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CDA wijst
Rekeningrijden

definitief af
pN HAAG - De invoering van. I rekeningrijden gaat vrijwel
?*er niet door. De CDA-fractie

de Tweede Kamer heeft on-
bezwaren tegen

t f systeem van elektronische
De fractie heeft dit la-J 1weten tijdens een overleg, ssen regeringsfracties en hetf^inet.-e' CDA-standpunt betekent

ft forse streep door de reke-
lsvan ministerMaij (Verkeer).

'J Wilde vanaf 1995 via rekenin-
t'Jden het autoverkeer in dejj^dstad gaanterugdringen. Uit
J* opbrengst van het systeem
e u de bouw van vijf tunnels ge-
j?ancierd moeten worden.. °e die tunnels nu betaald moe-
„^ worden, is onduidelijk. Mor-
O 1praat het kabinet over de
"inelbouw en de andere plan-

cn van Maij, waaronder het re-etiingrijden.

Compromis
De vijf steden waaraan de PvdA een
(inter)nationale functie toekent zijn
echter precies die knooppunten die
het CDA eventueelzou willen hand-
haven en waaraan ook D66 eventu-
eel een landelijk belang wil toe-
kennnen.

Het is dan ook zeer waarschijnlijk
dat het CDA en de PvdA zich vol-
gende week woensdag, als minister
Hans Alders van VROM reageert op
de opmerkingen vanuit de Kamer,
vinden in een compromis waarbij
de vier steden uit de Randstad en
Eindhoven de status als knooppunt
behouden, de andere zes die echter
verliezen.
De PvdA-fractie, die zich gisteren
ook niet wilde vastleggen op een
aantal aan te wijzen knooppunten,
zou 4aarmee partijgenoot Alders
(enigszins) voor gezichtsverlies
kunnen behoeden.

" Zie verder pagina 11

het weer

t^ODEN MET ZON
b^^nnacht ontstanje mist-
\ w lossen in de ochtend
f'ori arna flinke zonnige pe-n zuflen voorkomen. In

en avond neemt de
"Sm ng weer toe vanuit het
'_ort "Westen, gevolgd door pe-
't:jwn met regen. De wind is
_Ht- 2Wali uit veranderlijke
Vhng

' later matig to vrij
Srt g uit zuidwest. De mid-
|gtemperatuur loopt op tot
ïSla uden> terwijl de minima
V»- s rond 3 graden ligt.
Kff actuele informatie bc-
*Uöten de het weer in Limburgu bellen 06-91122346

SPD-kanselierskandidaat zwaar gewond

Aanslag vrouw op
Oskar Lafontaine

Van onze correspondent

BONN - De SPD-kanselierskandi-
daat en minister-president van
Saarland, Oskar Lafontaine, is gis-
teravond om kwart voor negen zeer
ernstig gewond bij een aanslag. Bij
het sluiten van deze editie was hij
nog niet geheel buiten levensge-
vaar.

Tijdens een verkiezingsoptreden in
Keulen kwam een vrouw het po-
dium op om de politicus ogen-
schijnlijkeen bos bloemen te geven.
Tussen de bloemen zat een mes ver-
stopt, waarmee zij Lafontaine (46)
meerdere malen in de hals stak,
waarbij zijn halsslagader werd ge-
raakt. De politicus stortte bloedend
neer en werd direct naar de univer-
siteitskliniek van Keulen gebracht.

De 42-jarige vrouw, die de aanslag
heeft gepleegd, is gearresteerd. Ze
weigerde haar identiteit bekend te
maken en zweeg ook over haar mo-
tieven. Enkele persbureaus meld-
den dat zij politiek in de buurt van
de rechts-extremistische Republi-
keinen zou staan.
De eveneens in Keulen aanwezige
minister-president van Noordrijn-
Westfalen, Johannse Rau, werd di-
rect door zijn lijfwachten in veilig-
heid gebracht.

Rau en Lafontaine stonden na de
verkiezingstoespraak van de rege-
ringsleider van Noordrijn-Westfa-
len samen op het podium toen de in
het wit geklede vrouw met haar
bloemen en een boek haar boven

kwam. Niet gehinderd door ordebe-
waarders naderde zij Lafontaine,
leek hem iets in het oor te fluisteren,
haalde een lang mes uit de bos bloe-
men en stak toe.

