT+»«)Journaal.

20.27 America's Funniest Home Vi-
deo's. Amerikaans showprogramma.

20.57 Once upon a time in America.
Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
Sergio Leone in twee delen. Deel 2.
Nadat Noodles vrienden zijn ver-
moord opent hij een kluis waarin zijn
vrienden een miljoen dollar bewaar-

*. den.
22.49 De TV-dokter. Adviezen van

huisarts Ferdinand Zwaan.
22.50 Jongbloed en Joosten. Actu-

eel praatprogramma.
23.29 De TV-dokter. Adviezen van

huisarts Ferdinand Zwaan.
23.30 Sport. Sportmagazine gepre-

senteerd door Jack van Gelder.

00.00 Een huis ver van thuis. Docu-
mentaire voor het Ronald McDonald
Kinderfonds, (herh.).

00.30-00.35 ""Journaal.

"Robert Hardy en Lucy Bayler in 'This man... this wo-
man'. (Nederland 1 - 19.55 uur)

Duitsland 1
ftj ** Unter der Sonne Kaliforniens.

IhA?' Afl.: Verdachtsmomente.
Ch'>-' 5 Aerobic - Fitness mit Ver-

Iq * Die Reportage, (herh.).
liA* ARD-Ratgeber. Toeristische
VA' Vandaag: 1. Zwem- en cultuur-
-2 Kantie aan de zuidkust vna Turkije;
Ij. actuele interview; 3. Toeris-

-1 0
c
n
h nieuws.

'I.oa ute-
p. ,(TT)IS. Internationales Zirkus-
tift S!!Val von Monte Carlo. Presenta-

ljs' Qerhard Schmitt-Thiel. (herh.).
l3 0* Persoverzicht.

' (j 0 2DF-Mittagsmagazin, metIj^'e-Nachtrichten
ifkorj irtscha,ts-Telegramm.
/ gA Sesamstrasse. Kinderpro-

Die fünfte Jahreszeit. Serie.
's,jj, ■ Heimms Reich.
'5.3e Tagesschau.
S*. Der Teufel aus der Flasche.
Srir lrTlrrienspel naar het gelijknamige

lS.s°okje.■ sDf> Jakub- Tsjechoslowaakse
I«W uit 1976 van ota Koval en

ta_ siava Vosmékova. De ouders
a6fl c"e 11-jarige Jakob zijn geschei-
l?ls en zijn vader woont in Afrika.
'?■)£. ragesschau.
'?3s /rickparade.
ai0 WWF-Club. Live vanuit de stu-

Ifl jn! Ij^t Hier und Heute. Actualiteiten.
%■ ARD_sPort extra- WK Ushoc-
kij 6. est-Duitsland - Tsjechoslowa-
P^ vanuit het St. Leonard-stadion in
Vo 9' Commentaar: Jochen
S^kel. (ca. 20.30-20.42 (TT) Ta-

gesschau).
21.50 Geduld bringt Rosen. Docu-

mentaire over de opleving van de ker-
ken in Tsjechoslowakije.

22.30 Tagesthemen, met Bericht
aus Bonn.

23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Wir und die jungen
Marmer.

23.25 Auf ein Neues. Amerikaanse
speelfilm uit 1979 van Alan J. Pakula.
De schrijver Phil Potter wordt door
zijn vrouw Jessica verlaten.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

JV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
voor i? 6n CA|-ab°nnees:

Kanalen zie schema exploitant

m * zwart/wit programma
0 -= stereo geluidsweergave
-p^ * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

Revisie
"*Jed!r!and 1: 5. 26 29, 46, 51, 53 en 57

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

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8.
België/Télé2l: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
"«
, !

_
kenf|

Wy little pony. Amerikaanse te-
(2). "'ïiserie. Afl. 6: Magische munten

,Wi r? nsl-: Vondeling Britse jeugdfilm
"30 car°' Wjseman._ Af| ifNa Mosa. Braziliaanse serie.

""■s*- 5-
8.00 >.ieuws.
"-"Os p Tak. Animatieserie. Afl. 235.
e6ri postbus X. Jeugdserie rond
Si%nlVsterieuze weldoenersorgani-- 3S h ',: Komkommertijd.
Serie Uavid de kabouter. Tekenfilm-
ty) 'p '■ 16; Lesje voor Kotia.

1 Scho^Sirarnma van de Socialisti--B'?s M *roeP*. °v 6r . bedelingen en programma-

-sl'oo ieuws.
Se5en nrian die zichzelf zoekt.
«Ob £aar>se speelfilm uit 1970 van
*% Jja,elson. Robert Dupea geeft
9aan arr|ère als muzikant op om te

.Dij werken bij een oliemaatschap-
w ■

*-« h et,lCes Festival. Fragmenten
rti 6t Q

[ tweejaarlijkse Voices-Festival
%i|e "JA The Swing'e Singers, Can-

o-t he, ~hanticleer e.a. als inleiding
i'°° Fii nelux Voices Festival 1990.A'e bü rt Pot* Achtergrondinforma-
jNS V fl| mactualiteit.

*4S * euws.
S<- iS,erbericht-.Vk 'd is 9eld- Programma over

lh.. en en opih

23.00 Onderzoek inzake een passie.
Amerikaanse speelfilm uit 1980 van
Nicolas Roeg. Na een overdosis
drugs wordt de ex-vriendin van Alex
in het ziekenhuis opgenomen.

01.00-01.05 Coda. De goden zitten
aan, van Walter Haesaert.

" Jac/c Nicholson in 'Five
easy pieces'. (België/TV 1 -
20.00 uur)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZFD
14.35 «Ich liebe dich. Duitse speel-

film uit 1938 van Herbert Selpin over
de liefdesperikelen tussen Eva en de
Amerikaan Percy.

16.00 heute.
16.05 Die Nordlichter. Serie. Afl.: von

der Waterkant an den Bodensee (1).
16.55 Programma-overzicht.
17.00 heute. Aansl.: Aus den Landern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Der Mann vom anderen Stern.
Serie. Afl.: Grenzganger.

18.20 Der Mann vom anderen Stern.
Serie, vervolg.

18.58 Programmaoverzicht.
19.00 heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
20.15 (TT)Derrick. Misdaadserie. Afl.:

Tossners Ende. De zakenman Toss-
ner is emt een jonge vrouw getrouwd
en heeft doof zijn bikkelharde hou-

ding vele vijanden gemaakt.
21.15 Showfenster. Amusementspro-

gramma.
21.45 Heute-joürnal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Presen-

tatie: Christa Gierke.
23.15 Das Geheimnis der sch war-

zen Handschuhe. Duits/Italiaanse
speelfilm uit 1969 van Dario Argento.
De Amerikaanse schrijver Sam is on-
gewild getuige van een moordaan-
slag in Rome.

00.45-00.50 Heute.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

Duitsland 3 West
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Just for fun. Engels jeugdpro-

gramma.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.

Afl.: Wir spelen die Marehens des
Odysseus.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine.

20.00 NRW vor der Wahl. Von Rech-
ten, Linken, Idealisten und Protest-
lern, die kleinen Parteien, verkie-
zingsprogramma.

20.45 Fliegende Juwele. Documen-
taire over vlinders.

21.00 Kulturszene.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 Der Verrat. Finse tv-film van

Taavi Kassila. In maart 1950 maakten
vier mannen tijdens een overval op
een postkantoor in Helsinki meer dan
twee miljoen Finse marken buit.

23.55 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Les 29

08.30 Telekolleg 11. Cursus biologi.
Les 10. (herh.).

15.10 BHoppla, hier kommt Merton.
Amerikaanse speelfilm uit 1947 van
Robert Alton.

16.30 News of the week. Nieuws in
het Engels.

16.45 Actualités. Nieuws in hetFrans.
17.00 Das Dorf zwischen gestern
und morgen. Afl. 1 uit de serie: Dor-
fentwicklung/Dorferneuerung.

17.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 10. (herh.).

18.00 Geschichte des Streichtrios.
Afl. 3: Die galante Zeit.

18.30 Die Campbells. Canadese se-
rie. Afl. 25: Vater und Söhne.

18.54 Kinder-Verkerhsspot. (herh.).
18.56 Das Sandmannchen.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmprogramma.
20.15 Mama Asylant. Ein Beispeil für

soziales Engagement, documentaire
over deze vrouw die zich inzet voor
asielaanvragers.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Schnickschnack. Live-ruil-
beurs gepresenteerd door Mario
Schmiedecke.

21.45 Wortwechsel. Martin-Jochen
Schulz in gesprek met Stanislaw
Lem.

22.30 Marktplatz der Sensationen.
5-delige serie. Afl. 4.

23.30 Jazz-Zeit. Vandaag: Marylin
Mazur en McCoy Tyner.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

# Fritz Bachschmidt, Simon Jacombs en Tanja Zielke in
'Die Nordlichter'. (Duitsland 2 - 16.05)

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

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

337. Jane en Mike sluiten vriend-
schap. De anonieme briefschrijfster
wordt betrapt.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 W.O. II - Politiek van het min-

ste kwaad. Serie over de positie van
de Belgen tijdens de bezetting. Afl. 6:
Tussen volk en vijand.

21.00-21.45 Het Europa van het Gul-
den Vlies. Reeks over de glans van
het Bourgondisch tijdperk. Afl. 4: De
damesvrede (1477-1530). Presenta-
tie: Prof. W. Blockmans.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.20 Schoolte-
levisie. 16.55 Vacaturebank. 17.10
Nouba Nouba, kinderprogramma met
de tekenfilms Cubitus en Bouli. (herh.).
17.35 Papa Bonheur, Amerikaanse co-
medyserie. 18.00 Baby boom, serie.
Afl.: Une belle histoire. 18.30 Jamais
deux sans toi, magazine. 18.53 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.05 Contacts,

verkeerstips. Vandaag: Les cavaliers et
le code. 20.10 Grand écran: Le pape de
Greenwich Village, Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van Stuart Rosen-
berg. Charlie werkt in een restaurant in
New Vork. 22.10 Les Chevaliers de la
nuit. Amerikaanse serie. Afl. 3. 23.00
Paardenkoersen. 23.05 Weerbericht,
laatste nieuws. 23.25-23.30 Bourse,
beursberichten.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Envoyé Spécial.
17.15La Chance aux Chansons. 17.45
Gourmandises. 18.00 Des chiffres et
des lettres. 18.20 Recreation. 18.50
Club TVS. 19.00 Futur's. 19.30 T.VS In-
fos. 19.40 Papier Glacé. 20.00 Bizness
News. 21.00 Visa Pour Le Monde.
22.00 Journal Télévisé et Météo. 22.30
Ciné-Clu.b: Bonjour monsieur Gauguin.
00.15-00.40 Divan.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Paspoort. Wekelijks magazine

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

gramma.
19.10 Bamboe: Het wondergras.
19.35 Love stories. Serie. Afl.: De stil-

le wens van opa.
20.00 ""Journaal.
20.20 Langs dekant van de weg. Tv-

spel in vier delen over het leven van
Vincent van Gogh. Afl. 3: Paul Gau-
guin en Antohin.

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

21.31 Jimmy's. Verslag van de bele-
venissen in een groot streekzieken-
huis in Engeland.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
22.45 Heilige relikwieën.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

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

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 Bonjour les clips.
14.30 Matinee. Met: The Edge ol

Night en As the World turns, tv-feuille-
tons.

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

dagmagazine.
18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Comedyserie. Afl.:

Luqk be a Lady, part1.
19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Surpriseshow.
22.10 De Koos Postema Show.
23.00 Journaal.
23.00 Revenge of the Stepford wi-

ves. Amerikaanse speelfilm uit 1980
van Robert Fuest. Een journaliste
komt naar de stad en ondekt het ge-
heim achter het robotachtige gedrag
van alle vrouwen.

00.40 Rete Mia. Italiaans programma.
02.50 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

België/Tele 21
19.00 Terre et soleil. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 Documents:
Tchernobyl a la mer d'Aral: Le désastre
écologique, Britse documentaire uit
1989 over Tsjernobyl. 20.45 Coup de
film, filmrubriek. 21.45 Nieuws, weer-
bericht en beursberichten. 22.30-23.20
Le rêve d'lcare. Afl. 5.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.07 Het Ge-
bouw metom 7.07 Act. binnenland.
(7.30 Nws.). 8.10 De tafel; 9.07 Re-
dactie Tijdloos Nederland; 10.07
Afd. binnenland met o.a. Mediaru-
briek i.o en BORAT; 11.07 De bui-
tenlandreportage, met BORAT;
12.07 Afdeling binnenland. (12.30
Nws) 12.52 Informatie voor de vis-
sers. 12.55 Meded. tbv land- en
tuinbouw. 13.10 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.04 NCRV-V.I.P-
roem. VARA: 16.07 VARA Radio I
vrijdageditie. (17.30 Nws). 20.03
Country Style. 21.03 Jazztime.
22.03 NCRV-vrijdag-sport. 23.06
Met het oog op morgen. 0.02-7.00
Veronica's Oh, wat een nacht, met
om 0.02 Stemband. 2.02 Zwoele
Zomernacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 KRO's Ontbijtshow. 7.50 Het
levende woord. 8.04 Echo. 8.13
Ontbijtshow, vervolg. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p.... 11.50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee.
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel
plus. 15.30 Binnenlandse zaken.
16.04 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.04Nederlands hitwerk.
18.04 Radiojournaal. 18.30 De her-
sengymnastiek. 19.03 De burge-
meester is jarig. 20.03 Hobbyvita-
minen. 21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.o2.Rinkel-
dekinkel. 7.04 Ook goeiemorgen.
9.04 Goud van oud. 11.04 D'Rob of

d'ronder. 13.04 Ha, die Holland
15.04 De Top 40. 18.04 De avond-

spits. 19.03 Goud van oud.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1

i 00-13.05 Nieuws voor doven en
tao hthorenden*

■55 De Juwelier. Tv-film gebaseerc

' P een toneelstuk van paus Johan-"es Paulus 11. Polen, 1939. Een oudel^elier slaat vanuit zijn winkel.eenSroepje jonge mensen gade.,'■3o ""Journaal.
L-JO 100 jaar tekenfilm. Afl. 10.

'5 Kruispunt tv. Informatie uit kerk'n wereld. Presentatie: Ad Langebenl
.»" Maud van der Kroon.ff ""Journaal.,**o Hints. Spelprogramma met be-ende Nederlanders. Spelleider:
"jrank Kramer.■55 Deze man... deze vrouw.

serie. Afl. 4 (slot). Ma-«J? stort in-
*ss Glad ijs. Spelprogramma ge-

tenteerd door Berend Boudewijn."«0 Brandpunt. Actualiteitenru-
"os Als ik jou was... Milou van
J?ran9 in gesprek met mensen ovei
«mma's en keuzen in hun relaties.jj"0 ""Journaal.

'10 Van vorsten, vissers en ande-
-23 Afriiers- Ver van mijn bed-special.

20 Pervola - sporen in delSo 6uw* Nederlandse speelfilm uil
u 8S van Orlow Seunke. Simon erein van Oyen gaan op reis om hurper te begraven in Pervola, eer

in het hoge noorden.

Radio 4
07.00 Nieuws 7.02 Vroeg ochtend-
concert I. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg
ochtendconcert 11. 9.00 Italië en
Duitsland rond 1600. 10.02 Het in-
ternationale concertcircuit: Muz.
voor piano. 11.15 Ponce en Cop-
land. 12.30 Jazz op vier-concert.
13.00 Nws. 13.02 Operette. 1400
Orgels in stad en ommeland. 14.45
Klein bestek. 15.30 Uit de schat der
eeuwen. 16.00 Crrhe du baroque.
17.00 De cantates van Bach. 17.40
The best of brass. 18.00 Nws.
18.02 Thema-avond: Gamelan Ra-
mes met om 18.02Traditionele Ja-
vaanse en Balinese Gametan-mu-
ziek; 20.00 Nws.; 20.02 Heden-
daagse composities van Westerse
componisten voor Gamelan-orkest;
ca. 22.00-24.00 Ook geen scheids-
lijnen in de hedendaagse Game-
lan-muziek.

Radio 5
-6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De vertellers.
10.00 Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12.00 Nws. RVU: 12.05
Toegift. 12.15 Vrijzinnig Vizier.
13.00 Nws. 13.10 Het Gebouw,
met om 13.10 Standplaats Palm-
boom; 13.30 Het interview; 14.30

Euroburo; 14.50 Muziek in het Ge-
bouw; 15.10 Afd. onderzoek; 15.30
Afdeling binnenland. 16.35 Welin-
gelichte kringen. 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 , Paulus de boskabouter.
18.20 Uitzending van Groen Links.
18.30 Homonos. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 De bij-
bel open. 20.55België totaal. 21.05
Schoolagenda. 21.20 Bijbelse toe-
komstverwachting. 21.40-22.00
Theologische verkenning.

RTL Plus
06.00 Familie Munster. Amerikaanse

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

Deutschland. Gevarieerd program-
ma.

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

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

(herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (herh.).
11.00 Auto Auto. Spelprogramma.

(herh.). '11.45 Action - Die Kino-Show. Ac-
tuele filmtips, (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL Orkest.

13.00 Tele-Boutique..
13.30 California Clan. Amerikaanse

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

kaanse serie. (herh.).
15.00 Gut schmeckt's. Culinair pro-

gramma.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Einfach tierisch. Dierenpro-

gramma gepresenteerd door Iff Ben-
net!

16.30 Vater Murphy. Amerikaanse
serie. Afl.: Die Schulglocke.

17.10 Der Preiss ist heiss. Spelshow
gepresenteerd door Harry Wijnvoord.

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

rikaanse serie. Afl.: neuer Lebens-
mut.

18.45 RTL aktuell.
19.15 Gemini man. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Explosives Rennes.
20.15 Wetterleuchten über dem Zil-

lertal. Westduits/ltaliaanse speelfilm
uit 1974 van theo Maria Werner.

21.50 RTL aktuell.
22.00 Anpfiff. Voetbalshow met Burk-

hard Weber.
23.00 Death wish 4. Amerikaanse

speelfilm uit 1987 van J. Lee Thomp-
son, Charles Bronson, Kay Lenz,
John P. Ryan e.a.

00.40-02.00 lm Wendekreis des
Söldners. Italiaanse speelfilm uit
1983 van Anthony M. Dawson. Met:
Timothy Brent, Alan Collins, Tony
Marsina e.a.

SAT1
08.30 SAT. 1 BLICK. 08.35 Nachbarn.
Afl. Karrieretraume. 09.00 SAT. 1
BLICK. 09.05 Love boat Afl.Gophers
große Super-Show. 09.50 Teletip Ko-
enen. 10.05 SAT.I BLICK. 10.30 Caro
Papa. Italiaanse speelfilm uit 1978 van
Dino Rissi. 12.15 Glücksrad. 13.00 Te-
lebörse. 14.00 Programmaoverzicht.
14.04 The real Ghostbusters. Afl.Geist
verloren. 14.30 Teletip Reise. 14.40
Love Boat. Afl. Heirat war nicht geplant.
15.30 Verliebt in eine Hexe. Afl. Das
Seifenkistenrennen. 15.55 SAT.I - Te-
leshop. 16.05 High Chaparral. Afl.
Kampf urn High Chaparral. 17.00
SAT.I BLICK. 17.10 Nachbarn. Afl.
Kindheitserinnerungen. 17.35 Teletip
Test. 17.45 Programmaoverzicht.
17.50 Addams family. BPugsley ist ver-
schwunden. 18.45 SAT.I Bliek. Aansl.
SAT.I Wetter en programma-overzicht.
19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I WET-
TER, aansl. SAT.I BLICK. 20.00 Drei
Engel für Charlie. Afl. Countdown für
Sabrina. 20.55 SAT 1. Bliek. 21.00 Die
Ballade vom Jimmy Blacksmith. 23.00
SAT.I BLICK. 23.10 Decamerone -
Abenteuer der Wollust. Italiaanse eroti-
sche komedie uit 1972 van Mino Guer-
rini. 00.30-00.40
Programmaoverzicht.

SSVC
= 13.00 Green claws

13.25 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Sounds like music.
15.15 Head of the class.
15.40 Childrens SSVC.
15.55 The new Yogi bear show.
16.05 The really wild show.
16.35 Troublemakers. Nieuwe serie.
17.00 Blue Peter.
17.30 Happy Days.
17.50 Home and away.
18.15 Steal.
18.40 News and BFG weather.
18.55 Scène here.
19.15 Top of the pops.
19.45 Coronation street.
20.10 Surprise, surprise.
21.00 Travel show UK Miniguides.
21.05 Rules of engagement.
22.00 News and BFG weather.
22.30 Hale and peace.
22.55-00.35 The friday late film. Pri

de and extreme prejudice.

Omroep Limburg
7.o7Ochtendmagazine: Limburg
Aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 9.02. 10.02, 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Aktueel, Uit in Limburg,
agenda en muziek. 14.02, 15.02,
16.02 Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal Weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, editie Noord en Zuid.
17.25 Op de valreep.

BRT2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Het leven is mooi. 10.00 Nieuws.
10.03 Platenpoets. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00 Nieuws. 13.10 Goed op
Vrijdag. 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Limburg Vandaag 18.00
Nieuws. 18.10 Hitriders. 20.00 Zig-
Zag. 22.00 Nieuws. 22.05 Country-

Side. 23.30-6.00 Nachtradio, (om
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll!

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 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.
12.05 Open air. Deel 2.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
13.30 Italian Cookery.
14.30 40 minutes: Killer Bimbos of
Fleet street.

15.10 Sport on Friday.
15.30 40 minutes; Tracey's search.
17.35 Eyespy.
18.00 Newsround.
18.10 Volgens aankondiging.
18.35 9 II 5.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.45 'Allo! Allo.
21.30 United.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Rory Bremner.
23.00 Volgens aankondiging.
23.30 Newsnight.
00.20 Jazz 625: Big Joe Turner.
00.55 Weatherview.

Eurosport
06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show. 09.30 WK Cir-
cus. 10.00 Motorsport news. 10.30
TRAX: sportmix. 11.00 WK. ijshockey:
Rusland - USA. 13.00Europacup Ibas-
ketbal: finale. 15.00 Open golfkam-
pioenschappen te Madrid. 17.00 WK
ijshockey: USA - Zweden. 19.00 De
marathon van Boston. 20.00 WWF pri-
me time wrestling. 21.30 TRAX: sport-
mix. 22.00 WK ijshokey: West-Duits-
land - Tsjechoslowakije. 00.00-02.00
Open golfkampioenschappen te Ma-
drid.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 Touristic maga-
zine. 08.45 The Mix. 09.00 News and
Weather. 09.15 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00On the air. 19.00 Hit Studio Inter-
national. 20.00 Barilla is Music. 20.05
Concert special: The 80's relived. 21.00
Nelson Mandela Concert. 22.00 News
and Weather. 22.05 Nelson Mandela
Concert, deel 2. 23.15 The 80's relived
00.15 News and Weather. 00.30 Blue
Night. 01.30 Time Warp. 01.45 Late
Night Mix.

MTV Europe
00.00 VJ Maiken Wexo. 02.00 Night Vi-
deos. 07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30
MTV At The Movies. 12.00 Remote
Control. 12.30 Club MTV. 13.00 Satur-
day Night Live. 13.30 MTV Spotlight.
14.00 MTV's Afternoon Mix. 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
Week in Rock. 19.00 MTV's Greatest
Hits. 19.30 MTV at the movies. 20.00
Saterday Night live. 20.30 Club MTV.
21.00 MTV Spotlight. 21.30 Yo!. 22.00
VJ Ray Cokes. 23.00 MTV's Coca Cola
Report. 23.15 VJ Maiken Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12,15
Veranstaltungskalender. 12.45-
-15.00 Matthauspassion von
J 5.8ach.15.05 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight: Euro-Tops.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-
tuell + Sportvorschau. 18.40-20.05
Konzertabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treft nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12.15
Casinoparade. 14.00 Viva. 16.00
Entenjagd. 17.00 RTL-Themen.
17.15 RTL-Musikduell. 17.50
Sportshop. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traüm-
tanzer.
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KLM is deze maand gestart met de installatie van de ■* WÊWtli ' naast niet afgebeeld om u een betere indruk te geven van de winst in ruimte. «

Uk'6REEDS T E Business Class stoel op vluchten ,r^=' m^Mt, j| lttil|g>^ . ' Meer verbeteringen. Er verandert dit jaar nog meer! Een

■naar meer dan 35 Europese steden. Eind junizijn alle Boeings 737 [*■■) * A Jj verbeterde service zowel op de grond als aan boord van al onze Europese en
SpF voorzien van deze nieuwe stoel. De Airbus A 310 volgt daarna. ■■ ISSaIWjIW SBsÜ HSS ■£■■&■ ■■Kil " intercontinentale vluchten.
Meerruimte. Per rij is nu één stoel minder geplaatst, waardoor u B Verbeterde maaltijden, nieuwsvoorziening, audio/video en extra <

comfortabeler zit en ook. uw armen de ruimte krijgen. ~Je L cabinepersoneel zullen uw reis verder veraangenamen. 0000
Meer privacy. Voortaan is de Business Class door een vaste wand *%/ wA BÉ A'%i BiMhl U wordt het allerbeste geboden door uwvernieuwde KLM. .■■■

van de Tourist Class gescheiden. ■.iv \! -\cj r^/^ttY^Vl ÏWTT^QQT* Urn Ivbtl
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DF. KAAS
ZORGT

Dan zorgt de Gulpener
voor de mosterd.

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

echte Limburgse Mosterd
Tijdelijk ontvangt U in iedere krnt Gulpener Pilsner

( 30 of 50 cl) eengratis potje van die
heerlijkeLimburgse Mosterd

Dus., drink smakelijk!

©lIPIMII
LIMBURGS BIER

—; ——.

$9
SvM r rOVinCI© Bureau Bibliotheek

I imkiir/i Postbus 5700
ÜJN£-£I LirnOUry 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
bekendmaking De Minister van' Volkshuisvesting,Ruimte-
M9S/16-90 lijke Ordening en Milieubeheer maakt inge-

volge het bepaalde in artikel 59 van deWet
geluidhinderbekend dat met ingangvan 23
april 1990 gedurendeeen maand op.de ge-
meentesecretariën van Stem en Geleen voor
een ieder ter inzage ligt een ontwerp-zone als
bedoeld in artikel 53 van deWet geluidhinder
voor het industrieterrein Kerensheide te
Stem.
Gedurende deze termijn van terinzageleg-
ging kan een ieder bij de Kroon bezwaren in-
dienen. Het bezwaarschrift dient gericht te
zijn aan Hare Majesteit deKoningin en te wor-
den ingezonden aan het Ministerievan Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer, postbus 450, 2260 MB Leidschen-
dam.

In het huwelijksgoederen-
register berustende bij de
griffie van de arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht, is op 6 april 1990 on-
der nummer 014154 inge-
schreven de akte houdende
huwelijkse voorwaarden
staande huwelijk van de
echtelieden Bosch-Dries-
sen, wonende te Geleen,
Saturnusstraat 6, welke
akte is verleden ten over-
staan van notaris mr.
W.H.M. Poeth te Stem op
30 maart 1990.

In het huwelijksgoederen-
register ter griffie van de
Arrondissementsrecht-
bank te Maastricht is op 2
april 1990 onder nummer
014147, ingeschreven de i
akte van huwelijksvoor- |
waarden van de echtelie-
den G.M.P. De Jonghe en
H.J.J. Schrijen te Merkel-
beek, Wilmenweg 318, op
30 maart 1990 verleden
voor notaris mr. H.J.Chr.
Olivers te Merkelbeek, Ge-
meente Onderbanken.

rvrv'uw *T*3 iT*KT* tl*L-iLa. lal—**B * 11 111L-ILBVajX»-^-^JJ**j
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lllioOOr 199." "Br 27V 355,-

-8-°00'" 598 - 716,- 813,- 1066,- I

FINANCIERINGSKANTOOR jMt. Él

Scharnerweg 108 Maastricht U\ Mf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijks van 11.00 - 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

[— ■ ■ 1|
J= mLimburBsDagbloJ _. PICCOLO'S 'Wl H^t I
(§2) DICCOIO § Limburgs Dagblad zijn groot in j

RESULTAAT. Bel 045-719966. !y

K^g PORTIvS®
i you* Passend bij uw mi-
i I JxsSk terieur maken wij
jjr<\<. Jk van uw oude deu-

jHll/iiiATM ren & kozijnen
1 "nieuwe". U zult

BRHfli verrast zijn over
IP*v^\?jWg de kwaliteit, prijs
Dasj^É len mogelijkheden.

van Wel b.v.
Hoekerweg 4 pobtw

Bunde 043-647833 gl

111111111111111111111111111111111111l

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

Illllilllllllllllllllllllllllllllllll
JÊt£ CORSTENS- iJBjT VERSCHUREN

afiS* Helmond koopt
Zat. 21 apr mankanaries lichte
kleur 12donkere 9 popjes 7 rode
& roodzalm man 15 popjes 13
kneu- & sijsbast 13 putterbast
27.50 JONGE KANARIES man
lichte kleur 8 donkere 5 JONGE
popjes alle kleur 5 JONGE rode
& roodzalm man & pop 10 pst.
GLOSTERS, WITTE & KUIVEN
SPEC. PRIJS, d.duiven 10
meeuwen 4 zebra's 7 park 8 val-

.ken 20 witte etc 30 roseicollis 20
pp. brengen: SITTARD 10.30-11
putstr 10 HEERLEN 11.30-12
emmastr. 7a TERBLIJT 12.30-1
rijksw 46 BEEK 1.30-2 maas-
trichterln 7.

SEATMARBELLA SPORT.
AANWIJSBAAR COMPLETER

LEKKE* PITTIG, SCHOON EN VOORAL HEEL COMPLEET:

hoedenplank achterruitverwarming wis-wasinstallatie
verstelbare rugleuningen op achterruit

en hoofdsteunen J^*^b^ jb*bV

aMW^\ V/VA K<\/ /A V^ dakspoiler

MARBELLA SPORTF 13.895,-. FINANCIERING TEGEN 0% RENTE TOT a
VER IN 1991. VRAAG ONS OM DETAILS, WEZIEN IIGRAAG IN ONZE SHOIVROO^

Aru . . . . Autosport Automobielbe^iA.C.H. Auto Aarts Brounsß.V. Ton Schuijren PJjeu^ubbenweg2o Hamstraat 211 Schelsberg 175. Heerlen, (subdealer)RötscherwfHoensbroek, 045-222455. Kerkrade, 045-412545. 045 725507. Landgraat 045-3135^y
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Vis
Df andaag krijgt visvijver 't I
V6

j
*n Voerendaal voor de I, ede keer dit jaareen nieuwe I

On 9 vis. Zoals bekend stier- IL Vorig jaar rond deze tijd I
s, a 15.000 vissen uit de hen- I
Rijver van HSV 'De Karper' Innatuurlijke dood. Om het Ijwjdunde visbestand weer op I
j te brengen werden eerder I
ijj e.Waand al honderden win- I
u in de vijver uitgezet. Van- I
■■fl ï oraen daar nog eens vijf- I
b|Q rto ruisvoorn, vijftig kilo I

n*cwoorn en vijfhonderdklei- I
bij. Met het juiste I

(jjt .en een portie geduldmoet er I
tiJ9-ar, in tegenstelling tot vo- I
hii>aar' vs weer heel wai £e InSenzijn in 't Brock.

Reigers
\*° ê schrik in huize Bemel-
(* s aan de Holzstraat in
's „, ade. Toen Jo Bemelmans
o^ or9ens naar zijn tuin liep
torn v*ssen in de vijver te ver-
lij*. n> za9 hij tweereigers vro-
jjj.r°ndspartelen in het water.
dA f^ n nadere inspectie bleek
'iss uo goudvissen, sier-
%s?:< karpers en voorns als
kin l*"* had genuttigd. De prijs-
tij

,r' van het diner was vele
fe^ en duurder daneen maal in
i*a vijf sterren restaurant.jL. *" de twee reigers vlogen
ioeo neus van hun gastheer
i(Z\ zonder ook maar één be-, "Ste achter te laten.

Tunicentrum
letterland heeft vijftien bo-
\ S(-he Tuinen en één daar-
by "9f, in Kerkrade. Samen
ï>km en eze {u*nen nationale
\f^ncollecties op en daartoe
V / contacten over de hele
/iirA. onderhouden. Dat deze
**!"() n*et helemaal duidelijk
ïoe j °r het brede publiek, blijkt
\ J*it de vragen die hortula-
9e't)i en<^ DiJkema met de re-

S'f.rX] aa* van de klok te horen
«e*.?1- Die betreffen dan de
Ai n eky zo zorgzaam koes-

x/" ze er niet een van hem
\ L^unnen, voor in de tuin ?
"wf toch geen tuincentrum,

de expert. En zo is het...
0

Sponsor
Jti({a,0als jullie inmiddels alle-

Jejj a*- wel gehoordzullen heb-
\Jf het onze directeur, Ed

y öe l, ■ in zijn bol geslagen".
ktiQgingen van de Jenaplan-
%n in Landgraaf zullen wel
bfy Vreemd op hun neus heb-
\i ?ekeken toen zij een brief
Üijj e school kregen die begon

o>-ctf eZe 2*n' °p elke sc*"lo°l
*Vst °*t:' het schoolplein wel ge-
-soecj?*?doecj?*?d dat de directeur niet

f k ,j °y zijn hoofd is, maar als
%n

at van hogermxnd al toe
»’. Oeven is de 10l er snel van-

1F o 6nS Valt dat best met eer'
'De' directeur. Hoe-

’■ t
e man 9aat op 24 april op

rda naar Texel. Je zou in-
\n/'ad gaan twijfelen aan 's
\r Qeestelijke vermogens,
Met 2

et niet dat Ed Elands
'rtit°2laar het ijzeren ros be-
\„' et betreft hier namelijk
V- ons°rtocht. Elands hoopt
[e9e's tocht Qeld voor rubber-
|ijee °nder de speeltoestellen
■"*efy H krijgen. Elands ver-

Ofif0,?1 19-00 uur 's avonds en
&*" i» vol9ende dag om 14.00
i °Uii denBvr 9 aan te komen.

OOg j?ens, voor minder dan
e*-li« efc doet ie 'l niet. Maar de I

!%« n van de scho°l zullen I
b. vee ,^ at voor over hebben om I
V *ti-n a£,en van de directeur af IJn- Wordt vervolgd.
k.

plat du jour
Ei(4)

jfyor-j u?'Ce (kus) zónger sjnuits
%iDt Sjiniakt wie 'n ei zónger
«Ni n eter 'n haufeies 'n lèèg

i Ner pde eier zitte (het geld
pd ] l̂ch hawte). Eier vuer zie
i!°n9p«6' Pas oet 'l ei gekraope

% nervaren). 't Ei va Co-
jNj r 'een eenvoudige oplos-
}de jAeeuer'n ei in de hand es
t>r 2i«\n hüör 9aat- E vieédel

t iN lr? zés en twintig (25
I» ï&k fh

oor het breken. Ónger 'n
y ">. 0°roAdse kip) légkt me 13

,1) rAn steir besluiten enkele sa-
ijAHt) ln9en: eiermert (eier-
',{'!pbriL.eierkook, eierkaole ofmV (N. ei! *!' eierplant (auber-
A ffii) erdopke, eierkop (punt-

tj tn'an eierproeme, eierdeef«if^ni^T , Voor de bakker),
/ 't) PA geslagen schuimig

' (zandloper).

Van onze Verslaggever
BRUNSSUM - De criminaliteit
in Brunssum is in 1989 licht ge-
daald ten opzichte van het jaar
daarvoor. In 1988 werden nog
2084 delicten door de politie ge-
registreerd en afgehandeld. Vo-
rig jaarwaren er dat 142 minder.
De positieve tendens heeft zich
volgens een woordvoerder ook al
gemanifesteerd gedurende de
eerste maandenvan 1990.

Vooral het aantal zedendelicten
(aanrandingen, verkrachtingen
en pogingen daartoe) daalde in
1989. Twee jaar geleden kreeg de
politie nog te maken met 23 sek-
suele misdrijven. Vorig jaar von-
den in Brunssum 11 zedendelic-
ten plaats. Ook het totale aantal
diefstallen daalde. In 1989 wer-.

Minder zware misdrijven Meer inbraken

Criminaliteit in
Brunssum gedaald

den ongeveer 180 diefstallen Een jaar later vonden 496 dief-
minder gepleegd dan het jaarer- stallen na inbraak plaats. Op het
voor. vlak van de verdovende midde-

len houden de cijfers over 1988
Tegenover een lichte daling van en 1989 elkaar in evenwicht,
het aantal zedenmisdrijven en
diefstallen van (en uit) auto's, Met het oplossingspercentage
bromfietsen en motoren, staat van de diverse delicten zit het
een stijging van het aantal inbra- korps van Brunssum in de lift.
ken. In 1988 werd 439 keer inge- De stijging van het aantal opge-
broken in woningen en scholen. loste zaken in vergelijking met

1988 is echter minimaal. Belang-
rijk is evenwel dat in '89 procen-
tueel gezien meer seksmisdrij-
ven en afpersingen werden opge-
lost dan in 1988. Ook werden vo-
rig jaar meer vandalen aange-
houden. Daartegenover staat
echter dat de politie in 1989 (ook
weer procentueel gezien) minder
inbrekers en geweldplegers in de
kraag wist te vatten.

De verkeersdienst van het
Brunssumse korps had in 1988
nagenoeg evenveel werk als in
1989. Weliswaar daalde het aan-
tal doorrijdingen na een ongeval
van 125in '88 naar 94 in '89. Maar
het aantal bestuurders dat onder
invloed van alcohol achter het
stuur vandaan werd gehaald,
groeide in 1989 van 60 naar 91.

Gebouw vol moderne communicatievoorzieningen kost 44 miljoen

Teleport: 500 banen

Imago
Na de recente presentatie
van het Heerlense centrum-
plan werd gisteren het eer-
ste concrete deelproject
voorgesteld. Het betreft Te-
leport, een geavanceerd
gebouw dat bedrijven de
gelegenheid biedt om niet
alleen ruimte, maar ook al-
lerlei voorzieningen op het
aebied van telecommunica-

tic en informatica te huren. Het moet een paradepaardje worden,
niet alleen in het kader van het vernieuwde centrum, maar ook als
toonbeeld van de al enige tijd gehanteerde slogan 'Heerlen tele- ■maticastad'. Het Teleportgebouw moet minstens 500 mensen werk
verschaffen en kost de gemeente vrijwel niets. Geen wolkje aan de
hemel, zo lijkt het. Maar de werkelijkheid is gecompliceerder.
Heerlen steltals telematicastad op dit moment nog niet zo gek veel
voor. Het Teleport-project wordt zelfs intern bij de gemeente hier
en daar in twijfel getrokken, omdat het te hoog gegrepen zou zijn.
Niet voor niets is er een erg lange aanloopperiode geweest, zon-
der dat er momenteel concreet zicht is op het welslagen van het
plan. Een ding is zeker: mislukt dit prestigieuze project dan loopt
het toch al frêle imago van Heerlen als stad van de toekomst een
fikse deuk op. Daar is niemand bij gebaat. Het is derhalve vurig te
hopen dat de gemeente de risico's van dit project niet te laag heeft
ingeschat.

J.P.

vervolg van pagina 1

HEERLEN - Het Heer-
lense Teleportcomplex
moet uiterlijk in juli 1992
gereed zijn. Er is dan
plaats voor 500 werkne-
mers, verdeeld over een
groot aantal bedrijven. In
de plannen is voorzien
dat het gemiddelde be-
drijf in Teleport twaalf
werknemers telt. De
bouwkosten bedragen 44
miljoen gulden en dat
brengt een huurprijs met
zich mee van zon 240 gul-
den per vierkante meter.

Teleport, dat verrijst op de plaats
waar nu de grote parkeerplaats is
tussen de Geerstraat en de Looier-
straat, biedt de huurders een groot
aantal faciliteiten. Satellietcommu-nicatie, verbindingmet externe da-
tabanken, teleconferencing, en nog
veel meer voorzieningen op tele-
communicatie- en informaticage-
bied.

Centraal
Het feit dat veel voorzieningen ge-
deeld worden, móet kostenbespa-
rend werken. Datalijnen worden ge-
deeld, er komt één telefooncentrale,
en ook de beveiliging is centraal ge-
regeld.

Teleport moet meer worden dan een
doodgewoon bedrijvenverzamelge-
bouw. Niet alleen kunnen huurders
gebruik maken van de faciliteiten,
maar het is ook mogelijk voor bc-

' drijven om 'op afstand' van Tele-
portdiensten gebruik te maken.

Van de totale investeringen neemt
Burginvest BV ruim 42 miljoen gul-
den voor haar rekening, terwijl Te-
lecommunicatie Service Nederland
(een dochter van PTT en Intercai)
voor 1,75 miljoen gulden aan tele-
matica-voorzieningen zal aanleg-
gen.

De jaarlijkse exploitatiekosten be-
dragen ongeveer drie miljoen gul-
den, waarvan de telematica-voorzie-
ningen, door de snelle afschrijving,
de relatief hoge som van 750.000
gulden zullen vergen.

i

Mocht blijken dat Teleport een
groot succes is, dan bestaat de mo-
gelijkheid van uitbreiding. Voor
zon ruim twintig miljoen extra kan
het aantal werkplekken worden uit-
gebreid naar 920.

Aantrekken
Voor de gemeenteHeerlen betekent
de realisatie van Teleport een be-
langrijke stap op weg naar 'Heerlen
Telematicastad'. Heerlen ziet in Te-
leport, dat ook is verwerkt in het
grote centrumplan, een belangrijke
bijdrage voor het aantrekken van
nieuwe bedrijven.

Op dit moment kent in Nederland
alleen Amsterdam een Teleport, en
een zeer geavanceerde bovendien.

J. Donders van Intercai vindt niet
dat Heerlen te hoog heeft gegrepen:
„Teleport Heerlen wordt geen tele-
matische futurologie, maar we blij-
ven juist met beide benen op de
grond staan."

De gemeente Heerlen, Burginvest

' en Intercai hebben een inspan-
ningsverplichting getekend-om te
komen tot realisatie van Teleport.
De drie partners zullen de samen-
werking gedurende de komende
voorbereidingsperiode waarschijn-
lijk voortzetten in de vorm van een
stichting. Zodra de exploitatie be-
gint, zal een BV worden opgericht,
waar nu alleen nog de particuliere
investeerders deel van uit maken.

Drie auto's
opengebroken

NUTH - De politie van Nuth is op
zoek naar getuigen die gezien heb
ben hoe in de nacht van woensdag
op dondersdag aan de Burg. Man
nenstraat en de Burg. Ritzenstraa
drie auto's werden opengebroken

■ Uit de betrokken auto's verdwenei
radiocassetterecorders.

Inbraak bij
gehandicapte

BRUNSSUM - Onbekenden heb
ben deze week ingebroken in cci
aangepaste woning van een gehan
dicapte jongemanin Brunssum, di<
ten tijde van de inbraak in het Heer
lense De Weverziekenhuis lag. D<
dieven gingen met een videorecor
der en een televisie aan de haal.

Jongens schieten
op lantaarns

-
LANDGRAAF - De politie in Land
graaf heeft drie 17-jarige jongens
aangehouden die aan de Homperts
weg met een windbuks op de straat
verlichting schoten. Toen de agen
ten arriveerden waren er acht lam
pen gesneuveld. De buks werd ir
beslag genomen. De jongens wer
den na verhoor bij hun ouders afge
leverd.