De politicus stortte in elkaar, terwijl
zijn lijfwachten de vrouw overmees-
terden. Lafontaine dankt zijn leven
"waarschijnlijk aan het feit dat het
mes schampte. In de zaal brak pa-
niek uit onder de ruim 5000 aanwe-
zigen.

" Oskar Lafontaine

Status van 'stedelijk knooppunt' zeer wankel

Zware klap bedreigt
Heerlen/Maastricht

Van onze Haagse redacteur
HAAG - Voor Heerlen en Maastricht dreigt een zware te-

islag. Het is zeer waarschijnlijk dat zij hun gezamenlijke
i^Us als 'stedelijk knooppunt', waarvan het kabinet er elf
.£ft aangewezen in Nederland, kwijtraken. Daarmee staat
jj

fc de voorkeurspositie bij het verkrijgen van bepaalde voor-
gingen op het spel. De CDA-fractie in de Tweede Kamer

*.elt namelijk niets voor het aanwijzen van knooppunten, die1 als zinloos en overbodig beschouwt, en wil er ten hoogste
g" handhaven, waaronder niet Heerlen/Maastricht. Ook„ °sn Links en D66 voelen zeer weinig voor het aanwijzen vanIjselijke knooppunten, terwijl de SGP er eveneens zeer scep-sch tegenover staat.

Dat bleek gisteren bij de behande-
ling van deVierde Nota Ruimtelijke
Ordening door de VasteKamercom-
missie van VROM. In die nota spe-
len de stedelijke knooppunten, die
geacht worden een bovenregionale
betekenis te hebben en daarom een
bevoorrechte positie zouden moe-
ten krijgen, een belangrijke rol.

De PvdA steunde gisteren wel de
aanwijzing van stedelijke knoop-
punten, maar wil dat daarbij onder-
scheid wordt gemaakt naar beteke-
nis. Aan Amsterdam en Rotterdam
en 'wellicht' Den Haag, Utrecht en
Eindhoven zou daarbij een
(inter)nationale betekenis moeten
worden toegekend die bij het ver-
krijgen van voorzieningen (een ze-
kere) voorkeur zouden moeten ge-
nieten. Heerlen/Maastricht en En-
schede/Hengelo hebben volgens de
PvdA door hun Euregionale contac-
ten een vooral regionale betekenis
in 'internationale context', terwijl
de andere vier knooppunten een
vooral regionale betekenis hebben.

Boerenprotest
in Maastricht

MAASTRICHT - Zon vijfhon-
derd Nederlandse en Belgische
boeren hebben gisterochtend in
Maastricht geprotesteerd tegen
het EG-landbouwbeleid. Met een
kleine tweehonderd tractoren
verzamelden de actievoerende
akkerbouwers zich bij het
MECC-congrescentrum, waar
onder meer een petitie werd aan-
geboden aan de Limburgse land-
bouw-gedeputeerde Hilhorst.

Na afloop van de ordelijk verlo-
pen demonstratie hebben circa
twintig Belgische graantelers op
de terugweg naar de grensover-
gang Vroenhoven het drukke
Tongerseplein in Maastricht een
klein uur bezet gehouden. Daar-

door ontstond veel overlast voor
het verkeer, aldus de gemeente-
politie.

De akkerbouwers eisten toe-
stemming om op het Vrijthof in
het centrum van Maastricht te
mogen demonstreren. Nadat
hiervoor toestemming was ver-
kregen van het Maastrichtse ge-
meentebestuur, hieven de boe-
ren de blokkade op en trokken
zij onder politiebegeleiding naar

het plein. Ook de andere boeren
die richting België vertrokken,
zorgden voor heel wat overlast
door stapvoets - op hun dooie
akkertje - te rijden.

Voor aanvang van de demonstra-
tie hadden de Belgische boeren,
die in een kolonne van een kleine
honderd tractoren vanuit Vroen-
hoven naar de demonstratie bij
het MECC waren getrokken, ook
al voor enkele verkeersopstop-
pingen gezorgd. De aanvang van
de demonstratie liep ruim een
half uur vertraging op door het
langzame tempo van de Belgen.

9 Zie verder pagina 1 3

" Voor het MECC in Maastricht werd een Belgische akkerbouwer symbolisch teh grave ge-
dragen. Foto: WIDDERSHOVEN

vandaag
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Helft studenten
wordt seksueel
lastig gevallen

GRONINGEN - Ruim vijftig
procentvan de Nederlandse stu-
denten heeft tijdens het verblijf
aan de universiteit te maken ge-
had met ongewenste intimitei-
ten, variërend van hinderüjke
seksistische opmerkingen, hand-
tastelijkheden tot directe pogin-
gen tot verkrachting. Dit blijkt
uit een onderzoek van de Gro-
ninger sociologe drs. Annie
Oude Avenhuis.
Uit het onderzoek büjkt dat
vrouwelijke studenten vooral
worden lastig gevallen door me-
destudenten die 55 procent van
de ongewenste intimiteiten voor
hun rekening nemen. Hooglera-
ren en docenten blijken samen
30 procent van de daders van on-
gewenste intimiteiten te v ormen.
Het onderzoek werd uitgevoerd
onder studenten die aan de uni-
versiteiten van Wageningen,
Eindhoven en Utrecht studeren.

Middenstanders
buiten schot bij

WIR-compensatie
DEN HAAG - De grootste werkge-
versorganisatie in het midden- en
kleinbedrijf, het KNOV, is 'uiterma-
te tevreden' met het besluit van mi-
nister Andriessen (Economische
Zaken) om de kleine ondernemer
buiten schot te laten bij het verha-
len van de WIR-overschrijdingen.
De grote ondernemers, verenigd in
VNO en NCW, stemmen in met het
vertragen van WIR-claims op inves-
teringen boven de 150.000 gulden.
Die worden afgehandeld in drie
jaarlijkse porties van elk een derde
aan premieaftrek op verschuldigde
vennootschapsbelasting. De pre-
mies komen dus wat meer gespreid
in de tijd binnen.
Maar dat is volgens Andriessen niet
genoeg. De minister wil nu eerst de
cijfers van het NCW bekijken. Het
NCW komt tot een tegenvaller van
maximaal een miljard gulden in
plaats van de potentiële drie mil-
jard.

Lezingenover
ntstaan van
de abstractie
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Viool
Ohad Ben-Ari begon met piano spe-
len toen hij zeven jaarwas. „Ik wilde
eigenlijk viool spelen,- want dat
deed mijn oudere zusje ook." Drie
vioollessen kreeg hij op zn vierde,
daarna kwam de piano, al werd het
pas echt interessant toen hij na een
jaareen nieuwe lerares kreeg. „Toen
werd het wat professioneler. Ze sti-
muleerde me om serieus te studeren
en ik begon ook al concerten te ge-
ven." Vader Ben-Ari vult aan: „Zijn
lerares kwam er al snel achter dat
hij meer talent had dan de meeste
van haar leerlingen. Vanaf het begin
is het duidelijk geweest dat hij iets
te zeggen heeft met zijn muziek, hij
doet niet alleen na wat zijn leraar
hem voorspeelt."

Ben-Ari komt uit een muzikale fa-
milie. Vader, die architect is, zingt
en speelt piano, moeder speelt pia-
no en klassiek gitaar, zijn oudste zus
is violiste. Hij had zijn eerste Euro-
pese optreden in Parijs nu bijnavier
jaar geleden. Daarna kwamen er
nog twee buitenlandse reizen, waar-
onder één naar Nederland, waar hij
in het begin van 1989 verscheen in
het programma 'Jonge mensen op
het concertpodium. „Tijdens die
eerste reis is mijn moeder met me
mee-geweest, verder altijd mijn va-
der. Zo is er tenminste iemand met
wie ik Hebreeuws kan spreken, af-
gezien van Gil Sharon (de Israëli-
sche concertmeester van het LSO -red.) dan!" lacht hij. Maar hij be-
perkt, in overleg met zijn ouders en
leraren, het aantal aanbiedingen dat
hij aanneemt. „Je kunt beter niet te
veel concerten geven, zeker geen
'grote' concerten, zoals dit nu met
het LSO. Dan loop je het gevaar je-
zelfkapot te werken. En bovendien,
ik heb geen haast."