Ruzie om citroen
Financiering uitbreiding 'Theehuisje' bijna rond

Extra geld voor Botanische Tuin
Van onze verslaggeefster

KERKRADE - De Botanische Tuin
in Kerkrade heeft gisteren van de
Stichting Kinderpostzegels een
subsidie van 20.000 gulden ontvan-
gen. De stichting heeft dit bedrag
geschonken teneinde de toeganke-
lijkheid van de tuin voor gehandi-
capte kinderen te vergroten. Daar-
meekomt de uitbreiding van het zo-
genaamde 'Theehuisje' tot een vol-
waardige bezoekersaccommodatie
steeds meer in zicht.
\
Kort geleden kenden Provinciale
Staten 30.000 gulden toe aan de Bo-
tanische Tuin. Ook het Nationale
Revalidatiefonds, particulieren en
bedrijven uit de regio waren samen
goed voor eenzelfde bedrag. Maar
voor een volledige vernieuwing van
de huidige ontvangstruimte is
140.000 gulden nodig. Het resteren-
de bedrag van 60 mille moet nu van

(ADVERTENTIE)
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le gemeenteKerkrade komen.

Toerisme
Bestuursvoorzitter Cap Schroeder
verwacht dat de beslissing van de
raad positief zal uitvallen. „Namens
de gemeentebeheren we immers de
Botanische Tuin. Hier vindt ook de
educatieve promotie plaats naar on-

(ADVERTENTIE)

* De traiteur van
Limburg voor al uw

feesten groot ofklein

Geleenstraat 16
6151 EX Munstergeleen

04490 - 15841 22995
A

der andere de basisscholen in Kerk-
rade en de omliggende gemeenten
Daarmee bereiken we toch ook cir-
ca 10.000 kinderen. Bovendien trekt
deze voorziening jaarlijks zon
40.000 bezoekers en dan mag je toch
wel spreken van een belangrijke *toeristische attractie."

Het 'Theehuisje' .in zijn huidige
vorm is voor die grote aantallen be-
zoekers volstrekt niet meer ge-
schikt. Het dient nu als bezoekers-,
tentoonstellings- en kantoorruimte
voor drie personeelsleden en vaak
worden er ook lessen gegeven. In de
toekomst zullen al die functies ge-
scheiden worden.

Autokrakers
aangehouden

BRUNSSUM - De politie in Bruns-
sum heeft in de nachtvan woensdag
op donderdag twee jongemannen
uit Heerlen aangehouden, nadat een
patrouille in de wagen van een van
hen vijf radiocasetterecorders had
aangetroffen. Tijdens het verhoor
bekenden de jongens diezelfde
nacht in Brunssum vijf auto's te
hebben opengebroken. Ook beken-
de het duo nog twee andere auto-
kraken.

Meisje zonder rijbewijs
schept bromfietser

HEERLEN - Een 39-jarige bromfietser is gistermorgen in Heerlen
ernstig gewond geraakt toen hij werd overreden dooreen auto die be-
stuurd werd door een 17-jarig meisje. Het meisje wildevanaf de Gan-
zeweide hetBelemnieterf" oprijden, maar gaf daarbij zoveel gas dat ze
de macht over het stuur verloor. De bromfietser die stilstond op het
Belemnieterf werd door de auto overreden en meters meegesleurd.
Het slachtoffer werd met diverse botbreuken en ernstig hersenletsel
naar hetDeWeverziekenhuis overgebracht. Het meisje, uiteraard niet
in het bezit van een rijbewijs, had, om de eigenares te verrassen de
auto gewassen en wilde hem glimmend bij haar afleveren.

" Het 'Theehuisje'
moet dringend voor-
den uitgebreid. Met
een bijdrage van de
gemeente Kerkrade
kan dat plan worden
verwezenlijkt.

Foto:
CHRISTA HALBESMA

HEERLEN- Een 41-jarige man uit
Vaals en een 30-jarige drugverslaaf-
de zijn tijdens de wekelijkse groen-
temarkt in Heerlen slaags geraakt.
De Vaalsenaarzag dat de verslaafde
bij een kraam een citroen wegnam
en maakte daar een opmerking
over. Voor de verslaafde was dat
aanleiding de man te lijf te gaan
waarbij de Vaalsenaar zich ook niel
onbetuigd liet. Beide mannen de-
den bij de politie aangifte van mis-
handeling.

(ADVERTENTIE)
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f
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, hebben wij afscheid genomen
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Joseph (Joep) Ricker
echtgenoot van

Lieske Smeets
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: E.Th. Ricker-Smeets
Heerlen: Trees en Math

Michel, Cindy
Schaesberg: Nellie en Theo

Chantalle
Zelhem: Anton en Kyra

Ezra
Heerlen: Hetty en Ben

Patrick, Maurice en Erik
Rozenburg: Els

Wimmie en Mandy
Herten: Henk en Jacqueline

Kim, Kevin
Familie Ricker
Familie Smeets .

>
6415 RJ Heerlen, 18 april 1990
Kapelweg 33
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 23 april as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Barbara te Schaesberg-Kakert,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Joep wordt bijzonder herdacht in de zaterdagvie-
ring om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00tot 18.15 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis
dat, na een kort ziekbed, van ons is heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten, op de leeftijd
van 87 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, overgrootmoeder, tante en nicht

Agnes Maria Nelissen
weduwe van

Frans Haarden
Bergen (Fr.): Miet en Ji n

Laurens-Haarden
Sittard: Zef en Lies

Haarden-Franssen ■Sittard: Frits en Fien
Haarden-Elen

Sittard: Wies en Nau
Huiveneers-Haarden

Sittard: Pierre en Annie
Haarden-Heutmekers

Beugen (N.-Br.): Jean en Jan
Wesseling-Haarden

Koningsbosch: John Haarden
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

6104 BC Koningsbosch, 19 april 19§0
Prinsenbaan 121
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 23 april om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Ophoven-Sittard,
waarna begrafenis op de algemene begraafplaats
Wehrerweg.
Samenkomst in de kerk om 10.10 uur, alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
Avondmis zaterdag om 19.00 uur in de parochie-
kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Koningsbosch.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouw-
kapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard; be-
zoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
,JSHemand kan zijn eigen
concert des levens dirigeren!"

Wij geven u kennis dat, op 52-jarige leeftijd, geheel
onverwacht van ons is heengegaan, onze broer,
schoonbroer, oom en neef

Jan (Sjeng) Lempers
Familie Heusschen-Lempers
Familie Lempers-Ritzen
Familie Gorissen-Lempers

Heerlen, Palestinastr. 264, 18 april 1990
Corr.adres: A gen Giezen 39, 6418 BH Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 21 april om 14.15 uur in de parochiekerk H.
Andreas aan de Palestinastraat te Heerlen, waarna
om 15.30 uur de crematieplechtigheid is in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Sjeng is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden, vrij-
dag, bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I ~
Op paaszaterdag is in Huize Douvenrade op
87-jarige leeftijd rustig van ons heengegaan
onze mam en oma

Wanda
Inglot-Grzeskiewicz

weduwe van

Stanislas Inglot
Fred en Jos Inglot
en kleinkinderen

Heerlen, 14 april 1990
Overeenkomstig haar wens heeft de begrafe-
nis in alle stilte plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

t
In diepe verslagenheid geven wij u kennis dat he-
den, geheel onverwacht, van ons is heengegaan,
ons lief zoontje en kleinzoon

Yoeri
De diepbedroefde familie:

Koningsbosch: Leo Jutten
Riny Jutten-Tellers
Familie Jutten
Familie Tellers

18 april 1990
Op de Driessen 5, 6104 AT Koningsbosch
De crematieplechtigheid heeft in besloten familie-
kring plaatsgehad.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
plotselinge overlijden, op 16 april, op 49-jarige leef-
tijd, van

mr. Albert Baburek
Wij zijn dankbaar voor hetgeen hij als secretaris
van het Centrum voor Maatschappelijk Werk voor
ons heeft betekend.
Wij wensen zijn nabestaanden dekracht toe, nodig
om dit verlies te dragen.

Bestuur en medewerkers
Centrum Maatschappelijk Werk
te Heerlen

Wij werden zeer onaangenaam verrast door
het bericht van overlijden van ons stuur-
groeplid

Albert Baburek
Hij stond altijd klaar voor ons en voor onze
klanten.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en fa-
milie veel sterkte bij het dragen van dit ver-
lies.

Straathoekwerk - Zyrmose
Heerlen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze oud-collega

May Koenderink
Hij heeft veel voor ons betekend en zal danook nog
lang in onze herinnering blijven voortleven.
Onze deelneming gaatuit naar zijn echtgenote, kin-
deren en verdere familie.

Leiding en personeel van
Gebr. Steinbusch b.v.

Dankbetuiging
Voor de zeer gewaardeerdeblijken van medeleven
die u allen bij het overlijden en de begrafenis van
mijn echtgenote, onze moeder en grootmoeder

Fien Wetzels
heeft getoond, zijn wij u bijzonder dankbaar.
Tevens bedanken wij iedereen die te harer nage-
dachtenis h. missen heeft besteld.

Wim Gerrits
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst vindt plaats op zondag 22 april
om 9.30 uur in dePetrus en Pauluskerk te Schaes-
berg.

De eerste jaardienst voor mijn vrouw, onze
moeder en oma

Diel Schols-Cornips
zal worden gehouden op zondag 22 april a.s.
om 11.30 uur in de parochiekerk te Berg en
Terblijt.

H.L. Schols
Aïda en Jeroen
Hannelore en Peter

i rHij had nog wel de wil om, te leven,
maar niet meer de kracht.

Dankbaar voor al het goede dat wij van hem hebben ondervonden, delen
wij u mede dat, in zijn eigen omgeving, van ons is heengegaan, voorzien
van het h. sacrament der zieken, mijn lieve man, onze dierbare vader,
schoonvader en opa

Frans Jozef Gulikers
* Übachsberg 30 mei 1906 t Tegelen 18 april 1990

oud-hoofdinspecteur van 's rijks belastingen
officier in de orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Maria Martens
Tegelen: A.B.M. Gulikers-Martens

Groesbeek: M.M.A.B. Russel-Gulikers
H.B. Russel

Baarn: A.M.L. Boeren-Gulikers
C.M.C. Boeren

Heemstede: 8.1.V.L. Labout-Gulikers
J.J.M. Labout

Groningen: 01ga
Amsterdam: Silvia
Groesbeek: Veronique

Tudela, Spanje: Anne-Marie
Familie Gulikers- Familie Martens

18 april 1990
Schoolstraat 48, 5931 PB Tegelen
De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 23 april as. om 10.30 uur in
de St.-Urbanuskerk te Belfeld, waarna wij vader zullen begeleiden naar
zijn laatste rustplaats op de algemene begraafplaats aan de Cauberg te
Valkenburg.
Bijeenkomst in dekerk, waar gelegenheid is tot schriftelijke condoleance
vanaf 10.00 uur.
Zondag zal vader in de h. mis van 11.00uur in voornoemde kerk, speciaal
worden herdacht.
Aansluitend aan deze h. mis is er gelegenheid tot afscheid nemen in de
rouwkamer van het St.-Maartens gasthuis, Prof. Gelissensingel te Venlo.

De grote belangstelling, de vele troostrijke brieven en
bloemen bij het heengaan van

~" Pierre Weerts
hebben ons getroffen.
Aan allen die dit op welke wijze dan ook benadrukt heb-
ben, betuigen wij bij deze onze hartelijke dank.

Familie Weerts
» Lenie Breuls

April 1990 "
De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 22
april om 10.00uur in de Remigiuskerk te Klimmen.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onvergetelijke echtgeno-
te en onze lieve moeder

Tonny Custers-Sijben
zal worden gehouden op zondag 22 april a.s. om 11.00uur in de de-
kenale kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek.

Eugène Custers
Anique en Gideon

Hoensbroek, 20 april 1990

I t
Als een korenaar was zijn leven;
krachtig en voedzaam.
Zacht wiegend verliet hij het,
het hoofd in stilte gebogen.

Dankbaar dat we hem zolang.in ons midden mochten hebben, maar be-
droefd om het scheiden, delenwij u mede dat heden, voorzien van de h.h.
sacramenten der zieken, in zijn eigen, vertrouwde omgeving, van ons is
heengegaan, onze vader en opa

Antoon Joseph 3
Theodoor Keulen

weduwnaar van

Maria Elisabeth Hanssen
in de leeftijd van 88 jaar.

De familie:
Oirsbeek: Zef enLenie Keulen-Janssen

Jos en Roger
Doenrade: Martin en Marije Keulen-Smeets

Laurens en Oscar
6438 AA Oirsbeek, 17 april 1990
Provinciale weg Noord 27a
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden zaterdag 21 april omj
11.00 uur in deparochiekerk St.-Lambertus te Oirsbeek, alwaar gelegen-,
heid tot schriftelijke condoleance.
De overledene wordt ter aarde besteld op het kerkhof te Doenrade.
Avondwake in deSt.-Lambertuskerk te Oirsbeek, heden, vrijdagavond 20(
april, om 19.00 uur.
Vader is opgebaard in derouwkapel van het ziekenhuis te Sittard; bezoek!
dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

De overvollekerk, devele troostrijke brieven, condolean-
ces en bloemen hebben ons diep getroffen, bij het heen-
gaan van

Jos Feron. Al deze gevoelens van medeleven, en dewetenschap dat
hij bij velen zo geliefd was, hebben ons zeer gesterkt dit
grote verlies te dragen.

' Riny Feron-Franssen
en kinderen

Hulsberg, april 1990
Wij nodigen u uit voor de zeswekendienst op zondag 22
april om 11.15 uur in de St. Clemenskerk te Hulsberg

—■

"j- Chris Bremmers, 67 jaar, echtgenoot van Mia Willems, Bis-
schop Boermansstr. 8, 6041 KM Roermond. Op verzoek van de
overledene heeft de crematie in besloten familiekring plaatsge-
vonden.

4* Sjaak Halmahs, 72 jaar, echtgenoot van Lies Schouten. Corr.-
Efdres: Marsstraat 58, 6043 VD Roermond. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehouden zaterdag 21 april om 10.30 uur in de
Tomaskerk te Roermond.
jrNic Herzig, 63 jaar, echtgenoot van Nelly Geuskens, Eind 14,
0017 BH Thorn. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
zaterdag 21 april om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Mi-
chaël te Thorn.

jrMathijs Mussers, 52 jaar, echtgenoot van Klara Verstappen,
Julianastraat 8, 6043 AV Roermond. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden zaterdag 21 april om 11.00 uur in de H. Hart-
kerk te Roermond.
4- Piet Wolfs, 51 jaar, echtgenoot van Mia van Neer, Kloosterveld-
tftraat 12, 6112 AN St.-Joost. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden zaterdag 21 april om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Judocus te St.-Joost.

Langs deze weg willen wij iedereen bedan-
ken voor de vele blijken van medeleven, die
wij mochten ontvangen bij het plotselinge
overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder en oma

Elisabeth
Andriolo-Rekko

Nico en Reiny Andriolo-Jacobs
Nicole en Ronald

Wijlre, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 22 april a.s. om 11.15 uur in
de Sint Gertrudiskerk te Wijlre.

I TDe eerste jaardienstvoor

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

M. Dieteren-Houbiers
en kinderen
Roermond

L,

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven dat wij ondervinden
mochten bij het overlijdenen de crematievan onze
geliefde zoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Jo de Koek
willen wij hiermee u allen hartelijk bedanken.
In het bijzonder gaat onze dank uit naar personeel
en opleiding van de Grote Beek te Eindhoven en
het Personeel en Opleiding van de Stichting Ver-
pleegtehuizen Kerkrade.

Familie deKock-Vreuls
Kerkrade, april 1990
Graverstraat 24
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 22 april a.s. om 11.30uur in de St.-Martinus-
kerk te Spekholzerheide.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze moeder en
oma

Maria Helena
Ekermans-Reynen

zal gehouden worden op zaterdag 21 april om 19.00
uur in de St.-Pauluskerk, Limbrichterveld.

Fam. Jörissen-Ekermans
en kinderen

; s

Ter overname aangeboden

vervoer ener
begrafenisonderneming
inclusief rouwauto's
Geïnteresseerden melden brief onder
nummer HK 117van het Limb. Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

DABAO, het wetenschappelijk bewezen
haargroeimiddelvoor mannen en vrouwen.
Bevestigd door T.N.O. Delft, onderzoeks-
rapporten van de Universiteiten Peking, Tokio
en Maastricht bij ons ter inzage.

haarstijl
Stokstraat 16, Maastricht. Tel. 00-31 -4321276?

■^■—■■*,

Proefschriften van medisch belang

Van Berckelprijs
kent twee winnaars

Proef nachttrein
maakt goede kans

Kosten blijken erg mee te vallen len hebben Boon al schriftelijk la-
ten weten dat ze enthousiast zijn
over het plan. De andere gemeenten
en de provincie blijken dat bij na-
vraag ook te zijn. Ze hebben.echter,
in afwachting van een kostenonder-
bouwing, formeel nog geen stand-
punt afgenomen.

gio Zuid/Oost-Nederland. Ze boden
Boon vijfhonderd handtekeningen
aan van Limburgse jongeren die in
de weekeinden graag gebruik wil-
len maken van treinen die tussen
middernacht en 2 uur rijden.

Mahabier (40), per 1 mei chef de cli-
nique van het Jacobus Ziekenhuis
in Zwijndrecht, viel in de prijzen
met een proefschrift over darm-
spoeling bij dikke darmoperaties.

Het proefschrift handelt over vor-
men van darmvoorbereidingen ver-
schillende soorten antibiotica. Ter
voorbereiding van een darmopera-
tie spoelt de chirurg eerst de darm
schoon. Na een onderzoek bij 212
patiënten kwam hij tot de conclusie
dat door de antibiotica 'neomycine'
en 'metronidazol' aan de spoelvloei-
stof toe te voegen, beduidend min-
der complicaties optraden na de
operatie. <

Als ze een garantieverklaring geven
voor de helft van het eventuele te-
kort, zal de NS de proefin het najaar
starten. Op vrijdag- en zaterdag-
avond zal na middernacht tweemaal
de route Heerlen-Sittard-Maastricht
afgelegd worden, waarbij ook alle
stoptrein-stations worden aange-
daan. Elke ronde duurt vijf kwar-
tier.

door eric van dorst
GELEEN - De kans dat in Zuid-
Limburg een proef wordt gehouden
met zogenoemde nachttreinen, is
erg groot. De provincie en de vijf
grote gemeenten die langs de door
Groen Links voorgestelde route lig-
gen, zijn enthousiast over het initia-
tief maar laten hun medewerking
afhangen van de kosten die verbon-
den zijn aan zon proef.

Het proefschrift van Cees van Deur-
sen (39), nu werkzaam als chef de
clinique Interne Ziekten in het Aca-
demisch Ziekenhuis in Maastricht,
belicht het 'erfelijkekarakter van de
ijzerstapeling. Hiermee promoveer-
de hij eveneens.„De kosten voor zes weken proefrij-

den bedragen twaalfduizend gul-
den, als tijdens de proefperiode he-
lemaal geen passagiers meereizen.
Dat valt dusreuze mee", zei een op-
timistische Jan Muijtjens (raadslid
in Geleen voor Groen Links) giste-
ren nadat hij was teruggekeerd van
een gesprek met de NS-regiodirec-
tie in Eindhoven.

HEERLEN - Ruim veertig jaar na
de terugkeer uit het toenmalige Ne-
derlands-Indie komen de Jagers
van het eerste Bataljon OVW zater-
dag 12 mei samen in de Oranjeka-
zerne in Schaarsbergen (Gelder-

land) voor een reünie. Dit Bataljon
werd 45 jaar geleden in Noord-
-Frankrijk samengesteld uit hoofd-
zakelijk Brabanders en Limburgers
en in Indonesië aangevuld met een
compagnie Drentenaren. Zij die
geen uitnodiging hebben ontvan-
gen, kunnen deze aanvragen bij A.
Kamperman, tel. 03403-78058.

Reünie Jagers

Titelstrijd
FKM in Breda
BREDA - In het sportcentruH-J
Breda worden komend week*? J
de nationale kampioenswedstr 1JIl'l
gehouden voor drumbands eil-M
jorettengroepen. De wedstr*.|
beginnen zaterdag om 16.30 ü

zondag om 10.00 uur. j

Uit Limburg nemen deel: £t
j

band Kerkelijke Harmonie
seph uit Weert, Drumband H^j
nie Concordia uit Margraten, J^*hoornkorps St Urbanus uit "d
niel-Roermond, Drumfanfare j

rickse Herten uit Blerick,
band Harmonie St Cecilia l^JGeleen, Fluit- en Tamboer*J
Wilhelmina uit Landgraaf, lA
mei- en Fluiterkorps St Barbij
Reuver, Drumband Konir-J^lj
Harmonie Aurora uit GrevenP 4
Majorettengroep Harmonie S A
chaël uit Maastricht, MajorjLjJ
groep Mèhlse Dörskes uit
Majorettengroep Drumband .A

wuit Venlo, Drumband Har-no^lMartinus uit Vijlen, M£Üory|
groep Mardrukko uit Kror»enj(*
Tamboer- en klaroenkorps
vooruit uit Maastricht, Dr*-"I"\A
Schutterij St Barbara uit Lev fi4Majorettengroep Fanfare Sol*1 A
Lust uit Someren, Majorettew, fl
Truando Marjopies uit Tien^/JTrommel- en klaroenkorps r*° fi\
lijke Harmonie Ste Cécile *J*
den.

De jury, die werd voorgezeten door
voorzitter prof. P. Brombacher,

Van Berckel was arts van het voor-
malig St.-Jozefziekenhuis. In de
oorlog maakte hij deel uit van het
artsenverzet.

IJzer is de oorzaak van enkele ziek-
ten. De stof stapeltzich namelijk op
in de lever, waardoor mensen kun-
nen overlijden. Volgens hem mer-
ken mensen de aandoening meestal
als zij 40 tot 50 jaar oud zijn. Teveel
ijzer in de lever uit zich dan door
moeheid, buikpijn en gewrichtspijn
aan de handen. Van Deursen heeft
een betrouwbare methode ontwik-
keld die de hoeveelheden ijzer in de
lever kan meten, hoe klein die ook
mogen zijn.

Heelkunde

Van onze verslaggever
HEERLEN - Dr Chander Mahabier
en dr Cees van Deursen hebben gis-
teravond de medische Van Berckel-
prijs in ontvangst mogen nemen.
Deze prijs wordt sinds 1989 jaarlijks
uitgereikt aan (ex)medewerkers van
het De Weverziekenhuis, die zich
met een publicatie het meest ver-
dienstelijk hebben gemaakt. In to-
taal ontving de jury 18 inzendingen.
De twee prijswinnaars sleepten eenlegpenning en gezamenlijk 2500
gulden in de wacht.

hield bij de toekenning onder meer
rekening met de wetenschappelijke
waarde van het proefschrift. Ook
het medisch belang, de oorspronke-
lijkheid en de introductie van de
nieuwe informatie voor de medi-
sche wereld vormden maatstaven
bij de selectieprocedure voor de
Van Berckel-prijs.

Muijtjens en enkele van zijn partij-
genoten spraken daar met ir. W.
Boon, directeur van de NS in de re-

Kosten Roermond
De NS-directeur nam de aanmoedi-
ging in ontvangst maar bleef op het
standpunt staan dat provincie, ge-
meenten en eventueel de horeca de
helft van de kosten van de proef
voor hun rekening moesten nemen.
Bij een gelijke verdeling over de
provincie en de vijf gemeenten be-
tekent dit een bijdrage van telkens
duizend gulden.

Gezien de zeer positieve reacties op
het initiatiefvan Groen Links en de
geringe omvang van de bijdrage ligt
medewerking van de lagere overhe-
den voor de hand. Wethouder P.
Neus van Maastricht en een hoge
ambtenaar van de gemeente Heer-

Een nachttrein op het traject Sit-
tard-Roermond ziet Boon voorlopig
niet zitten. De kosten zouden dan
bijna twee keer zo hoog worden om-
dat een extra treinstel moet worden
ingezet. Groen Links wil echter
juist ook op dit traject een nacht-
trein omdat nogal wat bezoekers
van drie grote discotheken in Echt
na middernacht om vervoer verle-
gen zitten. Noodgedwongen nemen
velenvan hen nu de laatste trein, die
rond twaalven richting Sittard of
Roermond vertrekt.

Groen Links gaat de eigenaren van
de Echter discotheken nu ook om
een bijdrage vragen.
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VENLO - Mr P. van Vollenhoven
heeft gisteren het eerste jaarverslag
van het bureau Slachtofferhulp
Noord-Limburg in ontvangst geno-
men uit handen van bestuursvoor-
zitter R. Petit. Van Vollenhoven, die
voorzitter is van de raad van advies
van de Landelijke Organisatie
Slachtofferhulp (LOS), had het bu-
reau Slachtofferhulp in Venlo uitge-
kozen voor een werkbezoek. Met
bestuur, vrijwilligers en medewerk-
stervan het bureau sprak hij over de
knelpunten in de hulp aan slachtof-
fers van misdrijven en verkeerson-
gevallen.

Het bureau Slachtofferhulp Noord-
Limburg nam het werkbezoek van
Van Vollenhoven te baat om hem te
wijzen op hun problemen een goede
financiële ondersteuning te krijgen.
De voorwaarden voor regionale
subsidiëring stonden in Noord-
Limburg haaks op de voorwaarden
voor landelijke subsidiëring, waar-
door het bureau in een soort patstel-
ling terecht was gekomen.

Van onze verslaggeefster

slachtoffers via zijn voorzitterschap
van de Raad voor Verkeersveilig-
heid. Hij heeft ook aan de wieg ge-
staan van het in januari tot stand ge-
komen fonds voor verkeersslachtof-
fers, dat een gezamenlijk initiatiefis
van ANWB, LOS en de Raad voor
Verkeersveiligheid.

Mr Van Vollenhoven had nog maar
net de toezegging gedaan te kijken
wat er aan het probleem te doen
was, toen de Venlose burgemeester
Van Graafeiland met het bericht
kwam dat de Noordlimburgse ge-
meenten alsnog een van hun voor-
waarden voor financiering hadden
laten vallen. De gemeenten hebben
toegezegd de apparaatskosten van
jaarlijks 35.000 gulden te betalen tot
1 januari 1994. De personeelskosten
worden tot die datum door het mi-
nisterie van Justitie betaald.

bureau, terwijl deze specifiekt
vorm van hulp in Zuid-Limburg toj
de activiteiten van de instellingen
voor maatschappelijk werk <„bc}
hoort.
„In Zuid-Limburg moet er nog wat
aan getrokken worden," aldus di.
recteur Vreeburg van de landelijke
stichting. Ook de coördinator van
het bureau Slachtofferhulp Noord-
Limburg, mevrouw Janssen-B,
wer, is van mening dat de hulp in dij
deel van Limburg verbeterd kan
worden. „Slechts de helft van de
aanvragen om hulp heeft een sc4
ciaal of psychisch karakter. Met
name de praktische zaken, die jurk
disch en financieel van aard zijn, I*^ten ze daar liggen."

Stijging
Het Noordlimburgse bureau Slacht-
offerhulp heeft sinds haar oprich-
ting in 1987 een snelle groei onder-
gaan. In 1988 bereikten het bureau
262 hulpvragen, in 1989 steeg dat
aantal met 57 procent tot 411. In de
eerste twee maanden van 1990 wa-
ren er al 140 vragen om hulp.

Betogingen voorkomen
congres 'Republikaner'

Massaal verzet tegen komst rechtsradicalen
e officiële demonstratie vertrok vanaf de Markt in Aken door de binnenstad. Ongeregeldheden deden zich niet voor.

Foto: FRANSRADE

De vereniging Landelijke Organisa-
tie Slachtofferhulp kent zon zeven-
tig bureaus en projecten voor
slachtofferhulp in Nederland. In
Midden-Limburg is de slachtoffer-
hulp ondergebracht in een speciaal

Voorzitter Petit voelde zich nogal
overvallen door deze plotselinge
koerswijziging van de gemeenten,
maar hij was tevens een zeer geluk-
kig man. „Met de subsidie kan een
financieel fundament worden ge-
legd en de slachtofferhulp worden
uitgebouwd," reageerde hij.
Van Vollenhoven is met name nauw
betrokken bij de hulp aan verkeers-

Uitbouwen

Kamervragen over
afvaltransporten

AKEN - Het grote congres van de Duitse rechtsradicale partij
'Die Republikaner' in het Eurogress in Aken is gisteren op het
laatste moment afgelast. Enkele duizenden betogers waren op
de been om de bijeenkomst en vooral de komst van de omstre-
den partijleider Franz Schönhuber teverhinderen. Zowel in de
binnenstad alsook bij het congrescentrum begonnen rond 18
uur massale betogingen. De Duitse autoriteiten vreesden grote
moeilijkheden en namen maatregelen om de komst van zon
duizend aanhangers van 'Die Republikaner' te voorkomen.

Vervolg van pagina 1

HEERLEN - Over vragen als: 'laten
wij ons door anderen beïnvloeden?'
en 'kennen wij onszelfwel?' gaan le-
den van de Vereniging Nederlandse
Katholieke Vrouwen zich dinsdag
24 april in deOranjerie te Roermond
bezinnen. De studiedag begint om
9.45 uur.

Studiedag
katholieke
vrouwen

Het congres zou het startsein zijn
van een campagne voor de parle-
mentsverkiezingen in Noord-Rij n-
Westfalen. Als hoogtepunt stond
een toespraak van Franz Schönhu-
ber op het programma.

„Op die manier gaat onze partij fail-
liet", liet Schönhuber rond dat tijd-
stip via de radio weten. De voorzit-
ter van de afdeling Aken, Otto Bön-
neman, probeerde gistermiddag
middels een versneld beroep bij het
Openbaar Ministerie in Karlsruhe
de eis van de politie alsnog onge-
daan te maken. Maar ook dat lukte
niet.

Buren van
winkeliers
opgelicht

- Een grootaantal se-
cretaresses is gisteren door hunaas in de bloemetjes gezet. Het

Dag van de
secretaresse

was de tweede keer dat op de
derde donderdag van april 'se-
cretary's day' gehouden werd.
Volgens de organisatoren is deze
dag in de Verenigde Staten, Bel-
gië en de Scandinavische landen
een 'echte feestdag. Doelstelling
van de stichting Secretary's Day
is het imago van de secretaresse
te verbeteren.

Discnssie

Volgens Limburgse en Waalse mi-
lieu-activisten gaat het om vervuild
en agressief afvalgips, afkomstig
van de bedrijven CCA in Gorichem,
AKZO in Weert en van de Rotter-
damse electriciteitscentrale. Wil-

lems vraagt Alders deze bedrijven
te dwingen om zelf een oplossing
voor hun afvalprobleem te vinden.
Ook wil hij dat het ministerie vast-
stelt welke stoffen er nu precies
naar Eben Emael vervoerd zijn en
welke risico's ze voor de volksge-
zondheid kunnen inhouden. Hier-
over bestaat namelijk zowel in Ne-
derland als in België nog veel on-
duidelijkheid.
Hoewel de milieudienst van Wallo-
nië het op de stortplaats aangetrof-
fen witte, grijzeen bruine poeder als
gevaarlijk beschouwt, bepaalde de
Waalse minister Lutgen onlangs dat
de gemeente Eben Emael de trans-
porten niet mag verbieden. De uit
Nederland aangevoerde stoffen
staan in België immers officieel te
boek als 'anhydriet', een niet verbo-
den product dat wordt gebruikt in
de cementindustrie.

HEERLEN - Het Tweede-Kamerlid
Willemsvan Groen links heeft giste-
ren MinisterAlders van VROM met
vragen aangespoord om actie te on-
dernemen tegen de afvaltranspor-
ten, die al ongeveer twee jaar lang
ongestoord vanuit Maastricht naar
een stortterrein van de firma Mameb-
el BV in Eben Emael kunnen rij-
den. Groen Links vindt dat deze af-
valexport in strijd is met het minis-
teriële beleid om afval in eigen land
te verwerken. De fractie vraagt zich
eveneens af, of voor de transporten
wel de juiste vergunningen afgege-
ven zijn.

TONGEREN - De politie in
Belgisch-Limburg en Luik is 'op zoek naar een oplichter die <het gemunt heeft op de buren 'van handelaren die tijdelijk '
hun winkel gesloten hebben.

De man zoekt eerst zon winkel
uit en belt danbij de buren aan.
Hij vertelt dat hij een blik met
wasmiddelen moet afleveren
en of de buren even het voor- 'schot van bijna 2000 frank kun- ■nen vereffenen. De meeste
doen dat zonder argwaan erf
krijgen in ruil daarvoor een ;
waardeloos blik wasmiddelen
en een valse kwitantie. De pro-
blemen beginnen natuurlijk als "de handelaar zijn niet bestelde
waar in ontvangst moet nemen.

De oplichter heeft de jongste
maanden in België tientallen-,
zo niet honderden slachtoffers ,
gemaakt. Recentelijk waren
dat een vijftal in Tongeren. De i
man werd een tijd geleden al
eens opgepakt maar daarna
weer vrijgelaten.

Zeppelin snuffelt
tangs DSM-complex

TNO-onderzsiek moetslankbroimen aantonen

Maar de aangekondigde bijeen-
komst zorgde de afgelopen dagen
voor veel onrust in Aken. Tal van
anti-fascitische groeperingen orga-
niseerden protestbijeenkomsten en
voor de betoging van gisteren wer-
den oproepen verspreid in alle de-
len van Duitsland en ook in Neder-
land.

Voor de politie was dat voldoende
reden om de partij een waarborg-
som van 250.000 gulden te vragen.

Volgens de redenatie van de autori-
teiten moeten de 'Republikaner'
verantwoordelijk gesteld worden
voor mogelijke onlusten, omdat
hun bijeenkomst daartoe aanleiding
geeft. Bij dat bedragkwam ook nog
de huur en borgsom voor de zaal,
extra verzekeringen en de overige
organisatiekosten.

De demonstraties verliepen overi-
gens zonder problemen. Aan de offi-
ciële mars op de Markt werd deelge-
nomen door diverse organisaties,
zoals vakbonden en linkse partijen.
Onder de sprekers onder meer de
burgemeester van Aken.

De officieuze bijeenkomst begon
gelijktijdig bij de ingang van het
Eurogress waar. een gFoot aantal
jongeren - nog niet op de hoogte
van de afgelasting - de 'Republika-
ner' geen toegang wilde verlenen.
De gevreesde botsing bleef echter
uit.

De Akense politie koos overigens
een opmerkelijke methode om de
meest 'heetgebakerde' jongeren bij
het Eurogress tot bedaren te bren-
gen. Middels een geluidinstallatie
werd de komst van een aantal agen-
ten aangekondigd waartegen de de-
monstranten in een discussie hun
grieven konden uiten. Deze aanpak
bleek een succes.

Afblazen
De totale kosten voor de partij zou-
den rond de twee miljoen DM be-
dragen. Dat bedrag kon en wilde
men niet .neertellenen daarom werd
rond 17 uur besloten het congres af
te blazen.

Generaal Crossbie E. Saint te Maastricht:

ven of een monster geurt of niet. In
combinatie met gegevens over de
weersgesteldheid en het al dan niet
in bedrijf zijn van fabrieken op het
moment van meting, kan volgens
TNO aannemelijk worden gemaakt
welke fabrieken stank verspreiden
buiten het bedrijfsterrein.

Dat inwoners in de Westelijke Mijn-
streek last hebben van stank staat
vast. In 1987 is in opdracht van Mi-
lieu onder de bevolking van Geleen,
Stem en Beek een enquête gehou-
den, waaruit bleek dat met name de
inwoners van Geleen en Stem regel-
matig last hebben van stank. De
overlast zou vergelijkbaar zijn met
die in Rijnmond, waar een aantal
olieraffinaderijen vrijwel perma-
nent voor de nodige stank zorgen.

'Kwaliteit leger in
Europa verbeteren5

„Ook in de USSR en dat is een ge
weldige ontwikkeling." Het bleek
dat Susan Eisenhöwer in februari iï
getrouwd met een Sovjet-burger.

„Ik vind het jammer dat mijn man
hier niet bij aanwezigkan zijn, want
hij zou erg geïnteresseerd zijn ge-
weest in hetgeen"hier gezegd is ovei
vrijheid en democratie en het feil
datje niet dezelfde culturele achter-
gronden hoeft te hebben om vrien-
den te zijn." Eisenhowers klein-
dochter pleitte voor hulp aan Oost-
Europa. „De economische situatie
in deze landen is dramatisch. En het
wordt erg moeilijk veranderingen ir.
politieke zin te bewerkstelligen als
er geen economische veranderinger
plaatsvinden."

Susan Eisenhöwer besloot haar toe-
spraak met enkele citaten uit brie
ven die koningin Juliana in 105S
schreefaan Eisenhöwer. De vroege-
re Nederlandsekoningin pleit indie
brieven zeer roerend voor hulp aar
honderdduizenden vluchtelingen
over heel de wereld.

MAASTRICHT - „Om de veiligheid
in een veranderend Europa te ga-
randeren kunnen we toe met min-
der middelen en manschappen,
maar dan moet wel de kwaliteit van
de Europese strijdkrachten verbe-
terd worden." Dat zei generaal
Crossbie E. Saint, de commandant
van de Amerikaanse strijdkrachten
in Europa gisteren in Maastricht.
Daar werd de Nederlands-Ameri-
kaanse Vriendschapsdag gevierd
met een bijeenkomst in de Staten-
zaal van het provinciehuis. Deze bij-
eenkomst stond in het teken van de
herdenking van de 100ste geboorte-
dagvan Dwight D. Eisenhöwer. Een
kleindochter van de vroegere gene-
raal en president van de Verenigde
Staten, Susan Eisenhöwer was
daarbij aanwezig.

Behalve veel loftuitingen aan het
adres van de vriendschap tussen
Amerika en Nederland, was de ver-
anderende politieke situatie in
Oost-Europa een steeds weer aange-
roerd thema. De sprekers spraken
zich één voor één uit voor handha-
ving van een Amerikaanse troepen-
macht in Europa. Generaal Saint
was daarover zeer duidelijk. „De
ontwikkelingen in Oost-Europa zijn
nog gaande en een afronding is nog
niet in zicht. De USSR kampt zelf
met problemen en landen elders ter
wereld ontwikkelen wapens die de

Vervolg van pagina 1

Wat met de enquête echter niet kon
worden aangetoond was de preciezeherkomst van de stankoverlast.
„Het is duidelijk dat DSM aan de
optredende geurhinder een belang-
rijke bijdrage levert, maar dat be-drijfisniet de enige veroorzaker. We
vermoeden dat tijdens het eersteonderzoek met name ook het mes-ten door boeren de uitkomsten
heeft beïnvloed", zegt een ambte-
naar van de Directie Lucht bii
VROM.

Afkomst

JL Van onze verslaggever
fcin EEN - TNO gaat binnenkort
rit} ,een Zeppelin langs de grensIL^et DSM-complex 'Zuid' in Ge-
(fclle Uchtmonsters verzamelen die|"fe^v 1 worden geanalyseerd op
k o^H

e metingen worden verricht
'"'ilip acnt van net ministerie van
\\ V' in nauwe samenwerking
Ne mmeudienst van DSM. Het
tlilj rzoek kost ongeveer een half
Vo,^!1 Sulden en wordt door voor-ga ministerie betaald.Hz\a gaat gedurende enkele

)etl over een breedte van an-
ÏSd ekilometer een vlak tot hon-
% meter hoog bemonsteren. Het

"^ Trfn de ZePPeün is afkomstig% -i O* Volgens een medewerkerï'siA;6 Directie Lucht van het mi-Na h
van VROM is de door TNO

S\A! *e bemonsteringsmethode
Wj ?reldprimeur. „Voor zover be-
iS st'S onderz°ek naar de oorzaak|^^ankoverlast, wat heel moeilijk

[Ni* f, is* n°oit eerder op deze ma-
H^ Bedaan", zegt hij.
|ftiw,?te luchtballon werkt onge-
ler plceerd, is eenvoudig bedien-
Y^lc levert zelf geen bijdrage aan
v QbtA,. Zoals bijvoorbeeld een heli-

'Nop] Wel zou doen- Het is niet de
Bw^Uir 8 de Demonsterde lucht op
të**4rt ,mg te onderzoeken. Dat ge-
n6 0 J'Jdens andere onderzoeken

' rjcht DSM regelmatië worden

Panel
?i*ji j

«Ni-»^AZePPelin wordt op verschil-de,^ aatsen lucht aangezogen die
V - Vl -Au 11 zakken wordt opgezo-
\Vw Jde monsterpunten be-
«lLgen m een zogenoemde snuffel-

tno'r.een Panel van acht mensen,nster. Het panel moet aange-

DSM-directeur Geerards zij giste-
ren dat het bedrijf de komende vijf
jaar hard verder zal werken aan desanering van vervuilde bodem,
stank en geluid. Later op de middag ging zij

Margraten om er bloemen te legger
op het Amerikaanse oorlogskerkHó;
waar zon 8000 Amerikaanse solda
ten die in de Tweede Wereldoorlog
gevallen zijn, begraven liggen.

MargratenKleindochter
De kleindochter van de vroegere
president, Susan Eisenhöwer, bleek
onder de indruk van hetgeen zo ver
van het land van haar grootvader, te
zijner gedachtenis gedaan werd. Zij
meldde dat in 16 landen Eisenho-
wer-herdenking werden gehouden.

in een welkomswoord aan de Ame-
rikaanse en Nederlandse gasten.
Riem en ook staatssecretaris Van
Voorst tot Voorst kregen van VS-
ambassadeur C. Howard Wilkins
een zilveren 'Eisenhöwer Centen-
nial Coin' die speciaal ter gelegen-
heid van de Eisenhowerherdenking
geslagen is.

veiligheid van Europa kunnen be-
dreigen. De Navo blijft dus ook in
de toekomst nodigvoor het handha-
ven van de stabiliteit in Europa."

Ook staatssecretaris baron Van
Voorst tot Voorst van Defensie
waarschuwde voor al te groot en-
thousiasme ten aanzien van de ont-
wikkelingen in Oost-Europa. „Er
zijn mensen in West-Europa die
over-enthousiast reageren en plei-
ten voor een actieve ontmanteling
van de Navo. Dat is mijn visie niet.
De Navo is ook in de toekomst een
belangrijk instrument in de onder-
handeling tussen oost en west over
de wapenbeheersing."

Het Netherlands America Instituut

Limburg (NAIL) had de feestelijke
bijeenkomst in de Statenzaal geor-
ganiseerd. Voor de vijfde kr r in
successie werd de Vriendscha^sdag
gevierd. Deze dag herinnert aan het
feit dat op 19 april 1782 Willem V de
geloofsbrieven van de eerste Ameri-
kaanse ambassadeur in ons land,
John Adams, in ontvangst nam.
Dit jaar stond de bijeenkomst ech-
ter in het teken van de herdenking
van de 100ste geboortedag van
Dwight D. Eisenhöwer.

Eisenhöwer was op 7 december
1944 in Maastricht voor een bespre-
king met Montgommery en Bradley
over de te voeren strategie voor de
verovering van het Rijnland. Depu-
té Henk Riem herinnerde daaraan

De luchtdoop van de Zeppelin is
eind april of begin mei, afhankelijk
van de weersgesteldheid. TNO
denkt dat de stankmetingen eind
julikunnen worden afgerond.

" Mr Pieter van Vollenhoven neemt het jaarverslag in ont~
vangst van voorzitterR. Peut van het bestuur van de Stichtingt
Slachtofferhulp Noord-Limburg. Foto: JEROENKUIT

j Ook de secretaresse van Bouwadviseur Bremen in Heer-en iuerd gisterenniet vergeten. Foto: marcelvan hoorn

(ADVERTENTIE)

Klem in mmymmm^ Tl
meters Ay "^^^^ s^ J\
GROOT in M MÉMl^^ta^JSERVICE # Kw«S3S I^^^^^^^^^HGROOTSTE ■ *K^ yggjl HBpipHHpHH
collectie | TTT^^^^^^^^^^^B-ftWlHwWimiM■ Klein in meters ■ ""ECffiüiJi
Richting % GROOT in serv|ce M I
Emmastraat % GROOTSTE # I
2omvoorb,|V^ kollektie y BüüflABN-Bank
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Gemeenten zeggen bureau Slachtofferhulp subsidie toe

Pieter van Vollenhoven!
op werkbezoek in Venlo

Limburgs dagblad provincie



Limburgs Dagblad

Najaar
Volgens Marthè Honings uit Sit-
tard, voorzitter van de kringgroep
Molenbron van de Vereniging voor
Liefhebbers en Fokkers van Duitse
herdershonden en de stichting
Hond en Vriend, kan misschien al in
het najaar met de aanleg begonnen
worden.

Conferentie
vrouwenstrijd

SITTARD- Als voorloper op de JaJdelijke conferentie over de vr^wenstrijd en effectiviteit in de jajf?
'90 wordt donderdag 26 april in S*
tard een bijeenkomst gehouden-^
vergaderingen vinden in de W^van 23 tot 28 april in het hele la*
plaats en dienen als basis voor ■*
koers die de vrouwenbeweging
de jaren '90 wil gaan varen.

De voor-conferentie begint om 'uur als de deelneemsters in we1*groepen verschillende zaken &■.
bespreken. Om 13.30 uur houdt W
rijke Prins een inleiding die detl'
'Van boterzacht naar spijkerh*J
emancipatiebeleid' meekreeg.
14.15 uur is tenslotte de ronde tal*
discussie, gevolgd door een zaald**
cussie.

Het plan van beide verenigingen
zou moeten bijdragen aan de oplos-
sing van specifiekeproblemen zoals
het uitlaten van honden en honden-
poep. Beide organisaties vinden het
de realisering van het probleem be-
taald moet worden van de op-
brengst van de hondenbelasting.
Deze wordt in Geleen overigens
twee keer zo duur.

Expositie over
opsporen van
milieudelicten

Tijdens het gesprek met de Geleen-
se ambtenaren kwam overigens niet
alleen het speelveld aan de orde.
Beide verenigingen willen graag
uitbreiden, omdat de belangstelling
voor de cursussen erg groot is. Het
hele weekend en avonden zijn ge-
vuld met gedrag- en gehoorzaam-
heidscursussen en ook de eigenaren
van Duitse herders hebben terrein
nodig om hun hobby naar behoren
uit te kunnen oefenen.

„Over belangstelling hebben we
niet te klagen. Er zijn zelfs al veel
aanmeldingen voor de cursussen
die in juni beginnen. De behoefte
aan enige hulp en advies is groot bij
de opvoeding van honden", heeft
Hpnings ondervonden. Zo groot
zelfs dat hij van plan is een boekje te
gaan schrijven over de opvoeding
van de hond.

Van onze veslaggever
ARCEN - In de kasteeltuinen V*J
Arcen houdt de groep Bergen VT
de rijkspolitie Limburg van 3 tot 11
met 26 augustus de expositie 'R'JvJt
politie, Natuur en Milieu. De e*Pj
sitie is bedoeld om het publiekrtl*"
bekend te maken met het opspo'Jti
van milieudelicten. Milieuambtel^*:ren zullen voorlichting geven °v^ §
opsporingen vervolging van mül^ n
overtredingen. De expositie is ».
richt op de verschillende vorfl1 \
van verontreiniging, geluidsov, \
last en dieren- en natuurbesd1 v
ming. g

Boek
„Er is natuurlijk al heel wat te koop,
maar al die boeken gaan uit van één
lijn. Ik kan wel 100.00 uitzonderin-
gen bedenken die dan niet meer ter
zake zijn", zegt de hondenliefheb-
ber in hart en nieren. Als hoofdin-
structeur van Hond en Vriend krijgt
hij wekelijks te maken met veel pro-
bleemhonden of beter gezegd, pro-
bleembazen.

„Wij zijn de enige stichting waar de
mensen met hun honden ook oefe-
nen in de stad. Bovendien volgt na

Reünie oud-student'
HEERLEN - Oud-studenten vjj
het voormalig internaat St. Bert1*!
duscollege Lilbosch in Pey-E'al
houden zaterdag 28 en zondag?!
april een reünie in Motel Van "%
Valk in Heerlen. Aanmelden *nog bij Will Thelosen, tel. 0-2529°"

officiële mededelingep
GEMEENTE BEEK (L) GEMEENTEBESTUUR \

OPENBARE BEKENDMAKING V3I1 VAALS
De burgemeester van de gemeente BEKENDMAKING "Beek (L) maakt, ter voldoening aan De burgemeester van Va
het bepaalde in artikel 22 van de maakt ter voldoening aan het n
Wet op de ruimtelijke ordening, be- paalde in artikel 22 van de We'j
kend dat de gemeenteraad in zijn de Ruimtelijke Ordening bek^vergadering van 12 april 1990 heeft dat de raad van die gemeentej
besloten te verklaren dat een be- zijn vergadering van 9-4-*1
stemmingsplan wordt voorbereid heeft besloten te verklaren 'voor een gedeelte van het centrum wordt voorbereid de wijztë',
van de kern Beek (Marktplein en Van het. bestemmingsplan v
omgeving). het perceel:
Bedoeld besluit ligt, met de daarbij- 1. St. Jozefplein Vaals, kadastf
behorende en als zodanig gewaar- bekend sectie A, no. 6901; .
merkte tekening, waarop de perce- 2. Mamelis 1, Lemiers, kadastf,
len in gele kleur zijn aangegeven, bekend sectie A, no. 8821, °ö
met ingang van 23 april 1990 ter ge- 8846 en 8435.
meentesecretarie (afdeling grond- Het voorbereidingsbesluit en ,|
gebiedzaken, sector bouwen en wo- daarbij behorende tekeningen j

nen, kamer 29) voor een ieder ter in- gen vanaf 23-4-1990 ter geme^
zage. Op deze dag treedt dit besluit secretarie, afdeling grondgeb'1
in werking. zaken, von Clermontplein 15JVaals, voor een ieder ter 'vü^rn

Beek (L), 20 april 1990. „ . on ., 1QüftVaals, 20 april 1990
De burgemeester voornoemd, D burgemeester voornoe md.A.G.J. van Goethem. w g M*, A Damen

" NIEUW I 5N2002KUNSTVEZEL

" Kleurecht en vormvast kwallteltshaarwerk voor
dames en heren.

Kaalheid hoeft niet!!!
" Door de nieuwste bevestigingssystemen een

ideaal draagcomfort, ook vacuüm. ■'

" Levering via alle ziekenfondsen.

" Reparatie en verzorging van alle haarwerk.

" Bel voor Informatie, 's Maandags gesloten.

(^JJI^ emile haarstijl
Stokstraat 16, Maastricht Tel. 043- 212767 S

LET OP!
Spoedverkoop
bruidskleding

en lederen kleding.
Vandaag: 12.00-18.00 uur
Zaterdag: 10.00-16.00 uur

Bruids- en leermode Carla v. Silfhout
MOTEL HEERLEN, TERWORM 10, HEERLEN^ I

Geleen positief over
voorstel hondenclubsZELF KIEZEN WAT DE PRIJS

VAN ÜW KEUKEN WORDT
U kiest zelf wat de prijs van uw keuken **T»ti iÉ^w» IDEALE KEUKEN

ü betaalt natuurlijk de allerlaagste prijs. P!^! aLS onze keuken Plantafe'- De keuken-
Wij hebben als enige importeur (van bekende I «_!«»>-<* - -** - w|, - |y elementen zijn op maquette schaal
merken) bedongen dat dekeukens planover- I JÉ*? >-» * .i* *~~ IflP^lilllÈ lop 8 aanwezig, waardoor uzelf uw

DiAAxccKt—I 11 "K-RS \ COMPUTER GESTUURDE TEKENINGEN \ \ Wf-- JUïSitAI fc N PLAATSEN -[ M|, "3^2^ \ Naast een foto van de reële keukenopstelling l \fl JÊÊ K^Üf
Wij monteren bij ons enplaatsen bij ven u \1 "V A Mgt uWj uw bezoek direkt tekeningen mee \ fIJIË lfheeft toch een scherpe prys. _ W \ van uw keuken P|us van de technische 1 \JÈ §

4—'^mmmm T\ X\T yë^Èè^--^ voorzieningen. '^SjlllT'"*">*liS| | r^pgi^_^. , j i iMut^.
La Belle Vie Heerlen BV Sw^JTW ■ \É\m<)MMmO I iv^V? —U- La Belfe Vie Beek BV
Hambeukeroord 90 HEERLEN <dML/\A/ fjJrCJ*5/tVl\s, W wAS—U- DSM-straat 5 BEEK
Tel: 045-412233 ' I I I I Tel: 04490 76455HET MOOISTE TEGEN DE SCHERPSTE PRIJS 'II_JIL_IIIIIIIII l ' < l I l l I l l I

\

-fëi ÉT 'sw^<^li
f W \\We& '*"m\ W^^SmU WmMM WiféiWmmmds
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De opwindendste Golf.
Bel 06-0365

Ziet hij er niet ongelooflijkgoeduit, die Golfmet sportief pakket?
Bel gratis 06 - 0365 (voor vrijdagavond 12 uur) als u 'm beter wilt leren kennen.

(^)Volkswagen.Wie anders?
\\AA/ MET KATALYSATOR

Het sportief pakket is verkrijgbaar op elke Golf CL en Golf GL en kost u tijdelijk geen f 3.675.-maar slechts f 1.750.-. De goedkoopste Golf metsportief pakket is dan f 24.800.- + f 1.750,- — f 26.550.-.
Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen inclusief BTW exclusiefafleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pon's Automobielhandel BV. Postbus 72. 3800 HD Amersfoort.
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Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen Datver-
mindert dl gauw de
spanning. Zo komt een
gesprek vlotter op
gangen gaan weelkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(iccl stol leraars

vvi'ii <lc tijd.

mWnVMïViiiiw
■■■■■■■■JXiM

Jaarlijksworden4o.ooo
Nederlanders getroffen
dooreen hartinfarct ennog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en op vele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerkt om dit onvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk is gebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Het bezuinigings-
beleid van de overheid. biedt voor dat onderzoek
echter steeds minderruim-
te. Uw giftzorgter voordat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef 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. SUtE

KMBt^fißÉlWiWfMffjj.ïijJu-i a^" : ■ As§Ëp!' ■BBBESyL y^jt -y Alleen bij Smeets Mercedes-Benz
wordt de service uitgevoerd door

aSS -t^HbLI ' hooggeschoold personeel en met
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GELEEN - Vertegenwoordigers
van de gemeenteGeleen hebben po-
sitief gereageerd op de plannen van
de twee hondensportverenigingen
om nabij het sportveld aan de Bos-
weg een speelveldje voor honden
aan te leggen.

de praktijkles een theoriegedeej'
We helpen onze cursisten zo goed
het kan. Toch moet me van het h»
dat veel mensen zonder na te de
ken besluiten een hond te neme'
Wie een auto koopt weet er do<*
gaans alles van. Van een hond **■
ten ze niets. Eigenlijk zouden 'moeten gaan denken als een horjj
Toch is het opvoeden van een hoj
simpel. Zelfs zo simpel dat het do*
de eenvoud moeilijk wordt."

Binnen drie weken vindt een ge-
sprek plaats met de nog te benoe-
men wethouder van grondzaken
over de voorwaarden. De grond
waarop het speel- annex uitlaatveld
gerealiseerd moet worden, wordt nu
nog gepacht door een landbouwer.
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Beweging gestalte geven, weten
dat U een christendom voorstaat
dat op talrijke punten van doctri-
nele, praktisch-morele en disci-
plinaire aard afwijkt van hetgeen
paus en bisschoppen voor we-
zenlijk in deze houden."

Boom 'opgezet' voor
een schoner milieu

" VNZ-voorzitter Weijers (midden), deputé Mastenbroek (links) en burgemeester Tonnaer
planten de laatste boom na de officiële overdracht van het bos.' Foto: peterroozen

Mgr Gijsen niet naar
Acht Mei-bijeenkomst

Bisschop van Roermond: 'Keerl U om'

schoppen als de enige basis voor
hetKerk-zijn aanvaardt, aldus de
bisschop van Roermond in een
brief aan de voorzitter van de
AMB, L. Stael-Merkx. In een pa-
rafrase op het thema van de ma-
nifestatie Deze wereld omge-
keerd, schrijft mgr Gijsen te bid-
den voor een 'Acht Mei Bewe-
ging omgekeerd.
Vanuit zijn verantwoordelijk-

ROERMOND - 'Keert U om.
~$ is de reactie van bisschop
hijsen van Roermond op de uit-
nodiging van de Acht Mei Bewe-eg (AMB) aanwezig te zijn bij
£e manifestatie op 12 mei in

Aanwezigheid op de ma-
Jüfestatie zou 'verraad van eigen
i?ePing' zijn zolang de Acht Mei
oeweging niet van harte de ver-
kondiging door paus en bis-

heid als bisschop voor het zuiver
houden van het katholieke ge-
loof en voor de waarachtige ge-
stalte van deKerk wijst mgr Gij-
sen erop dat hij hetgeen de Acht
Mei Beweging als inhoud en
strekking van het Kerk-zijn pre-
senteert, in vele opzichten voor
onjuist houdt en ook misleidend
vindt.
„U en de anderen die mede de

Fundamenteel
In een brief aan depriesters, dia-
kens en religieuzen in het bis-
dom Roermond vraagt Gijsen
hen dringend 'U niet te laten
misleiden door fraaie slogans of
een 'gezellig samenzijn', maar U-
vanuit Uw fundamentele ver-
bondenheid met de ware Kerk
van Christus verre te houden van
deze bijeenkomst. Hier geldt het
woord van Paulus: 'Wie staat, zie
toe dat hij niet valt. Houdt U aan
wat de Kerk U bij monde van
paus en*bisschoppen voorhuodt
en als de juisteweg wijst."

Begrip voor gevecht van de akkerbouwers

'Laatste strohalm'
voor gedeputeerde

I» . Van onze verslaggever
A^ASTRICHT - Het provinciaal bestuur van Limburg heeft
u jpipvoor het gevecht dat de akkerbouwers leveren om hun■^rijfstak te laten voortbestaan en er een redelijke financiële
v Sls aan te geven. Als waarnemend commissaris der koningin. rzekerde gedeputeerde E. Mastenbroek dat gisterochtend■e' go"1 6en c^ertiStal Limburgse agrariërs die hem in hal van het

A LAY emement een petitie kwamen aanbieden, bestemd voor
:p° Vaste Kamercommissie voor landbouw.

Flevoland, Zuid-Holland,
Utrecht en Gelderland hun zoge-
noemd 'welzijn-bos'. Voor het
einde van deze maand gaan in
nog twee provincies de bomen
de grond in. In het najaar volgen
de resterende provincies.

Schenking
De bomen zijn geschonken in
het kader van de VNZ-actie Ge-
zond Groen. De VNZ, eenvereni-
ging van 43 regionale zieken-
fondsen, wil hiermee een bijdra-
ge leveren aan een beter en scho-
ner milieu. Niet alleen omdat de
problematiek van de volksge-
zondheid vergelijkbaar is met
die van het milieu. De gezond-
heid van de mens is ook verbon-
den met de kwaliteit van de om-
geving waarin hij leeft.

cruts met een bord waarop de vraag:
„Mag ik ook nog akkerbouwer wor-
den?"

port van de commissie van goede
diensten", verduidelijkte Frits Hei-
dens.

Mastenbroek was er duidelijk op uit
de bezorgde akkerbouwers een hart
onder de riem te steken. „Als geen
ander weet het provinciaal bestuur
van Limburg wat de gevolgen en
consequenties kunnen zijn van her-
structureringsprocessen zoals, die
zich nu ook in de landbouw voor-
doen. Een dergelijk proces heeft be-
langrijke gevolgen voor de onderne-
mer, maar ook voor de mens en het
gezin achter hem".

De deputé herinnerde er vervolgens
aan dat het provinciaal bestuur, sa-
men met de LLTB, bezig is plannen
te ontwikkelen voor „een perspec-
tiefvolle landbouw" in het Mergel-
land. Hij beloofde bij de Kamer-
commissie te zullen' bepleiten dat
voldoende financiële middelen be-
schikbaar komen om de herstructu-
rering in de landbouw te begelei-
den.

reeds 24 jaar lid van de Provinciale
Staten en maken deeluit van dezelf-
de fractie.

Onopvaljend bevond zich onder de
aanwezigen nog iemand in een dub-
belrol: drs Cyriel Lebens, Statenlid
en in het dagelijkse leven hoofd van
de Coöperatiedienst van de LLTB.
Na Pierre van Horen uit Helden-Be-
ringe trad Frits Heidens uit Swal-
men naar voren om als voorzitter
van de Akkerbouwcommissie van
de LLTB de tekst van de petitie
voor te lezen.

„Wij eisen dat de adviezen van de
commissie van goede diensten als-
nog onverkort worden overgeno-
men, dat daarvoor voldoende finan-
ciële middelen beschikbaar worden
gesteld, dat de Nederlandse rege-
ring zich in Europees verband sterk
zal maken de adviezen van de com-
missie te doen uitvoeren...." Mét de
petitie kreeg gedeputeerde Emiel
Mastenbroek een strohalm aange-
boden. „Symbolisch voor het rap-

Van onze verslaggever
SITTARD - „Een bedreigd mi-
lieu en een verzekerde die medi-
sche hulp en verzorging nodig
heeft, verdienen bijzondere aan-
dacht. Zij hebben immers kwets-
baarheid gemeen. Het is onze
taak daaraan iets te doen. Daar-
voor zijn we vandaag hier. We
zetten een boom op voor een
schoner milieu van de toe-
komst." Met die woorden droeg
voorzitter S. Weijers van de Ne-
derlandse ziekenfondsen giste-
ren de nieuwe aanplant voor een

12.500 bomen tellend bos in Sit-
tard over.
De Vereniging van Nederlandse
Ziekenfondsen (VNZ) heeft Lim-
burg, net zoals de andere provin-
cies, een bos cadeau gedaan. Dat
is gebeurd ter gelegenheid van
het 12,5-jarig bestaan van de
VNZ. Het provinciebestuur van
Limburg heeft in overleg met
Sittard een hellinggebied aan
zuid-oostrand van de gemeente
aangewezen voor de jonge aan-
plant.
Eerder kregen al de provincies

Voortzetting regionale
steun Limburg bepleit

Petitie
Een beminnelijk glimlachende de-
puté Mastenbroek en een al even
vriendelijke griffier Gudde stelden
de akkerbouwers snel op hun ge-
mak. Hun woordvoerder, LLTB-
voorzitter Pierre van Horen, kende
al helemaal geen plankenkoorts
toen hij de waarnemend gouver-
neur toesprak. Beiden immers zijn

J#e ri
l00°P Van de dag Werd de Peti"AS&in oorgeseind naar het Haagse

!vjjget ner>hof. Als bijlage ging een uit-
"Pte weergave mee van het be-ëdigend Speechje van de deputé.

*- k
a ***1p en landbouwtrekkers en en-

vón Personenauto's waren ze reeds
fel/ acnten naar het gouvernement
vat Amen. Bij de ingang kreeg iedei
t*rUk en een stronalm in de hand ge-

>ll Jl'op ' "^wee forsgebouwde mannen
'< i|t

6§en een spandoek met daarop
é V,*6'"1" -Akkerbouw Limburg:
f de P de afbraak!" Naast hen stonde%rige Gaston Kallen uit Hoog-

staande economische activiteiter
en werkgelegenheid. De 10 kilome
ter bepaling moet uit deze regeling
worden geschrapt. Daarnaast word
in de brief gewezen op het belang
van de innovatiecentra.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De extra
economische steun voor het
zuiden van Limburg en met
name de Oostelijke Mijnstreek
moet de komende jaren wor-
den voortgezet. Dat schrijft
het Limburgs Provinciaal So-
ciaal Economisch Overleg Or-
gaan (PSEOL) aan minister dr
J. Andriessen van Economi-
sche Zaken. In dit overlegor-
gaan zitten het provinciaal be-
stuur en het Limburgse be-
drijfsleven.

Het PSEOL pleit voor het voortzet-
ten van het PNL-beleid (inclusief
spreidingsbeleid) voor deOostelijke
Mijnstreek. Een wens die gezien de
politieke steun hiervoor in de Twee-
deKamer bijna zeker door hetkabi-
net zal worden gehonoreerd. Verder

zou de Oostelijke Mijnstreek de ko-
mende twee jaarook nog in aanmer-
king moeten komen voor subsidies
die de EG ter beschikking stelt aan
'zwakke' regio's.

In de brief schrijft de PSEOL dat
door de extra steun in de afgelopen
jaren de sociaal-economische posi-
tie van Limburg aanzienlijk is ver-
sterkt. Dat laat echter onverlet dat
in Zuid-Limburg, zo wordt in de
brief vermeld, nog veel te veel men-
sen geen baan hebben. Het hoofd-
doel van het regionaal beleid moet
volgens het PSEOL dan ook de ver-
sterking van het sociaal-econo-
misch draagvlak zijn om zo de con-
currentiepositie van Limburg te
versterken.

Hetregionaal beleid zal zich moeten
concentreren op het stedelijke
knooppunt Maaastricht/Heerlen en
het logistiek knooppunt Venlo/Te-
gelen en de Eurregio Maas-Rijn en
de grensregioRijn-Maas Noord.

Steun
Verder wordt een pleidooi gehou-
den de Industriebank LIOF vol-
doende te blijven ondersteunen, zo-
dat die dezelfde doelstellingen kan
nastreven als tot nu toe.

Het is daarnaast een noodzakelijke
voorwaarde dat de IPR-regeling
nog ten minste vier jaar wordt ge-
handhaafd. Die moet volgens de
PSEOL wel meer worden gericht op
het behoud en uitbouw van al be-

HORST - De 27-jarige autobestuur-
ster G. Jacobs uit Horst is gister-
morgen om acht uur in Venray om
het leven gekomen toen haar auto
op de kruising Veulenseweg-Kooi-
weg in botsing kwam met een auto
bestuurd door een 24-jarige Helde-
naar die geen voorrang verleende.

Jonge vrouw
verongelukt

Winkels in
Maastricht op
5 mei gesloten

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - De Maastrichtsi
winkeliers volgen het advies vai
hun overkoepelende vereniging ei
blijven op Koninginnedag en zater
dag 5 mei gesloten. Dit heeft cci
woordvoerder van de Federatie ei
Ondernemingsverenigingen Onder
nemers Maastricht gisteren ver
klaard. Bij deze Federatie zijn onde
andere de winkeliersverenigingei
CIMA (binnenstad) en Wyck Pro
motion aangesloten.

De 30ste april is een officiële feest
dag. De sde mei is slechts één kee
in de vijfjaareen 'echte' feestdag ei
dat is dit jaar. De winkeliersvereni
gingen mogen vijf officiële feest
danwei zondagen per jaar aanwij
zen, waarop de winkels open blij
ven. „Voor ons is 5 mei ook een na
tionale feestdag. Dus wij hebben n,
centraal overleg besloten dicht b
blijven," aldus de woordvoerder.

Een woordvoerder van de winke
liersvereniging CIMA vertelt dat d<
winkels in de binnenstad van Maas
tricht met Hemelvaart wel geopenc
zullen zijn.

Aan Golden Ten komt een eindeWoordenboek niet
afhankelijk van
Hasseltse steun

een woordvoerder van justitie
te Maastricht.

digheidsspel is, maar justitie is
het daar niet mee eens en stelt
vanaf den beginne dat het om
een kansspel gaat en dat dus de
Wet op de Kansspelen van toe-
passing is. Die wet verbiedt
Golden Ten. In de meeste ge-
meenten in ons land werd via
de Algemene Politie Verorde-
ning(APV) een stokje gestoken
voor de eventuele komst van
zon casino. In enkele plaatsen
ontbrak echter een bepaling die
het voor Golden Ten onmoge-
lijk maakte een club te begin-
nen, en daar kwamen snel van
dit soort casino's van de grond.

Een rapport van prof. Wagenaar
van TNO te Delft hielp justitie
echter een handje. Door dit rap-
port, waarin uitvoerig verslag
wordt gedaan van tests met het
spel, wordt de bewijsvoering
vergemakkelijkt. Het Hof in
Den Haag accepteerde het rap-
port als bewijs, dat Golden Ten
een kansspel is. Als de Hoge
Raad als hoogste rechtspreken-
de orgaan in Nederland die me-
ning bevestigt, dan is definitief
het Golden Ten-balletje stilge-
legd. Die uitspraak van de
Hoge Raad wordt overigens di-
rect na de zomer verwacht.

IVan onze verslaggever
M/U - Alhoewel het pro-

B^lgi tuur ervan overtuigd is datn^ de uitgave van het op stapel
BVb - Woordenboek van Lim-
I Dialecten niet in financieel

jf*»!-, zal steunen, wil het nog"Vle °ordeel uitspreken over even-
> c°nsequenties voor de samen-
; në van het werk.
/ \xx'S v?^ 11 eerst de resultaten afwach-

!SgAA een gesprek dat de begelei-
%tw?mmissie van het project

A^ort zal hebben met de Be-
Nny e Deputatie in Hasselt. De
Nen HSle heeft GS intussen laten
Aei-*n hat uitblijven van Belgische

[, de planning niet in de wegL le staan.
I*oiSVbn° iale staten van Nederlands

v"1 4fif stelden in 1987 een bedragAV A,b4-000 gulden beschikbaar
Ir 1het*1 Versnelde totstandkoming|^rm;,Woordenboek. Daarbij werdJtuttig *ellJk bepaald dat in 1993

/ '! n «ür! a^*everingen gereed moe-J waarvan vijftien reeds in

Het zijn nog steeds plaatsen waar
behoorlijk wat geld over de
balk wordt gegooid, maar als
het aan de politiek en aan justi-
tie in Nederland ligt, niet lang
meer. Het Golden Ten-casino,
waarvan we er in Nederland
zon 60 tot 80 hebben, zal niet
lang meer bestaan, dat is inmid-
dels wel duidelijk geworden.
Dat betekent dat in Zuid-Lim-
burg twee casino's in Land-
graaf hun deuren moeten slui-
ten en in Midden-Limburg het
casino in Maasbracht. Het
wachten is nog op een uit-
spraak van de Hoge Raad, ter
bevestiging van een arrest van
het Hof in Den Haag van 13 ok-
tober 1989, waarin bewezen
wordt geacht dat Golden Ten
een kansspel is en geen behen-
digheidsspel.

het een kansspel. Mensen gaan
ervan uit dat het allemaal goed
gaat. Niemand controleert ach-
teraf of het spel correct is ge-
speeld. Niemand ziet een even-
tuele fraude,' zegt de heer Pol-
ders, secretaris van de Raad
voor de Casinospelen in een in-
terview.

Justitie in Maastricht zegt geen
aanwijzingen te hebben dat
spelers van het Golden Ten-
spel in Zuid-Limburg 'bedon-
derd' worden. „Mensen zouden
dan daarvan aangifte moeten
doen en daarvan is bij ons in
ieder geval niets bekend.^Even-
tuele fraude is een zaak van de
belastingen, dus van de fiscale
autoriteiten, daarvan hebben
wij ook geen kennis," aldus het
Openbaar Ministerie in Maas-
tricht.

Maar ook al wordt er eerlijk ge-
speeld in de Golden Ten-casi-
no's, ze blijven in de ogen van
de overheid illegaal. Wat ge-
beurt er de dag nadat de Hoge
Raad zich uitspreekt? „Dan
staan wij niet meteen op de
stoep van het casino om de
zaak stop te zetten. Zo werkt
dat niet. De exploitanten zullen
eerst de kans krijgen zelf con-
clusies te trekken uit die uit-
spraak."

wim dragstra

Vanaf 1983 kent Nederland het
fenomeen Golden Ten-casino.
Er wordt een soort roulette ge-
speeld met een balletje op een
hellende schijf. De casino-ba-
zen beweren dat het een benen-

„Alser iets is waarmee jede men-
sen kunt bedonderen, dan is

geantwoord op vragen van
Tweede Kamerleden.

De casinobazen zien de bui al
hangen. Ze hebben een stich-
ting in het leven geroepen om
hun zaken te behartigen. Het is
de Nationale Stichting Golden
Ten. Deze stichting probeert
van de overheid gedaan te krij-
gen dat alle Golden Ten-casi-
no's worden gelegaliseerd. Een
deel van de winst die de casi-
no's maken wil de stichting be-
schikbaar stellen voor de op-
vang van gokverslaafden. In
tweeërlei opzicht is dat een
vreemde uitspraak van de Gol-
den Ten-stichting. In de eerste
plaats geeft men met de vraag
tot legalisatie toe dat Golden
Ten-casino's illegaal zijn en in
de tweede plaats wordt door
geld beschikbaar te stellen voor
gokverslaafden min of meer
toegegeven dat het spel een
gokspel is en dus geen behen-
digheidsspel.

„In dat soort gevallen moest dus
bewezen worden dat het om
een kansspel gaat. In eerste in-
stantie is dat geprobeerd via
observatie van het spel. Daaruit
bleek snel, dat het geen behen-
digheidsspel is, want de kans
om te winnen is voor een geoe-
fend speler niet groter dan voor
iemand die voor het eerst
speelt. Het heeft niets met be-
hendigheid te maken," aldus

Niet alleen op justitieel gebied
worden de poten onder de Gol-
den Ten-tafel vandaan gezaagd,
ook de politiek houdt zich er
mee bezig. De politieke wil is er
om in heel Nederland een einde
te maken aan de illegale casi-
no's. De minister heeft dat

nieuws analyse
Actievoerende akkerbouwers luisteren aandachtig naar de toespraak van deputé Mastenbroek. Foto: widdershoven

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

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

hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm. Onroerend
Goed en Bedrijven Transakiies ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte 10 millimeter Foto s. logos en
Illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
pef kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Ejewi|snummers 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 1 m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij'kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CeDuco Summo Scanner) 2230 b

Vermist/Gevonden

Beloning!

’ 5.000,- beloning voor het terugvinden van gestolen geld,
omstr. 11 april, Eindstraat 12, Brunssum.

Inlichtingen Politiebureau Brunssum. Tel. 045-252555
(Reacties worden vertrouwelijk behandeld).

Personeel aangeboden

Riool of afvoer verstopt
De Vos - Sittard

Tel. 04490-18537 ,
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Zeer ruim ervaren D.J. b.z.a.
voor iedere dag in de week,
met negen jaar ervaring, i.b.
v. eigen vervoer. Te1.0475-
0-20760.

HUISMAN heeft nog tijd
over. Br.o.nr. B-4331 LD.,
P.b. 3100, 6401 PP Heerlen
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.

Personeel gevraagd

Schoonmaakbedrijf Fortron BV
vraagt voor de zaterdag

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

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

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.

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

—iMp^rEN MONTAGEBEDRIJF

3 VAN"DAAL - DIETEREN B.V. "3pti mil —;
Oud Roosteren 33, 6116 AB Roosteren.

Tel. 04499-3182.
Wij vragen met spoed zelfstandige

C-bankwerkers
en pijpmonteurs

met ervaring. Bellen tijdens kantooruren.
Steakhouse Leon in Amstenrade vraagt

Part-time serveerster
enige ervaring strekt tot aanbeveling.

Inl. 04492-2752.
"

Frijns Maintenance Services
Wij zoeken op korte termijn

Constructiebankwerkers
voor diverse projekten in Limburg. Wij bieden een

veelzijdige baan in een snelgroeiende onderneming, die
klantgericht werkt. Inl. J. Frijns, Reymerstokker Dorpstr. 96,

6274 NN Reymerstock. Tel. 045-271958.
Bloemenhuis Spruit vraagt een

Binder/bindster
filiaal Hulsberg. Aanmelden maandag, dinsdag en

woensdag 17.00-19.00 uur, Kerkstraat 28 Hulsberg.

Banketbakkerij Lok
zoekt

le'of 2e bediende
Geen nachtwerk. Werkuren in overleg. Goede verdiensten.

38-urige werkweek. Soll. na tel. afspraak 04454-1545.
Vaals, Maastrichterlaan 28.

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

Te .bevr.: Metselwerken van deKleut BV, Boesberglaan 3
Landgraaf. Tel. 045-311625 na 19.00 uur 045-319469.

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt

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

Interesse? Bel:
Voor informatie:

04490 - 1 42 22, Jeanerte Vaessen ,
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

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

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

MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT3
Excl. parenclub in Zuid-Frankrijk (Cote D'Azur)

vraagt voor mei-augustus:
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 PP Heerlen.
I.v.m. uitbreiding aktiviteiten gevraagd chauffeur voor

Kip auto
en chauffeur voor

internationaal vervoer
voor

aanhangwagen combinatie
Nicßrassé BV, tel. 045-241574.

GSC vraagt
voor directe indiensttreding:

EERSTE PIJPFITTERS
ARGONLASSERS G 6

CO2 LASSERS
STEIGERBOUWERS

IJZERWERKERS
CONSTRUCTIESCHILDERS

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

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

Hoveniers
Cultuur Techn. Hoveniers-

bedrijf te Sittard.
Tel. 04490-20594.

Becu-bouw vraagt voor div.
projecten in Keulen en

M-Gladbach.
Metselaars

voor accoordwerk Duits verz
Hoog accoordloon. Melden

tel. 045-351655.
Dactylo Uitzendburo

zoekt met spoed

stevige,
gemotiveerde

produktie-
medewerkers

m/v
voor de vleesverwerkende

industrie. Deze banen, die in
de dagdienst plaatsvinden,
bieden goede verdiensten

en toekomstmogelijkheden.
Info: Dactylo Uitzendburo
Sittard, Rijksweg Zuid 63,
04490-14190 en Beek,

Stationsstr. 9, 04490-74404
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. CHAUFFEURS in be-
zit van groot rijbewijs voor
levensmiddelenzaak in
Duitsland. Beako GmbH en
Co. Goldsteinstrasse 68,
5176 Inden-Lamersdorf.
Tel. 09-49-2465-1094/1097
Autoweg Aken-Keulen afrit
Weissweiler.
FRITUREHULP gevr. m/v
voor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.
Met spoed gevraagd erva-
ren PIJPFITTERS. Fa. La-
werkon, tel. 045-753737.
Gevraagd op korte termijn
een BLOEMIST(E) voor
bloemenzaak in Geleen,
eventueel part-time. Br.o.nr.
B-4271, LD. Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Wegens uitbreiding van ons
bestand zoeken wij goed
uitziende DAMES en heren
voor foto, video en reclame
reportages. Galucci Models.
Gebr. Hermansstr. 11-13,
M'tricht, 043-257869.
Personeel gevr. om met de
KERMIS mee te reizen. Bel
voor info 18, 19 en 20 april
045-417149.

Diverse part-time VER-
KOOPSTER voor snackbar
te Kerkrade (2 avonden).
Tel, info 045-457845.
Bent u die ervaren VER-
TEGENWOORDIGER nu
gestopt/gepensioneerd,
door omstandigheden zon-
derwerk die nog graag 1 a 2
dagen per week de baan op
zou willen, regio Zuid- en
Midden Limburg, doelgroep:
supermarkten en tijdschrif-
tenzaken, verdiensten
’l5,- per uur, kleine provi-
sie, km. vergoeding. Tel.
09-3287786810
HULP gevraagd voor friture
te Sittard. Tel. 04490-19776
na 18.00 uur.
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.
Ristorante Italiano Da Mario
vraagt jonge SERVEER-
STERS (part-time). Soll. na
17 uur. Tel. 045-712021.
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.
Privehuis Michelle vraagt
leuke MEISJE, hoge ver-
diensten. Tel. 045-228481.
Dringend DAMES gevr. voor
privé en escort. Tel. 045-
-462805.
VERKOOPSTER gevr. tij-
dens de Lentebeurs in het
Mecc. Tel. 05910-15334 na
20.00 uur.
Ervaren ZANGERES zoekt
ervaren Top-40 band. Tel.
045-221377.
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 en/. 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.
SCHOLIER of student met
rijbewijs als zaterdaghulp
voor drukkerij in Geleen.
Van 8.00-14.00 u. Voor div.
werkzaamheden. 04490-
-55030 (vrijd. 15.00-17.00 u.)
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.
LUNCHROOM 't Loon BV te
Heerlen vraagt voor uitbrei-
ding van haar team enkele
serveersters tot 22 jaar en
een buffethulp van ca. 18
jaar. Tel. 043-648565.
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 PP Heerlen.
Zoek jij VAKANTIEWERK?
Wij hebben nog plaats voor
onze: bediening; catering;
schoonmaak en keuken. Bel
even naar: Gustaaf Scnadi-
navian Restaurants, grens-
overgang Heerlen/Aken.
045-443711.
Gustaaf Scandinavian RES-
TAURANT zoekt: gelegen
bij grensovergang Heerlen/
Aken: Kassières voor 36 uur
per week of 24 uur per week
Kelners/serveersters voor
36 of 24 uur per week. Wij
bieden: salariëring volgens
CAO horeca, vakantiedagen
volgens CAO. Tel. reacties:
045-443711.
Gevr. vlijtige eerlijke HULP
in de huish. die goed strijkt.
3-4 ochtenden p.week voor
enkele uren te Aken-Lau-
rensberg. Zat. v.a. 9.00 uur.
09-49-241171822.

Gevraagd zelfstandig wer-
kende KOK M/V met erva-
ring voor full-time baan. Tel.
043-213059.
Gevr. BABY-SIT voor enke-
le avonden per week, liefst
oudere vrouw, 045-463616.
Nette HULP gevr. voor frit.-
afd. enige erv., koffieshop-
cafetaria 't Euveke Bruns-
sum. Werkt. 12-18 u., 's
zondags gesloten. Tel. 045-
-271718.
Zanger zoekt voor show-op-
tredens: blonde, zeer goed
uitziende JONGEDAMES
va. 20 jr. Gevoel v. ritme en
eigen vervoer. 045-424598.
Zelfst. WERKSTER gevr.
voor 2 middagen per week.
045-713841 na 18.00 uur.
JONGEMAN gevraagd voor
bloemisterij, leeft. 18-20 jr.,
part-time, liefst met rijbew.,
ervaring met bloemen ge-
wenst. Bellen vrijdagmiddag
en zaterdag 045-750057.
OBER gevr. voor vrijdag- en
zaterdagavond. Tel. 045-
-222250.
Gevraagd: BETONTIM-
MERLIEDEN voor Duitsland
045-457620.
Nieuw privéadres vraagt
dringend charmante ASSI-
STENTE'S. Intern mog. Tel.
04490-75028.
Gevr. nette, vlotte, jonge
vrouw of meisje (Ift. pim. 16
en pim. 40 jr.) voor HULP in
friture, voor enkele dagen
per wk., enkele uren per dag
Bel v. afspr. 04404-1253.
Gevraagd SERVEERSTER
plusm. 20 jaar, plusm. 20 u.
p/wk., represent. Telefon. na
17.00 uur 045-271982.

GROEPSVERVOER-
CHAUFFEURS M/V ge-
vraagd, klein en groot rijbe-
wijs, part-time. Pers. aan-
melden Akerstraat Noord
132, Hoensbroek.
Dames. Voorjaar, de tijd om
weer actief te worden. Een
groot Zweeds cosmetica-
huis biedt u div. mogelijkhe-
den tot BIJVERDIENSTE.
Bel vrijbl. voor ml. na 12.00
uur 045-228035.
Gevr. Supermarkt-Kerkrade
VERKOOPSTER-Kassiere,
18-22 jr., enige erv. vereist,
38 u. p. week, tel. afspraak,
045-461199. <
Gevr. VERKOOPSTERS
(Full en part-time) Slagerij
America, St. Pietersstr. 44,
Kerkrade. tel. 045-456435.

Wegrestaurant Bocholtz
zoekt z.s.m. zelfstandig
werkende KOKS en leerling
koks. Salariëring volgens
CAO; 38 urige werkweek; 25
vakantiedagen per jr.; rust-
dagen in overleg. Afwashul-
pen full- en part-time. Tel.
reacties 045-443711.
VERKOOPSTER gevr. voor
de zaterdagen Ift. 17 tot 20jr.
Banketbakkerij Huntjens,
Markt 9, Schaesberg. Tel.
045-313217.
Gevr. Supermarkt-Kerkrade
winkel-/MAGAZIJNBE-
DIENDE, 18-22 jr., opleiding
LDS-Mavo, 38 u. p. week,
tel, afspraak, 045-461199.
Duits bouwbedrijf Nyda
zoekt ervaren METSE-
LAARS en timmerlieden,
omg. Keulen. Tel. 09-49-
-223481072.
Duits bouwbedr. vraagt UIT-
VOERDER voor bestaande
bouwplaatsen verder uit te
bouwen, en nieuw perso-
neel aan te " trekken voor
bouwplaatsen. Br.o.nr.
B-4332, L.D., Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
TAXICHAUFFEURS ge-
vraagd, full-time en part-ti-
me. Pers. aanmelden Aker-
straat Noord 132, Hoens-
broek.
Gevr. VERKOOPSTER in
brood- en banketwinkel, Ift.
pim. 19-20 jr., voor pim. 30
uur per week, persoonlijk
melden, Rumpenerstr. 108,
Brunssum. Tel. 045-252530

Te huur gevraagd
Te huur gevraagd: ouder
HUIS met tuin, "boerderijtje"
rep.- renov. geen bezw. Tel.
09-32.87.653539.
Werkend stel zoekt z.s.m.
(per 1 mei) app. of STUDIO
in Maastricht tot ’ 700,-. Tel
04409-4239 (Jolanda).
Gezin vraagt met spoed
HUURWONING minimaal 4
slpkrs in Heerlen. Niet Heer-
len-Noord. Tel. 045-224649
Ik en lieve hond zoeken
RUSTIGE etage-woning of
appartement met redelijke
huurpr. Tel. 045-312081 in
de ochtenduren.
Medew. Open Universiteit
zkt. HUURWONING in Hrl.
(centrum, Aarveld, Hees-
berg of Weiten). Tel. 045-
-762446 of 045-718734.
Te huur gevr. v. auto, GA-
RAGE of stalling in Hoens-
broek. Tel. 04492-3978.

Onroerend goed te huur aangeboden_____
Heerlen, Valkenburgerweg 135 C
Woonruimte met woonkamer/kichenette, slaapkamer,

douche annex toilet en gemeenschapperlijke bergruimte.
Huurpr. ’ 405,65 excl. voorschot energie- en service-

kosten per maand.
Inlichtingeb en bezichtingen

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50 6418 CH Heerlen, tel, kantoor 045-417085

Winkelpand
centrum Heerlen. B.lokatie
op korte termijn aanvaard-

baar. Div. mogelijkh. Zonder
contanten onnodig te reflec-

teren. Tel. 045-716008.
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.
PRAKTIJKRUIMTE te huur.
Bokstraat 65-67, Heerler-
heide. Tel. 045-210718.
Centrum HEERLEN t.h.a.
één-pers. etage, best. uit:
kamer, slaapkam., keuken
en medegebruik van douche
en toilet. Huur ’ 375,- excl.
Borg ’500,-. Br.o.nr.
B-4276, Limb. Dagbl. Post-
bus 3100, 6401 PP Heerlen.
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.
1 Gestoff. BOYENWONING
in Amstenrade met vrije op-
gang. Geschikt voor max. 2
pers. Aanv. per 15 mei. Inl.
04492-2752. H. Bavel.
Te h. BOCHOLZ-C, 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.
Te huur KANTOORRUIMTE
in Maastricht nabij Vrijthof.
Br.o.nr. B-4324, L.P., Post-
bus 3100, 6401 PP Heerlen.