Favoriet
Op de vraag of hij een favoriete
componist heeft begint Ohad te la-
chen, „dat vraagt iedere journalist
me," en antwoordt dan: „Reserveer
daar maar de helft van het artikel
voor, want ik hou van bijna alle
componisten, dus om ze allemaal op
te noemen..."
„Het pianoconcert van Mozart dat ik
deze week met het LSO speel, heb
ik in 1986 al eens gespeeld met een
Israëlisch kamerorkest. Ik hoefde
het nu niet compleet nieuwin te stu-
deren, maar ik speelhet welveel be-
ter. Het zou niet goed zijn als dat

niet zo was, ik ben natuurlijk ge-
groeid de afgelopen vier jaar. Niet
alleen beter gaan spelen, maar ook
volwassener geworden."
Tijd voor vrienden heeft Ohad am-
per. „Dat is wel ietswat ik mis, maar
daar kies ik nu eenmaal voor," rea-
geert hij nuchter. „En ik concen-
treer me liever niet op de dingen die
ik mis, maar op datgene wat ik er-
mee win: de muziek. Muziek is mijn
taal, de taal waarin ik me het beste
uitdruk." Vader Ben-Ari: „Wij heb-
ben hem als zijn ouders nooit ge-
dwongen dra te studeren, maar we
helpen hem en zijn oudste zus om
hun tijd in te delen en balans te vin-
den in hun leven. Het is hun eigen
keus en hun eigen leven én wij wil-

len ze daarbij niet onder druk zet-
ten, wat ze ook kiezen."
Het zal nog wel even duren voordat
Ohad Ben-Ari zich helemaal op zijn
muziek kan richten. „Je moet niet
vergeten dat in Israël iedere jongen
van 18 jaar drie jaar in dienst moet.
Ik dus ook. Gelukkig bestaat er bin-
nen het leger wel een speciaal pro-
gramma voor musici, waardoor je
toch tijd hebt om te studeren. Je
kunt niet ongestraft drie jaar stop-
pen met intensief studeren en dan
weer verder gaan met je carrière.
Maar het is daardoor wel heel moei-
lijk om plannen te maken voor de
toekomst."
„En je kunt natuurlijk nooit in de
toekomst kijken. Zeker geen vijf

jaar," zegt zijn vader, „Ohad heeft
mogelijkheden, dat zeker, maar de
'100.000 dollar-vraag' is nu: hoe
grootzijn die mogelijkheden en hoe
ontwikkelt het zich?"

Ohad Ben-Ari heeft natuurlijk wel
toekomstdromen. „Ik voel me erg
aangetrokken tot dirigeren. Vorige
week hoorde ik Daniël Barenboim
als dirigent met de Berliner Philhar-
moniker en toen dacht ik 'als ik daar
ooit een kans voor zou krijgen, is dat
al het harde werken waard. Ik weet
niet of het me lukt, maar ik denk
niet dat ik zoals mijn vader architect
zal worden..."

jeanine drost

" De
vijftienjarige
Ohad Ben-Ari
met zijn vader,
die hem op deze
concertreis
vergezelt
Foto: 'WIDDERSHO VEN

in de theaters

HEERLEN:
- do. 26/4: Concert met het pianoduo
Wyneke Jordans en Leo van Doese-
laar.
- do. 26/4: Toneelstuk 'Echte Man-
nen', met muziek van Rik Hoogen-
doorn (Kleine Zaal, aanvang 20.30
uur.)

- vr. 27/4: Ballet Royal de Wallonië
brengt Carmen op muziek van
Georges Bizet.

- za. 28/4: Limburgs Symphonie Or-
kest olv Salvador Mas Conde; solist
Ohad Ben-Ari, piano.- zo. 29/4: Komedie van Hout 'Bas-
tien en Bastienne' van Mozart (aan-
vang 14.30 uur).

- zo. 29/4: Theaterconcert Pia Beek
and Friends, Beek Magie'!.
- ma. 30/4 en di. 1/5: Paul van Vliet
met reprises van zijn laatste one-
man-show 'Een gat in de lucht.