KERKRADE/Spekholzer-
heide Industriestr. 23-25 te
huur Appartement: beg.gr.
md.: hal, woonk. open keuk.,
badk., 1 slpk., tuin, berging,

’ 700,- p.mnd. excl. ener-
giek. Info 04742-3362.
Te h. mooi verbouwd BOE-
RENWOONHUIS met tuin in
Klimmen, ’ 1050,- excl. Tel.
045-752313 (tuss. 10.00-
-14.00 uur).
Te h. LOODS met oprit 225m2vloeropp., 150 m2verd.,
5 mtr. hg. Ind.: kantoor, wc
en cv, ’1.500,- p.mnd. in
Landgraaf. 045-314218/
414188.
Centrum WIJLRE, luxe klei-
ne woning zonder tuin met
dakterras. Tel. 04451-1758.
WERKPLAATS of maga-
zijnruimte t.h.a. 130 m2, te
Beek. Tel. 04490-71282.
Te h. aang. OPSLAGRUIM-
TE ca. 110 m2, ’475,- p.
mnd. Tel. 04492-1326
Te h. luxe app. voor 1 pers.
centrum KERKRADE, hpr.
’4OO,- p.mnd. 045-452829
na 18.30 u.
Ruim WINKEL-WOONHUIS
met werkplaats te Eysden,
Vroenhof 12. 04409-1266.
Te huur te HEERLEN win-
kelruimte 30 m2. Tel. 045-
-228054.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft, zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. van 20 tot 22 uur.
045-223482.
Kleine gemeub. BOYEN-
WONING nabij centrum
Heerlen. All-in ’550,-. Tel.
045-724592, na 15.00 uur.
Te h. CAFE-zaal-kegelbaan
inventaris ter overname re-
gio Kerkrade. Tel. 045-
-317389.

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

■ *■____.
__________________

VQD LPM*VANDEpAS M \■ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. -» %
Frans Erensstraat 16" 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Houtskeletbouw met steen, crebi of eenderhout
Perfekthouse

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

Eerlijke prijzen M!
Bouwpremie en dossier onze zorgen.

Financiering tot 125%
Kijkwoning te bezichtigen op afspraak.

Te koop omgeving Maastricht goed renderende

Brood- en banketbakkerij
Met woonhuis en div. magazijnruimt. Kooppr. ’ 325.000 kk.

Ged. financ mog. Br. o.nr. B-4325, Limburgs Pagblad,
Postbus 3100, 6401 PP heerlen.

Woonhuis met tuin
te Voerendaal, ca. 400 m2, nieuw dak, achterstallig onder-

houd, dichtbij centrum en station. Br.o.nr. B-4229, LD
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

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

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

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

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

Hoensbroek-Centrum
op goede lokatie aan de Kouvenderstraat
WINKELPAND MET BOYENWONING

TUSSEN GELEGEN WONING MET TUIN.
Aanvaarding op korte termijn mogelijk.
Vr.pr. voor het geheel ’ 198.000,-k.k.

Hoensbroek-West
prima afgewerkt in goede staat van onderhoud verk.

HALFVR. WOONHUIS MET GARAGE EN KLEINE TUIN
Ind.: Beg. grond;.hal, toilet, keuken, eetkamer. L-vorm.

woonkamer met openhaard, eiken parketvl. en wit lamellen
plafond. Verd.: 4ruime slpks., badk., wasruimte, gr. zolder.

Aanv. in onderling overleg, vr.pr. ’ 157.000,-k.k.

Hoensbroek-Mariarade
HALFVR. SEMI-BUNGALOW MET GARAGE EN TUIN

Ind.: Souterain: Garage, berging, cv.-ruimte.
Beg.gr.: Hal, toilet, 3 slkps., badk., keuken, woonkamer.
Aanv. op korte termijn mogelijk. Vraagpr. ’ 139.000,-k.k.

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

Voerendaal (Kunrade)

: : . . ■ .
Aspremonthof 6, tel. 045-752202.

Halfvrijst. woonh. met inp. gar., (1988) op rust. lokatie.
Gr. hoektuin (z.0.), vierkante woonk., witte keuk. met inb.

app., bijkeuk. 1e verd: 4 slpk. waarv. 1 met vaste wastafel,
badk. met ligb. en douche, apart 2e toilet. Ruime bergzol-

der. Alles dubb. beqlazina. Vr.Dr. f 259.000.-k.k.
■*—*WI . ....WW >.— ——■ J

Voor bemiddeling zoeken
wij met

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

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

vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs o.g.

Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen.
Tel. 04490-48191.
Snel en goed uw

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

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

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.
MAASTRICHT-West nabij
centr. t.k. huis m. cv. Ind.
hal w.c, gr. woonk. parketvl.
o.haard, gr. keuk., kl. tuintje.
1e Verd.: 3 kam. logia, 2e
w.e. 1 luxe badk. 2e Verd.
gr. kam. kl. keuk., mansar-
dekam., gr. zolder, geh. on-
derk. i.g.st.v. onderh.

’ 198.000,-k.k. 043-474226
Laatste BOUWKAVELS in
b.p. aan de Stampstraat in
Simpelveld, opp. va. 570 m2
pr. ’82.000,- v.o.n. Grou-
wels-Daelmans tel. 043-
-254565. Op zaterdag 10.00-
-13.00 u. 043-641321.
Laatste BOUWKAVELS in
b.p. te Urmond, opp. va. 609m2, pr. va. ’ 56.000,- v.o.n.
Grouwels-Daelmans tel.
043-254565. Op zaterdag
10.00-13.00 u. 043-641321.
BOUWKAVELS. Nog enkele
bouwterreinen te koop in
Schinveld, gelegen aan de
Broekstraat, opp. va. 285
m2, pr. va. ’ 42.000,- v.o.n.
Grouwels-Daelmans tel.
043-254565. Zaterdag
10.00-13.00 u. 043-641321.
Te k. halfvrijst. WOONHUIS
goed geisol. m. gar. Zonnige
tuin, half open keuken,
woonk. m. parket. 1e Verd.:
luxe badk.: 2e toilet, ligb./
douchecomb. bidet, 3 slpk.,
vaste tr. zolder alwaar 4e
slpk., ’147.000,-. Engel-
bertussstr. 13, Buchten, tel.
04498-57111.
BELGIË-Zutendaal-cen-
trum. Te koop gunstig gele-
gen handelspand met
woonhuis. 0932-11611584.
Pracht modern WINKEL-
PAND, bijz. mooie stand
Geleen centrum, enkele mtr.
af A-H. Plusm. 100 m2ver-
koopr., groot en mooi woon-
ged, (plusm. 100 m2tuin).

’ 275.000,-, ook genegen
ander pand in te ruilen. Tel.
04490-43950.
Te k. woonhuis, Bokstraat
22, HEERLEN Noord, met
garage en serre, pr.

’ 119.000,- k.k.. Open dag
zondag 22 april van 14.00-
-18.00 uur of op afspr. 045-
-227384. .
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.
MARGRATEN: goed onder-
houden vrijst. woonh. m.
gar. en tuin, mooie ligg. Tel.
na 18.00 uur. 04406-15830.
SEMI-BUNGALOW van part
vr.pr. ’259.000,- k. k.
Vleugelmorgenstraat 2,
Stem. Tel. 04490-35961.
GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601.
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.

..j. ...,— _, ,

Te k. Halfvr. woonhuis m.
tuin te HEERLEN, Jekerstr.
11, Beersdal. Ind.: woonk.
ca 36 m2met open trap, gr.
aanbouwkeuken met app., 3
slpk., gr. badk. met ligbad en
douche, gr. balkon, kelder,
garage en berging, pr.
’130.000,- k.k. Inl.: 045-
-721226.
HEERLEN, Pasteurstr. 13,
hoekwoning met voorzij- en
achtertuin. L.woonk., open
k. 1e verd. 3 slpkrsen badk.,
2e verd. bergr. en 4e slpk.,
geh. onderkeld., garage.
Aanv. in overleg. Vr.pr.
’135.000,- k.k. Tel. 045-
-722060.,
HEERLEN, te k. goedl. bruin
café m. woonh. Pand en iny.
vrij van brouwerij. Dir. ité
aanv. ’315.000,-. Br.o.nr.
B-4334 L.D., Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
HEERLEN te k. nabij Bruns-
summerheide, halfvr. woonh
m. gar., royale tuin op Z.,
woonk., open keuken (wit)
m. app., 3 slpks., badk. en
2e toilet, vaste trap zolder,
zolderk., vr.pr. ’ 163.000,-.
Tel. 045-229031 na zat.
20.00 uur.
HOENSBROEK Stutterstr. 3
goed onderh. geschakeld
woonhuis met inpand. gar.
Ind.: Gr. woonk., keuken en
bijkeuken, 3 slpks., badk.
met ligbad en 2e toilet, kl.
bergzolder, voorz. van rol-
luiken, kindvriendel. buurt,
aanvaarding in overleg, pr.

’ 145.000,-k.k. 045-225047
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.
Te k. woonh. te KERKRADE
Veldkuilstr. 59, beneden- en
bovenbewoning mogeiijk.
Dir. vrij te aanv. 04457-1548
Tek. halfvrijst. woonh. met 3
slpks., zolder, cv., garage,
voor- en achtertuin, te Kerk-
rade-Nulland. Vr.pr.
’158.000,- k.k. Tel. 045-
-462190.
Door onze samenwerking
met Duitse Makelaar zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
WIJMAN & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Gevraagd ouder WOON-
HUIS in Zuid-Limburg. Op-
knappen geen bezwaar.
Jej. 045-727173.

Bedrijfsruimte
OPSLAGRUIMTE te huur
ca. 60 m2. Goed bereikbaar.
’300,.- p.mnd. 045-229921
Te h. BEDRIJFSHAL met
parkeerruimte, perc. opp.
pim. 350m2, waarvan 150m2, hal geschikt als opslag,
magazijn of stalling. Te bevr.
B. Wöltgens 045-461121.

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.
Te ruil DRIVE-IN woning, 3
slpk., 1 tuink. Voerendaal,
teg. grote eengezinswoning
Heerlerbaan. 045-751128.

Kamers
Te huur mooie gemeubileer-
de KAMERS met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380.
KAMER met slaapkamertje,
met cv, centr. ant.-aansl. en
aparte ingang. Voor nette
jongem. Inf. Schelsberg 128
Heerlen, van 10.00-19.00 u.

\ Proficiat
Hens en Mia _^

.*■*** !Ü 4 WSLWÊÊÊ

Bi

ïk WÊÊÊ mm*met jullie 35-jarig huwelijk. ':
I Remco en Sonny

Groetjes uit de Cote d'Azur. J
) Van harte gefeliciteerd met 75 Jaar!je 13de verjaardag 0 ~ . ,' j_. ' M Proficiat opa

Cindy j^***W

En een prett Mieke Frank, Pim, Torrti*

" toegewenst door pappa e^ifS,PLD MVandaag ook op LD-TV! Vandaag ook op luj^

Dré Nicole
Zet 'm op in Rotterdam

Vandaag word je 22 \s\ii Je trouwe fans. daar°m 2et'k ie n°9 e 6— extra in t zonnetje. > j

' Proficiat' Van harte gefeliciteerd^ j
Abraham Reageren op ,
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' I \A fc ll de advertentie te
; van de Flinstone Familie. vermelderv

Kamers aangeboden/gevraagd , (- ~~'

KAMERS TE HUUR !
Heerlen, Weltertuynstraat 67 , >' Studentenappartementen met woon/slaapkamer, kitch I

1 nette, douche en toilet. Huurprijzen v.a. ’ 308,95 c**.,,

' voorschot stook- en servicekosten. Huursubsidie moge'

" Vrouwelijke studenten genieten de voorkeur. Dir. te a*-

[ Geleen, Burg. Lemmensstraat 1v
i Gerenoveerde kamers met medegebruik van douches.'|
I letten en keukens. Voorzien van cv. Huurprijzen va^’ 235,- excl. ’ 120,- voorschot stook- en servicekost6
i Direct te aanvaarden.

Vaals, Koperstraat 6
Zolderkamer (ca 22m2) met medegebruik van doucjj.k
toiletten en keuken. Voorzien van cv. Huurprijs ’ 38 J-j^. mcl. ’ 80,- voorschot stook- en servicekosten. Dir. te a 3 lj;

Inlichtingen en bezichtingen:
; B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen *, Heerlerbaan 50 6418 CH Heerlen, tel, kantoor 045-4jA^f|
; STUDENTENKAMER TE HUUR

Maastricht, Frankenstraat 18*4 f fStudentenkamer op de 1e verdieping met medegeb^,. van keuken, douche en toiletten. Huurprijs ’ 385,- r; maand mcl. ’ 85,- voorschot stook- en servicekost
Uitsluitend vrouwelijke studenten!

Inlichtingen en bezichtingen
\ B.V. Makelaardij Onroerende Goederen |,

Peter van Bruggen £:- Heerlerbaan 50 6418 CH Heerlen, tel, kantoor 045-4jA>f):
Te huur in Sittard ruime
KAMER. Tel. 04498-54002.
\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/

J 725053.

■ Te huur zit/slpk te HOENS-.BROEK. Na 14.00 uur 045-
-■ 229654..Te h. gemeub. kamers te■ GELEEN voor nette mensen
■ met gezamelijke badkamer.en keuken. Tel. 04743-1579
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.

iTe h: v.a. 01-05 £$1
kamer te HEERLERHE^|

' ’4OO,- p.mnd. all-in. "fj227493 ■ _^<f- BRUNSSUM gemeub- Jl
slpk. met eigen douche, jf; en aparte ing., voor VJI

1 pers. Inl. na 16.00 uur L» T

' derstr. 85, Heerlen. __^A
'l SITTARD, te huur sW*

tenkamer, tel. 04490jj>1
■ Te h. gr. gemeub. WA■ met gebr. van keuk., WA

voor net werkend perso^;
i HOENSBROEK. Tel. v
j221003 na 18 uur. A

Bouwen/VerbouW-^A
Te k. KANTELDEURAI
2.375 X 2.125 mm., ’ f
Tel. 045-221224. _^f; .. :: — —- t,

Bouwmaterialen J 'o. \
\ Kelderplavuizen |

’ 13,- per m 2\
terrasplavuizen l
f 24,50 per m 2 j■ Garageplavuizen t

! ’ 21,50 per m 2*i Woonkamertegels; ’ 24,50 per m 2.
..__. _ _ . r^
|M|—|l|>*M|l«|M|Ml|l*gi^

" 'ir
1 **> Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544. / ,,1» -^Voor Piccolo's zie verder pagina 22
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Na een wilde achtervolging

Van onze verslaggever
ROERMOND - De Roermondse politie heeft gisteren na een wilde
achtervolging de 25-jarige J.F. uit Heerlen aangehouden.

De man werd aangetroffen in een gestolen personenauto, een Mazda
626. Pas na een wilde achtervolgingkon deauto wordenklemgereden
in Roermond.

De bestuurder zei op weg te zijn naar Amsterdam om heroïne te ko-
pen. Zelf had hijeen gram heroïne bij zich. Hij zei niet te weten dat de
auto gestolen was. Uit onderzoek bleek later dat een vriend van F. de
auto onlangs had gestolen in Heerlen.

" Met veel machtsvertoon werd de Heerlenaar door de po-
litie klemgereden. Hij was met een gestolen auto op weg
naarAmsterdam. Foto: jeroenkuit.

Het moet mij van het hart dat het
CDA het toch weervoor elkaarheeft
gekregen de kiezers van Heerlen-
Noord te beledigen. Maar wij men-
sen van Heerlerheide zijn nu wak-
ker geschud ! Dat Heerlen werd op-
gescheept met een afgekeurde
staatssecretaris was al erg genoeg.
Deze man komt alleen in het nieuws
met lintjes doorknippen (en kiezers
beledigen), verder heeft hij voor
Heerlen niets gedaan. Het CDA ver-
geet dat de Groepering Heerlen-
Noord de grote winnaar is en de
PvdA de hele grote verliezer. Wat
niet meer dan terecht is. Maar het
CDA moet oppassen dat het over
vier jaar niet zelf aan de beurt is,
hetgeen ik van harte hoop. Heerler-
heide is nog nooit zo beledigd als nu
door het CDA en zijn burgemeester.
Maar Heerlerheidenaren vergeten
dat niet, CDA ! De heer Savelsberg
noemt zich een Heerlerheidenaar.
Hij is eenaangewaaide en hij moet
zich schamen. Hopelijk komt de
Groepering Heerlen-Noord nooit
meer met het CDA op één lijn. Ver-
der wens ik de groepering Heerlen-
Noord veel sterkte toe, want zij is de
grote winaar. Ga zo door Groepe-
ring Heerlen - Noord; Heerlerheide
staat achter U !

HEERLEN FRANKEN

CDA

Zondagmiddag kreeg de Land-
graafse op de parkeerplaats van
klooster Huize de Berg plotse-
ling een mes op haar keel gezet
en werd vervolgens aan haar ha-
ren uit de auto getrokken. De da-
der ontnam haar vervolgens de
autosleutels en ginger met de Ci-
troen van door.

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Lindeplein, Rumpe-
nerstraat 2a, S 254233.
HEERLEN. Apotheek Hardy, Kerk-
raderweg 50-52, S 416374 en Heer-
lerheide, . Corneliusplein 2,
S 211377. B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Nieuwen-
hagen, Bernhardstraat 52,
"3 312294. Voor spoedgevallen dag
en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Van Wersch, Hoofdstraat 41,
S 452010.
KERKRADE-WEST. Maussen,
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Blerjerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16 uur en zon-
dag van 12 tot 13 uur en van 18 tot 19
uur. Voor spoedgevallen dag en
nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11 tot
15 uur en zondag van 14.30 tot 15
uur. Voor spoedgevallen kan men
terecht van 22 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Martens, Hoofd-
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH *® 711400).

TIGH - HEERLEN
711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)Van onze verslaggever

HEERLEN - Een man in een
witte Citroen BK heeft gisteren
op het parkeerterrein Op de
Heugden in Heerlen de tas van
een 53-jarige vrouw uit Heerlen
gestolen.

Rover slaat
opnieuw toe

Politie zoekt witte Citroen

GROENE KRUIS

Een dag eerder lukte hem dat
niet bij een 63-jarige vrouw uit
Brunssum op een parkeerterrein
in Hoensbroek. De auto van deze
man behoort toe aan een vrouw
uit Landgraaf, die het afgelopen
weekeinde haar automobiel on-
der bedreiging van een mes
moest afstaan.

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18 tot 8 uur. Weekenden
24 uur doorlopend S 711400. Werk-
dagen, tijdens werkuren, S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

'La Bamba' en 'Coriovallum' in beroep tegen weigeren vergunning

Heerlense cafés
in de problemen

Van onze correspondent

DEN HAAG/HEERLEN - Omwonenden van 'La Bamba' en
'Coriovallum' in Heerlen hebben bij de Raad van State in Den
Haag aangedrongen op sluitingvan beide cafés. De omwonen-
den vinden de geluidsoverlast onaanvaardbaar.

SCHINVELD
too

'er,e Wunnik, Eindstraat 58. Ten-"V^teUing over Bhutan van Jos van
!9;Anik- Van 21/4 t/m 22/4 en 28/4 t/m.; *■ open 13.30-17uur.

IHoensbroek
iw Fototentoonstelling, JanLa-
Hür Chs- T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16
Van' ABN bank. Fototentoonstelling
oß' Jan van Veen. Van 15/5 t/m 15/7,
boun kerkdagen van 9-16 uur. Poortge-
(g * Kasteel Hoensbroek, Fotogalerie
Olit °'s van Wederik van Goethem.
to( *?* oetingen met Limburgse auteurs,■-■jj" 5 van Theo Jennissen. T/m 1/5.

13 ->£* ma t/m vr van 10-12 uur en vanu-17. uur. Za en zo van 13.30-17. uur.

BRUNSSUM
PfAke Oave, Lindeplein sa. Werk van
'2 "s Cox. T/m 21/4, open ma t/m vr 10--en 19-21 uur, zo 14-17uur.

s«burgse Volkssterrenwacht,
"aapskooiweg 95. Werk van kunste-

t^sgroep Concreet. Vanaf6/4. Open di
22 Vr en zo 13-17uur, di en vrook 19.30-
Wer^' stads*ralerij, Raadhuisplein 19.OhL van Walter Swennen. T/m 4/6,„r; 11 di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
Ü -Galerie Signe, Akerstraat 82a.
fer- *ï?n en tekeningen van Twan Lend-
"Ur o m 6/5' °Pen wo V"l zo van 14-1-7
en Schilderijen van Berdt Mullenders
10/ R ■ien van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m
Start open wo t/m z0 van 14-17 uur.«"«schouwburg. Werk van Theo Le-
■Lj*- T/m 15/5. Thermenmuseum.
di t/ in vogelvlucht. T/m 10/6, open
"Mr>\.vr 10-17 uur' za en zo 14_17 uur-
va '*- bank, Bongerd 13. Pentekeningen
«ia t/ *J* Verboeket. T/m 30/4, open

1 VF Van 916 uur-Geol°gisch Mv"
'uie Voskuilenweg 131. Expositie
"tn nvroeger en nu. T/m 6/7, open ma
C Vr9-12 uur en 14-16 uur. ABP.Black
'35 pry' foto's van Leo Tillmanns. T/m
V ' expositie van Carla Latenstein van
tijjj rst en Henk Douw. T/m 30/4, open
(jeens kantooruren. Galerie De Nor,
» ,straat 302/Expositie 'Verschuivin-
K]' van Alma Vis. T/m 13/5. CBS,
Sit)e SterWeg ■*' Schilderijen van Anja
■"■en S' m '/'^' °Pen tijdens kantoor-

Heerlen

De Heerlenaren hebben dat nog
eens onderstreept tijdens een hoor-
zitting van de afdeling voor de ge-
schillen van bestuur van de Raad
van State. Voor die afdeling diende
gisteren de door de exploitanten
van beide zaken tegen het college
aangespannen spoedprocedure
rond de mogelijke sluiting van de
twee Heerlense cafés.
Hetcollegeweigert voor de twee be-
drijveneen hinderwetvergunningaf
te geven. Zonder die vergunning
mogen de cafés officieel niet open
zijn. Volgens het college kunnen
slechts vergunningen worden afge-
geven indien een aantal ingrijpende
geluidwerende voorzieningen in de
cafés worden aangebracht. Momen-
teel zouden die in 'La Bamba' en
'Coriovallum' onvoldoende zijn.
Het echtpaar Smalbil, uitbaters van
het aan de Venlostraat gevestigde
'Coriovallum', en P. Vijgen, exploi-
tant van 'La Bamba' aan de Emma-
plein, willen dat de Raad van State
een voorlopige voorziening treft

waarbij hen alsnog de gevraagde
hinderwetvergunning wordt gege-
ven. Zij vinden dat de overlast bin-
nen de perken wordt gehouden.
Eventuele overlast kan, zo zeggen
de kasteleins, via een aantal voorzie-
ningen wel worden voorkomen. Dat
hen nu toch de vergunning gewei-
gerd wordt vinden ze een onte-
rechte zaak.

Ingrijpend
Volgens een woordvoerster van het
gemeentebestuur houdt het college
van B en W vast aan het standpunt
om de gevraagde vergunningen te
weigeren. „Slechts via zeer ingrij-
pende voorzieningen kan een einde
worden gemaakt aan de overlast.
Mochten de exploitantenbereid zijn
dieaante brengen dankunnen ze al-
tijd een nieuwe aanvraag voor een
vergunning indienen".
De voorzitter van de geschillenafde-
ling, dr G. Veringa, zal spoedig uit-
spraak doen.

Joegoslaven te
gast in Waubach

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Het Joegoslavi-
sche zangkoor Kud Primskovo-
/Kranj brengt van 27 april tot en met
1 mei een bezoek aan Landgraaf.
Gastheer is het mannenkoor St.Jo-
seph. Dit koor maakte een jaar gele-
den tijdens een concertreis door
Joegoslavië kennis metKud Prims-
kovo. Beide koren gaven toen con-
certen in Ljubljana, Kranj en Pred-
vor.
Het programma dat St.Joseph voor
de gasten uit het Oostblok heeft sa-
mengesteld is zodanig dat zij een in-
druk krijgen van van onze cultuur
en onze streek. Op vrijdag 27 april
worden dé gasten ontvangen in het
parochiehuis van Waubach. Een

dag later wordt het koor welkom ge-
heten door burgemeester Hans
Coenders. Zaterdagmiddag wordt
in samenwerking met de 'winke-
liersvereniging Waubch een- Neder-
lands/Joegoslavisch vriendschap-
streffen georganiseerd rond de
Oude Markt en het Grand Theater.

Zondagmorgen 29 april zal St.Jo-
seph een mis in de St.Josephkerk
opluisteren, 's Avonds (20.00 uur)
treden de Joegoslaven samen met
de Landgravenaren voor het voet-
licht in de burgerzaal van het raad-
huis in Landgraaf. Nadat het gezel-
schap maandag een aantal kastelen
in de provincie heeft bezocht, vindt
's avonds in het parochiehuiseen af-
scheidsavond plaats.

Expositie
raadhuis
Brunssum

sSUM - Voetbalvereniging
« in Brunssum houdt op za-
oj 2 juni een mini-voetbaltoer-
i kan tot 15 mei bij
)Tacts, Lindestraat 47, 6444 AM

U j^nssum. Deelnemende ploe-
jjj",etalen dertig gulden. Zowel
>(l '^s- als verenigingsteams zijn

Voetbaltoernooi
RKBSV Brunssum

iw ÖGRAAF - Fluit- en tamboer-
t^j?8 Wilhelmina in Landgraaf
r-u 1'- morgen, zaterdag, deel aan
jun<iskampioenschappen in Bre-
! etkorps brengt in deeredivisie
E^^ken Tango Argentina en de
ii(°ttenmars ten gehore. Wilhel-
lte t

ls afgevaardigd naar de lande-
ar titelstrijd omdat het korps dit
ijj^mburgs kampioen werd. In
iv "-jarig bestaan werd Wilhel-
tw a' twee keer nationaal kam-

Het optreden van het Land-Sekorps begint om 20 uur.

Wilhelmina
doet gooi
naar titel

TANDARTSEN
'Geen veiliger sport
dan kamerschieten'

Pierre Janssen bestrijdt visie Lei Deckers metaal zou een vonkje kunnen ont-
staan.
De kamers worden ook niet afgeslo-
ten met maar één propje papier. Hij
gebruikt er twee. Daartussenin
komt een hoeveelheid leem, die
kurkdroog moet zijn en tot poeder
gezeefd. Ook afstanden worden
zorgvuldig in acht genomen, maar
bovendien wordt gekeken naar de
ondergrond. Er mag bijvoorbeeld
geen los steentje onder een kamer
liggen. „Als Deckers beweert, dat
een kind in Margraten gewondwerd
door een scherf van een uit elkaar
gebarsten kamer, heeft hij het mis.
Dat kind werd geraakt door een
steentje, dat bij het ontsteken van
een kamer werd weggeslingerd," zo
heeft hij vernomen.
De afstand tussen de kamers hoeft
trouwens niet altijd anderhalve me-
ter te zijn. Bij een 'charge' - dat is als
zeven of een veelvoud van zeven ka-
mers heel kort na elkaar moeten
knallen - worden ze dichter op el-
kaar gezet en onderling verbonden
met een lont. Zon lont bestond
vroeger uit een 'snoer' van kruit, dat
van kamer tot kamer werd ge-
strooid. Pierre Janssen heeft een
eigen methode ontwikkeld, waarbij
een echt lint te pas komt alsmede
een hoeveelheid hars. Daarbij hoeft
hij nog maar een geringe portie
kruit te gebruiken.

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. de Vries, Akerstraat 91,
S 714552. Spreekuur zaterdag en
zondag van 11 tot 12 uur. B.g.g. -_
TIGH S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER'
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Erens, Hereweg 141 Nieuwenhagen,
321354. Spreekuur van 11.30 tot 12
uur en van 19 tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Janssen, Hofstraat 9, S Nijs-
willer, S 04451-1969. Spreekuur
van 11.30 tot 12 uur en van 17.30 tot
18 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Gerrits, MeysStraat 8 Wij-
nandsrade, 'S 245080. Spreekuur
van 11.30 tot 12 uur en van 17.30 tot
18 uur.

SOS-HIILPDIENST
Dag en nacht bereikbaar, S 719999.

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn *S 740136.

DIERENARTSEN
Raadpleeg uw eigen dierenarts. U
wordt eventueel doorverwezen.

extra secuur in acht genomen. „Ik
weet pertinent zeker dat onze ka-
merschutters zich aan de regels en
overgeleverde gebruiken houden,"
zegt hij. In de loop der jarenis hij op
tal van plaatsen geweest om andere
in het vak te instrueren, houdt hij le-
zingen voor schutterijen, jonkheden
en heemkundige verenigingen, en
geeft hij demonstraties van het
'oude ambacht' tijdens volksfees-
ten.

De zorgvuldigheid begint volgens
Pierre nog voor het installeren van
de kamers. Om te zien of het ijzer
geen scheurtjes vertoont grijpt hij
terug naar een beproefde methode.
De kamers worden ingesmeerd met
petroleum en vervolgens met krijt.
Is er een scheurtje dan verdwijnt
daarin een hoeveelheid petroleum,
maar met behulp van hetkrijt wordt
zon barst zichtbaar gemaakt, omdat
hetkrijt depetroleum aanzuigt. Een
methode dievolgens Janssen net zo
feilloos is als een röntgenopname.
„Maar wel veel goedkoper." Op die
manier heeft hij al eens in Banholt
een kamer afgekeurd.

De Valkenburgse kamerschutter
zegt ook dat het te gebruiken kruit
heel zorgvuldig wordt gekozen en
afgewogen. Een borrelglaasje is
voor hem geen goede maat, temeer
omdat daarin nogal verschillen
voorkomen. Hij gebruikt een oud
'loodje', waarin niet meer dan 8
gram kruit gaan. Bij het vullen van
de kamer worden alleen houten ge-
reedschap gebruikt. Bij metaal op

Ziekendagen
in Treebeek

Een sterk verhaal, dat nog altijd de
ronde doet, gaat over de befaamde
Broekhemse kamerschutter Teun
Lemmens uit devooroorlogse jaren.
Hij zou de kamers tot ontploffen
hebben gebracht met behulp van
zijn sigaar. „Onzin," zegt Pierre'
Janssen. „Lemmens was ook niet
gek en gebruikte echt wel een drie
of vier meter lange staak. Wat wel
kan is een lont, dat naar een rij ka-
mers leidt, met een sigaar aanste-
ken. Zon lont is dan lang genoeg
om de kamerschutter de gelegen-
heid te geven op een veilige afstand
tekomen," zo besluit hij zijn reactie.

BRUNSSUM - De Zonnebloem
Treebeek houdt op 25 en 26 april
voor de dertigste keer de jaarlijkse
ziekendagen. De ziekendagen wor-
den gehouden in het casino van
Treebeek. Voor meer informatie:
045-254400, of: 045-217505.

VALKENBURG -Lei Deckers mag
een bekwaam geschiedkundige
zijn, over het traditionele kamer-
schieten vertelt hij onzin. Dat is e
mening van de Valkenburgse ka-
merschutter Pierre Janssen voor
wat betreft de gevaren van dit oude
gebruik. Voor Pierre Janssen (64) is
kamerschieten bij wijze van spre-
ken de veiligste 'sport' die er be-
staat. „Kamerschieten doe ik met
een veiliger gevoel dan dat ik naar
een voetbalwedstrijd zou gaan of
oversteken op een zebrapad," zegt
hij. Daarbij wijst hij er tevens op dat
bij het voetballen 230.000 letsels per
jaarworden opgelopen. „Bij het ka-
merschieten is er de laatste drie,
vier decennia in het geheel niets ge-
beurd."
De waarschuwing van Lei Deckers,
dat het met het kamerschieten uit
de hand loopt en dat het een gevaar-
lijke bezigheid is geworden, is vol-
gens Pierre Janssen volkomen mis-
plaatst. Hij zegt al dertig jaaruit er-
varing te spreken. Destijds werd hij
door een oude rot Sjoof Savelberg
ingewijd in het vak. Savelberg was
een 'Pietje precies' als het op schie-
ten aankwam. Pierre Janssen zegt
van zichzelf, dat hij diens zorgvul-
digheid in het omgaan met kruft
heeft overgenomen. „Je moet niet
brutaal zijn, maar ook niet bang," is
zijn stelregel.
Hij meent dat ook te mogen stellen
van andere kamerschutters bij de
zuidlimburgse schutterijen of jonk-
heden. De zorgvuldigheid, die Dec-
kers meent te zien tanen, wordt juist
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ARTSEN

" Het diamanten paar

Diamanten paar
Jan Schmeetz en Hetty Som-
mer, Kampstraat 101 te Kerkra-
de-West^ vieren op maandag 23
april hun 60-jarig huwelijksfeest.
De mis wordt om 15 uur opge-
dragen in de St. Martinuskerk te
Spekholzerheide. Van 18.30 tot
20 uur is er in 't Auwesj Hoes, In-
dustriestraat 54, gelegenheid tot
feliciteren.

Jan Schmeetz werd op 12 decem-
ber 1906 geboren te Spekholzer-
heide. Als oudste zoon van een
groot gezin ging hij al vroeg zijn
brood verdienen op staatsmijn
Wilhelmina, waar hij tot zijn pen-
sioen werkte als machinist en te-

lefonist. Zijn hobby's zijn tuinie-
ren en reizen.

Hetty Schmeetz-Sommer (77) is
geboren in Dortmund. Als jong
meisjekwam zij met haar ouders
naar Spekholzerheide en daar
leerde zij Jan kennen. Zij stond
steeds klaar voor haar gezin, dat
2 zonen en 3 dochters rijk was.
Inmiddels zijn erl4 kleinkinde-
ren en 13 achterkleinkinderen.
Hetty's hobby's zijn fietsen en
breien. Haar boodschappen doet
zij nog steeds op de fiets. Vroeger
maakte ze zich in haar vrije tijd
verdienstelijk voor de kerk.

Duitser HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12 uur vlg. telefoonbeantwoorder

van eigen huisarts. Van zaterdag 12
uur tot zondagmorgen 10 uur Ha-
mers, Diepenbrockstraat 15,
S 452712. Van zondagmorgen 10
tot maandagmorgen 8 uur Schiffers,
Hoofdstraat 4a, S 452176.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. Crüt-
zen, Dr. Ottenstraat 6 Simpelveld,
S 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag Eussen,
Muhlenbergstraat 3, S 320660 en
zondag Ypma, Schumanstraat 14,
S 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

Woensdagmiddag dook de man
op aan het Gebrookerplein in
Hoensbroek. Toen een Bruns-
sumse vrouw uit haar auto wilde
stappen sprak een circa 25-jarige
man haar aan in het Duits. Deze
probeerde vevolgens haar tas af
te pakken. Waarschijnlijk omdat
de vrouw begon te schreeuwen,
maakte de overvaller zich uit de
voeten en vluchtte in de Citroen.

Donderdagmorgen, even na elf
uur, dook de man weer op. Hij
tikte tegen het portierraam van
de auto van een Heerlense die
net wilde wegrijden. De vrouw
opende het portier en van die ge-
legenheid maakte de man ge-
bruik om het achterportier te
ontgrendelen en de tas (met
daarin 300 gulden en een euro-
cheque) van de achterbank te
grissen.
De man heeft overigens in de
loop van donderdag de witte Ci-
troen vergeefs te koop aangebo-
den bij een slopersbedrijf. Het
kenteken is: NS-90-NT.

■j*t t'SSUM - In de laagbouw van% v rurissumse bestuurscentrum
fcj°°f onbepaalde tijd een twin-
p^ c^ilderijen op zijde te bewon-
%<i ®e werken behoren toe aaniJk-r)riackes en Hannie van Hans-Ser ? De tentoonstelling is
kstUu instantie bedoeld voor de
fhf U.£ders en medewerkers diel^ge maken van het gebouw.
TOjji"* 5 kunnen zich op werkdagen

* ba i"de reguliere kantooruren bij
'chr Van net gemeentehuis voor. '"ging aanmelden.
1 shSuri 'deren °P zijde is een eeu-

f-W ? kunstuiting, die haar oor^
'g)*:heeft in het Verre Oosten.
Nnrf Van de zi*-de en de brillian-
'l aftae verf verlenen het product
Nriiart karakter, dat niet metVtAleren of schilderen is te rea-

Receptie
Crescendo

feu SBROEK - Mandolinevere-y'66rArescendo in Hoensbroek re-
r het hPu2B april'ter gelegenheid
J6r6 pehalen van promotie naar
hl93n g' De reeePüe wordt
li^ieit' tot 21 uur gehouden inSr £ntrum Margriet aan de
li-Ue w°enstraat. Tijdens de re->>rn.e al Crescendo de muziek,Seh^ Pr°motie werd behaald,n°i-e brengen.

„u':okino: Black Ram, vr t/m zo 21.15linj' rurr*er & Hooch, vr t/m zo 23.30

SCHAESBERG

16ïn Look wno's talking, dag. 14.30■W 18.45en 21 uur.Rivoli: Young Ein-
W' dag' 1530 1930 en 21-30 uur-Ma"
jn,: Bom on the fourth of july, dag.
jJ*liJ uur. De Reddertjes, dag. 14 16 en°uur. H5: Tango & Cash, dag. 16.45 19
»ur t?° uur' vr en zo t/m do ook 14-30Win e war of the Roses, dag. 14.15
16 io 045 en 2115 uur- Romeo, dag. 14
lei»» en 21 uur-Koko Flane). dag. 14'8.30 en 21 uur. Turnerand Hooch, vr

t» do 18.30 en 21 uur. Dead poets so-
«hr Pma wo 18-30 en 21 uur- H°ney, I
Sni the kids' dag. 14 en 16 uur. Dejf'egel: Torch Song Trilogy, vr t/m di

HEERLEN Gestolen auto
klemgereden

Kamerschutter
Pierre Janssen met
enkele kamers en
het gereedschap
dat hij gebruikt om
de kamers te
controleren en te ■

vullen.

Foto: WIDDERSHOVEN

bioscopen

expostities



Bouwmaterialen
Te k. goede gebr. KLIN-
KERS ’ 0,30 p.st. Passart-
wg 39 Heerlen. 045-222675
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-
-2*13877. (achter Herschi).

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Mooie STEENKNIPPER te
koop. Mostardstr. 31,
Übachsberg.
Te koop HOUTBEWER-
KINGSMACHINES 220 V.
Tel. 045-452217.
Z.g.a.n Balken, vloerplan-
ken, kepers, deuren, licht-
koepels, werkbanken, dubb.
wandige schotten, trottoirte-
gels, div. maten ijzeren bal-
ken. Tevens slooppanden
gevr. Grondverzetbedr. V.
HÖPPENER, Vijfbunders-
weg 1, Wijlre. 04450-2981.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22 x
18. Tel. 04490-15338.,____ _^ , __.

Reparaties

Patoe
Klokken en Horloge

Reparatie Atelier
Alex. Battalaan 52A, Bourgognestraat 10C.

Tel rUS-PI "-in 14 Maastricht
""*'" "^

"TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast

gen. diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIES zonder voor-
rijkosten Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Speelgoed
TREINBAAN, electrische
wissels, huisjes met licht,
treinen, wagons en ace. Zat.
tussen 17.00-19.00 uur
045-413000.

Hobby D.hjz.

SCHUURTJES, tuinhuisjes,.kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Wïnkel&Kantoor
FAXPAPIER aïië maten,
goede prijzen. Henstein H.O
Tel. 04490-50438, (tevens
faxnr.).
'Te k. DROPREK, Berkel-
weegschaal, apothekers-

"weegsch., babyweegschaal,
24 apothekersflessen, Oli-

' vëtti kassa. Tel. 045-252242
-bg.g. 259686.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

SINGERDEALER, Wilhel-
minastr. 50, Nieuwenhagen
gem. Landgraaf, tel. 045-
-316938, reparatie van alle
merken naaimachines.
Voor onderhoud en revisie
van dieselmotoren sector
landbouw, grondverzet te-
vens bouwmachines en
transport. Fa. SCHMITT,
Maasbracht te1.04746-3381

Transacties
Te k. .SLAGERIJ-INVENTA-
RIS. Tel. 04747-1720.
H.H. ZAKENMENSEN, wij
plaatsen in of voor uw za-
kenpand kinderverrassings-
automaten. Hoge provisie.
Tel. 045-312956.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Fella HOOIBOUWWERK-
TUIGEN. Alle types maaiers
schudders en harken uit
voorraad leverbaar. Profi-
teer nu nog van onze spe-
ciale voorverkoopprijzen.
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.
Te koop SCHARRELKIP-
PEN, bruin en zwart. Zil-
straat 20, Dicteren. Tel.
04499-1341.
Te koop 4-PAARDS Opel
Blitz, moet weg. Hoofdstr.
255, Hoensbroek.
Te koop gevraagd goede
TRACTOR, pim. 50 PK. Tel.
045-752313.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Auto's

Karcherservice bij Kerp:
DEMONSTRATIE VAN HET COMPLETE
HOGEDRUKREINIGERS PROGRAMMA!!

* Eigen servicedienst!
* Reparatie ALLE Karchers!

* Totaalprogramma van onderdelen en accessoires!

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

SHOW t/m 21 april bij Autobedrijf

Eussen
al 10 jaar officieel dealer.

Ransdalerstraat 43, Ransdaal. Tel. 04459-1677.. ' !

Auto Klankstad
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade.

Tel. 045-413916

Extra aanbieding
Showroomklare auto's 0 KM

Fiat Panda
Fiat Uno
Fiat Tipo

Fiat Croma
! tot ’ 5.000,- korting
** ■

i Exclusieve occasions
bij Autoparck Kerkrade

4 Mercedes 350 SLC, automaat 1973
J Mercedes 260E, alle extra's, SECLook 1987
t Mercedes 200Diesel, rookzilver, div. extra's 1986
{ Mercedes 190Diesel, veel extra's 1987J Toyota Celica ST, perf. cond., kleur wit 1987
JPorsche9ll Coupe, perf.gerest 1971
jl Porsche 924, grijsmetallic 1977

i AlfaRomeo Spider, zomer-winterkap 1979
Mazda RX 7 Sport, 1e eig., uniekeconditie 1980

* Volvo 740 GL, sportw. enz., Blauwmettallic 1986
J Opel Kadett 13 S GT, pakket spec. uitvoeilng 1987
t Opel Manta9 TE 1800, goudmetallic 1984J HondaPrelude EX AT 4, Automaat, nieuwst 1984
■> BMW3IBi, leeig., in nieuwst., 4-drs 1988» BMW 318, metLPG, kleur blauw 1985l Toyota Camry Turbo Diesel, 4-drs, metallic 1984

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

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

-* Autoparck Kerkrade, Lor-ht 44. Tel. 045-426424.

Kunt U rekenen???
10% korting

Op al onze gebruikte auto's
Panda 34 wit 1986
Panda7soCL, donkerrood, 15.000km!!! 1987
Panda 750 CL, wit en striping 1988
Panda 45 CL, blauw 1986
Panda 1000 CL, grijsmet. en wit 1988
Fiat Uno 45 diversevanaf 1984
Fiat Uno 45 super groenmet 1987
Fiat Uno 60 super 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 donker grijsmet 1982
Mitsubishi Colt 1.2GL blauw 1985
Peugeot 205 GTI, wit 1984

Bovaggarantie - Inruil - Fianciering
Fiat Creusen Heerlen

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

Seconda-Mano.
Pr. Christinalaan 9, Bunde.

Tel. 043-640425.
Div. Fiat 500, plusm. 40 st.
AR. Giulia 1300 TE, 1968.
A.R. Giulia 1300 TE, 1970.

Lancia Flavia coupé 1.8, 1966.
Lancia Fulvia coupé, 1970.
Lancia Fulvia Berlina, 1972.
Lancia Bèta coupé, 1976.
2x VW Kever 1303, 1972.

FiatXl.9, 1979.
Peugeot 204, 1986.

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

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

TOTAAL ’ 860,-
-voor één

Tientje
Fiat Klankstad

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

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.
Wegens enorm succes verlengd!

Waanzinnig winst weekend
vrijdag 20 & zaterdag 21 april

’ 1.500,- korting
op alle occasions

Autobedrijf Harry Schobben
Tegelstraat 3, Brunssum. Tel. 045-250675.

voor nieuw of gebruikt
/ OF=**>El-*S

iMirilïfïïtj
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Eerste klas occasions
Grasbroekerweg 28, Heerlen. Tel. 045-722463.

Peugeot 205 1.4 5-versn. schuifdak 1987
Renault Rl 9 5-drs. electr. schuifd. nw 1989
Opel Kadett 1.3 5-drs. rood 1986
Opel Corsa GR groenmet. 3-drs 1984
CitroenBK 1.4 E 5-versn 1984
Fiat Uno 45 sportief, spec. uitv 1986

|Ford Escort XR3-1600orig„ techn. 100% 1982
l

Welling Opel
| biedt aan:

Kadett 3-drs. 1.3GL'87
Kadett 3-drs. 1.8 S Club '8£
Kadett 4-drs. 1.6 IElegance

'88
Kadett 3-drs. 1.3 Club '88

Kadett 3-drs. 1.2 S '86
Kadett 3-drs. 1.3 Club '87

Kadett 3-drs. 1.3 S '86
Kadett 4-drs. 1.3Limited '87
Kadett 3-drs. 1.2 S Sport '8£

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

f 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.

~Z OF=»El_e

Haefland 2, Brunssum.
Tel. 045-257700.

Opel Senator
3.0 i autom., '88,

blauwmet. 60.000km.; Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard., Tel. 04490-16565.

(bij Makado)

Eerste klas
inruilauto's!
Nu scherp
geprijsd!

Te koop CITROËN GS 1300
APK '91. Tel. 045-415477.

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg, ANWB

3 gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, '87
Merc. 200 D veel ace. '85

BMW 316i4-drs. '89
Peugeot 309 XE '88

7 Hyundai Pony 1.5 GL'BB; Nissan Sunny 1.5 SLX '87
VW Golf Manhattan '89

Ford Scorpio 2.8iGL '87
Honda Integra '86

Opel Corsa 12 S Swing '85
Siërra Sedan 1.6 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL '88

Ford Si ërra 1.6 L '86
Audi 80 22.000 km '88
Siërra 2.0 CL 3-drs. '87

Siërra 1.6 L '86
Ford Orion 1.6 GL '84; Escort 1.6 L '85

Escort 1.3 '84
Ford Escort 1.6 '83

Fiat Uno 45 '86
Lada Samara '87

Mercedes 300 TD combi '81
Honda Civic '81
Citroen Visa '82

Ascona 1 6 S Sedan '87
Opel Omega I.Bi '87
VW Passat Sedan '86
BMW 316 4-drs'B7

Opel GT '69
Opel Kadett 1.6 D '83
Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD '83

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

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

Mercedes 200 B '82
Subaru Mini Jumbo '85

Toyota Corolla coupé '81
BMW 320 '81

Alfa Giulietta 2.0 '82
terrein- en

bedrijfauto's
Mitsubsihi L 300 '87
VW dubb. cab. '84

Div. inruilers van ’ 500,- t/m
’1.500,-.

Reeweg 112
(Ind.terr. Abdissenbosch)

Landgraaf. Tel. 045-321810
Te koop MOTORBLOK
BMW 2.5 ltr. km.st. 86.000.
Tel. 045-459797.- Te koop CITROËN LNA,

' bwj. '80, APK, klein en zui-
nig, ’ 1.500,-. 045-214169.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard. Tel.
04490-16565 BMW 316, '87
Citroen BK 19 TRS Break'BB
CitroërrVisa 11 RE '85; Fiat
Uno 60 S '86; Ford Escort
1.1 '85; Ford Escort 1.3 CL
'87; Ford Escort 1.4 CL '87;

Ford Escort 1.4 CL 5-drs.'B6
Ford Escort 1.6 5-drs. '86;

Ford Fiësta 1.1 S, '87 en '88;
Lada 2105, '86; Mazda 323
LX 1.7 D '87; Peugeot 309
KR '87; Peugeot 505 GLD
Break '88; Saab 900 '86;

Toyota Corolla 1.6 i 16 Val-
ve '89; Toyota Corolla 4-drs.

'87; Volvo 360 GLT '86;
Volvo 340 DL 3-drs.'B3, '84
en '87; Volvo 340 DL 5-drs.
'86; Volvo 240 DL met LPG
'88; VW Golf, 5-drs, diesel,
'87. Uiteraard hebben wij 'n

ruime keuze in ons
eigen merk.

i-ël
OP-EL

Ford Escort
Ghia, nov. 1987, diesel,

blauwmet. km.st. 85.000,
i.perf.st.

Ford Fiësta
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
Waanzinnig

winst weekend
Lancia

VlO Fire
1986

53.600 km
van ’ 11.950,- voor

’10.450,-
-autobedrijf

Harry Schobben
Tegelstraat 3, Brunssum

045-250675.
Waanzinnig

Winst weekend
Peugeot

205 GR 1.4
1984

65.300 km
van ’ 11.450,- voor

’ 9.950,-
-autobedrijf

Harry Schobben
Tegelstraat 3, Brunssum. 045-250675.

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

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

Stuk voor stuk
Saab select auto's

Dat betekent bij Kompier
2 jaar garantie,

een brok vertrouwen
Kompier B.V.

Een begrip in Saab
Akerstraat 150, Heerlen.

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

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

Akerstraat 150, Heerlen.
Tel. 045-717755.

Opel Veetra
16i, 4-drs, '89.

Göttgens Sittard
Haspelsestr.2o, Sittard

Tel. 04490-16565.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN me;
garantie. Passartweg 39
Heerlen. Tel. 045-222675.
Te koop gevraagd alle mer-
ken AUTO'S. Tel. 053-
-326242, ook 's avonds.
Te koop KADETT Limitec
bwj. '87, ’14.000,-. Tel
04490-36574.
Te koop gevr. alle merker
AUTO'S, schade of defec
geen bezwaar, 045-416239.
Citroen VISA Super E '83, 4
cyl., APK 4-'9l, met steek-
proef, ’2.750,-. Tel. 045-
-225913.
Moet u zien. Fantast, i.nw.st
verk. CAPRI 111 2.3 S-V6
blauwgrijs, stuurbekr. A.T.S
vlg. d-.get.gl. '83-er Recar<
int. pioneer stereoinst. 0[
slede etc. Alleen ser. geg
Part. 045-227950, na 12 u.
Te k. massief grener
BANKSTEL (3-2-1 zits) er
salontafel samen ’ 350,-.
Tel. 04490-26631.
Opel ASCONA 5-drs nw.m.
bwj. '82 i.z.g.st. ’4.950,-,mr. evt. 045-316940
FIAT bus diesel inger. vooi
paardenvervoer moet wor-
den opgeknapt, zeer ge-
schikt voor ombouw campei
Wil event. ruilen voor trailer.
Te1.04747-1720.

Ford ESCORT 1.3 Laser,
* bwj. '85, APK, met.lak, als, nw., f8.950,-. 04490-26047.
',Te koop VW SCIROCCO
'. GT i.z.g.st. bwj. '78. Tel.
045-751094..Te k. VOLVO 340 autom.,
vaste pr. ’ 1.500,-.Nieuwstr.
i 101, Hoensbroek.
Koopje! ALFA Sud 1.5 Ti,

; bwj.B2, met APK, vr.pr.
1’2.000,-. Inr. mog. Ganze-
weide 101, Heerlen.
Van part. zeer mooie ALFA.Spider 2000 Cabrio, bwj.
'78, alfa-rood. 045-255474.
AUDI 80 bwj. '80, 1300 L 4-

L drs. APK, i.z.g.st. ’ 2.750,-.
■ Tel. 045-720951.

' Van part. te koop AUDI 801., '80, geen 2e zo mooi, pr.n.o.
1t.k. Inl. 045-225454.
AUDI 200 5E turbo '82, au-
tomaat, alle extra's, APK 4-
91, ’ 5.750,-. 045-319328.
Te k. zeer mooie Austin
METRO, grijskent., bwj.'B6,
APK 3-'9l, vr.pr. ’5.000,-.
Tuinstr. 10, Kerkrade, 045-

-| 411503 tot 18 uur.
! Te k. van 1e eig. BMW 315,

i.z.g.st. weinig gelopen, vr.pr

’ 4.500,-. 043-257249.
BMW 316 kl. wit, nw. model,
bwj. nov. '83, APK jan.'9l.
Tel. 04450-3301.
BMW 323 i, bwj. '80, m. lich-
te schade aan motorkap en
spatbord, div. access., vr.pr.
’4.250,-. Tel. 045-461266.

" Tek. zeld. mooie BMW 323i,
bwj. '86, vr.pr. ’22.500,-.
Rijkerveld 20, Gulpen.
04450-1987.
Te koop BMW 323 I, bwj. '83
i.z.g.st., staalblauwmet.,
verlaagd, spoilers rondom,
br. banden, laag profiel,
alarminst., sp.stuur, stereo-
radiocass., orig. schuif/kan-
teldak, APK juli '90, iedere
keur, toegest. 045-274175.
Te k. BMW 316, nw. type, 4-
drs., bwj. 22-11-'B4, km.st.
65.000, vr.pr. ’ 14.250,-.
Honigmannstr. 8, Lahdgraaf
Tel. 045-425949.. Te koop BMW 525 i.z.g.st.,
vr.pr. ’2.250,-. Aan 't Brik-
kewerk 36, Elsloo. Tel.
04490-76639.
Tek. BMW 318, 1976, i.g.st.
gek. tot febr.'9l, pr. ’650,-.
Tel. 045-210074.
Te k. BMW 318, APK dcc.
'90, bwj.'77, donk. bruinmet.
vr.pr. ’ 1.250,-. Fossielenerf
676, Heerlen.
Te k. BMW 3-serie, sport-
velgen, uitbouwset en alarm
pr. ’ 2.500,-. Heuvelstr. 30
Hoensbroek.- BMW 316 1800 CC, model
'82, Henna rood, rondom
gespoilerd, sportw., klapdak
dubb. spiegel*, i.z.g.st. Au-
tobedrijf P. Smits, Hoofdstr.
214, Hoensbroek.
BMW 1602 bwj. 1-73, type
'72, geh. gerest., techn. mot.
100% en car. 100%, kl zwart
APK2-91. 043-616022.
Te k. BMW 728 I, bwj. '80,
vr.pr. ’6.000,-, i.z.g.st. Tel.
045-210475.
BMW 318 I bwj.'Bs, Alpina,
wit, veel extra's, ’15.750,-.- ledere keur. toeg. 04490-
-24782.
Te k. BMW 518 I op gas, z m
kl. wit, v. extr., bwj. eind '85.
Elke keuring toegest., vr.pr.
’13.500,-. 04490-51467.
T.k. 8MW315, bwj.'B3, LPG
APK 10-'9O, nw. banden.

’ 7.350,-. 04490-46238.
BMW 316 nw. mdl. 6-'B3,
techn. 100% in orde. Bur-
gund roodmet. 2e sp., a.
spoiler, LPG, 134.000 km,
onderh. boekje ter inzage.,
’9.800,-. 04492-1942.
Te k. BMW 320 (4 eil.), APK
t/m 3-'9l, i.z.g.st., pr.

’ 750,-, tel. 045-459889.
Chevy BLAZER, '78, 8 cyl.,
aut., airco, ’6.750,-. 045-
-211071. Inr. mog.
Te k. Chev. CORVETTE,
bwj. '80, antr.zwart, get. gl.,
electr. ramen, centr. vergr.,
airco, wit led. int., achter jat.,
T-roof, alu. vlg., met br.
banden, nw. blok. Rek. ter
inzage. Alleen geïnt. a.u.b.
Tel. 045-227902 b.g.g. 06-
-52981008.
Te koop CITROËN BK 14
bwj. '86, kl. wit, LPG, trekh.,
APKI-'9l.Tel. 043-212342

- 2cv6 CHARLESTON, bwj.
'81, APK mrt-'9l, ’1.150,-.
Veldstr. 30, Brunssum

CITROEN BK Break 19 TRS
1986, wit, met stuurbekr.,
elec. ramen en central lock,
km. 105.000, i.z.g.st., vrpr.- ’ 17.000,-. Tel. 04459-1830

t'Te k. CITROEN Visa Club
■ bwj.'Bl, tel. 045-459681 na

18 uur.- Te koop Citroen VISA, bwj.- '84, APK '91, i.g.st., vr.pr.. ’ 2.750,-. 045-453784.
Te k. CITROËN GT, 5-gang,

'" kl. rood, APK '91, i.z.g.st.
bwj. '84, duurste uitv. vaste

i pr. ’3.250,-. Tooropstr. 18
:t Heerlen.
■ Te k. CITROËN BK 16 RS,
\ blauwmet., LPG, bwj. '83,. div. extra's. 045-256347.- DAIHATSU Charade XTE-5

bwj. '81, APK gek., vr.pr.
t ’ 3.250,-. Tel. 045-220482.
{t Te koop Daithatsu ROCKY
;' hardtop '86, met acces., die-
-0 sei, vr.pr. ’ 18.750,-. Tel.
p 045-324995/045-455049.
|. Te k. Datsun CHERRY, okt._ '80, APK 1-'9l, lichte plaat-

schade, vr.pr. ’ 1.000,-. Tel.
1 04490-17170.

Omega 2 L i bwj. '87; Asco-

' na 2 L i GT bwj.'BB; Kadett- 1.6i3-drs. bwj. '87; Kadett

" 13 S 3-d bwj.'B6; Kadett 13. N 3-drs. bwj.'BB; Kadett Ca-
ravan 5-drs. bwj.'Bs; Corsar diesel 3-drs, bwj. '88; Corsa. 1.3 3-drs. bwj. '88. 1 jr. ga-. rantie, mr. en financ. mog.r Garage J. BUISMAN, Ste-
nen Brug 6, Schaesberg-
Landgraaf. Tel. 045-323800

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
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.
Te koop onder gar. en servi-
ce, div. gebr. automobielen:
VW Golf 13001, 1989; VW
Golf 1300, Mahattan 1988;
VW Golf turbo diesel 1985;
Audi 80 LS 1800 S, t.'BB;
Samba Carbiolet 1983; Seat
Marabella 1987; Operl Ka-
dett GSi, div. extra's, 1986;
Opel Corsa, 1984; Opel As-
cona 16 S, 1984; Opel Man-
ta 2.0 GTE, 1982; Opel
Manta 2.0 GSi, div. extra's,
1984; BMW 320 6 cyl.,
1981; BMW 318 4 cyl, 1800
cc, 1980; Ford Siërra 1.8,
1985; Ford Fiësta 1.6 D, '87;
Ford Escort 1300 laser, 4
drs., 1984; Ford Escort 1600
Laser, 1986; VW Golf GTi,
1981; MG cabriolet 1977.
Inr.fin. gar. Autohandel
FRANKEN V.0.F., Ganze-
weide 59, Heerlen. Tel.
045-216475
Te k. Fiat PANDA 45, bwj.
'83, i.z.g.st. APK '91, pr.
’3.750,-. Tooropstr. 12,
Heerlen. 045-720810.
Fiat PANDA 34, bwj. 11-'B4,
km.st. 73.000, pr. ’4.500,-.
Tel. 045-211203/211746.
Te koop Fiat UNO 45, bwj.
'85, i.z.g.st., vr.pr. ’ 8.500,-.
Tel. 045-316330.
Te k. FIAT Panda 45, kl.
rood, bwj '84, vr.pr ’ 5.500,-
Montfortstr. 55, Hoensbroek
Tel. 045-220014/714148.
Fiat PANDA 45, bwj. '82,
APK 4-'9l, vr.pr. ’2.450,-.
Tel. 045-415528.
Fiat SPIDER 2000 i cabrio
zwart, met kat., bwj. '81,
Amerik. uitv., ingev. uit Cali-
fornie, nwe banden. Rek.
voor ’4.000,- ter inz. Tel.
045-322586, Weegbree 22,
Übach o. Worms.
Te k. Fiat DUCATO pers.
bus, bwj.'Bs. Te bereiken na
18 u. Tel. 04490-27740.
UNO 60 S 86, APK 5-'9l,
m. alarm en Abarth sport-
wielen. als nw. 045-457932.
Te k. Ford SIËRRA KR 4i,
cosworthuitv. bwj. '83, i.z.g.
st., ’16.500,-. 045-273574
na 17.00 uur.
Ford SIERRA 2.0 GL 5-drs.
juli 1987 wit, 36.000 km, 1e
eigenaar, nieuwstaat, Volvo
Jac. KLIJN Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123, 045-458000
FORD Escort 1.3 S, station-
car, bwj. '81, i.g.st., kl rood,
t.e.a.b. Tel. 045-226354.
Te koop Ford TAUNUS
1600 GL, bwj. '79, APK jan.
'91, vr.pr. ’ 1.350,-. Laurier-
str. 471, Heerlen. Tel. 045-
-212817.
Te k. FORD Escort 1.3 Van,
nieuwste model, bwj. 10-'B6
schadevrij, als nieuw. Tel.
043-213059.
Te k. Ford FIËSTA "Hit"
1987, z.g.a.n., 26.000 km.
gelopen, elke keuring toeg.,
tel. 045-224791.
Te k. Ford FIËSTA "Hit"
1987, z.g.a.n., 26.000 km.
gelopen, elke keuring toeg.,
tel. 045-224791.
Rode Ford ESCORT 1.4
Bravo m. RS-pakket, sun-
roof, bwj. 11-'B7, vr.pr.

’ 14.500,-. Moet weg 045-
-259414.
Ford ESCORT 1600 GL, s-
bak, 5-drs., schuifd. '84,
metal. zilver, spoilers, enz.
Tel. 045-721268.
Ford ESCORT 1100 L wit,
5-versn. bwj. 1984,
’8.500,-. Tel. 045-721268.
Ford SIERRA 1600 L, 5-drs,
metal. grijs, dee.'B3,
’9.750,-. 045-721268.
Witte Ford SIËRRA 1.6, '83,
APK-gek. nw. banden, vr.pr.

’ 6.900,-. Tel. 045-212421.
Wegens omst.heden leuke
Ford FIËSTA 1100 De Luxe,
mcl. trekhaak, APK, bwj. 80,
vr.pr. ’2.450,-. Willem De
Rijkestr. 11, Kakert-
Landgraaf.
Ford ESCORT Luxe auto-
matiek, goudmetallic, 1e eig.
63.000 km, 84. Autoparck,
Locht 44, Kerkrade.
Ford ESCORT Sport, rood,
nw. model, bwj. '86, super-
mooi; Ford Escort 1300
Sport uitv. '85 5-drs. Auto-
parek, Locht 44, Kerkrade.
Te koop Ford ESCORT
XR3i bwj. '85, 51.000 km,
boekje aanw. 045-410243,
Vredestr. 10 Heerlen
Te k. Ford ESCORT '86, 13
L, LPG, veel extra's, 1e eig.,
mr. mog., tel. 04498-54664.
Te k. Ford ESCORT Combi
1.3, bwj.'B4, 5-drs., km.st.
96.000, APK 01-'9l. Tel.
045-459417
Ford FIËSTA 1.1 L, bwj.'Bs,
auto in st.v.hagelnw.
’7.950,-, 04406-13137.
Te k. SIERRA 2.0 GL, bwj.
nov.'B3, i.z.g.st., met schuif-
dak ’ 10.500,-045-320566
Te koop FIËSTA L bwj. laat
'78, i.z.g.st. Kling Bemden
33, Brunssum.
Te k. Ford ESCORT 1300
CL, donker rood, 62.000 km,
okt. '86, zeer mooi. Tel.
04742-3511.
Te koop Ford ESCORT
1600 bwj. '85, kl. grijsmet.

’ 10.700,-. 04490-19066.
Ford TAUNUS 1600 GL^
drs., aut., '81, apart mooi,
’2.350,-. 045-218925.

Ford ESCORT CL Diesel,
1,6, 3 drs., 5-bak, Bravo uitv
bwj.'BB, 32.000 km., auto z.
g.a.n., ’17.500,-. 04490-
-39127. ■
ESCORT 1400 CL kl. zwart,
LPG, nw.mod.'B7 ’12.750,-
-i.z.g.st., 04490-80867.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '84, km.st. 59.000,
blauwmet. in nw.st. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-259686
Ford SIERRA 2.0 L, nieuw
model '84, 5-drs., LPG, sun-
roof, spoiler, striping, echt
geweldig mooi, ’ 8.750,-.
Tel. 04406-14307.
Ford FIËSTA 1.1 L bwj. '80,
i.z.g.st. Tel. 04405-3069.
T.k. Ford ESCORT 1300 L,
bwj. okt. 1980, i.z.g.st., pr.

’ 5.250,-. Tel. 045-253422.
Tek. Ford TAUNUS 1600L,
APK'9I, tel. 045-415477.
Tek. Honda CIVIC 1.3, rood
5-gang, bwj. '81, 4 nw. ban-
den, nw. uitlaat, i.z.g.st.,
’3.500,-. 045-228015 na
17.00 uur.
Te k. zeer mooie en zuinige
Honda CIVIC, APK tot 3-'9l,
5-drs, trekhaak, vr.pr.
’1.550,-. Brg. Slangenstr.
54, Hoensbroek.
Te k. Honda CIVIC '82, van
part., 1e eig., vr.pr. ’ 1.950,-
Tel. 045-222401, na 16 u.
Te k. Honda ACCORD bwj.
'81, APK gekeurd, pr. in
overleg. Tel. 045-723964.
Te k. Honda PRELUDE kl.
d.blauw, bwj. '81, i.z.g.st.

’ 3.300,-. 04490-29639.
Aangeb. in staat van nieuw
verkerende Hyundai STEL-
LAR 1.6 GLS, bwj. 1987,
grijsmet, km.st. 39.000. Alle
extra's o.a. elektrische ra-
men, alum. velgen enz. On-
derhoudsboekje van off.
dealer aanwezig. Prijs

’ 15.000,-. Tel. 045-321498
Te k. JAGUAR serie 3, 4.2.
Bwj. '80, APK april '91, tel.
045-253522 (na 18 u.).
Te koop weg. omst. LADA
2105 N '87, in nw.st.

’ 4.850,-. 045-223681.
LANCIA Bèta 1600 HPE,
bwj. '77, grijs, APK gek.,
5-bak. Tel. 045-219134.
Te k. MAZDA 626 GLX,
autom., bwj. '86. Baakho-
verweg 21, Susteren.
4X MAZDA 323 '76 t/m '81,
APK, garantie v.a. ’ 750,-
-tot ’ 3.500,-. 04404-1317.
Te k. MAZDA RX 7, i.g.st.
met o.a. sportvlgn. 5-bak,
met.-lak, enz. t.e.a.b. H. de
Grootstraat 17, Brunssum.
Te koop MAZDA 323 1300,
'79, ’450,-, APK nov. '90.
045-326650, na 17.00 uur.
Te k. Automatiek MAZDA
323 4-drs, bwj. 10-81, i.z.g.
st., ’ 3.450,-, 045-453572.
MAZDA 323 sedan bwj. '84,
vele extra's, vr.pr. ’ 5.700,-.
Tel. 045-444247.
Te k. MAZDA Sport KR 7,
bwj.'Bo, APK tot april '91, vr.
pr. ’ 6.750,-. Inl. Verdragstr.
8, Heerlen, tel. 045-229985
MAZDA 323 automaat, me-
tal. groen, 43.000 km, bwj.
'84,045-721268.
Te k. MAZDA 323 tussen-
model, bwj. 8-'B4, APK 3-
91, i.g.st. T.e.a.b. 04490-
-48922.
Te koop MAZDA 626 Coupé
zeer mooi, bwj. '79,
’1.400,-. Tulpstr. 76, Vaes-
rade, na 18.00 uur.
Te koop MAZDA type 616,
4-drs., i.z.g.st., bwj. '75, pr.
’750,-. 04498-54319.
Te k. Mazda 323 STATION-
CAR bwj.'Bo, 1e eig., t.e.a.b.
045-256377.
KOOPJE, Mazda 626 hard-
top, t.'Bo, APK, ’850,-.
045-720951.
Te k. MAZDA 323 1.3 LX,
bwj. '87, 23.000 km, autom.
Tel. 045-310036 na 17.00
uur, zat, de hele dag.
Te k. 1e eig. MAZDA 626,
Hatchback 2.0 GLX 5-bak,
5-drs., kl. metall.grijs, nw.
mod.'Bs, verk. perf. nw.st.
Apart m. ’7.950,-. Recent
keuringsrapp. 043-254462.
Mazda SEDAN, wit, '85, 1e
eig. pr. ’7.500,-. Tel. 045-
-352009.
Te k. MERCEDES 230E,
type 124E, bwj. 1986, kl.
antraciet, autom. ABS, vele
extra's km.st. 42.000. Tel.
04743-1294.
Te k. MERCEDES Benz 190
D, zeer mooi, bjw. '85, div.
opties, weinig gel. mr. mog.
Tel. 04498-55460.
Te koop MERCEDES 240
D, wit, bwj. '77, i.z.g.st. Tel.
04454-3189.
Te k. MERCEDES 230, 6 eil,
op gas, bwj. '72, t. 114, mo-
tor qerev. APK 3-'9l, pr.n.o.
t.k.Tel. 045-718103.
Te k. MERCEDES 190 E,
bwj. nov. '85, div. extra's.
045-217915 na 17.00 uur.
Te k. MERCEDES 200 D '82
met nieuwe motor, i.z.g.st.,
tel. 04490-15221.
Te k. MERCEDES 200 D,: 1980, nw. ruilmotor, zeer
goede auto. (Goedkoop). Te
bevr. Akerstr. Nrd. 164,
Hoensbroek.
Te k. MERCEDES 300 TD
Combi, bwj. okt.'Bo, pr.
’9.300,-. Burg. Willemsstr.. 32, Hoensbroek
Te k. MERCEDES 200,
benzine, ’ 750,-, bwj. '76,
Clercstr. 7, Brunssum. Tel.: 045-258086.
Mooie MERCEDES 190E,
autom., veel extra's, bwj. '83
’27.500,-. Tel. 04990-
-26078 of 28225.
Te k. MITSUBISHI Colt 1.8

:D, "de luxe" bwj. '87,

’ 12.500,-. Tel. 043-649731
Te koop Mitsubishi COLT:Royale 1.2 6 L grijsmet. bwj.
'86, 66.000 km, APK 4-'9l,
vr.pr. ’11.500,-. Tel.
04490-25419.

Mitsubishi GALANT 2.3 GLX
Turbo Diesel'Bl, APK 3-'9l,
’2.650,-. 045-322619.
Mitsubishi COLT, bwj. '79,
APK tot 1-1-'9l, vr.pr.
’650,-. Tel. 045-316783.
Te koop Mitsubishi SAPOR-
RO 2.0 GLS bwj. '80, i.z.g.
st. Nwe. banden, t.e.a.b. Na
17.00 uur tel. 04490-77236.
Nisan Micra '87, 23.000 km,
bronsmetallic, 3-drs., 5-bak,

’ 12.500,-. Autobedr. B.
ARETZ Hrl. tel. 045-721268
NISSAN 300 ZX T-bar, bwj.
'85, kl. grijs. Tel. 045-
-318154. __
BLUEBIRD 1800 Sedan,
bwj. '81, APK tot '91, pr.
f 3.000,-. Tel. 045-322762.
Nissan BLUEBIRD Station-
car Van uitv. 2.0 Diesel, kl.
wit, '87. Autoparck, Locht
44, kerkrade.
Te k. Nissan SUNNY, bwj.
'87, i.z.g.st., 1e eigen. Tel.
045-210475.
Opel KADETT Combi Diesel
'85, ANWB-gekeurd,
’11.250,-. Tel. 045-420045
b.g.g. 045-420058.
Te k. 2-drs. Opel KADETT
GL Club Hatchback, m. '86,
vr.pr. ’ 12.900,-. Tel.
04493-2753na 17.30 uur.
Te k. Opel ASCONA 1.6 S,
2-drs., 70.000 km, juni '84,
kl. roodbruin, trekh., evt. m.
aanh. m. deksel, van 1e eig.
Tel. 045-255386.
Te k. Opel KADETT Hatch-
back, type I.Bi, rood, 1987,
spec. uitv. als nieuw, km.st.
plusm. 30.000. 04493-4373.
Te k. weg. overcompl. Opel
CORSA GL 1.3 N, 3-drs.,
bwj. '88, blauwmet., 1e ei-
gen., schadevrij, 25.000 km.
verk. in absol. nw.st., vr.pr.
’15.500,-. Tel. 045-751995
Opel KADETT D 1.25, bwj.
'80, '83, v.a. ’ 2.750,-. Van
autobedr. 04404-1317.
Te k. Opel KADETT, bwj. 80
p.n.o.t.k. Tel. 045-320171.
3X OPEL in concour st.; Ka-
dett B bwj. '66, Manta A, Ka-
dett coupé GTE 2 ltr. Taxat.,
gar. Fruitwei 6, Schimmert.
Te koop KADETT 1.6 S bwj.
'85. Tel. 045-459637.
Te k. Opel KADETT Cara-
van 1200, vaste pr ’ 2.400,-
-bwj. '80, Beethovenstr. 1-1
Sittard. Tel. 04490-17256.
Opel KADETT 1.6 D '84, s-
drs., kl. rood; Aanhangwa-
gen Ixb 2.10x1.15. 045-
-422000.
Opel REKORD 2.0 S t. '81,
LPG Vialle, trekh., sportwln.,
get. glas, duurste uitv., vr.pr.

’ 2.850,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal.
Te koop Opel REKORD 2.0
LS bwj. '85, 5 versn., slot-
vergr., vr.pr. ’ 9.750,-. Inr.
mog. Tel. 04490-22689.
Opel Corsa '88, 3-drs. rood,
24.000 km, ’13.500,-. B.
ARETZ, Barbarastr. 10 Hrl.
Tel. 045-721268.
Opel KADETT 1200 LS, s-
drs., veel extra's, kleur wit,
nw. model, ’ 12.900,-. Tel.
045-721268.
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.
KADETT 1300 SR '80,
’3.950,-; Golf GTI '80,

’ 4.950,-; Oldsmobile V8
met LPG '78, ’ 2.800,-. Tel.
045-721268.
Opel KADETT Diesel Sta-
tioncar 16 D, 1e eig., bwj.
'86, vr.pr. ’15.000,-. Tel.
04499-3464.
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
Tek. Opel MANTA GTE H.B
bwj.'7B, uitbouwset. Koopje!
Na 16.30 u. Vinkenstr. 77,
Heerlen-Heksenberg.
Te koop Opel MANTA 2.0
GTE bwj. '81, sunr.

’ 4.200,-. Tel. 045-444123.
Te koop Opel KADETT 13 S
Gl bwj. '86, km.st. 54.000,
div. extra's, i.z.g.st., pr.n.o.t.
k. Tel. 04454-5176.
Opel KADETT Coupé, Berli-
netta, bwj.'7B, i.z.g.st., APK
april '91, vr.pr. ’2.150,-. Te
bevr. 045-442952.
Opel KADETT SC sportuitv.
rood, '85, veel extra's. Auto-
parek, Locht 44, Kerkrade.
Opel ASCONA 1600 LS se-
dan '84, antrac.metallic, veel
extra's; Ascona 1600 S zil-
vermet. '85, nieuwst. Auto-
parek, Locht 44, Kerkrade.
Opel KADETT 1600 Diesel
3-drs. kl. wit, 1e eig. '85. Au-
toparek, Locht 44, Kerkrade.
Opel KADETT 13 S Club
Royal, bwj. nov. '88, km.st.
40.000, schuifdak, grijsmet.,
3-drs., Blaup. radio. Tel.
045-417046, na 19.00 uur.
Te k. Opel REKORD 20 GL
'86, trekh., mr. mog. Tel.
04498-54664.
Te k. Opel KADETT Cara-
van 1.2, '81, APK, 4-drs.,
’3.800,-. Klein Graverstr.
156, Kerkrade, 045-413540
Te koop Opel KADETT bwj.
'78, APK '91. M. Trompstr.
24, Landgraaf.
Tek. RECORD combi 2.0 S,
bwj. '84, vr.pr. ’7.900,-.
Tel. 045-322625.
Te k. Opel ASCONA 16S,
bwj. 11 -'81. Koopje, tel. 045-
-310256 na 18.00 uur.
PEUGEOT 205 GR '84,
schuifd., 5-drs., 5 versn.,
’8.950,-, tel. 045-721268.
PEUGEOT 309 XE Allure,
kl. blauw, '88, perfecte st.
Autoparck, Locht 44,
Kerkrade.

;Te k. KADETT City.fi
mooi, mcl. sp.velgen.H
lers enz., ’3.000,-. KW
derweg 84, Heerlen-M!!
berg. Jl
Opel ASCONA 1.9 WÈ
APK t/m 1-91, f]M
Coelgroevenstr. 14, Efll
hoven, van 12.00-Ijj^L
EXCLUSIEVE Opel f fGSI Sedan, kl. rood* I
met., alle extra's me' ftierapport, bwj. '86, in-] k,
Rijnstraat 4, Beersdal"
len, tel. 045-722366
Opel REKORD 2.0 E 1
motor '84, 5-bak, fl I
’2.650,-. Na 16.0" 1
Laanderstr. 85, Hegriq I
Te k. van part. PE^T
305 GLD 1905 CC, "Vji
'84, APK 4-'9l, in IJ

’ 6.900,-. Tel. 04490-jfl
PEUGEOT 205 1.1 ■*■bwj. 10-'B7, km.st. 9*l
boekje aanw., ANWBI
toegest. ’ 12.750,-- ï
228469. M
Peugeot 205 XRD Di^jl
grijs kenteken, 18-I*l
1e eigenaar, 89.0001 1
Volvo Jac KLIJN Kef*!
Strijthagenweg 123, T
458000.
PORSCHE 924 met T*f|
dak, zwartmetallic, bj*|l
in nw. st., pr. ’ 12.500,'[|
045-325144. Jl
Tek. PORSCHE 911.-jji
veel extra's, verl. en
bekleding. 045-32595;
Te k. PORSCHE 911 T?
bwj.'74, i.z.g.st., nw-"
kl. wit, vr.pr. ’ 26.500,"
04492-3582. -^jL
RENAULT 11 GTL sjj
luxe uitv. met o.a. zo(*m
en trekhaak, bwj. '88, TO
24.000, als.nw. Jj
’18.500,-. Tel. 045-23]
na 18.00 uur. —^fli
RENAULT 5 Super J 1I
mod. First uitv. bwj. 'B'j,
'91, ’ 10.500,-. 045jj^
Te k. RENAULT 4 j*
grijs kenteken, 1980,
km. 80.000, in goede
vraagprijs ’ 1.550,-- ,
Meigraaf 19, Schink
045-257213. I
RENAULT 5 TL '81,
trekh., zeer zuinig, ’ '* I
Tel. 045-713883. _^ I
RENAULT 11 1400fi
met. 1e eig., 56.000 knh-1
Autoparck, Locht 44. s
rade. >

ROVER 213 S wit, K
18.000 km, ’ 20.000,-,,
Huppertzstr. 29, Lang^ ;*"'
Te koop Simca TA^ V
bwj. '82, vr.pr. ’ 600,-; j'
na 17.00 uur 045-325^/
Te k. SKODA 12Ü
mei '84, i.pr.st., pr. ’*" H
Tel. 045-417023. _^j
Te k. SKODA 105 U.1, L
64.000 km., in nW-Sj! 1;

’ 3.750,-. Tel. 045-3jg J
SUBARU Mini Jumbo ft.
SDX, mei'B9, 6.500 j?i|<,
br. 1:19, ’ 11.000,-. &A ,;
15 Geleen. 04490-53^ t

,t
SUBARU busje ElO, f \kent., 7 pers., veel e

7' l(
bwj. '88. Tel. 045-713??: ;-.
Tek. leuke SUZUKI Af,»,.
bwj. '82, 4-drs., 9<'S >'Bernardstr. 12, Mun^' ;c
leen. yr *Te k. SUZUKI Jeep
eind '82, nw. mod.,JJ I

’ 6.950,-inr'o4s-3jsi *|
Te k. Suzuki JEEP \ \'83, div. extra's. Par^*^str. 3, Heerlen, tel-
410504 na 18 uur.^y K
Te k. Suzuki ALTO b"*jj. Fe
i.z.g.st., APK j. '*]
’3.300,-. Tel. 045-44 fena 16.00 uur.
SUZUKI busje grijst >*■■
bwj. '82. Steeg 33jjl^j
Talbot SIMCA 130Ö . A
bwj. '80, APK 4-'9l-,3|

’ 850,-. Tel. 04490J1A
Te k. Talbot RANCH'A
'79, APK tot 1991,51
vr.pr ’ 2.450,-. 045^ $
Te k. TOYOTA Carin^i f
'82, diesel, in prim3,|

! Tel. 04498-53575/59JA L■ Mooie Toyota CELICfi j
'81, nwe. kopp., uitla3 j ». den, rek. ter inzage-J if

l i.z.g.st., vr.pr. JU k
Heerlerweg 78 Voerg^ „. Te k. Toyota CELICAA l

I coupé, bwj.'B3, APK |i E
velgen, br.bndn., nW^ ij
Auto verk. in nw.st-i^Uwerkersdreef 13, v \}

'. kuil, Geleen. ,: Te k. TOYOTA Ce^ h
| '76, APK mrt.'9l -„«O fc

’ 1.300.-. Tel. 045-j^j §
Toyota CELICA ST $ ,j
del, wit, perf. cond- °m e,
toparck, Locht 44j<g!/ «I: TOYOTA Celica ST^VJ;I zwart, elec. schuiföa,e- k■ race-velgen, br. ban^o jt(■ pr. ’ 6.750,-, na US *»
045-229310 b.g.gj-^k

I Toyota COROLLA
'88, 1e eig. met.gro"
045-352009. __^3> Te koop TRIUMPH-M
bwj. '71, vr.pr. ’ ", Tel. 045-728576_-_^i
Tek. VWGOLF 1-6 IJ,■ kl. blauwmetal., Si,■ sportv. Pirelli, pun'9fgl ■pr. ’ 7.70Ó"-. 045jg^■ Te k. gevraagd: TRE
voor VW Golf diese'^g
model. Tel? 045j5g^
Te koop VW GOLQ.. jonair, km.st. 15-UU
045-417081. _^j.
Te k. GOLF diesel »,. i.z.g.st., vr.pr. ’ .*»"*"
045-259686. _-^]#j
2X VWGOLF GLD O^f. APK 4-'9l, v.a. L.13!Van autobedr. Oj^^l
GOLF diesel, bwi-g.^'. drs., i.nw.st., pr. ’ J

' 045-753053. _^A,
'VW GOLF 1100 DSM- APK3-'9l, ace, 70-X, 1, ’1.450,-. 045-72095?/; Voor Piccolo^zie verder pa9ir
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Steffi Graf denkt
al aan stoppen

'Het is niet goed op je dertigste nog te tennissen'
SAO PAULO - Romario da Souza
Faria heeft in de Braziliaanse voet-
balkrant Placar de artsen van PSV
bekritiseerd. In een interview zegt
de Braziliaan dat de doktoren niet
juist hebben gehandeld direct na
zijn blessure. Volgens Romario
heeft de medische staf niet de juiste
diagnose gemaakt. „Ze hebben al-
leen de breuk in het kuitbeen vast-
gesteld, de scheur in een pees niet",
vertelde Romario in het vraagge-
sprek. „Daarom duurt het herstel
ook zo lang".

Kritiek Romario
op PSV-artsen

r^NDEN - De Engelse clubs mogen volgend jaar
TpSr deelnemen aan Europees cupvoetbal. Met die
|Mng is Bert Millichip, voorzitter van de Football
rSsociation (de Britse voetbalbond), gisteren uit een
i Nadering van de UEFA op Malta gekomen.

Van onze sportredactie

door wiel verheesen

HAMBURG - Slechts enkele maanden na
Boris Becker heeft ook Steffi Graf hardop na-
gedacht over haar tennis-carrière. „Het is niet
goed op je dertigste nog te tennissen", ver-
klaarde de 20-jarige Westduitse tennis-ster in
het Hamburgse tijdschrijft 'Sports'. Graf
voegt daarmee éen nieuw hoofdstuk toe aan
tennisprofs die op jongere leeftijd te maken
kregen met motivatie-problemen.

" Steffi Grafwil niet meer al te lang
actief zijn op de tennisbanen.

Graf onderstreept de schaduwkant van be-
roemdheid, zoals die ook door Boris Becker
werd geschetst. „Mijn huidige leven is inte-
ressanter dan toen ik 17 jaar oud was, dat is
zeker. Maar het is ook allemaal een stuk ge-
compliceerder geworden. Tijd voor echte
vriendschap en praten over problemen is al-
lemaal een stuk moeilijker als je in het mid-
delpunt van de belangstelling staat".

Schaduwkant

hoogste niveau. En als ze stopt, is het in ieder
geval na een belangrijke overwinning.

De Zweed Björn Borg was de eerste die al
vroeg een punt zette achter zijn tennisloop-
baan. Hij besloot op 26-jarige leeftijd, negen
jaar na het behalen van zijn eerste de open
Franse titel, te stoppen met tennis. Zijn land-
genoot Wilander volgde hem. Hij tennist nog
wel, maar hij baarde opzien dooral tweekeer
een 'pauze' in té lassen.

De tennismoeheid van 's werelds nummer
een kwam al tot uiting tijdens de 'open
Australische tenniskampioenschappen in
Melbourne.. Graf werd winnares van het eer-
ste Grand Slam-toernooi van dit jaar, maar
van spelvreugde en bezieling was geen spra-
ke.

Graf: „Het is. te laat om pas te stoppen met
tennis als je nederlagen lijdt tegen personen
van wie je niet hoeft te verliezen. Chrik Evert
is daarvan misschien wel het beste voor-
beeld". Over het verdere verloop van haar
loopbaan zegt de Westduitse dat ze nog hoog-
uit een paar jaar doorgaat met tennis op het

Een ski-ongeluk in St. Moritz, waarbij ze haar
duim brak, verplichte haar een gedwongen
pauze in te lassen. Acht weken later kwam ze,

AALSMEER - De wedstrijd in de
kwartfinales om de Nederlandse
handbalbeker voor mannen tussen
Aalsmeer en Swift Roermond is gis-
teren niet gespeeld. Het duel in
Aalsmeer zou om 20.30 uur hebben
moeten beginnen. Op dat tijdstip
waren de Limburgers nog niet aan-
wezig. Zij waren onderweg op de
snelweg dooreen ongeluk in een file
terechtgekomen. Reglementair
heeft Aalsmeer het duel gewonnen,
maar gisteravond was nog niet dui-
delijk of het NHV (Nederlands
Handbal Verbond) zich strikt aan de
regels houdt omdat sprake is van
overmacht.