- di. 1/5: De Tijd speelt 'De reisleid-
ster' van Botho Strauss (Kleine
Zaal, aanvang 20.30 uur).
- wo. 2/5: Het tweede gezelschap
van het Nederlands Dans Theater
brengt een dansprogramma.

" Pia Beek, komende zondag met Monica Rijpma en Meindert
Velthuis in Heerlen FOTO: Stardust.

KERKRADE:
- vr. 27/4: Ballet Opus One met
'Over the Top.
- za. 28/4: Het. chansonprogramma
'Tour de chant' van Jasperina de
Jong.- zo. 29/4: Harmonie St. Aemiliaan.
- ma. 30/4: Oranjeconcert Harmonie
St. JozefKaalheide.- di. 1/5: Rob de Nijs met de show
'De reiziger.

SITTARD:- do. 26/4: Limburg Symphonie Or-
kest olv Salvador Mas Conde. So-
list: Ohad Ben-Ari, piano.
- vr. 27/4: 'Don Giovanni', opera van
W.A. Mozart door Opera Forum.- za. 28/4: 'De Rode Bloem', toneel-
stuk over Vincent van Gogh door
Theater Perspekt.
- zo. 29/4: Stichting Cluster met een
romotie-concert.
- di. 1/5: Liederenrecital met Jac-
queline Jacobs en Jet Janssen.

ROERMOND:
- do. 26/4: 'Bosje Bloemen', show
met Karin Bloemen.
- vr. 27/4: Familievoorstelling 'Alice
Alice' door Het Zuidelijk Toneel
(aanvang 19.00 uur).
- za. 28/4: Stichting Kring '84 orga-
niseert 'Literair Festijn vijfde edi-
tie.
- zo. 29/4: Koffieconcert mmv Fan-
fare St. Laurentius, Leeuwen en
Harmonie St. Caecilia, Swalmen.
(aanvang 11.30 uur).

- ma^ 30/4: Koninginnedagconcert
mmv het Limburgs Symphonie Or-
kest en het orkest In Memoriam Ge-
neraal Heusdenbroeck.

MAASTRICHT:
- do. 26/4 en vr. 27/4: Het chanson-
programma Tour de Chant met Jas-
perina de Jong.- vr. 27/4 en za. 28/4: Stand van za-
ken, script naar aanleiding van im-
provisaties door Thijs Lenders
(Theatercafé, aanvang 23.00 uur).- za. 28/4: Eine Nacht in Venedig,
meesterwerk van Johann Strauss.
- zo. 29/4: Theater Froe Froe met de
jeugdvoorstelling Roodkapje (Po-
dium 't Vervolg, aanvang 14.30 uur).
- wo. 2/5: Lunchconcert met Martin
Kaay, gitaar (Redoutezaal, aanvang
12.30 uur).- wo. 2/5: Het toneelstuk Vrijdag
van Hugo Claus, door Toneelgroep
Amsterdam (Bonbonnièrezaal).

Tenzij anders aangegeven beginnen
allevoorstellingen om 20.00 uur.

kunst

Vijftienjarige Israëlische pianist solist bij het LSO

Ohad Ben-Ari: 'In muziek
druk ik mij het beste uit'

MAASTRICHT — Hij is pas vijftien jaar, maakt dit jaar zijn
middelbare school af, doet volgend jaar eindexamen conserva-
torium en is de komende dagen solist bij de concerten die het
Limburgs Symfonie Orkest geeft in Sittard (vandaag), Heerlen
(morgen), Maastricht (zaterdag) en Roermond (volgende week
dinsdag). De Israëlische pianist Ohad Ben-Ari, klein, kort
zwart haar, zit er desondanks een beetje verlegen bij.