Swift blijft
in file steken

nu wel weer gemotiveerd, sterk terug met de
toernooiwinst in Amelia Island.

Haar grootste inzinking overkwam Graf op
het hoogtepunt van haar carrière. Na het be-
halen van de Grand Siam in 1988 belandde ze
in een diep dal. „Ik kon alleen nog maar den-
ken: God zij dank, ik ben beroemd", aldus
Graf. Ze maakt zich dan ook vooral druk om
het leven na het tennis. Graf: „Soms denk ik
echt met angst aan de periode na de sport.
Heeft het eigenlijk wel zin. Is er inderdaad
nog iets wat ik dan kan doen".

AC Milan ergert
zich aan KNVB

Gewonden na Köln-Juventus met inwendige kneuzingen in het
ziekenhuis worden opgenomen.

Een politieman raakte gewond aan
het hoofd. Buiten de stad viel een
kleine groep Juve-fans, gewapend
met stokken en messen, bij een
wegrestaurant supporters van FC
Köln aan. Daarbij vielen enkele
licht gewonden.

vensgevaar. De politie arresteerde
twaalfraddraaiers.

Een 21-jarige supporter van FC
Köln werd door een groep aanhan-
gers van de Italiaanse club buiten
het stadion toegetakeld. Hij moest

Alleen wangedrag bij WK kan nog roet in eten gooien

Engelse clubs terug in Europa
Van onze sportredactie

MILAAN- De leiding van AC Milan
begint zich te ergeren aan het ge-
brek aan informatie over de voorbe-
reiding van het Nederlands elftal op
het WK. In de feestroes na de kwali-
ficatie voor de Europa Cup I-finale
zei elftalbegeleider Paolo Taveggia
geïrriteerd: „Twee maanden gele-
den hebben wij onze wensen bij de
KNVB bekend gemaakt. We wilden
zodoende in een vroeg stadium in-
spelen op de plannen in de aanloop
naar het WK. We hebben daar echter
nooit antwoord op gehad. Het lijkt
wel of er in Zeist geen enkele be-
hoefte bestaat aan communicatie
met de werkgever van Gullit, Rijk-
aard en Van Basten".

Via twee Nederlandse journalisten
blijft Taveggia nu op de hoogte van
de plannen van deKNVB, „maar di-
rect contact is nu wij de finale heb-
ben gehaald toch wel wenselijk ge-
worden". In principe worden de
drie internationals alleen van 14 tot

16 mei vrijgegeven voor het Oranje-
trainingskamp. Vanaf de 17e wor-
den alle spelers van Milan weer op
Milanello verwacht in verband met
de voorbereiding op de Europa
Cupfinale. Uiteraard wordt, met het
risico op blessures, geen toestem-
ming gegeven aan het drietal oefen-
wedstrijden te spelen voor het Ne-
derlands elftal.

Taveggia: „Milan krijgt altijd de
Zwarte Piet als ze niet mogen spe-
len, maar het is gewoon zo dat de
KNVB in de afgelopen maanden
geen enkele afspraak is nagekomen.
Wij weten nog steeds niet welke
bondscoach over onze spelers zal
beschikken. Ruud, Marco en Frank
zeggen zelf ook van niets te weten,
maar ik kan me niet voorstellen dat
die man zes wekenvoor het WK nog
niet bekend is gemaakt".

Ajax-Roda
gewoon in
De Meer

" Nieck Wassenaar verzet veel werk achter de schermen voor het welslagen van de Amstel Gold
Race. Foto: FRANSRADE

BERN - Canada is gisteren ternau-wernood aan een nederlaag ont-
snapt. Van de vier tot nu ongeslagen
landen in het toernooi om het we-
reldkampioenschap ijshockey voor
A-landen in Zwitserland hadden de
Canadezen de grootste moeite met
hun tegenstander Finland, 6-5.

Canada
ontsnapt aan

nederlaag

Als de UEFA na de WK het licht op
groen zet voor de Engelse clubs, zal
Engeland het in het Europa Cup
1-toernooi volgend seizoen waar-
schijnlijk toch nog zonder vertegen-
woordiger moeten stellen. De kans
is groot dat Liverpool, uitgerekend
de club die nog eenjaar moet wach-
ten, over enkele weken landskam-
pioen wordt.

Millichip is de stemming
Atje ;*en de Europese voetbalfedera-
'rtii'fi Zo<^an^ë dat een terugkeer vanSllJ^lse teams op de Europese vel-

waarschijnlijk is. Alleen
4 J*rPool, wier supporters in 1985
f' "Joi>ritwoor(^enJ^ werden gesteld

': het Heizel-drama waarbij 39
'"1 vielen, moet nog eenjaar lan-

gt echten.
wangedrag van Britse sup-

e<> tijdens de komende wereld-
Pioenschappen kan nogroet in
eten gooien. De UEFA neemt
■definitieve beslissing over'de

'cc van Engelse clubs na het
'a M n? oi in Italië- ..Alles hangt nog

af van het gedrag van de Engel-
■w.'-'Pporters tijdens de WK", zei

i Vï.hip-
-1 fen A-voorzitter ontkende overi-
jl '^

s dat de Europese voetbalautori-n een soort 'garantie' hadden
a^gd van de Britse regering.

e'! » t,.,1 gerucht is ontstaan door een
A A^alfout", zei Millichip. „Nie-

mand kan garanderen dat de sup-
porters zich gedragen".

AMSTERDAM - Ajax speelt zijn
laatste thuiswedstrijd van het sei-
zoen, tegen Roda JC, in het eigen
stadion De Meer. Het bestuur van
de Amsterdamse club heeft de afge-
lopen dagen overwogen om het
duel, geprogrammeerd op 29 april
aanstaande, af te werken in het
Olympisch Stadion.

De gedachte om een grotere behui-
zing te kiezen ontstond afgelopen
zondag na afloop van de wedstrijd
tegen BW Den Bosch, die met
ruim 20.000 bezoekers een uitver-
kocht stadion opleverde. Gezien de
theoretische kans dat de Amster-
dammers tegen Roda landskam-
pioen kunnen worden, werd een uit-
verkocht Olympisch Stadion (met
een capaciteitvan circa 50.000 plaat-
sen) niet uitgesloten.Leider organisatie GoldRace heeft andere bezighedenDe Canadezen leken na de eerste en

aan het begin van de tweede periode
door Finland op een forse nederlaag
te worden getracteerd. Na een half
uur hadden de Finnen al vier doel-
punten, de Noordamerikanen geen.
Onder aanvoering van Steve Yzer-
man kroop Canada uit het dal, waar-
in de Finnen het land had geduwd.
De spelverdeler maakte zelf in 25
minuten drie doelpunten, hij be-
reidde ook twee treffers voor. Met
nog twee minuten te spelen was de
stand gelijk in het zinderende duel,
5-5. Een pass van Yzerman werd op
nauwelijks twee minuten van het
slotsignaal door Burr in doel ge-'
werkt.

Nieck Wassenaar
ziet geen demarrages

INDIANAPOLIS - De Amerikaan-
se hordenloper Greg Foster, twee-
voudig wereldkampioen, is door de
Amerikaanse bond (TAC) drie
maanden geschorst wegens het ge-
bruik van verboden stimulerende
middelen. De 31-jarige Foster werd
op 19 januari tijdens indoor-wed-
strijden in Los Angeles aan doping-
controle onderworpen. In zijn urine
werden sporen van pseudo-efedri-
ne, efedrine en fenylpropanolamine
aangetroffen.

Schorsing Foster

ROTTERDAM - Hans van Doorn-
veld is de komende twee seizoenen
hoofdtrainer van Sparta. De 49-jari-
ge oefenmeester treedt op 1 juli in
Rotterdamse dienst. Van Doorne-
veld had nog een contract voor een
seizoen bij AZ, maar het bestuur
van de Alkmaarse club wilde een
overgang van de trainer niet in de
weg staan. Van Doorneveld volgt bij
Sparta Rob Baan op, die twee jaar
op Spangen actief is geweest.De 49-
-jarige Van Doorneveld, die tien jaar
betaald voetbal speelde, startte zijn
loopbaan als oefenmeester bij Haar-
lem waar hij de jeugd onder zijn
hoede had. Vervolgens werkte hij
vijfjaar bij AZ'67 (als hulptrainer),
zeven jaarbij Haarlem en anderhalf
seizoen bij Fortuna Sittard.

Van Doorneveld
trainer Sparta

ren zeventig was ik onder andere
belast met de reclameservice en
parcours-opbouw. Niet veel later
kreeg ik de algehele leiding van het
evenement opgedragen".

kreeg ik opeens een telefoontje uit
Valkenburg. Speciaal ter gelegen-
heid van de Amstel Gold Race wor-
den de drempels zaterdag gedemon-
teerd. Kijk, dat geeft je als organisa-
tor weer een stuk voldoening. Het
maakt het welslagen van de wed-
strijd alleen maar groter".

Het plan om uit te wijken werd gis-
teren definitief afgeblazen. Hoofd-
zakelijk omdat de weg naar de
landstitel nogal wat onzekere facto-
ren heeft, zoals de uitwedstrijd van
aanstaande zondag tegen Willem II
en het thuisduel twee dagen later te-
gen FC Den Haag, durfde het be-
stuur van Ajax zich niet nu reeds
vast te leggen voor een grotere be-
huizing.

„We moeten nu een knoop doorhak-
ken", aldus algemeen directeurArie
van Eijden. „Het liefst hadden we
aanstaande zondag na afloop van de
wedstrijd tegen Willem II een .be-
slissing genomen. Stel dat Ajax in
Tilburg wint, dan kun je met iets
meer zekerheid het Olympisch Sta-
dion afhuren. Daarbij zijn we ook
afhankelijk van de medewerking
van de politie, die natuurlijk ook
graag zo lang mogelijk van te voren
wil weten waar Ajax op die dag
speelt".

Uitslagen: Tsjechoslowakije-Noorwegen
9-1 (1-0 3-1 5-0); Canada-Finland 6-5 (0-2 3-2
3-1); Bondsrepubliek-Zweden 0-6 (0-1 0-3
0-2). Sovjet Unie-Verenigde Staten 10-1 (6-0
3-1 1-0). Stand: Sovjetunie 3-6, Tsjechoslo-
wakije 3-6, Canada 3-6, Zweden 3r 6, Finland
3-0, Bondsrepubliek 3-0, Noorwegen 3-0,
Verenigde Staten 3-0.

v°lendam 1-1

31 19 7 5 45 90-31
30 18 8 4 44 62-19
31 14 10 7 38 47-29

\ Na In 31 14 10 7 38 41"38
I Knri 31 13 11 7 37 48-36:,K '°am 31 13 9 9 35 40-34'Xc Sittard 31 10 14 734 33-30> RW 31 12 10 9 34 41-40
II) pnw gen 31 9 14 832 42-38
's Kt- ag 29 H 7 11 29 54-55
I*l few 31 11 5 15 27 44-56
1 tVK°.Prd 31 7 12 12 26 43"44
I» PVv m 31 8 10 13 26 25-41
-f Mv 31 7 12 12 26 35-53£" - 31 6 11 14 23 37-47|«C"JenBosch 31 51313 23 24-44
4W 31 5 13 13 23 31-54
11. "" 30 4 620 14 20-68

yolendam 1-1 (1,1)-21. Gouda 1-0, 33.
*W*ijt.Lfa 1-1. Scheidsrechter: Uilenberg.
iW) Wers: 180°- Gele kaart: Jalink. |..en Pastoor (Volendam). Rode kaart

il* K*i j.'atenveld: Jalink wegens opmerkin-
?? ftc- vns scheidsrechter.
j pf-j. onk; Gouda, Brard, Joore en Bo-K-' fCreffers, Jalink, Moniz en Van Hin-

y P'ehri6 Wis en Hoekstra.IWC1»: Schilder; Van Loon, Binken,
9 % "p°ol en Samuel; Pastoor, Steur en
'k^: Keizer, Kooistra en Tol(46. Stuyt).

IMOLA - De Britse formule
1-coureur Nigel Mansell heeft tij-
dens trainingen op het Dino Ferrari-
circuit in ImcJa vermoedelijk een
pols gebroken. Mansell raakte op
het door de regen spekglad gewor-
denwegdek in een slipmet de splin-
ternieuwe Ferrari 641 en botste te-
gen een muur. De bolide was total-
loss. Mansell is voor onderzoek naar

ziekenhuis overgebracht.

HEERLEN - Het fascinerend ge-
vecht op deKeuténberg of Cauberg
volgt hij meestal op afstand. Demar-
rages en ploegentaktiek gaan aan
hem voorbij. Als algeheel leider in
het organisatieapparaat van de Am-
stel Gold Race heeft Nieck Wasse-
naar (55) andere zaken aan het
hoofd. Zaken waarbij in de hitte van
de strijd niet wordt stil gestaan,
maar die wel het fundament vor-
men waarop 's lands grootste wie-
lerkoers in de loop der jarenis uitge-
bouwd.

Veelomvattend

Graafschap bang
voor manipulatie

DOETINCHEM/WAGENIN-
GEN - Eerstedivisieclub De
Graafschap eist dat de KNVB er
morgen streng op toeziet dat het
duel tussen Emmen en FC Wage-
ningen eerlijk verloopt. De lei-
ding van de Doetinchemse ver-
eniging is daar na uitlatingen van
Wageningen-trainer Piet Buter
niet gerust op en wendde zich
daarom gisteren per fax tot de
voetbalbond. Het treffen Em-
men-Wageningen is van groot
belang in verband met de strijd
om de zesde periodetitel. Zowel
Emmen als De Graafschap (deze
laatste ploeg is uitgespeeld voor
de zesde periode) komt daarvoor
in aanmerking.

Emmen heeft zaterdagavond aan
een overwinning met twee doel-
punten verschil genoeg om zich
te verzekeren van het periode-
kampioenschap. De Drentse
ploeg heeft dan evenveel punten
als De Graafschap, maar be-
schikt over een beter doelsaldo.
Bij De Graafschap bestaat het
sterke vermoeden dat Wagenin-
gen, dat al een periodetitel op zak
heeft, bereid is Emmen een
handje te helpen. De Doetin-
chemmers baseren zich daarbij
op uitlatingen van Buter en zijn
spelers. Die stelden dinsdag lie-
ver Emmen in de nacompetitie
tegen te komen dan De Graaf-
schap.

gepresenteerd toen JeffreyKooi-
stra als een volleerde zaalvoet-
baller vier Waalwijkse verdedi-
gers en invaller-doelman Hans
Vonk (Teeuwen was gebles-
seerd) passeerde.

In de tweede helft probeerde
RKC nog wel aan te zetten, maar
iedervernuft ontbrak in de Waal-
wijkse ploeg. In de slotminuten
laaiden de emoties hoog op. Nico
Jalink kreeg eerst geel voor pro-
testeren en hoordein de kleedka-
mer dat scheidsrechter Uilen-
berg hem na afloop zelfs rood
had gegeven. Een half uur later
ontkende de arbiter echter rood
te hebben uitgedeeld aan Jalink.

t*Uutat ?rik Gouda in de 21e mi"
sj>r zijn ploeg op een 1-0 voor-
p- °ng had gezet, kraakte en{^Pte de Volendamse defensie.
vo0A s*aagde er echter niet in de
kr epAProng te vergroten en
S^S daar later derekening voor

WALWIJK - Het sprookje van
st>el *-k is uit' Door net SeliJk-
Ujj.(1-1) tegen Volendam zijn de
H*A;lchten van de Waalwijkers op
ge °Pees voetbal vrijwel tot nul
$t educeerd. Volendam mag nog
ÖQa t

nooP koesteren. Al lijkt de
VQ.rt naar de Uefacup voor de
veendammers alleen wagen-
ditl^ °Pen te gaan bij een kam-et*schap van PSV.

RKC kan Europees
voetbal vergeten

Receptie
Omdat derace dit keer een speciaal
karakter heeft vanwege de zilveren
editiekiest de organisatievanavond
domicilie in Auberge de Rouche al-
waar vanaf half vijf aan ruim 200
journalisten en andere volgers de
benodigde bescheiden worden uit-
gereikt, waarna een receptie plaats
vindt in aanwezigheid van de oud-
winnaars. Nieck Wassenaar: „Tot
dusver ziet het er naar uit, dat Ber-
nard Hinault de enige ex-winnaar is
die verstek laat gaan. Van de ande-
ren hebben we geen afmelding bin-
nen. Fijn om de grootheden van
weleer nog eens te begroeten. Na de
receptie trekken wij met een gese-
lecteerd gezelschap naar de Bour-
gondischeHoeve in Elsloo voor een
jubileumdiner. Daar zullen wij de
eerste winnaar van de Amstel Gold
Race, de Fransman Stablinski, vra-
genofhij zaterdag om half elfaan de
schouwburg in Heerlen het start-
schot wil lossen. Hij mag het doen
met een speciaal voor deze gelegen-
heid tevoorschijn gehaald kanon".

Nieck Wassenaar weet beter dan
wie ook hoe groot in het welslagen
van het evenement de rol van tech-
nisch leiderHermanKrott is. Hij be-
seft tevens, dat het uiteindelijk de
renners zijn, die in hun spel van
kracht, list en intriges de massa
boeien, maar hij voelt zich deson-
danks ieder jaar zelf toch óók een
winnaar als het in de karavaan weer
op rolletjes loopt.

In het Heerlense Grand Hotel, het
hoofdkwartier van de klassieker die
morgen naar schatting weer enkele
honderdduizenden mensen op de
been zal brengen, maakt Nieck Was-
senaar een ontspannen en tevreden
indruk. „Ik hak al vele jaren met dit
bijltje", zegt hij tussen twee bespre-
kingen door. „In het begin van de ja-

Het is veelomvattend werk, varië-
rend tussen overleg met overheids-
instanties en politie tot representa-
tiefoptreden bij de opening van een
fototentoonstelling of een vergade-
ring met de tv-leiding over het
rechtsstreeks uitzenden van de slot-
fase. Routine is in dit soort aangele-
genheden van groot belang.. In Val-
kenburg („een belangrijke plaats in
de Amstel Gold Race") werden de
organisatoren tijdens het uitstippe-
len van het parcours met twee pro-
blemen geconfronteerd. Wegwerk-
zaamheden in de Sibbergrubbe
maakten een omleiding noodzake-
lijk.

„Geen probleem", aldus Wassenaar,
„maar de moeilijkheden lagen el-
ders. Op de Heekerbeekweg en Her-
kenbroekerweg, in de buurt van het
spoorviaduct, is een aantal ver-
keersdrempels gesitueerd. Je kunt
in de buurt daarvan weliswaar een
paar mannetjes neerzetten om met
vlaggen het aanstormende peloton
te waarschuwen, maar vooral in een
afdaling vormen dit soort drempels
toch een groot gevaar. Gisteren
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KEULEN - Na afloop van het
UEFA-cupduel tussen FC Köln en
Juventus is woensdag tijdens vecht-
partijen een aantal mensen gewond
geraakt. Twee van hen, onder wie
een politieagent, zijn er ernstig aan
toe. Ze verkeren echter niet in le-

scorebord
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Auto's

VW GOLF GLS, m. 78, i.z.
g.st, zenders uitb., stereo
inst., sportw., vr.pr.
’4.000,-. Tel. 045-440613.
Koopje! VW JETTA, bwj. 80
zeer mooi, vaste prijs

’ 1.950,-. G. van Prinsterer-
str. 4A, Heerlen.
VW GOLF 1.6 S 78, APK
'91, ’1.650,-; Golf 1.1, '80

’ 2.950,-, gar. Autobedr. W.
Schoffelen. 04404-1317.
VW-kever 1303, SPEED-
STER, met taxatierapport,
§eh. gerestaur. Tel. 04490-

-7543.
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 POLO APK 4-'9l, i.z.g.
st. ’ 1.250,-. Heemskerkstr.
66, Hrl. Meezenbroek.
VW GOLF Diesel 1.6CL '87,
in abs. nieuwst., met serv.
boek, 1e eig. ’ 13.750,-. Inl.
045-455778.
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 D, bwj. 2-'Bl,
APK tot '91, groenmet., vr.pr

’ 5.500,-. Tel. 045-223286.
VW GOLF i.z.g.st. sportvel-
gen, sunroof, enz. zilvermet.
vr.pr. ’ 3.750,-. Smaragdstr.
30 Muschemig-Hrl.
Te koop gevr. VW KEVER
1200; VWPolo bwj. '81, '84.
Tel. 045-413955.
Te k. VW GOLF C, bwj. '84,
kleur beige, APK-gek. Tel.
04490-14684.
Te koop VW POLO Pointer
1300 CC bwj. '86, 6.200 km,

kl. drood. 045-455966.
GOLF GTI 4-'9l, div. extra's
’2.950,-. Tel. 045-322619.
Te k. VW GOLF C diesel,
bwj.'B4, 5-versn., kl. blauw,
tel. 04490-32334.
Tek. VWGOLF 1600 Avan-
ce, extra uitv., bwj. sept. '87,
kl. zwart, met kat., km.st.
67.000, pr ’16.900,-. Tel.
04454-3293.
Te koop VW KEVER type
1300, APK 13-3-'9l, kl.
rood, i.z.g.st., vr.pr.
’2450,-. Tel. 04498-54319
Te k. VW DERBY '81, tev.
Suzuki Jeep met 5 ver-
chroomde velgen '80, op-
knapper. RectorNelissenstr.
37, Hoensbroek.
VW SCIROCCO automatic,
nw. model, '81. Autoparck,
Locht 44, Kerkrade.
Tek. VW GOLF 1.6 GT-uitv.

i bwj.'B4, pim. 75.000 km. Kl.
grijsmetal. alu. velg. orig.
schuifd. Vr.pr. ’ 12.500,-tel.
04490-28976/04492-2365.
Te koop VW GOLF Diesel, i.
z.g.st., met veel extra's, bwj.
12-'BO. Overbroekerstr. 5,
Hoensbroek.
Te k. VW GOLF, kl. oranje,
bwj.79, APK t/m 30-5-'9l,
pr. ’2.500,-. Te bevr. 045-
-214784.
VW GOLF diesel bwj.'79, vr.
pr. ’2.500,-, tel. 04490-
-48801.
Te k. VW GOLF, type '78,
goede banden, radio-cass.,
APK 11-'9O, vr.pr. ’1.250,-.
Tel. 04492-1436.
Te k. VW JETTA 1600, die-
sel, bwj. '87, in nw.st., km.st.
79.000. Tel. 045-452179.
VW KEVER cabriolet a.nw.
Speedster ’13.000,-. Tel.
045-463754 of 452369.
Te k. VOLVO 440 turbo, 4-
89, kl. rood. Inl. na 14.00
uur, 04499-4774.
Te koop VOLVO 340 special
LPG '86 kl. wit, APK 3-'9l.
’10.500,-. F. Baltus 04742-
-1519 b.g.g. 04490-19733.
Volvo 440 GL april 1989,
rood, 11.000 km, in nieuw-
staat. Volvo Jac. KLIJN
Kerkrade, Strijthagenweg
123, 045-458000.
Volvo 340 DL automaat 3-
drs. 1986, groenmetallic, 1e
eig. 56.000 km, in nieuw-
stest. Volvo Jac. KLIJN,
Kerkrade, Strijthagenweg
123, 045-458000.
VOLVO 360 GLT 5-drs.; 2.0
inj. 1985, schuifdak LPG,
Volvo Jac. KLIJN, Kerkrade,
Strijthagenweg 123, 045-
-458000.
Volvo 740 GL 2.3 aug. 1986,
grijmetallic, nieuwstaat, Vol-
vo Jac. KLIJN, Kerkrade,
Strijthagenweg 123, 045-
-458000.
Volvo 340 Winner 1.4 3-drs.
blauw 1985, 60.000 km, 1e
eig. Volvo Jac. KLIJN, Kerk-
rade, Strijthagenweg 123,
045-458000.
Volvo 340 DL 1.7 Sedan
Special, 1986, zilvermetall.
63.000 km. Volvo Jac.
KLIJN Kerkrade, Strijtha-
genweg 123, 045-458000.
Te k. VOLVO 340 DL, okt.
'83, LPG-install. APK 12-
-'9O, vr.pr. ’6.500,-. Tel.
045-271835.
VOLVO 340 automaat, m.
'87, 40.000 km, in st.v.nw,
gunstige pr. 04490-34411.
VOLVO 360 2.0 bwj. 5-'B4,
met trekh. en LPG, vr.pr.
’8.000,-. Tel. 043-616431
b.g.g. 612858.
VOLVO 440 GL, kl. rood,
bwj. 6-'B9, div. ace, te aanv.
6-90. Tel. 045-270314, na
17.00 uur.

Supermooie VOLVO 244 GL
1e eig. 130.000 km, '82. Au-
toparek, Locht 44, Kerkrade.
VOLVO 340 DL 87, 37.000
km, veel extra's; Volvo 340
1.7 sedan, grijsmet. '86. Au-
toparck, Locht 44, Kerkrade.

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.
VOLVO 360 GLS sedan '85,
groenmet., trekh., open dak,
’12.500,-. 045-415694.
Te k. VOLVO 440 GL kl.
blauw, bwj. 6-'B9, km.st.
14.500, pr. ’25.500,-. Tel.
045-255300.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
Kadett 13 LS'B7; Kadett se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 S'B4; Corsa 12 S
'84; Kadett 1200 '79; Fiat
Panda '86. J. DENNEMAN
Automobielbedrijf, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Escort 16 CL
5-bak '85; Ford Escort 1100
Laser 5-bak, div. extra's '84;
Mitsubishi Galant Turbo D
'85; Citroen BK 14 RE 5-bak
11-'B5; Nissan Micra FDX
'85; Opel Ascona 16S 4-drs.
'83; Mazda 626 GLX 20 die-
sel 11-'B4; Mitsubishi Sa-
porro 2.L GL '81; Subaru
1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Mazda
626 coupé 2 ltr. '82; Citroen
Visa GT 5-bak '83; Opel Ka-
dett 13 S berl. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Datsun
Cherry '80; Peugeot 305 GL
i.z.g.st. '79; Ford Escort 13
GL aut. '78; Innocenti 90 L
1e eig. '80; 2x Citroen GSA
5-bak '82 en '83; BMW 525
div. extra's '78; Fiat 127
speciaal 5-bak '82; Renault
Fuego TX 2.0 '80; Volvo 244
DL 1e eig. '78 ’1.750,-;
Manta GTE i.z.g.st. voor
liefhebber. Inkoop, verkoop,
financiering. Diverse inrui-
lers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
GOLF D 11-78; Golf D '77;
Opel Rekord D '81; Kadett
Station D '83. 04499-3398.
Mazda 626 GLX PS, aut. 2.0
'88; Mazda 626 LX 2.0 die-
sel, '85; Mazda 626 GLX 2.0
84; Mazda 626 LX 1.8, '88;
Mazda 626 LX 1.687; Maz-
da 626 GLX 1.6 '87; Mazda
626 GLX 2.0 '84; Mazda 626
GLX 2.0 83; Mazda 626
SDX 2.0 '82; Mazda 626
GLX PS, 2.0 '87; Mazda 626
GLX 1.6 '86; Mazda 323
GLX 1.3 '88; Mazda 323 LX
1.1 '87; Mazda 323 LX 1.3
'86; Mazda 323 GLX 1.5 '86;
Mazda 323 1.3 '79; Mazda
323 GLX 1.5 '87; Mazda 323
GLX 1.5 '86; Mazda 323
GLX Estate 1.7 diesel, '87;
Mitsubishi Galant GL LPG,
1.6, '82; Mitsubishi Galant
GL 1.6 '86; Opel Rekord S
2.05, '82; Opel Kadett SC
1.2 S, '87; Opel City 1.2 76;

Fiat 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 1.387; La-
da 1200 E 1.2 '83. Mazda-
Kroongarantie. Auto LEYM-
BORGH, Bornerweg 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;
Fiësta 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.
Aro 10.1 4x4 '86; Ford Sier-
ra Laser 1.6 '84, '86; Ford
Escort 1.4 CL '86; Ford
Fiësta 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 1.5 GLX '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-
kenburgerweg 13, Voeren-
daal. Tel. 045-752999.
Opel ASCONA 19 N '79 au-
tom.; Honda Accord 4-drs.
'79 autom.; Skoda 120 L '85
enz. Garage P. de La Roy &
Zn, Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
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.
Te k. Opel ASCONA 1.9 bwj
'79, APK t/m 1-'9l, vr.pr.

’ 1.250,-. Coelgroevenstr.
14, Eygelshoven. Tel. 045-
-460554.
Te k. Opel KADETT, bwj. '77
met trekh. en APK, i.g.st.
Tel. 045-410413.

LOVEN Heerlen* biedt te i
koop aan: * Mazda 626 HB I
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
'86; 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
1.3DX'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 1.6Laser '85; Ford Escort
1.3 CL '86; Lada Stationcar
2104 1.5 L'B6; Peugeot 405
SRI 1.9 9-10-'B7; VW Golf
1.6 CL '85; VW Jetta '87.
Goedkope inruilers; Datsun
blue bird 1.8 autom. '81;
Opel Ascona '79; VW Polo
'77. Inruil, garantie en finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.
Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Opel Kadett 1200 Statio-
ncar 5-drs. '85; Corsa '83;
Kadett 1200 '86; Ford Siërra
1600 5-drs. '87, nieuw mo-
del; Ford Scorpio 2.0 GLi '85
Opel Ascona 1600 5-drs.
82; VW Golf CL 1300 '86;

Ford Siërra 2.0 GL 5-drs.
stationcar '86; Lada 2107
'84 ’4.000,-; Opel Kadett
Stationcar 1300 '80
’3.000,-; Opel Kadett Se-
dan '87 automatic; Opel Ka-
dett Sedan '87; Toyota Co-
rolla, zeer mooi '80
’3.000.-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-
drijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Opel 2.0 '84; Kadett 13 S
'82; Escort 11 '81 5-drs.;
Kadett 13 S op gas '82; alles
APK. Tel. 04499-3398.
BMW 525i, bwj. '84, i.z.g.st.,
schuif/kanteldak. Baakho-
verweg 21, Susteren.
Te k. BMW 528i, bwj. 'apr.
'84, 5-bak, licht metal. vel-
gen, donkergrijs metal.
schuif./kanteld., ’15.750,-.
1n1.04950-31188 bgg 31316.
KOOPJE! BMW 320/6, bwj.
6-'B2, 5-bak, LPG enz.

’ 5.750,-. Tel. 045-316940.
Te k. Fiat RITMO diesel, bwj
eind '82, APK-gek. 11-'9O,
bijzonder mooie auto. 045-
-228398.
Te k. Fiat PANDA, zeer
mooi, '81, pr. ’ 2.750,-; Golf
GLS, bwj. '78, zeer mooi, pr.

’ 2.750,-; 5 sportvelgen met
band van Ford pr. ’ 500,-.
Maastrichterstr. 142,
Brunssum.
FIAT Panda 1000 S, bwj. '88
getint glas, 5-gang bak vr.pr
’8.750,-. 045-316419.
Mooie Ford FIËSTA 1100 L,
bwj. '78, 100% in orde, vr.pr.

’ 1.950,-. Torenstr.27,
Oirsbeek. Tel. 04492-4553.
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '83, .
kl. wit, i.z.g.st., vr.pr.

’ 7.000,-. Tel. 045-353399.
Te k. MAZDA 323 autom.,
bwj. '79, APK t/m mrt '91, pr.
n.0.t.k.. 045-462346.
Te k. Opel REKORD LPG,
4-drs, bwj. eind '79, vr.pr

’ 1.250,- Tel. 04450-3856
bgg 3991.

Opel OMEGA 20 I GLS, au-
tomaat, km. st. 55.000, bwj.
'87. Tel. 04746-3315.
Te k. PEUGEOT 505 Select,
bwj. mei '85, met trekh. en
spoiler, i.z.g.st. 04490-
-48121 na 19.00 uur.
Te k. RENAULT 5 TS, bwj.
'80, APK 1-'9l, vr.pr.

’ 1.200,-. 04454-1259.
Te k. TALBOT 1510 GLS,
bwj. '82, 1e eig., 5-bak,
electr. ramen. Zeishof 35,
Heerlen. 045-410530.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te koop gevraagd LOOP-of
schadeauto t/m '84. Tel.
045-320457.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
VOLKSWAGEN LT 35 D, 5
mtr., chassis laadbak open,
ook gesch. v. Camper, bwj.
16-04-80, grijs kent, te be-
vr. na 17 uur 045-241244.
Te k. DAF 1200 merk Buca
Kipper, in perf.st, vr.pr.

’ 5.000,-. Tel. 04492-3582
Te k. Opel BLITZ bwj. '72 vr.
pr. ’ 1.500,- open laadbak,
techn. in orde. 045-212714.

Onderdelen/ace.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Gevr. LM-VELGEN voor
VW 1303 (b.v. ATS) en
BMW 02. Tel. 04454-4313.
Te koop BBS-sportvelgen
voor BMW 3-serie, ’450,-.
Tel. 045-461266.
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 koop org. 3i WIELEN en
goede banden, vr.pr.
’250,-. Tel. 045-313565.
LAADLIFT, 300 kg hefver-
mogen, merk AMA, monta-
ge mogelijk in bestelauto of
lichte vrachtauto, als nieuw.
Courage BV Hoensbroek,
045-210715.
Te k. bruine kunststof ACH-
TERBUMPER Ford Sierra,
nw. model, tel. 045-454440.
Te k. 5 magnesium VEL-
GEN geschikt voor Mitsubi-
shi en Toyota Celica, pr.
’200,-. Tel. 04498-54319.

Aanhangwagens
Gesloten AANHANGWA-
GEN afm. 2.50x1.50x1.50,
torsie-vering, vr.pr.

’ 1.000,-. Vogelzankweg
109, Abdissenbos. Tel. 045-
-326415.
Te k. AANHANGWAGEN
met deksel en imprial, merk
Safari, in nw.st. 045-229256

Motoren en scooters

Uitnodiging ,
20 en 21 april: Open dag

Maak een proefrit met de

BMW 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
Tol nAA.z.n-OAZ.I

Mooie SUZUKI GT 380 '73, I
t.e.a.b. Tel. 045-322650. I
Te k. HONDA CR 250 En- *duro met kenteken, bwj. '86,
i.z.g.st. Tel. 045-216228. !— ,
Te k. SUZUKI GS 1000, km. :
st. 33.000, z.g.a.n., .
’ 4.000,-. Tel. 045-322625.
Te k. mooie HONDA XL 500 |
R, te bevr. Wenckebachstr. :
27, Landgraaf (Schaesberg) (
Met een PICCOLO in het \
Limburgs Dagblad raakt u /
uw oude spulletjes 't snelst ckwijt. Piccolo's doen vaak |
wonderen... Probeer maar! [
Tel. 045-719966.

V t^J i .
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Te k. Leren MOTORPAK mt.
52. 2 Leren jacks mt. 52 en
50. Tel. 045-317435.
Te k. KAWASAKI 440 LTD,
bwj.'B2, vr.pr. ’3.750,-.
Burg. Willemsstr. 32,
Hoensbroek
Te k. SUZUKI GN 250
Chop. 1-5-'B9, 1.400 km, en
kuip. CBX 045-415400.
Ms u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966/

(M I**^< JIOTO^PAItTS>

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.

(Brom)fietsen
Te k. YAMAHA DT, bwj. '88,
rood-zwart, vr.pr. ’ 1.750,-.
Tel. 045-453181.
Te k. YAMAHA DT, bwj.'B6,
pr.n.o.t.k., tel. 045-310955.
Te k. PUCH Maxi met 60 CC
i.z.g.st, vr.pr. ’450,-. Tel.
045-722139.
Te k. RACE-FIETS, Bata-
vus, z.g.a.n., van ’1.200,-
-voor ’ 400,-. 045-457580.
Te k. weg. omstandigh. ge-
weldig mooie Vespa CIAO,
bwj. '89, kl. blauw/wit met
sterwielen vr.pr. ’ 875,-. E.
Casimirstr. 2, Kakert/Land-
graaf na 18.00 uur.
Te k. gebruikte FIETSEN als
nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
Tel. 045-256719.
Te k. DERBY FDS, bwj. '88,
’1.600,-. Tel. 045-314238.
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 koop VESPA Ciao met
onderdelen. 045-311795.
Gebr. VESPA Ciao snor;
Vespa Ciao spaak; Vespa
Super Bravo; Zundapp
Sprinter; div. overjarige fiet-
sen. Bert Rekers, Willemstr.
85, Heerlen. 045-726840.
Te k. DAMESSPORTFIETS,
minifiets, kinderfietsje en
Omafiets. Accacialn 6,
Landgraaf Tel. 045-310606.
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.
Te k. nieuwe RACEFIETS
voor halve prijs. 045-
-230234.,
YAMAHA DT.SO kleur wit/
rood, i.z.g.st, pr. ’ 900,-.
Tel. 045-258439.
Te.k. VESPA Ciao met ster-
wielen, 5 mnd. oud, pr.

’ 950,-. Tel. 04490-28524.
Te k. Vespa CIAO '87, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-310269.
Te k. PUCH Maxi, i.z.g.st,
pr. ’ 525,-. Tel. 045-418240
Twee ZÜNDAPP'S KS 50,
grijs-rood, pr. ’l.lOO,- en

’ 750,-. Tel. 045-353396.
ZUNDAPPKS 50; Puch Ma-
xi M2. Tel. 045-258464.
Te k. v.part. KREIDLER, m.
toebeh., bwj.7B, i.z.g.st., pr.

’ 475,-. Tel. 045-443502.
Tek. VESPA Ciao, i.g.st. Pr.
’375,-, tel. 045-421539.
Te k. RACE-FIETS, Pinarel-
lo, kl. rood, chroom v. en a.
vork, Campa record, mt.
53,5, nieuwstaat ’1.150,-.
Tel. 045-270071.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '89
en snorbrommer. Tel. 045-
-321231. __
Te koop HONDA MT 5 bwj.
'87, pr. ’l.BOO,- i.z.g.st.
met helm. Dautzenbergstr.
12, Bocholtz.

Watersport
Te k" MOTORCRUISER
6.50 X 2.00 mtr, b.b.motor,
35 PK Chrysler, elec. start,
motor 100%, chem. toilet,
kookgel., div. ace, evt. met
trailer, pr.n.o.t.k. 04950-
-36199.
Te k. Kaj. SPEEDBOOT
Crescent, 4.70 m. x 1.86 m.,
40 pk Yamaha b.b.m. electr.
start plus kanteltrailer, i.z.g.
st, t.e.a.b. Tel. 045-443849.

Vakantie en Rekreatie

Inpakken, Wegwezen
Niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. BEL 045-724141.

Bij particulier, 3 min. van
strand en Kurhouse, grote
familiekamer. Inl. M.W.
Vermey, Middelburgsestr.
51, 2587 CT Scheveningen.
070-3545866.
Boerderijvakantie, zwembad
LO va. 16,50 DM. Todtnau
SCHWARZWALD. Tel. 045-
-323496/09-49.7671.279.

**** Camping "Le Pommier"
in de Ardeche. Zwembaden,
tennisbanen enz. Veel ani-
matie. Ned. beheer. Voor
campeerpl. ml. 04406-
-41118.
Doornspijk-VELUWE zo-
merhuisje te huur, met Pink-
steren nog vrij. Tel. 05258-
-1439.
Te k. Vouwwagen, merk
SCOUT, i.z.g.st. Pr.I’ 2.000,-. tel. 045-227013.

Te h. in Z-FRANKRIJK bun-
galows en stacaravans op
camping m. zwemb., 3 km.
v. zee. Ook camp.plaatsen.
Ned. beheer. 04406-41118.
Te huur landelijk gelegen
BUNGALOW met grote ve-
randa voor 5 pers. eiland
Syros (Cycladen) Griekenl.
Vlakbij strand en hoofdst.
Ermopcoulis. Huur ’ 750,-
-p.wk., mcl. auto. Inl. 04490-
-41949, na 12 uur. .__
Vacantiehuizen: Casa's,
villa's van part. a.d. kust o.a.
Ericeira DOP-progr. 1990.
Info: 045-230474 of 01883-
-10789. Lente-aanbiedingen.
Te h. 8-pers. ZOMERHUIS-
JE bij Zoutelande. ’200,-
-p.wk. tot 30-06 en na 01-09.
Tel. 01186-2521.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via; 045-719966.

Caravans/Kamperen

Frankia caravans en motorhomes
Duitse topkwaliteit met 30 jaar ervaring, nu beslissen en

nog in 't voorjaar rijden.
FRANKIA 470 TR Motorhome op basis van Mitsubishi

L 300, excl. aflev. kosten ’ 54.950,- (aflev. kosten ’ 950,-).

Fritz Berger Import
Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762 - 1465.

Industrieweg Ba, Nieuwegein. Tel. 03402 - 61314.

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

Nog enkele modellen met voorjaarskorting.
Vanaf ’ 4.450,-

Duurder hoeft niet voordeliger kan niet!
Caravans 1990

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

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

Hoofdstraat 84, Amstenrade. Tel. 04492-1860.

' Arcon Campers
) Grasbroekerweg 122
i Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom
: ALPENKREUZER gevr.

door part., 4-6 jr. oud. 045-
-254818, na 17 uur 254593.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

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

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

Te k. gevr. jonge 4 a 5 pers.
CARAVAN, bwj. '85, opb.
lengte 4-4Vfc m. 04404-2356

Voor gedegen kwaliteit en
service, ECHTER CARA-
VAN CENTRALE. Dealer
van Lord Munsterland en
Sterckeman caravans, Con-
way vouwwagens. Uw adres
voor onderhoud-reparatie-
verhuur-acc, Rijksweg Zuid
4, Echt, 04754-86097. Een
bezoek loont altijd.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
Te k. STACARAVAN 4-
pers. met aangebouwde
keuken te Unter-Eisenbach
aan de Our in Luxemburg.
Vr.pr. B.frs. 180.000,-. Tel.
09-352588410, liefst tussen
11.00 en 14.00 uur.
DE OLDE Caravan B.V. Wij
zijn verhuisd naar Dr. No-
lenslaan 141. Dealer voor
Limburg van Wilk en Beyer-
land tourcaravans, Walker
vouwwagens. Tevens diver-
se gebruikte caravans en
een uitgebreide onderdelen
en accessoires-shop. Nu
spec. aanbieding van cara-
van opzet-spiegels van
’47,50 nu voor ’ 19,50. TV
antennes v. ’ 159,- nu voor
’89,95. 12v en 220vvoe-
ding. PVC-Dralon voorten-
ten v.a. ’ 799,-, voor service
en kwaliteit naar Dr. Nolens-
laan 141, Ind.park Nrd., Sit-
tard. Tel. 04490-13634.
Part. zoekt 4-pers. CARA-
VAN bv. Kip of Knaus v.a.
'80, max. 650 kg, moet i.z.g.
st. zijn. Tevens te k. Alpen-
Kreuzer Super '81, zeer
mooi. Tel. 04490-21763.
Te koop Caravan ADRIA,
bwj. '82, 3-4-pers., van
part., pr. ’ 4.250,-. Tel. 045-
-229143.
Te k. STOOMAGREGAAT
voor 220V, Honda EX 650,
koffermodel, V2 jr. oud, nw.
pr. ’1.850,- nu ’1.150,-,
nieuwste mod. 045-323178.
SPRITE 400, nw. v.tent, 450
kg, 3-4 pers., ’1.500,-.
Schipholstr. 4, Heerlen.
Te koop goed onderhouden
ADRIA 3 a 4 pers. met splin-
ternw. voort., pr. ’ 2.700,-.
Tel. 045-270178.
ANDRÉ JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.
Te k. MUNSTERLAND
L.M.O. Luxus 400, bwj.'Bs,
nw. mod., m. elec. tv. ontv.,
treinz., extra gr. wasr., luifel,
omv. etc, 4 è 5 pers., pr.

’ 10.250,-. 045-461669.
Te koop ADRIA met voort.
3-4 pers., bwj. '81, met ijsk.
en toilet. Tel. 045-711398.
Te k. zeer goed onderh. 3
pers. KNAUS caravan

’ 1.500,-. Brikkebekker 27,
Landgraaf (Schaesberg).
Te k. VW CAMPEERBUS,
met toilet, tel. 045-252587.
Te k. zeer ruim WEEKEND-
HUISJE met vgll. inboedel
en alle comf. In bosruike
omgev. (Belg.Limb.). Zeer
lage plaatskosten. 04490-
-23619 of 10246.
Te k. Caravan WOLF, 4-
pers., 4.20 m, type '80, ijs-
kast, kachel, voortent. Cau-
merweg 5, Heerlerbaan
Heerlen.
Te huur STACARAVAN van
1-5-'9O tot 30-790 te Rei-
gorsthorst, Montfort, compl.
ingericht. Tel. 045-228160.
STACARAVAN te k. op
camping 't Soete Dal in Zui-
tendaal België, met zitbad
en toilet op rioollering aan-
gesl. Bez. op zondag van
14.00 tot 17.00 na telef. af-
spraak. Tel. 045-457510 b.
g.g. 045-463600 of 459539.
Zeer mooie KNAUS 4-pers.
caravan, 1980, 1.3.80m,
voort, rondzit, kachel, koelk.,
’6.000,-. na 17.00 uur
04746-4457.
Te k. Dethleffs caravan, type
BEDUIN, bwj.'B4, opb.leng-
te 4.87 m. met wintert. Pr.
’13.500,-, te bevr. Tel.
045-214784.
Te k. CAMPER Hanomag
F55, Kip-opbouw, gr. tanks,
alles compl.Tel.o4s-353569
Fabr. CAMPER Chevrolèt
Rockwood, bwj. '80, 5-pers.,
i.g.st, ’ 28.500,-. Tel.
04490-27578.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.
Mooie ROTTWEILER pups,
ingeënt en ontw. Kasperen-
str. 25,K'rade, 045-419477.
Handtamme en pratende
papegaaien, eleganten,
pennanten enz., dw.konij-
nen en goudhamsters. Bij
aankoop van een nieuwe
papegaaiekooi 10% korting
of inruil oude kooi mogelijk.
Reserveer tijdig uw baby-
papegaai. ARIANE, Bleyer-
heiderstr. 10, 6462 AK Kerk-
rade. Tel. 045-351340.
Gevr.: parkieten, valken enz
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14 biedt:
cocktail-ent. ’32,-; STERI-
LISATIE poes ’ 65,-; castr.
kat ’ 32,50. 045-244247.
Te k. DWERGSCHNAUT-
ZERS m. stamb., beide ou-
ders aanw. 04490-14659.
Te koop weg. omst. lieve
zwarte 2 jr. oude RIESEN-
SCHNAUTZER, reu, m.
pap. Te bevr. 045-251438.

Te k. NEWFOUNDLAN-
DER-pups met stamb. en
ingeënt. In huis grootge-
bracht. Vakantiereg. mog.
Tel. 04490-34598.

BOUVIER, teef, 2 jaar, lief
voor kind., goed waaks, met
pap. Eyserweg 3, Trintelen-
Eys.
Te k. GORDEN-SETTER
pups, met stamb., ingeënt
en ontw., vak.regeling mog.
Inl. 04499-2237.
Te koop SCHAPEN en lam-
meren. Tel. 04404-1608.
Te koop ZEE-AQUARIUM
geheel compleet. Tel.
04490-42520.
Siamese KITTENS te koop.
Tel. 043-213845.
Weg. verh. te k. KANARIES,
zilver Isabelle, TT-kooien,
21 zangkooitjes voor ’ 100,-
-3-delige broedkooi. Past.
Erensstr.26, Waubach.
Te koop FOX-TERRIER 9
mnd. oud, reu. Tel. 045-
-253582, A ge Water 28,
Schinveld.
Te koop DOBERMAN zwart,
reu, 13 mnd. oud, zeer lief
voor kinderen. Zeer mooi.
Tel. 045-323788.
Te k. NEW-FOUNDLAN-
DERPUPS, zwart en bruin
met stamboom, ingeënt en
ontw. Melickerweg 4, Her-
kenbosch. Tel. 04752-1115.
Te k. zeer mooie wit-bl., ge-
str. BOUVIER-pups en witte
koningspoedel, iets aparts.
Gespr. bet. mog. 04490-
-38119.
Te koop Malth.-LEEUWTJE,
teef. Tel. 045-255870.
Te k. TRIMMATERIAAL:
tondeuses, scheerkoppen,
scharen e.d. Op de Beek 4,
Kunrade-Voerendaal.
LABRADOR-RETRIEVER
pups, met stamb. en ge-
zondheidsgarantie, uit HD-
vrije ouders, tel 04135-1931

Te k. PRACHTIGE jonge
Rotweiler geschikt v. bewa-
king inbraak onmogel. 100%
betrouwbaar. 045-321231.

Te k. baby CHINCHILLA'S;
jonge dwergpapegaaien;
jonge dwerg konijntjes; ca-
via's; hamsters; gerbils; wit-
te en grijze valkparkieten;
kwartels en man. kanaries.
V.d. Veer, Rumpenerstr. 70,
Brunssum.

Te koop zwarte en grijze
DWERGPOEDELS, ingeënt
en ontwormd, met stam-
boom. Tel. 04750-16590.

Te k. zeer mooie BOUVIE1
PUPS zwart en gestrooij»
beide ouders aanw., '04406-16516. _^

BORDEAUXDOG 4 jr.,frash. m. pap., zeer kin*
'N echte goede lubbes, «*verh. buitenl. gratis af te J
len. Tel. 045-3225»
Weegbree 22 Übach ovl
Worms __^
T.k. blonde amerik. c'
CKER, 4V2 mnd. oud, *j>
omst. met pap., 045-463°]
Te k. Berner Sennen PL"
met stamboom, ingeef
ontwormd, tel. 04241-18^

In en om de tuin

Tuinmaterialen
Terras- en oprittegels, klinkers, cobbelstones enz.-

Beplantbare bloembakken v.a. ’ 14,95 per stuk mcl. &'

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

Exclusieve geïmpregneerde
Tuinafscheiding op maat gemaal
Timmerbedrijf van der Broek, Stationstr. 52, Schinne"

Tel. 04493-3899.
Voor Piccolo's zie verder pagina 26 _^

KORTING TOT

50%
: 50% Or "^EJ 50°/«

CAO/ ».Jtj op moderne, klassieke kES 50/0fflRof antieke "iant|9e*(nooPte tapiJteifSp *^l 50%P VERBOUMNGS- 1!50°/»; 50% 1 UITVERKOOP 1150°>■ cno/ I Koop nu of nooit een i I cnoA; 50% I oosters tapijt ||507«50%L^cno/ || 50°/
50% M 50%:3v/O il Aanbod geldig: j \ *** ' I
i-^*/ Ü vrijdag 20 april \ \ FfXOll50% zaterdag 21. april OU/Ö!. w /w | | zondag 22 april j
CAO/ L < ■!IHl|j^iHlJil*iHl:\ii'|;li-j*j;|'J*i;|*j)l < 5 50/*

i j' lyMMiiiiiiiiffli j | --o/

"OU /o i vmmmÈM t *->S§Sk I I

; 50% i^Sß^'50%1l DE PERZENGIGANT ||50$
CAO/ 1 met Europa's grootste kollektie ilCO^OU /O || oosterse tapijten |j^: r-m*\f\t j! Rijksweg 298 - Maasmechelen I cAöii: 50% |! TeL 09-3211-760241 | f OU
mm A-mm*, i\ Openingstijden: || cAW■ nll% l! iedere werkda910-21 uur; zaterdag it J)U '; 1 j 10"19 uur; zonda910"18 uur- ' |
CAO/ |! Makkelijk bereikbaar autoweg >j Cfl /V1OU /O 11 Heerlen-Antwerpen. Afrit WV ' ,

|; Maasmechelen en richting Maaseik S |150°/ If, IAiA- — - * 50



Sterke bezetting
Ronde van Gulpen

Van onze sportredactie
GULPEN - Behalve de Amstel
Gold Race wordt komend week-
einde ook elders in de provincie
gekoerst. In afwachting van de
finish van Nederlands enige
profwielerklassieker wordt mor-
genmiddag in Meerssen een cri-
terium voor amateurs verreden.
Zondag staan Limburgs beste
renners aan de start in de tradi-
tionele Ronde van Gulpen.

Del Gulpen, met start en finish in
Euverem, verschijnen vanaf
12.00 uur achtereenvolgens de
categorieën liefhebbers/vetera-
nen, nieuwelingen, junioren en
amateurs aan de start. De wieier-Op het gebruikelijke parcours in

Rob Clerc accepteert remise-voorstel na openingszet

stichting Del Gulpen heeft in sa-
menwerking met TWC Maas-
tricht een zeer sterk rennersveld
(in totaal 100 renners) samen
kunnen stellen. Met uitzonde-
ring van Danny Nelissen, Patrick

Het programma van de Ronde
van Gulpen is als volgt: 12.00 uur
liefhebbers/veteranen, 55 km;
13.30 uur nieuwelingen, 33 km;
14.40 uur junioren, 66 km; 16.00
uur amateurs, 88 km.

VENRAY - Hoofdklasser Venray
heeft in de achtste finales om de
amateur voetbalbeker het reserve-
team van Fortuna Sittard uitgescha-
keld: 3-1. Schuttersveld bereikte
door een 3-1 overwinning tegen
Heksenberg eveneens de kwartfina-
le.

centia en IVO-Venray. De wedstrij-
den worden gespeeld op donderdag
26 april om 18.30 uur. De halve fina-
lewedstrijden worden gespeeld op
donderdag 3 mei en de finale zal
plaatsvinden op zaterdag 12 mei om
18.00 uur.

Tweede klasse R:
RKMSV 5-Panningen 5 5-1
Vierde klasse Z 1:
Schinnen 6-GSV 4 3-1

jeugdvoetbal

Venray was in het spannende duel
de meest aanvallendeploeg. De For-
tunezen moesten het hebben van
snelle uitvallen en waren in de 33e
minuut succesvol door Dörenberg
die deruststand op 0-1 bepaalde. Na
de hervatting kwam Venray in de
58e minuut op gelukkige wijze op
gelijke voet toen Cuppen 1-1 scoor-
de. Venray bleef aanvallen en een
kwartier voor tijd bracht Spee de
stand verdiend op 2-1. Hierna nam
Fortuna het initiatief over maar via
een verre uittrpa en een snelle coun-
ter bepaalde Leon Vievermans de
eindstand op 3-1.

afdeling limburg

" Heidebloem en Amicitas spelen
hun halve finalewedstrijd om de af-
delingsbeker niet op donderdag 26
april maar dinsdag 24 april op het
terrein van Heidebloem. Aanvang
18.30 uur.

- Het Litouwse damta-
wit Felicienne Rimsja neemt zon-,ag niet deel aan het Eureka-snel-
"mtoernooi in Heerlen. Rimsja
A^g samen met nog drie andere,'touwse dammers door de politie-e onrust in haar land geen visum.ft» naar Nederland af tereizen. „Erg
jfrirner", vindt organisatorHerman
iAlne- „Graag hadden we haar ach-r net bord zien verschijnen. He-
las is het niet anders". De Lim-
Urgse damtop geeft wel acte dewesence. Schellekens, Budé en
aübo moeten in staat worden

pcht het Belgische en BrabantsegeWeld in toom te houden.

.."'-"'e damcompetitie is nauwelijks
gelopen of de Limburgse clubs
Jn druk bezig spelers bij elkaar

l
6 te kapen. De Vaste Zet uit Ge-

fey.' net gepromoveerd naar de lan-
„: 'Jke eerste klasse, neemt de Bel-jjsche internationalGeorge Hübner
clifk Van Eureka uit Heerlen. Diej^b op haar beurt reageerde alert
jij 0r Jo Gorissen uitKerkrade in teJven. DIOS (Brunssum), dat mor-

-11 in Venlo een promotiewedstrijd
J3?* spelen, haalde Werrebrouck

Van Megen (voorheen VOS) bin-

Dammers uit
Litouwen niet
naar Heerlen

Jannes van der Wal kan
het stunten niet laten

DEN HELDER - Zonder enige inspanning heeft Rob
Clerc in de elfderonde van de strijd om de nationale dam-
titel zijn leiderspositie behouden. Tegenstander Jannes
van der Wal bood hem onmiddellijk na zijn openingszet
remise aan. De Hagenaar accepteerde het aanbod. Het
achtervolgende peloton kon niet profiteren van deze
grootmeesterlijke vredelievendheid. Alleen Geert van
Aalten voegde zich bij het trio op de derde plaats door
Teer te verslaan. De tweedezege van dezeronde kwam op
naam van Hein Meijer.

fcddy Budé heeft zijn slag gesla-
iJA°P het jaarlijkse sneldamtoer-

in het Belgische Genk. Te mid-
H

n van ondermeer het Parijse ka-
ki!* Fidele Nimbi en de vice-kam-f °en van België Patrick Casaril be-, alde de 23-jarige Brunssummer
w Aerste plaats. In de laatste ronde
[gt, Budé middels een remise te-| ? Nimbi de zege veilig. Peter. nellekens uit Heerlen werd vijf-

Voor organisatoren en publiek was
de afloop van het vermeende top-
duel zeer teleurstellend. Evenals

vier jaar geleden kwam de punten-
deling tussen Van der Wal en Clerc
in no time fot stand. In de Utrechtse
Domtoren wilde de Groninger in
1986 op dezelfde wijze zijn plaats
voor de strijd om de wereldtitel vei-
lig ' stellen, maar versliep zich een
dag later en werd door een regle-
mentaire nederlaag tegen Van den
Borst alsnog verrassend uitgescha-
keld.

Beker:
Leveroy-Susteren

Leveroy w.ri.s.
Kwartfinale op 26 april:
RKDEV-Wittenhorst
Quick 8.-RKHVC
Heksenberg-Leveroy
SC WVV2B-SV Nijswiller

Van onze medewerker
HANS SINNIGE

Volbloeds
prominent
aanwezig

mers ontmoeten elkaar in deze twee
kwartet-koers over de mijl. Het lijkt
er op dat de twee sprinters bij uit-
stek, Upper State Road en Chokey
Treen het voor de zoveelste keer
met elkaar moeten uitvechten. De
twee kemphanen hebben elkaar dit
jaar al een aantal malen ontmoet,
maar wievan detwee het sterkste is
valt nog niet te zeggen. De voorkeur
gaat voorlopig uit naar eerstge-
noemde, al won Chokey Treen afge-
lopen dinsdag in Hilversum. Hij
verbeterde daarbij zijnpersoonlijke
record naar 1.16.3 minuten, een tijd
die de Amerikaanse import van
Hennie Grift nog nooit liep in Ne-
derland. De eerste koers start om
19.00 uur.

SCHAESBERG - Bij wijze van uit-
zondering openen de volbloeds van-
avond de meeting die wordt afge-
werkt op de draf- en renbaan in
Schaesberg. Met drie rennen en vijf
draverijen is het volbloedaandeel in
het programma deze keer erg groot.

Id-tips

Van onze medewerker

DAMMEN

WIELRENNEN

" Jannes van der Wal hoefde gisteren niet lang na te denken.
Na een zet was de partij tegen Rob Clerc al verleden tijd.

Foto: COR EBERHARD

De best bezette ren is het Ali Team-
prijs, waarin de amateurs aan de
start komen. Traurn Teufel met Ma-
rianne Lap in het zadel is de favoriet
in het achtkoppige veld. Deze com-
binatie liep de laatste keer in Duin-
digt verrassend sterk en werd dank
zij een sterke eindsprint tweede
achter de momenteel onklopbare
Knaapje. Paarden van dat kaliber
ontmoet Traurn Teufel deze keer
niet, al is de 11-jarige Moonbat altijd
gevaarlijk. Hij won een maand gele-
den de eerste ren van het seizoenen
versloeg daarbij ondermeer de favo-
riet van vanavond.

De dravers hebben geen hoofd-
koers, maar de Venlo-prijs verdient
dit predikaat zeker. Twaalf deelne-

Maastricht-prijs: 1. Ninnes Boy; 2. Tequi-
la's Reef; 3. Satagoras.
Landgraaf-prijs: 1. Ed Robe; 2. D'Uschi
Fibber; 3. Dublin DR. Outsider: Eland M.
Heerlen-prijs: 1. Ninnes Star; 2. Ali the
Great; 3. Shamanta. Outsider: Angels
Guest.
Maastricht-prijs: 1. Dream's Crown; 2.
Queen of Crown; 3. Chianty Way. Outsider:
Dean Boszorg.
Kerkrade-prijs: 1. Edino; 2. Nora Export, 3.
Elma Buitenzorg. Outsider: Duivel.
Ali Team-prijs: 1. Traurn Teufel; 2. Moon-
bat; 3. Montekin's Lady. Outsider: Angefi-
ne.
Venlo-prijs: 1. Upper State Road; 2. Choc-
key Treen; 3. Dream Mereveld. Outsiders:
Anjo Renka en Captain M.
Roermond-prijs: 1. Carolus C; 2. Duke's
Diamond; 3. Bewin Volente. Outsider: Cas-
sanova.

verstond echter iets van 'remise' en
kon zijn ongeloof over een zo slech-
te standtaxatie van zijn tegenstan-
der nauwelijks verbergen. „Wat?",
zei de Amsterdammer. „Gefelici-
teerd", herhaalde Van den Borst.
„O, ik dacht al". Meijer sprong een
gat in de lucht en zijn eerste zege
was een feit.

Axel Vermeeren:
Van Basten van de

jeugdcómpetitie

" REUVER - Zaterdag houdt
gymnastiekvereniging Hercules te
Reuver de nationale wedstrijden
jazzgymnastiek. Om 10.30 uur
wordt begonnenen vanaf 14.15 uur
komt de nationale jazz-top in aktie.
De A- en B-turnsters van Patrick
Echt komen zondag tijdens de der-
de Grand Prix-wedstrijden te Jou-
re in aktie.

Henk Meijer schrok even in de slot-
fase van zijn duel met Johnvan den
Borst. Meijer had in het middenspel
een schijf geofferd om op de volle-
dig leeggespeelde lange vleugel.van
de Limburger naar dam door te bre-
ken. Van den Borst moest in de tijd-
noodfase snel beslissingen nemen
en probeerde het met een tegenaan-
val op de lange vleugel van Meijer.
Diens verdediging was echter per-
fect georganiseerd. Op het moment
datMeijer dam haalde en de stelling
van de Limburger wilde opblazen,
stak Van den Borst hem de hand
toe. „Gefeliciteerd", moet de Lim-
burger gemompeld hebben. Meijer

Dat hij uiteindelijk toch in het we-
reldkampioenschap aantrad, was te
danken aan een handige manoeuvre
van de organisatoren. De oud-we-
reldkampioen wil dit keer niet op
dezelfde wijze afhankelijk zijn en
een van de twee in dit toernooi be-
schikbare plaatsen 'normaal' ver-
overen. Zichzelfkennende weet hij,
dat hij eenmaal spelend,voluit in de
slag gaat. Om zich daartegen te be-
schermen meed hij de risico's en
kwam supersnel met zijn vredes-
voorstel. „Ik sta dan altijd nog één
punt op de anderen voor", meende
hij.
Dat bleek vier uur later een juiste in-
schatting van de gang van zaken te
zijn. Rob Clerc vond het al lang
goed. Met twee punten voorsprong
op zijn naaste concurrent en drie op
de rest van het deelnemersveld kan
er voor de 34-jarige Hagenaar wei-
nig meer mis gaan. „Tegen Jannes
spelen houdt altijd risico's in", licht-
te hij zijn acceptatie toe. Met nog
twee ronden te spelen, lijkt de vijfde
titel binnen bereik.

OOST-BERLIJN - De Oostduitse
premier Lothar de Maizière

heeft in zijn regeringsverklaring de
wens geuit dat er bij de Olympi-
sche Spelen van 1992 in Barcelona
sprake zal zijn van één Duitse 'af-
vaardiging, i

" SITTARD - Het Nederlands da-
mesvoetbalteam heeft gisteren in
Sittard met 7-2 van AFK Helsinki,
de koploper in Finland, gewonnen.
De ruststand was 2-2. Voor Neder-
land scoorden Nathalie Geeris (4x),
Marleen Molenaar, Marjo de Bak-
ker en Annemie van Waarden.Ploeg trainer Jo Maas tegen landskampioen E en O

Cruciaal duel Sittardia Van onze medewerker
LEO JASPERS

VIJLEN - Axel Vermeeren uit Vij-
len heeft een redelijke kans topsco-
rer van Nederland te worden in de
betaalde jeugdcómpetitie. Die eer
zal hij dan hoogstwaarschijnlijk
moeten delen met de Noor Thornin-
gen van PSV, die evenalsAxel op 24
treffers staat. Axel is met Fortuna
Sittard al uitgespeeld.

" LA VALETTA -De Zweed Len-
nart Johansson is gisteren op het
twintigste UEFA-congres gekozen
als voorzitter van de Europese
voetbalbond. De Zweed is opvol-
gervan de Fransman Jaques Geor-
ges, die van 1983 de voorzittersha-
mer in handen had. De Westduitser
Hermann Neu berger is herkozen
als vice-voorzitter en KNVB-voor-
zitter Jo van Marie werd opnieuw
gekozen als bestuurslid van de
UEFA.

" LANDGRAAF -Liefst 400 tafel-
tennissers komen zondag in aktie
tijdens de tiende editie van het
Landgraaf-toernooi. In sporthal In
de Bende worden naar schatting
ruim 1000 partijen afgewerkt in 42
verschillendeklassen. Het grootste
vuurwerk wordt verwacht tussen
17.00 en 20.00 uur wanneer de fina-
lepartijen worden afgewerkt.

Jl^mr, P ~ éen gedwongenMi^aa itiestop van meer dan een
HSe<l ï'n ie Per-ocie plaatste het
RW? nc*s handbalteam zich in
|!''-92ariC* voor de WK-kwalificatie

fl'^alh ln Oostenrijk, beginnen deIfOtjAandballers aan hun laatste vier
H*-9 4?etitierondes. Morgenavond
RW* Uur) sPeelt koploper VGZ/Sit-
jlWrf ln de Sittardse Stadssporthal.
B-Wtitelverdediger E en O uit Em-
KWt t?

n *Delangl'iJk duel omdat bij
K^nd en O°P viJf punten achter-
fl'%s Wordt gezet en alleen nog Ta-
]!l'lel £Vei-blijft in de race naar de

■pi-cl'i voorsprong van VGZ/Sit-
iP-W9°P Tachos is momenteel twee

E^l ? eerste duel tussen beide ploe-
MS\ d het toentertijd 25-25. Een
llPUi^A^deling waarmee Sittardia
■K^tarri kte weinig kreeg omdat de
■W-j öse ploeg in dat duel gewoon
R'Ooj.^tere was

_
Morgenavond dus

ir* gel ploeg van trainer Jo Maas
IhMu t enheid om dat PuntverliesKu6li)k zetten*Dat net niet gemak-
lP*u*s 1

2al gaan, beseft trainer Jo
|!?r>jri rdege. „Met een goede wed-
Wfrt vv^'i^n we opnieuw bewijzen
Ipeg^ niet Sittardia op de goede
«Ks^""1'De motivatie om tewinnen

" TEMPE ARIZON - Michel Za-
noli heeft in de Verenigde Staten
een wielerwedstrijd voor profes-
sionals gewonnen. De Nederlan-
der, in dienst van de Amerikaanse
ploeg Coors, zegevierde in Tempe
Arizon in een koers over 160 kilo-
meter.

Kwantum Blauw Wit speelt mor-
genavond in Hengelo tegen Hatrans
Hengelo terwijl Herschi/V en L zon-

PSV en Hellas treffen elkaar zondag
in Eindhoven. Voor het Roermond-
se Holbox/Swift kan de degradatie
een feit worden. Mocht de ploeg er
niet in slagen om in en tegen Aals-

is ondubbelzinnig aanwezig. In de
gedwongen pauze hebben we goed
kunnen werken en veel oefenwed-
strijden gespeeld. De spelers ogen
erg fit, de internationals zijn her-
steld van de vermoeienissen van
Finland; dus we zijn klaar voor het
duel. Ik heb het volste vertrouwen
in een goede afloop".

Er is veel belangstelling voor de
topper. Niet alleen van het publiek,
maar ook van de media. Zo zal Stu-
dio Sport opnamen maken en deze
's avonds in het sportprogramma
uitzenden terwijl het radioprogram-
ma Langs de Lijn rechtstreekse flit-
sen zal verzorgen.

In die divisie wordt zondagmiddag
in Waalwijk (12.30 uur) detopper ge-
speeld tussen koploper Tachos en
VGZ/Sittardia, dat een punt achter-
stand heeft en,dus moetwinnen om
aanspraken te willen maken op de
titel. In deze divisie wordt verder
nog gespeeld Hermes-Auto Caubo
lason en DWS-Noav. Bij de heren in
de eerste divisie speelt Noav mor-
genavond in Eindhoven tegen Pius
X en staat voor zondagmiddag
(13.30 uur, Stadssporthal Sittard) de
derby tussen VGZ/Sittardia 2 en
Holbox/Swift op het programma.

Ook bij de dames op eredivisieni-
veau spitst zich de strijd om de titel
toe. Herschi/V en L, vier wedstrij-
den voor het einde koploper met
één punt voorsprong op PSV en
twee op het Haagse Hellas, moet
zondag in Schiedam aantreden voor
het moeilijke uitduel tegen UVG.

Dames

dagmiddagin sporthalGlanerbrook
in Geleen om 14.45 uur tegen het in
degradatiegevaar verkerende Swift
Arnhem speelt.

meer een punt te halen, dan is de de-
gradatie een feit en keert de ploeg
na een verblijfvan een seizoenin de
eredivisie terug naar de eerste divi-

en 59 seconden, 2. Marques 1.47, 3. Fau
dot 1.48, 4. Kuhn 1.48, 5. Capelle 2.14.

IJSHOCKEY
New Vork, tweede ronde play-off Stan-
ley Cup, eerste wedstrijd: St Louis
Bruins-Chicago Black Hawks 4-3, Ed-
manton Oilers-Los Angeles Kings 7-0.
TENNIS " Axel Vermeeren wordt thuis

in Vijlen opgehaald om de
trainingen bij Fortuna Sit-
tard te gaan volgen.

Foto: WIDDERSHOVEN

De PSV-schutter rest nog het in-
haalduel tegeiï Feyenoord. Scoort
de PSV'er dan gaat hij met de hoog-
ste eer strijken. Axel wordt dan in
ieder geval de produktiefse betaal-
de A-speler met een Nederlands
paspoort.

Een unieke prestatie van de 18-jari-
ge geboren en getogen Vijlenaar,
die twee jaar geleden de plaatselijke
voetbaltrots, waar vader Hub de
voorzittershamer hanteert, verruil-
de voor Fortuna Sittard. Axel Ver-
meeren: „Na een tip van Kay Con-
sten, die mij in een jeugdwedstrijd
aan het werk zag, was er plots be-
langstelling van alle betaalde Lim-
burgse clubs en van PSV. Mijn keu-
ze viel tenslotte op Fortuna Sittard
omdat het A-team van die ploeg
toen als enige Limburgse club in de
landelijke hoofdklasse acteerde en
er gezorgd werd voor een goede stu-
diebegeleiding. Na een moeilijk
aanpassingsjaar, waarin ik toch nog
14 treffers noteerde, ging het dit sei-
zoen prima. Volgend jaar hoop ik
via het C-team een contract te ver-
dienen".

Largo, vrouwen, 450.000 gulden, eerste
ronde: Sanchez-Whitlinger 6-4 6-2.
Seoul, mannen, 270.000 gulden, kwart-
finales: Cash-Srejber 6-2 6-3, Bloom-
Matuszewski 6-2 6-2, Goldie-Matsuoka
7-5 6-2, Antonitsch-Kühnen 6-4 6-4.

De snelle en kopsterke Axel weet
zich bij Fortuna Sittard onder de
deskundige voetbalvleugels van
Tiny Ruys en jeugdcoördinator
Chris Dekker. Als geen ander weet
hij inmiddels dat de weg van een
profvoetballer in spe (zijn toekomst-
droom) niet met rozen geplaveid is.

De MEAO-student is vijfmaal per
week twaald tot veertien uur in
touw om studie en voetballiefde te
combineren, terwijl de zaterdag nog
eens als wedstrijddag te boek staat.
Niets is Axel echter te veel ten einde
een stukje in de richting van zijn
groot idool, Marco van Basten, op te
schuiven.

Den Helder, Nederlands kampioen-
schap, mannen, elfde ronde: Bies-Stok-
kel 1-1, Hans Jansen-Van der Tak 1-1,
Van Leeuwen-Gerard Jansen 1-1,Schol-
ma-Krajenbrink 1-1, Teer-Van Aalten
0-2, Van der Wal-Clerc 1-1, Van den
Borst-Meijer 0-2. Stand na elfronden: 1.
Clerc 15 punten, 2. Van der Wal 13, 3.
Van Aalten, Gerard Jansen, Van Leeu-
wen, Scholma 12, 7. Krajenbrink, Meijer
11, 9. Bies, Hans Jansen, Stokkel, Van
derTak 10, 13. Van den Borst 9, 14. Teer
7.
BASKETBAL

Einbeck,Ronde van Nedersaksen, tien-
de etappe, individuele tijdrit: 1. Liese
19,8 km in 25.13, 2. Walzer 25.18, 3. Stein-
weg 25.27, 4. Lehmann 25.36, 5. Bloch-
witz 25.37, 6. Galkin 25.39, 7. Stück 25.51,
8. Hübschmann 25.52, 9. Mackowski
25.57, 10. Fulst 25.58. Klasseringen Ne-

derlanders: 12. Voskamp, 30. Zuyder-
wijk, 40. Duin, 68. Startman, 72. De
Haas. Eindklassement: 1. Liese
32.40.51, 2. Piatek 0.41, 3. Smiewskoj
0,58, 4. Sypytkoski 1.16, 5. Zuyderwijk
1.41, 6. Fulst 1.47, 7. Spruch 2.22, 8. Gal-
kin 2.29, 9. Stück 2.30, 10. Tesar 2.51, 17.
Voskamp, 29. Duin, 38. Startman, 40. De
Haas.
Ginosa, Ronde van Apulië, profs, derde
etappe: 1. Moro 5 uur, 3 minuten en 54
seconden, 2.Petito, 3. Vitali, 4. Fanelli, 5.
Di Basco, 6. Steiger, 7. Pedretti. 8. Cola-
ge, 9. Pagnin, 10. Bontempi zelfde tijd
als Moro. Algemeen klassement: 1.
Bontempi 14 uur, 17 minuten en 36 se-
conden, 2. Wegmüller 0.12, 3. Colage
0.19, 4. Steiger 0.22, 5. Vitali 0.26, 6. To-

Zaragoza, Europese beker voor lands
kampioenen, om de derde plaats: Li
moges-Aris Saloniki 103-91 (54-51). Fr
nale: Split-Barcelona 72-67 (40-36).

masini 0.28, 7. Ghirotto 0.46, 8. Pedretti
0.48, 9. Salazar, 10. Rossignoli allen zelf-
de tijd als Pedretti.
Oostkamp, criterium voor profs: 1.
Cooman 156kilometer in 3 uur en 51 mi-
nuten, 2. De Bic z.t, 3. Cornelisse, 9. Van
Loenhout.
Blois, Ronde van Loir en Cher voor
amateurs, tweede etappe: 1. Dietz 105
kilometer in 2 uur, 31 minuten en 42 se-
conden, 2. Luppes z.t., 3. Zaika 0.04, 4.
Kuhn 1.16, 5. Sapronov 1.19. Derde
etappe: 1. Faudot tijdrit over 13,5 kilo-
meter in 17 minuten en 46 seconden, 2.
Marques 0.08, 3. De Bacco 0.11, 4. Beu-
mers 0.15, 5. Panack 0.16. Algemeen
klassement: 1. Dietz 7 uur, 25 minuten
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Venray verrast
Fortuna-reserves

m^mJ^PVERTENTIE)

sportkort

Fr ° Maas: „Ik heb het volste vertrouwen in een goede afloop".
Foto: PETER ROOZEN

Eerste klasse A Noord:
HBSV-Rios 2-5
Helden-RKMSV 2-1
Vent. 8.-SSS'IB 0-1
Merefeldia-Reuver 7-0
Eerste klasse A Zuid:Lindenheuvel-Geleerl

3-4
Groep 2:
Montagnards-RKVB
MVCI9-FCV
Wanssum-Victoria 2-3
Tiglieja-IVO 3-1

damesvoetbal

In een aantrekkelijke en spannende
wedstrijd, onder goede leiding, be-
haalde Schuttersveld verdiend de
volle winst. In de eerste helft was de
thuisclub iets sterker maar verzuim-
de de kansen te verzilveren. De gas-
ten moesten zich beperken tot snel-
le uitvallen. Na de wissel had de
strijd een meer gelijkopgaand ka-
rakter maar via twee goed uitge-
voerde aanvallen kwam de zege te-
recht bij de ploeg die er de meeste
aanspraak op maakte. Score: 18.
Rietbroek 1-0, 36. Willy Trags 1-1
(strafschop) Rust. 64. Grasmeijer
2-1, 77. Brocklebank 3-1.

De loting voor de kwartfinales had
het volgende resultaat:
Limburgia-Schuttersveld, Meers-
sen-Heerlen Sport, SC Irene-Cres-

Strouken en Raymond Meijs
schreven de meest bekende ren-
ners uit onze provincie in voor de
Ronde van Gulpen. Enkele na-
men: Jansen, Habets, Knarren,
Van derLeij, Rademakers, Alain
Strouken en Willy Zelissen, de
winnaarvan vorig jaar.

Limburgs dagblad sport

sport in cijfers



In en om de tuin
„Tuinhuisjes

«^Blokhutten

win
TUINMATERIALEN
'. BETONWAREN
BETONKLINKERS
GRINDTEGELS
Gebr. Creugers,

Economiestr. 46, Hoens-
broek. Tel. 045-213877... De Koumen Zuid
'..■(achter Herschi).

opdaag nog modder en
Han*, morgen GAZON,
("jfoaszoden v.a. ’ 3,25 per
"tótë.Jawell 045-256423.
'tf&tïr'goede TUINPLANTEN

~foeó voor Uw portemon-
'naar Kursten, Ruysstr.

-8§!-Welden. 04760-72812.
atrmj.
Jtyy-JUIN verandering, afras-
.J€sing, sierbestrating, met-
.f^ptyerk enz. Bel 045-
-jg^2Q93, na 18.00 uur.
ZWEMBADPOMP met filter-
"tóstadatie en roestvrij stalen
«ap.'iTel. 045-752313.

im~-
'ABV in de Cramer 104,

$eejien. Tel. 045-751687.'föot^'al uw druk geimpregn.
'planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. moa.

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.m2-va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.
Te k. smeedijzeren HEK-
WERK ca. 35 m; poort 36 m;
hekwerk 25 m; 2 poorten
van ca. 1 m. 04499-3464.
VAKKUNDIG aanleg van uw
tuin, beplantingen, renovatie
bestrating. Bel Leo van
Veen 045-724733
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.
ZEILVLIEGEN in de Arden-
nen. PH-Vliegsport, 020-
-120139. Pb. 63197, 1005
LD Amsterdam.
LEERKRACHT of student
gevr. om tegen redelijke
vergoeding, aan 2 gymna-
siumleerl. wis-en natuur-
kunde bijles te geven. Tel.
045-313629.

JofÖansen voor 't iets ouder publiek
-l/b fc* Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 uur.

Zondag 22 april v.a. 15.00 uur tot 20.00 uur
Orkest Bonjour, Zondag en maandag 10 consumptiebonnen voor ’ 15,-.

wBSt * Bar-dancing de Fontein,
ÉR Schandelerboord 7. Heerlen-Meezenbroek.

IBBSjhaven't found what lm
■nig for. Daarom zoek ik,
jWBAN, 28 jr., 1.82 m. en
NrißQ-niveau, kerm. mak.
met vlotte, spont. j. vrouw tot
32-jf. om samen leuke din-

-flea-(zoals winkelen, wan-
.glêlexi, vakantie, uit 'eten
§<&) te ondernemen en eenrö|r..rel. mee op te bouwen.
/ofaag reakties Ifst. met foto

B-4230 L.D., Postbus
a3iï,QQ, 6401 DP, Heerlen
-WeÖNR. 49 jr. 1.73 m. net*"^s,'slank, sport., eertijk met"%}&ó kar., brede bel., met
■vaate baan, g. uitgaanstype,
':^fi¥'ieer goed milieu, zoekt
-fcehrïism. met nette VROUW
'80»60 jr. uit goed milieu. Br.
>Itefet m. foto en tel. worden■^Sscr. beh. en beant. o.nr. 8-
""*è7.0 L.D., Postbus 3100,
'B*4ol DP Heerlen.

Nette WEDN. 64 jr. zoekt
nette wed. 60-65 jr., om de
eenzaamheid op te lossen.
Br.o.nr. B-4329, LD, Posbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Jonge vr. 37 jr. zkt. leuke
VRIENDIN voor vrije tijd en
uitgaan. Br.o.nr. B-4333,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
J.vr. 42 jr. gesch. zeer ver-
zorgd uiterlijk, erg eenzaam,
zkt. VRIEND tot 45 jr. goed
verzorgd, donker haar en
ogen. Heb nog 1 kind thuis.
Stelt trouw en eerl. op de
eerste plaats. Ik ben erg hui-
selijk, maar ga ook graaf af
en toe uit. Wie spreekt dit
aan, schrijf dan een briefje,
liefst met foto. Br.o.nr.
B-4336, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

"^Ueenst. j. MAN, 30 jr., MBO
"opl., eig. app. en auto, goe-
de baan, sportief, muzikant,

meisje Ift. 23-30 jr. Br.
o.crew. ret. B-4295L'XF, Postbus 3100, 6401DB^iHeerlen.

Jj^MAN 38 jr., z.k.m. j. vrouw
voor ser. relatie, kind. geen
bèzw. Br.o.nr. B-4299 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
ijeej-len.
/(KEENSTAANDEN Werk-
groep 't Gulik-Hoes, hoek
Agricolastr.-Ophoven 1 Sit-
tard, organiseert iedere zon-
dag een dans- en contact-

i. Bewijs verpl. Inl.
04490-47962.
Jonge MAN 36 jaar, zkt.

; om met vakantie te

tiussen 25-35 jr. Br.o.
C B-4319, LD, . Postbusffiqó, 6401 DP Heerlen.

Cafe-dancing "WINDROSE:'
AkefStraat Nrd.lso, Hoens-
fefoak. Elke woens.-vrij. en
ïfefet>dag, gezellig dansen.
Geop. van woensd. t/m zon-

t Koninginnendag

18 jr., vast werk. na-
h., z.k.m. nette spon-
'ROUW voor Lat rel.,
Heerlen, Kerkrade.

Btesl. geen uitg. type, br.
Metst met foto en tel.nr. Br.o.
nr.-B-4328, L.D., Postbus
310^.6401 DP, Heerlen.
EetvPICCOLO in het Lim-bufgë Dagblad helpt u op
wao naar snel succes. Bel:04&g19966.

Mode Totaal

Luka Fashion
Trilobal pakken uitritsbaar
tennispolo's (div. prints)

t-shirts aanvallen Holland
T-shirts geborduurd
koord joggingpakken

Alles uit voorraad leverbaar
Tel. 045-225491/228400.

UtTVERKOOP communie-
jurkjes, collectie 1-990, jon-
gens communiepakjes. Tel.
045-272216/272516.

:usieve- en merkkleding
r dames uit de tweede

hand Boutique DEUXIÈME,
Marietje Banser-Thijssen,

;/eweienstraat 21, Heer-
Tel. 045-420343
k. Mc.GREGOR jon-

genskleding en -3-del.
Plechtige Com.-pak mt.164
tm 176, alles z.g.a.n.04450-
-1429 b.g.g.na 18.00 u.

Baby en Kleuter
Te k. combi KINDERWA-
GEN 3 in 1, tel. 045-223093.

koop bruine KINDER-
WAGEN ’lOO,-; Teutonia
wandelwagen met voeten-
zak en parasol gestreept
beige ’ 250,-. 045-727583.
Te k. compl. BADSET m.
reistas, meisjeskled. 0-1 jr.
Draagzak, tel. 045-252587.
POSITIEKLEDING mt. 40;
babykleertjes t/m maat 74
merk Prenatal, pr.n.o.t.k. Tel
045-719796, na 18.00 uur.

-3el de Vakman
i ; ;

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

j^ Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.—"*♦=
'"Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:

WOCOM. Tel. 045-711864.

' Vrijblijvende prijsopgave.

Restauratie 045-226000
<aespec. in gevelreiniging, renov., kelderafdichting, voegw.,

10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.. Voor al Uw

Grondwerk en bestrating
Jack Bosman

Industriestraat 33, Sittard. Tel. 04490-27829.
*U<r-.*n

£'A. Traplopers verleggen
uw oude traplopers, ook nieuwe, vakkundig!!

Q2,^bor informatie: tel. 045-716797 b.g.g. 045-716252.
Kj^poblemen aan uw dak

Arndts
.dakservice

-o-hjpensbroek 045-219615
j.jVÏ [£ag en nachtservice
gi.i-üi 06-52980875
ffoß^ voor DAKREPARA-
W Bel Koehen 045---<Mf&3.

LIPS voor timmer-,
jÉjIH-f" zinkwerk met garan-
tie. ' Vraag vrijbl. advies'
offerte. Bel 045-453818. .

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte
Tel. 045-224459/753008.
S'TOELMATTERU vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

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

Wonen Totaal

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

Bovendien deze week bij elke bestelling een gratis deurmat

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

Kent U het verschil tussen een
Waterbed en een watermatras?

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

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

Tel. 045-212900.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
TRADERS biedt u prachtige
gebruikte meubels, kook-
platen, ijskasten en div.
andere huisraad teg. zeer
lage prijzen. Bezorging
mogelijk. Tel. 043-210830.
Heggenstr. 16 Maastricht
(zijstr. Amorsplein)
Te k. wandmeubel, EIKEN,

’ 750,-; eiken eetkamer met
6 stoelen ’ 750,-; velours
bankstel, 2 jr. oud. mcl. sa-
lontafel met plavuizen

’ 650,-. Alles in z.g.st. 045-
-310007.
Te koop antieke Duitse
BUFFETKAST en tinkast.
Hertstr. 23, Heerlen.
Te k. Queen Arme KASTJE
en tafel. Tel. 045-311397.
Weg. verhuizing; 2 orig.
mijnlampen; 1 ETNA kolen-
haard; 1 butagas verw.
45X45X70, e.a. overtol.
huisraad. Tel. 045-413244.
Te k. ant. SLAAPKAMER
compl. met spiraal, pr.
’1.850,-. Tel. 045-219398
Te k. eiken SALONTAFEL
doorsnee 1,50m, ’ 750,-.
Electr. orgel ’ 750,-, eiken
barkrukken hoogte 63 cm
’75,-p.stuk. 045-710971.
Te koop klein BANKSTEL
en salontafel met marmeren
blad. Tel. 045-727473.
Te k. geloogde antieke
Mechelse KAST. Te bevr.
tel. 045-454461.
Te k. eiken KAASKAST br.
1.50, h. 2.10, nw.pr.
’1.450,- nu ’500,-. 045-
-316576.

Te koop wegens verhuizing
eiken EETHOEK met 6
stoelen ’450,-; mooie sa-
lonkast ’ 600,-; cursus En-
gels ’ 100,-; 2 wandkasten
samen ’ 150,-. 045-230234
Gestoffeerd BED met ma-
trassen ’200,-. Tel. 045-
-352314.
Te koop WANDMEUBEL
balie-bruin, 3.00x2.00. Tel.
04454-2687.
KOOPJE! Bruynzeel keu-
kenblok. Nog verpakt! Twee
hangk. 60x40x55, 3 onderk.
60x60x90, alu. blad, mcl.
mengkr. met afwerklijst, vr.
pr. ’ 525,-. Tel. 045-223588
Te koop eiken BANKSTEL
3-1-1 en 4 eiken eethoek-
stoelen. Te bevr. Hertstr. 4,
Heerlen. Tel. 045-223796.
Eiken KAST te koop (Oister-
wijk) halfdonker met smeed-
ijzer, 2.30 I. en 2.00 h.,
nieuwprijs ’ 3.200,- voor
’700,-. Tel. 04406-12875.
Te k. WANDMEUBEL (ei-
ken) en 2-pers. ledikant.
Tel, na 18 u. 04490-27740.
Te k. eiken BANKSTEL 3-2-
-1 zits met leren kuipzitting
en salontafel. 04490-14161.
Geloogde mass. eiken
KAST, tafel en 4 stoelen, vr.
pr. ’ 2.300,-. 045-253940.
T.k. antieke eiken houten
schommelwieg: ant. houten
KAST, m. boyenlade, 045-
-461574.
Te koop ivoorkl. leren
BANKSTEL 2-1-1 zits, prijs
’1.000,-, bellert na 18.00
uur 045-718586.
Te k. blank grenen langwer-
pig ronde KLAPTAFEL 2.20
m. met 8 bijpassende stoe-
len. Pr. ’ 500,-. Eggelaan
25 Brunssum, 045-255406.
Pracht eik. BANKSTEL

’ 875,-; eik. eethoek 6 stoe-
len ’ 975,-. 045-323830.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade tel 045-456999

COMFORTABEL bruin wor-
den, een zonnehemel voor
thuis, te huur 3 weken voor
’150,-. Mezo Landgraaf.
Tel. 045-312956.

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.

Computers

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

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

Te koop ATARI 520 SC mcl.
diskdrive, muis, voedingen,
kabels en uitgebr. soft-ware,
pr. ’ 1.350,-. Tel. te bevr.
045-714644.
Te k. IBM PC/AT, ZombHd,
Epson printer, monitor, key-
board, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-427229.

PRINTER Seikoscha 1000,
prijs ’200,-. Tel. 045-
-258464.
Te k. COMMODORE 64 met
diskdrive, joystick, disks.,
z.g.a.n. Tel. 045-229256
Tek. ZENITH Computer met
2 disk drives. Tel. 045-
-740327 na 17.00 uur.

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons van Uden
Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu ’ 698,-.
Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven met mag-
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnetron voor

’ 298,-. van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045-212655

Te k. Philips WASDROGER
3 kilo met 6 mnd gar. ’ 175,-
AEG Turnamat wascomb.

’ 250,- met 6 mnd gar. Tel.
045-271036
Te k. ruime koel/vriescombi-
natie merk Philips, in pr.st.,
pr. ’275,-; WASMACHINE
en centrifuge, pr. ’ 195,-.
Inl. 04490-48344.
Te k. GASFORNUIS met o-
ven en grill en grote koelkast
Tel. 045-211332.

Te k. tafelmodel LADEN-
DIEPVRIES, camping ijs-
kast 50x50x50cm en gas-
haard. Tel. 045-216876.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.

KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.

Muziek

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

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

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

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

Mega - Tone Studio's
Digitale opnames tegen analoge prijzen.

Tevens arrangementen, composities, cassettes, CD's enz.
Voor info: 04740-2057. .

Gitaarliefhebbers opgelet!
Vrijdag 20 april om 20.00 uur Fender demonstratie

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

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

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

Piano's
alle grote merken en in

iedere prijsklasse.
Ook steeds aanbiedingen!
Somers & Zn., Akerstr. 82,
Heerlen. Tel. 045-713751.

PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te koop oude Rock & Roll
JUKEBOX, pr. ’2.750,-. In
perfecte st. 045-243417.
Wil Bevers SAXOFOONS.
In- en verkoop, reparatie,
revisie. Marktstr. 19 Linne.
Tel. 04746-4976. Ope-
ningstijden: wo. en do. van
09.00-12.00 uur. Vrij. en zat.
van 09.00-17.00 uur.
Te k. v. part. div. proff.
GELUIDSAPPARATUUR v.
orkest/PA: Bass-bins, Mid-
en Hoogboxen, versterkers,
cross-over, monitors, 24-
-kan. mixer, multy-kabel,
micro's, slight-cases. Nog
geen jr. oud. 04492-3824.
Te koop Yamaha ORGEL
type CSSN, 3 jr. garantie, vr.
pr. ’ 2.500,-. 045-425421.
Te k. prof. CASS.-DECK
Akai- GX, 5-X/Dolby BC,
DBX, 5 mnd. oud, prijs
’300,-. Tel. 04493-4184.
Te k. Scandally, Ip. Ep 1
Knop ACCORDEON 120
bas, T. Brandsmastraat 2,
Brunssum, tel. 045-252807.

TV/Video

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appa-
raten uit de Hom winkels

worden verzameld en
verkocht tot liefst

Kunst en Antiek
ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. 045-243437.■ Een begrip voor de regio!
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en gramo-

■ foons. 045-272333.

" Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemst (B) 09-32-12261156
De grootste keuze in antieke

jkasten, vitrines, klokken,
kachels en curiosa vindt u in
onze 1.500m2 showroom.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: dond.
vrijd. zaterd.
Mooie strakke meubels,
prachtig uitgestoken Franse

" kasten, salontafels, ant.
mijnlampen en nog veel
meer. ALPHA-Antiek Val-
kenburg, Wilhelminal. 59,
04406-13874. Dagel. maar
ook iedere zond, geopend.
Te koop Mechelse EETKA-
MERTAFEL, 4 stoelen, 2
kasten ’ 2.300,-. P.Breu-
ghelstr. 31, Sittard.
Te k. OLIEVERFSCHILDE-
RIJ (landschap) op doek
met lijst pim. 75 jr. oud, pr.
’750,-. Tel. t.b.v. na 18.00
uur 045-414013.
Antieke 3-zits BANK (En-
gels Biedemeier) te k., i.g.st
Tel. 045-751245, na 18.00.
3 ANTIEKE kasten te koop.
Tel. 045-727460.

Uitgaan

EUfIOPE :
Tina Turner
Farwell Tour
Sportpaleis ■Antwerpen

om 20.3Qu. op zaterdag 28 ,
april 1990 Tickets a ’ 65,- :
zolang de voorraad strekt.

Goede plaatsen op midden-
plein direktvoor podium. Tel 'te bestellen 045-443711. !
Gevr. goedk. DANSOR- !
KESTEN voor het hele jaar, :
Café Panderosa, Julianastr.
3 Schinveld. (Vrijd. en za- !
terd. na 17.00 uur). '

Verzamelingen

Te k. MUNTEN Willem, Wil-
helmina, Juliana, brons, zil-
ver, goud. Tel. 045-317950.

Literatuur
Oosthoek ENCYCLOPEDIE
laatst nieuwe uitgave,
nieuwprijs ’ 2.900,- voor
’900,-. Tel. 04406-12875.

Braderieën/Markten

Enorme Franse markt
zondag 22 april

centrum Baexem
vele kramen met gebruikte en nieuwe goederen.

Info 040-856693. Kraamhuur ’ 75,-.

Enorme Luikse Markt
Zaterdag 28 en zondag 29 april in Geulhal Valkenburg.

Kraamhuur ’ 45,- per dag.
Inl. 040-856693.

Te koop gevraagd
Te koop gevr. OLIETANK.
Tel. 04454-1940.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
WINKELRESTANTEN en
restpartijen. Tel. 043-
-210830. Fax 043-216601.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet, vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Te k. gevr. 2e hands
MUNTENTELEFOON van
de PTT, 04490-24024
Te koop gevr. robuuste 2-
vleugel POORT, br. ca. 4
mtr. hoogte ca. 1.40 mtr.
Na 18.00 uur 045-217895.

Ik koop haal en betaal een
goede prijs voor DAMES-
POCKETS, Boquet, Intiem,
Jasmijn, Candlelight, Love
Swept, Avondlectuur, Stui-
vermans, Foto- en beeldro-
mans, Mijn geheim, Ano-
niem, Hollister, Colt 45,
Western Wolf, Jerry Cotton,
Sexy west. Alle erotische
sex- en pornobladen. Tel.
0932-87786810

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

Diversen

1 kg paardelappen
en

1 kg paardepoulet
samen ’ 19,90

Slagerij Martien Arts, Dorpstr. 86, Brunssum. 045-252823

Nieuw Nieuw !!!
Exclusieve massage bij Blondy en Samantha en

gr. drankje. Tel. 04490-75028.
PORNO-videocassettes te
k. va. ’ 22,50 of 5 v. ’lOO,-
Stationsstr. 31 Sjttard-
M'tricht via Regia 105
(Brusselse Poort) ook verh.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Te huur of te koop uitklap-
bare overdekte MUZIEK-
KIOSK te gebruikenvoor div
festiviteiten afm. vloer 7.50
mx7.som. Inl. 04490-14441.
Te koop 80 mtr. AFRASTE-
RING met 2 inrij-poorten; 1
hefbrug; 1 stoomcleaner; 1
garage oliekachel; 1 com-
pressor; grote kantelpoort
3.00x2.50. Tel. 04499-1919.
Te k. automatische ROL-
STOEL, in perf.st, ’ 2.000,-
Tel. 04492-3582

Te k. licht met. GTS velgen
en banden 185/60/13 voor
Golf; Elec. 4-pits kookplaat.
Tel. 045-752031.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (fris)drankje.
Eens geweest, u blijft
komen!!! Tel. 045-353489.

06-lijnen

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

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

Natasja
wordt verwend door 2
mannen in de keuken:

06-320.327.77 - 50 et p/m

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

06-320.330.02 AfBobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebWil

50 c/m
06-320.323.01

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

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.1 1

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m _J

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

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

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

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

Escort Gids 06-320.322.90 v
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25 4
Diana de Koning 06-320.321.50 ï
Leer en rubber 06-320.321.14 v

Horrorsex 06-320.321.77 t
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15 *-
Sex-intervieuws 06-320.323.17 e
Sex-intervieuws 06-320.323.19 tj
Sex-intervieuws 06-320.322.00 ft

50 et p/m

06-gaycafe limburg*
06-320.327.55 (

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen de" 8
ver weg kunnen wonen. 50 et. p/m /-i

!!! Nieuw! Nieuw ! !!! J
Digitaal opgenomen \
perfekte weergave!
!!! Sex Avontuur !!! ï

06-340
BIZARRE HOBBIES 06-340.310.60
WILLIGE WIJFFIES 06-340.310.61 -~HETE HUISMUSJES 06-340.310.62 k
SEX OP 'T WERK 06-340.310.63 V.

06-LESBI-INN 06-340.310.64
LEVENSECHT S.M 06-340.310.65
06-NICHTENCLUB 06-340.310.66

TRANS-SEXJUWEELTJE 06-340.310.67 fTRIO-SPELLETJES 06-340.310.68
DO IT YOURSELF 06-340.310.69

VREEMDGAAN 06-340.310.70 *06-SM LESBI 06-340.310.71 *RIJPE "GIRLS" 06-340.310.72
PERVERSITEITEN 06-340.310.73 t*

06-NICHTEN SM 06-340.310.74 i,
DIKKE VROUWEN 06-340.310.75 >

50 c.p.m.

!!!Phone Service!!! J
Sex Royal

06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.

ÜLady Bizar!!|
06-320.324.68...50ctK,
hete schokkende SMj> V

Voor Piccolo's „
zie verder pagina 2" i|
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jpERSSEN- Gelijktijdig met het zilveren jubilieum van de
,-^stel Gold Race zal morgen ook het wielercomité Meerssen

vtl 25-jarig bestaansfeest herdenken. Niet vieren, want daar-
j,0or is in het drukke programma geen enkele ruimte te vinden., et deert de mensen van het wielercomité allerminst. Zij heb-
JA1 ieder hun eigen taak in de organisatie en dat betekent dat. Uitsluitend wordtgewerkt. Hun opvatting is meteen illustra-e * voor wat betreft hetgeen zij willen bereiken: Meerssen
t °et wielerstad nummer een in Nederland blijven! En dat be-
On?fNt at er Seen handen worden geschud, maar schoudersA-der de organisatie worden gezet. „En dat doen nietalleen die
(j Ven mensen van het wielercomité maar tevens die zestig an-
A|re medewerkers, die 's avonds vaak nog niet eens weten wie

heeft", zegt secretaris Bèr Nijsten.

3SA-bieders, die hier 1, en meestal 2,
overslagen mochten maakten waren
duidelijk beter af. Zo leverde 3SA+2
een score op van 80p. En dus vond
men al gauw dat Noord, ondanks zijn
enorme klaversteun en zijn distribu-
tioneel spel, toch in 3SA zou moeten
eindigen. Als simpele oplossing hier-
toe werd de volgende biedserie voor-
gesteld:
Zuid Noord
IKI 2R
2H 3KI
3SA
en dat was het dan. Goed naar het spel
toegepraat zoals wel vaker gebeurt.
Maar moet Noord nu echt op 3SA pas-
sen? Geef Zuid hartenheer i.p.v. de
vrouw (en doe bv. schoppenboerweg)
dan is 6KI gewoon een lay-down. Of
geef Zuid hartenaas (en doe harten-
vrouw en schoppenboer en desnoods
ook nog ruitenheer en klavervrouw
weg) dan is 7KI gewooneen lay-down.
Kortom: Zuid hoeft maar heel weinig
goede punten te hebben om groot
slem te maken en dan wil het tech-
nisch beraad ons na afloop op 3SA la-
ten passen. Alleen maar omdat dat
meestal 11 slagen en dan 80p oplevert.
Als het alleen maar gaatom een goede
score, biedt dan gewoon 6KI! Ik zou
de West-speler nog eens willen zien
die onder hartenheer vandaan naar de
geboden hartenkleur toespeelt en zon-
der hartenstart is 6KI ook gewooneen
laydown. Dat leverde zelfs 102pop.
Maar hoe nu goedte bieden?

De echte theoreticus zal in boven-
staand biedverloop na 3SA nog 4KI
introduceren om sleminteresse voor
klaver aan te geven. De truc is nu dat
Zuid met een minimaal spel dat niet
geschikt is voor slem direct moet af-
wijzen met 4SA. Dat is in deze situatie
dus geen Blackwood én Noord kan nu
met een enigszins gerust hart passen.

Nu de laatste tijd het sponsoren van
bridge elders in het landaan de orde is
geweest mogen we toch ook wel eens
wijzen op ons eigenPie Medical Toer-
nooi dat op 29 april a.s. voor de 7e keer
wordt gespeeld.
Begonnen in 1984 met ca. 100 paren is
dat aantal geleidelijk opgelopen.
Inmiddels zijn er voor dit jaar reeds
130paren aangemeld en volgens de or-
ganisatoren zouden er nog een 20-tal
bij kunnen. Daarboven kan de PLEM-
ambiance het niet meer aan en uitbrei-
dingvan hun kantine voor dat bridge-
toernooi zal er wel niet inzitten. U zult
dus in elk geval bij dieeerste 150 moe-
ten zijn om op 29 april a.s. in Maas-
tricht bridgend door te kunnen bren-
gen. *

Voor aanmeldingkunt u terecht bij A.
v.d. Peppel, tel. 043-641034.
Degenen, die het spel echt voor de
knikkers spelen hadden 2 jaar geleden
na afloop nogal wat discussies over
het volgende spel.
Z/OW

Zuid begon meestal met IKI te ope-
nen en het zal voor Noord nu moeilijk
worden om iets anders dan klaver te
willen spelen. SKI is een excellent
contract. Als West niet met harten
start worden er zelfs 12 slagen ge-
maakt. Voor deze score was echter
maar 41p (top 120) weggelegd. De

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
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Zilveren wielercomilé Meerssen verzorgt finish Arnslel Gold Race

Wegbereiders van
een klassieker

VOLLEYBAL

Sitnpelveldse gewichlhejfers in degradaliegevaar

Helios voor krachtproef

je Jvjsten is een van de vier men-
*A eAA?-e 25 Jaar geleden in het wieler-

nAj-jté Meerssen stapten. Samen
ion m z'Jn declen dat ook JosDe-
Hi £"Lou Vossen en Jacques Theu-
stgSen. „Schitterend", zegt Bèr Nij-
(jot*' »dat die mensen steeds blijven
2j:°rgaan. Ook bij de medewerkers
|w ®r zon stuk of vijftien die vanaf
vy. begin meedoen. Het is heel op-
Sen oe vaa*i mensen ons vra-
g^.°f ze kunnen meedoen in de or-jA'Satie van die Amstel Goldrace-
-0 *omst. We hebben er slechts een{e jjerktaantal nodig. Maar het bete-
■(l,A- toch wel dat wij goed bezig
ge " Wie zou er vrijwillig zijn vin-gos billen branden aan iets dat niet
l^ zit?". Bèr Nijsten wijst in dat
va er dan ook naar de beoordeling
tA1 de mensen van de UCI. Zij let-
ry. scherp op hoe die organisatie
of 'en zeilt. „Constateren zij fouten
t^ twee jaar ach-
rL elkaar, dan kun het wel schud-

Dat Meerssen zon 25 jaar geleden
aankomstplaats van de Amstel Gol-
drace werd, is te danken aan de
Meerssense wielerfanaten Jos De-
jong en Wim Hietbrink. Afgaande
op een krantenbericht, waarin Her-
man Krott zich liet ontvallen dat hij
een aankomstplaats zocht, zorgden
zij dat dat Meerssen werd. Wat be-
gon als een wankele organisatie, die
aanvankelijk moeilijk de gevraagde
som van f7.500- op tafel kon leg-
gen, is men nu uitgegroeid tot een
soliede structuur. Het jaarlijks bij
elkaar harken van een budget dat
schommelt tussen de 20- en 25-dui-
zend gulden, geeft niet al te veel
problemen. Nijsten: „Meerssen is
echt wielerminded en dat merk je
steeds weer opnieuw. We hebben
nu voor de komende twee jaar ook
het NK binnen de gemeentegrenzen
gehaald. Ook dat zal gegarandeerd
een organisatorisch succes worden.
Ik wil het nog duidelijker stellen:
het NK vormt voor mij een opstapje
naar een WK. Misschien in '93 of an-
ders kort er op. Meerssen kan naar
zoiets beslist toewerken. Het NK-
circuit is makkelijk uit te bouwen
tot een circuit van zon dertien kilo-
meter, wat voor een WK vereist is".

BGK Kunrade
effectief

't-J^ENDAAL - Het golfbiljart-
-8 g(A*van BGK Kunrade houdt mor-LjKiAJta 20.00 tot 21.30 uur in café
Ik te Voerendaal receptie
ft"t!h.egenheid van het behalen van
Jv-Awoenschap in de hoofdklasse
K-u et district De Oude Mijn-
fc s pk- Het team bestaat uit Jos Go-
fti't, a ülCrijns, Charles Vinken, JosL enk Smeets.

willen de Simpelveldenaren vol-
gend seizoen ook nog in de hoofd-
klasse uitkomen. Trainer-coach Piet
Strolenberg, al sinds mensenheuge-
nis aan het roer bij Helios, kan zich
niet herinneren dat het vlaggeschip
ooit in degradatieverkeer verkeer-
de. '„Met minimaal 150 punten verschil

moeten we winnen. Anders wordt
de achterstand te groot en kunnen
we het vergeten. Natuurlijk is het
een ramp als Helios het morgen niet
redt", stelt Strolenberg vast. Op-
nieuw kan hij geen beroep doen op
Johnny Lennartz, Eric Docter en
Willy Frijns. Een ware blessuregolf
teistert de enige Limburgse verte-
genwoordiger op het hoogste plat-
form.

niet meer in zat kwam de klad er in.
Morgen zullen we toch nog even
orde op zaken moeten stelleTi om
het seizoen niet in een debacle te la-
ten eindigen",zegt Helios-voorzitter
Jan de Boer.

Hoewel De Boer absoluut niet ge-
rust is over een goed resultaat,
blaakt Piet Strolenberg van zelfver-
trouwen. „We moeten de boel niet
onderschatten. Op basis van de ge-
leverde prestaties van de concur-
rentie mag het eigenlijk geen pro-
bleem zijn. Als iedereen het hoofd
koel houdt kan er niets mis gaan",
meent Strolenberg. De meeste te-
genstand wordt verwacht van de
Leidense middenzwaargewicht
Herman Fillippo.

Ger Vandeberg, Pascal Lataster,
Paul Janssen, Roger Godschalk en
reservist Paul Jussen kunnen zoals
gebruikelijk rekenen op de steun
van de zeer fanatieke aanhang. „We
zitten nu even in een wat mindere
periode. Dat komt vooral door de
blessures. We komen er wel weer
boven op. De meeste atleten van het
eerste team zitten nog volop in hun
ontwikkeling. Dat belooft zeker wat
voor de toekomst", besluit Piet
Strolenberg.

Pgs, DeB 14.Pfe6 en wit wint dekwali-
teit. +2.h:g6 Hier kwam Dus ook 12.
Pf4 in aanmerking. 12. ...,D:g6 13.Pgs,
Pf6 14. Le3, Lfs Het is moeilijk om
voor zwart alternatieven te geven,
maar op deze en de volgende zet
kwam misschien d 5in aanmerking
om de diagnonaal te sluiten. 15. 0-0t
O,Le4?! Laat veld e6in de steek. 16.
Pe6,TgB 17. Pf4,Dfs? Zwart verkeerde
hier in tijdnood, zodat kritiek natuur-
lijk onterecht is, temeer daar de fraaie
weerlegging in enkele seconden moei-
lijk te ontdekken is. 17. ...,Df7 maakt
een betere indruk. 18.g4!,P:g4 Indien
18. ...,D:g4, dan 19. Tdgl.DfS 20. Tgs,
D:gs 21. P:gs, L:hl 22: P:f7 mat; op 18,
...,Das volgt 19. f3! (L:f3 20. Pg6 mat)
19. Ths,Df6 20. Pgs,Lg6? 21.
P:g6+,D:g6 22. T:h7-t-,D:h7 23. PH
mat.

Van onze medewerker
EDDY BUDÉ

SIMPELVELD - De gewichtheffers
van Helios staan morgenavond in
Hotel Oud Simpelveld voor de
zwaarste opgave uit de clubgeschie-
denis. In de voorlaatste competitie-
wedstrijd tegn LXV De Spartaan uit
Leiden moet er gewonnen worden,

Wraak
Vooraf had Helios zich heel iets an-
ders van de competitie voorgesteld.
Vorig jaar ging de landstitel nipt aan
de neus van de Strolenberg-clan
voorbij. De nederlaag in de laatste
ronde staat de trouwe supporters-
schare nog vers in het geheugen ge-
grift. De wraak zou dit seizoen zoet
zijn. „We gokten zeker weer op mi-
nimaal de tweede plaats. Toen dat er

op weg naar het doel
Hoofdklasse C
Geldrop-DESK
Vlissingen-EHC
Venray-Baronie
Halsteren-Sittard
Limburgia-TSC
TOP-Wilhelmina'oB
Longa-Meerssen

Eerste klasse F
Heer-Almania
Vinkenslag-Volharding
Panningen-RKONS
SVN-Born
Leonidas-Waubach
Caesar-SCG
Tweede klasse A
RKVVL-Heerlen Sport
Chevremont-Geleen
Voerendaal-RKVCL
Eijsden-MKC

Hopel-Miranda
Heerlen-Obbicht

Derde klasse B
Heksenberg-RKBSV
Vaesrade-SVM
Bekkerveld-Wit Groen
Kolonia-Treebeek
Heilust-Minor
Schuttersveld-Groene
Ster

Vierde klasse A
Keer-Banholtia
GSV'2B-St.-Pieter
RKBFC-SVME
MVV'O2-Hulsberg
Standaard-Schimmert
MheerderBoys-Caberg

Vierde klasse B
Klimmania-Gulpen

RKMVC-Walram
Vilt-Itteren
Rapid-RKASV
lason-Nijswiller
Vijlen-Sportelub'2s

Vierde klasse C
■ RKSVB-RKHBS

Waubachse Boys-Laura
Abdissenbosch-Weltania
KVC Oranje-Centrum
Boys
SVK-Rimburg
FC Gracht-Simpelveld

Vierde klasse D
IVS-Helios'23
Coriovallum-Langeberg
DVO-Mariarade
VKC'B9-Sanderbout
FC Hoensbroek-KEV
RKDFC-RKSNE

en, LANDGRAAF, sporthal
Vfrkerg, 14.15 uur Datak/VCL-
ltlk*;/PSV(dames), 16.00 uur: Da-
¥VCL 2-VOY(dames). KERKRA-
ViPorthal Rolduc, 17.00 uur: Fu-

"*acopa/VC Weert.

Stand: wit: Kfl, Ddl, Tal, Tel, Ld3,
a4, b3, c 2, f3, g2, h3; zwart: KhB, Des,
TaB, TgB, a6, b6, e6, f7, f6, h7. Boven-
staande stelling kwam voor in de par-
tij F. Vondehoff-R. Camps. Wit speel-
de 19.c4?, waarna de stukken weer
snel in de doos konden. Hoe ging de
partij verder? Oplossing volgende
week.

Een paar weken geleden mocht ik het
clubblad van s.v. Voerendaal ontvan-
gen. Het was een omvangrijk boek-
werk (112 pagina's!), gevuld met com-
petitie- en toernooiverslagen, partijen
en stellingen.
Hieronder een partij en een stelling,
welke als probleem van de week'zal
fungeren.
R. Kuipers - A. van der Harst (Pirc).
De analyse isvan de hand van de wed-
strijdleider, jeugdleideren teamleider
van het eerste team van s.v. Voeren-
daal, oftewel Bob Merx.
1. e4,d6 2. d4, Pf6 3, Pc3,g6 4. Lc4. An
dere mogelijkhedenzijn 4. f4,4.Lgs, 4.
f3, 4. Le2 en 4. Pf3. De positie van de
witte loper op c4is echter iets minder
ideaal, dan het lijkt; in sommige va-
rianten kan zwart het witte centrum
zowel met het schijnoffer P:e4 ge-
volgd door d5, als ook met c6gevolgd
door d5aanvallen. Maar slecht is de
tekstzet natuurlijk ook weer niet, want
anders was het niet een (hoofd)va-
riant. (gelijk heb jeBob (M.8.) 4 Lg7
5. Pge2'? Zo te zien is wit uit zijn theo-
rie. Normaal zijn de zetten 5. Pf3 (ak-
tiever als 5. Pe2) en 5. De2, met de be-
doeling 6. e5. 5 P:e4? Het bovenge-
noemde schijnoffer is nu echter fout:
wit heeft nog niet kort gerocheerd en
hij heeft een aanknopingspunt(g6) op
dezwarte vleugelvoor een aanval. Een
goede reactie op wits vijfde zet was 5.
...,c6 6. Lb3 (6. 0-0,d5!) 0-0 7. 0-0, Pbd7
en 8. ...,e5. 6. L:f7+!, K:f7 7. P:e4, TfB 8.
c3(!) Direkt 8. h 4is natuurlijk ook
goed, maar met e tekstzet heeft wit
een eventueel Db 3bij de hand. 8.
...KgB 9. h4,Pd7 Na 9 h5wordt g6
zwak. Zwart wil natuurlijk zo snel mo-
gelijk zijn paard bij de verdediging
van dekoningsstelling halen, maar het
nadeel van de zet is, dat zwart na het
volgende dameschaak niet de diago-
naal a2-g8 middele6of d5kan sluiten.
10.Db3+, KhB 11.h5,DeB Op het alter-
natief 11 g:hs volgt 12. Pf4, Pf6 13.

dammen
Honk-en soflbalkompetitie in leken van verjonging

All Stars en
Samacols weer

aan de slag

" Op de thuisplaat staat de slagman, op de heuvel de pitcher. Dit weekeinde staan ze weer oog
in oog. , Foto: DRIES LINSSEN

Thuisporgramma zondag 22
april: HEERLEN, sportpark Va-
renbeuk, 14.30 uur: All Stars-Fe-
niks(honkbal). KERKRADE,
Sancta Maria College, 15.00 uur:
Samacols-Geldrop(honkbal).

Grzelska: „Een fijne meid, die in
onze club een grote leegte achter-
laat. Het betekent bovendien dat ik
dit seizoen slechts over acht inzet-
bare senioren beschik en bijgevolg
elke wedstrijd opnieuw een beroep
moet doen op de grote junioren-
groep."

34-40 46.24-20! 15x24 47.47-41 36x47
48.7-1 47x29 49.1x45 3-9 50.45-12 21-26
51.12-34 en zwart gaf op.
Volgende week iets over de nieuwe
kampioen van Nederland. De nieuwe,
want een van de weinige dingen die
wel vaststaan is dat Jos Stokkel de
titel niet zal prolongeren. Dan nog de
oplossing van vorige week. Wit, vijf-
tien schijven, op 24, 25, 29, 30, 34, 36,
38, 41/46,48 en 49. Zwart, vijftien schij-
ven, op 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23,
26/28, 31, 33, 35 en 40. Een moeilijk
probleem zoals aangekondigd maar
als het begin er eenmaal is loopt alles
als vanzelf: 1.44-39 33x44 2.38-33 28x39
3.42-37 31x42 4.48x37 39x48 5.37-31
26x37 6.41x21 16x27 7.49-43 48x39
8.34x43 23x34 9.30x50 19x30 10.25x34
40x29 11.36-31 27x36 12.46-41 36x47
13.43-38 47x33 14.45-40 35x44 15.50x10
en het eindspel is altijd gewonnen,
bijv. (19-22)10-4(22-28)4-10(28-33)10-
-15(29-34)15x38(34-39)38-49+. Een pro-
bleem van A. Stuurman uit 1965. Het
werd destijds bekroond in de „Kring
van Damproblematiek". (Ik dacht
eerst dat dit probleem niet helemaal
scherp was omdat de elfde en de ze-
vende zet verwisselbaar zouden zijn.
Dat is niet waar. Als wit op dezevende
zet met 11.36-31 begint slaat zwart
48x26!)

Of Jannesvan der Wal zich morgen in
Den Helder plaatst voor het wereld-
kampioenschap valt op het moment
dat ik dit schrijf nog met geen moge-
lijkheid te zeggen. Van deN.K.'s die ik
heb meegemaakt is dit wel het span-
nendste en onvoorspelbaarste. Maar
Van der Wal hoort in ieder geval (sa-
men met Rob Clerc en Gerard Jansen)
bij de belangrijkste kandidaten voor
een W.K.-plaats. En niet onterecht
vind ik. Meerdere spelers zorgden
voor spectaculaire strijd maar hij
waagde welhet meest. Hier en daar zat
het hem daarbij niet tegen maar een
paar partijen won hij ook puur op
kracht. Tegen mij bijvoorbeeld maar
ook iemand als Hans Jansen kon ach-
teraf niet echt klagen. De verhoudin-
gen waren er te duidelijk voor. Kijkt u
maar:
J. van der Wal-H. Jansen N.K. '90, 7e
ronde 1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-
-39 6-11 4.50-44 19-23 5.32-28 23x32
6.37x28 16-21 7.35-30 20-25 8.41-37 11-
-16 9.37-32 14-19 10.29-23 18x29
11.34x14 25x34 12.40x29 10x19 13.31-
-26 5-10 14.46-41 10-14 15.41-37 14-20
16.28-23! 19x28 17.32x23 Een sterke
centrumdoorstoot. 17. ... 13-18 18.45-40
8-13 19.40-35 21-27 20.35-30 27-31
21.36x27 22x31 22.37-32 31-36 23.30-24
9-14 24.39-34 2-8 25.32-28 4-9 26.44-39
20-25 27.34-30! 25x34 28.39x30 14-20
29.30-25 16-21 30.25x14 9x20 31.38-32
7-11 32.43-39 11-16 33.48-43 18-22 (dia-
gram)
Jansen heeft eigenlijk geen moment
constructief tegenspel gehad, met zijn
volgende zet onderstreept Van der
Wal het zwarte omsingelings-fiasco
nog eens. 34.23-19! 1-6 35.42-38 6-11
36.39-34 21-27 37.32x21 16x27 38.28-23
13-18 39.43-39 11-16 40.34-30! 27-31 Het
begin van een wanhoopscombinatie
die geen effect zal hebben. 41.26x37
8-13 42.19x8 17-21 43.8x28 20-25
44.23x12 25x34 Wit kan nu kiezen uit
verschillende winsten, Van der Wal
besluit tot een tactisch einde: 45.12-7

Van onze medewerker
Paul demelinne

fe^ A^LEN - Morgen en ovennor-
IVf Unnen de honk- en softballersaan de slag. Voor het eerst in

eVWe seizoen. Na de lange in-
ning kunnen de beoefe-nt} Van het flitsende spel tussen

"-I*. i* nken weer aan de slag op gras
Wpavel. Het seizoen 1990 staat
V -f°Wel All Stars Heerlen als Sa-
He^ Kerkrade grotendeels in het

van de verjonging.
AU s
<>"> aA?rs heeft een turbulente perio-
l%vTter derug' Het bestuur is ver"

Hb i ' terwiJl de leegloop in de
S k electie aanleiding vormde

*Mpt ■team terug te trekken uit de
SSr **ke- tweede klasse. „Het be-
t*c6j. wilde nog wel, maar de groep
%fir^ erde zelf om naar het rayon
%e pc keren," licht coach Moni-

le K elska toe' Zy heeft dit Jaar% Arische leiding overgenomen
% faar vader. Slechts het trio Ni-
l^Wen, Petra Canisius en Ma-
S| ail Kempen zijn nog over vane§ die in het verleden redelijk
%ü Posteerde op nationaal ni-
'e nu is ingedeeldin de eer-H6e?Sse rayon. De aanvulling is
%^ afkomstig uit het reserve-
*f(W Een betrekkelijk onervaren
»üg e' die in het Paasweekeinde»reeg ?s een zware mentale optater
F*t 'e Verwerken bij het bericht
"^s Q?A eggenote Suzanne Trapman

cri erleden aan de gevolgen van
Verkeersongeval. Monique

Anderhalve week geleden legden
voor het eerst beslag op deLimburg
Cup. Dat is een goed voorteken," al-
dus de coach van de Heerlense
hoofdklasser.

Als gevolg van de nieuwe kompeti-
tie-indeling komt het softbalteam
van Samacols dit jaaruit in de hoog-
ste rayonklasse. Een meevaller en
uitdaging tegelijk voor de equipe
van coach Karel De Bruin. „In de
voorbereiding hebben een een

Indeling

Limburg cup
Ab van Ommen, honkbalcoach en
waarnemend voorzitter tegelijk,
heeft het afhaken van Philippe Vee-
ters, Kenneth Jango en Glenn Pad-
dington gecompenseerd met het
toevoegen van Jos Wetzels en Gien
Koch aan de selectie. Met name Jos
Wetzels is een veelbelovende, jonge
pitcher met een ongewoon soepele
werptechniek. „Ik denk dat weer
bovenin kunnen meedraaien. Er is
veel zelfverwerkzaamheid in deze
groep. Dat stimuleert zowel de
ploegcohesie als het enthousiasme.

oefenwedstrijd van hoofdklasser
PSV dik gewonnen. Dat sterkt het
zelfvertrouwen," geeft pitcher en
aanvoerster Lilian Lagerwey teken-
nen. Samacols gaat nagenoeg onge-
wijzigd de kompetitie in, waarbij
echter een aantal juniorenregelma-
tig ervaring in de hoofdmacht kan
gaan opdoen. De voor zondag ge-
plande derby tegen Sittard Condors
is overigens uitgesteld tot het Pink-
sterweekeinde.

Samacols heeft behoorlijk aan aan-
valskracht ingeleverd, maar gaat
met open vizier de strijd aanbinden.
Loek van de Broek is de opvolger
van de gestopte trainer Ad Harlé.
„Ad heeft voortreffelijk werk gele-
verd, met name op het gebied van
de teamspirit. Hoewel de eerste drie
op de slaglijst van het vorig jaar er
niet meer bij zijn, verwacht ik toch
een goed seizoen in de eerste klasse.
Vooral thuis zijn we erg sterk, " stelt

van deBroek, die kan putten uit een
ruime selectie van vijftien spelers.

" De leden van het
zilveren Meerssense
wielercomité aan de
traditionele
aankomstlijn van de
Amstel Goldrace.

Foto WIDDERSHOVEN

Van onze medewerker PIERRE FRAMBACH
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06-lijnen

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

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -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

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten.

VERNIEUWD 50 et/min. 06-

-320.320.14
Sexlijn 10

Sonja
06-320.320.10

Evelientje durft
320.321.10

Met zn allen?
06-320.323.10

Mooiste meisje
06-320.320.50

Live sex box
06-320.325.30

50 ct'min.

Topsex
The best voor 50ct p/m 06

320.325.25
Als haar man de stad uit is

leert Freya een
mooie jongen

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

Anky slaaptvoor 't eerst in
haar buitenhuisje. Plots

staan er
2 kerels

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

Meidenbox
Kom in kontakt met mooie

meiden:
06-320.329.99 - 50 et p/m

De vrije
jongens- en meidenbox.

Voor alles wat jong en nog
vrij is om afspraken te

maken.
06-320.327.88 - 50 et p/m

Pa en Ma op reis.
Als Jenny toch die

mannen
binnenlaat leren ze haar hoe

te....
06-320.326.72 (50ct.p.min.)

Sex met
het buurmeisje,

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

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

Vrouwen zoeken sexcontact
sexcontactlijn

06-320.320.33
Lekkere meiden willen

verwend worden
sexrelatielijn

06-320.320.44
Direkt Snel Sexcontact

Liveafspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Op de
Bisex box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje.

06-320.328.38 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
Sexcontact

06-320.326.33
Buurvrouw Chantal en de ...

waar gebeurd:
06-320.328.01
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Wek-service
Nieuw in Nederland!
Hete Bianca fluistert

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

Lenie's sexspreekuur. Bel
haar met uw vragen (50 cm)

06-320.324.97
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kontakten/Klubs

Club Merci
Ben je wat van plan, wij zetten je in vuur en vlam!

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd

Club Nirwana bekend van TV!!!!
Alleen ECHT mooie jonge meiden. GÉÉN valse beloftes:

bel 045-46 33 23 !!! OOK WEEKENDS.
Kerkrade, Nieuwstraat 147 van 19.00 tot 03.00 uur.

Privehuis Michelle
Girls, Girls, Girlsüü!

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.

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.

045-326191
Escortservice. All-in.

Gezellige bar
in Vaesrade, open vanaf
13.00 uur. Hommert 24.
Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.
De betere service in
Club Lolita

Hoenderstr. 6, Maastricht.
Open v. 13.00-24.00 uur,

vrijd. en zaterd. tot 02.00 uur
Tel. 043-215973.

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

Rijpe vrouw 41 jr.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.

045-311895.
Brigitte

Privé 045-254598.

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.
Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

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

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

Belde
Flirtbox:

06-320.330.01 - 50 et p/m
Een stille

Bungalow.
De mooie blonde weduwe
en plots 2 mannen die haar
verrassen... 06-320.323.84

(50ct. p.min.)
Meiden versieren doe je op
de Afspreekbox
Bel 06-320.330.77 50 cpm
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk.

06-320.320.51 - 50 et p/m
Alide tennist met een
Stoere jongen

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

Alleen de laarzen van
die man

I krijgt ze te zien. De rest voelt
ze knielend. De naakte

waarheid.
06-320.326.92 (50ct. p/m)

!! Wipgracht 9 !!
De beste anonieme

verhalen
06-340.310.15 (50 ct.p.m.)

Lifesex
Louise doet 3 standen met 2

heren. Reina wil alleen....
Grieks trio. 06-320.326.71
I (50ct. p.min.)

Mooie Vrouwen zijn op zoek
Sexkontaktentel
06-320.321.44-50 et p/m
Meisjes samen onder de

douche:

06-320.328.88

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.

Als de
man

echt streng is wil ze alles
gehoorzamen. Dan bedient

ze .... naakt.
06-320.329.23 (50 ct.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)
Frank slaagt voor zijn

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

1e Homonacht
06-320.329.22 - 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

S.M. kan plots toeslaan. Als
zon knap gebruindvrouwtje

een duivelin
wordt...dan kruip je wel.

06-320.330.61 (50 et. p/m)

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

Tel. 045-423608.

Ze kunnen ons
3 kamers verder

horen...
üErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m

Videoclub
v.a. ’ 20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig
Het leven begint bij 40. Ook

het sexleven. Op de
40 plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m
Een knul in een hete duin-
pan. Hij heeft die man niet

gehoord, en dan die
brutale

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

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

Dan zijn er

2 figuren
bij de bosjes 06-320.321.30

(50ct. p.min.)

Weer vonden vurige bellers
van de

Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40 En
dan...De sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op 06-320.322.22
(50ct.p.min.).

De ruilsexbox
Snel resultaat, geen

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 - 50 et p/m
S.M. Cowgirl. Ella's droom
dressuur, ze wil de teugels
en de sporen voelen. Op
naaldhakken

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

P Modieus wit denimpakje met goud appliek van BETTY BARCLAY:

jasje 219,-, rok 169,--. blouse 198,--.
" -

Damesmode ook in onze speciaalzaak in Geleen.
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daar winkel je voor je plezier 'j

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
06-320.32fi.66

De Trio box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer
06-320.327.37 - 50 et p/m

Sex-kennismakingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03
Goedlopend en gezellig
privéhuis te Kerkrade zoekl
dringend nog leuk jong
MEISJE. Bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

" 06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.
Voor een party, dame,

heer of kamer

Buro Elvira
ass. gevr. 045-419384.- nieuw bij Denise

t 4 leuke dames! Industriestr.
,' 13Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Club Rustica
V.d. Weyerstr. 9, .

Kerkrade-W. 045-412762.

Overname
Privéclub in Z.-Limburg,
prijs ’ 20.000,-. Tel. 043-

-473426 na 18.00 uur.

Anita
Privé en escort tussen 16.00
en 23.00 uur. 045-352543.

Wij zijn open
vanaf 13.00 uur

Madam Butterfly en haar
meisjes, Hommert 24

Vaesrade.
3 MEISJES gevr. voor privé.
Tel. 045-271543.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

J^=:===sl ;
Heidetuinbij uw huis? Tennisbanen om de hoek?

Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken?
Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip?

Zet 't groot in de krant, want:

Je huis in dekrant
brengt mensen over devloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten.I >
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