Want zo bijzonder is het niet, wat hij
doet. Vindt hij zelf. „Ik zit op een
speciale middelbare school, waar al-
lemaal leerlingen zitten die talent
hebben op het gebied van muziek,
dans, theater of beeldende kunst.
Het lesprogramma is aangepast, in
zoverre, dat je meer tijd krijgt om
aan je muziekstudie te besteden."
De eerste twee klassen van de mid-
delbare school heeft hij overgesla-
gen en drie jaar geleden is hij naast
zijn studie tevens begonnen aan de
Academy for Music van de Univer-
siteit van Tel Aviv, vergelijkbaar
met ons conservatorium. Ohad Ben-
Ari: „Nou ja, ik ben natuurlijk al
veel langer met muziek bezig, en in
veel vakken had ik al een enorme
voorsprong op de gemiddelde stu-
dent, gewoon omdat ik er van jong-
saf aan heel intensief aan gewerkt
neb."

recept
Varkensvlees metprei
en champignons
Benodigdheden voor 4 personen:
500 g hamlappen, peper & zout,
gemberpoeder, 6 dunne preien, 250
g champignons, 2 el ketjap, 3 el
sherry.
Snijd het vlees in dobbelstenen, be-
strooi met peper, zout en gember-
poeder en zet het vlees apart. Maak

de preien schoon en snijd ze in
schuine stukken van 2-3 cm lengte.
Maak de champignons schoon en
snijdze in vieren. Verhit de boter en
bak hierin het gekruide vlees rond-
om in enkele minuten lichtbruin.
Voeg de stukken prei en champig-
nons toe en bak kort mee. Voeg ket-
jap en sherry toe, leg een deksel
schuin op de pan en stoof alles gaar
in ongeveer 20 minuten.
Prqef of nog extra gekruid moet

worden, en bind het stoofvocht
eventueel met een beetje allesbin-
deren serveer hierbij een droge wit-
te rijst.
TIP: Als de prei te dik is, worden de
stukken in verhouding met de blok-
jesvlees te overheersend. Zijner al-
leen maar dikke preien beschik-
baar, neem er dan 3-4 en halveer
deze in de lengte en daarna in stuk-
jes van 2-3 cm lengte.

hub meijer

Verder in...
MAASTRICHT - Vanavond vindt
in de Collegezaal Nieuwenhof van
de Rijksuniversiteit Limburg om
20.00 uur een lezing plaats over de
uitgangspunten van het impressio-
nisme in de schilderkunst van de
Leidse slavist B.J. Amsenga. Ko-
mende zaterdagmiddag organiseert
Arcadia boekhandel van 15.00-17.00
uur een literair café met Miriam
Guensberg, auteur van de in 1989
verschenen novelle 'Foto Jozef. De
Stichting Intro, St. Maartenspoort 2
houdt op zondag 29 april om 15.30
uur een Intro-concert dat groten-
deels gewijd is aan het werk van de
Heerlense componist Jo Sporck.
LEUKEN-WEERT - In de Sporthal
van Leuken-Weert, Sportlaan 3,
vindt zondag 29 april vanaf 12.00
uur de Limburgse kampioenwed-
strijd Majoretten solisten/kleine en-
sembles plaats. De wedstrijd heeft
plaats onder auspiciën van de Lim-
burgse Bond van Tamboerkorpsen.

Operareizen naaf
Wenen en Verona
MEERS-ELSLOO — De Limburgs 6
Opera Vereniging organiseert *komende maanden twee reize"-
Van 28 mei tot en met 4 juni staa'
een achtdaagse reis naar Wenen oP
het programma. Tijdens het verbWj
in Wenen bestaat de mogelijkheid
tot het bijwonen van de opera 'k
Bohème' van Puccini en de operet»
'Wiener Blut' van Johann Strauss-
Op de heenreis wordt overnacht »
Salzburg en wordt men tevens in de
gelegenheid gesteld de geboortë-
plaats van Mozart te bezichtigen-

Van 9 tot en met 19 augustus kuij
nen leden en niet-ledenvan de LO'
deelnemen aan een reis naar Ve1*na, waar men in het beroemde arfß'
theater de opera's Aïda van Verd1,

Tosca van Puccini en Carmen va*
Bizet en het ballet Zorba de Gr&
van Mikis Theodorakis kan bij-£
nen. Buiten de mogelijkheid tot °operabezoeken zijn er diverse das
tochten, onder andere naar Mila^j
Venetië en Pisa. Bovendien viol»
een tweedaags bezoek gebracht a^
Florence.

Voor meer informatie: S 0449"'
33182.

Oranje-concert in
Wijngrachttheater
KERKRADE - Harmonie-orkest St.
Jozef uit Kaalheide-Kerkrade 0.1.v.
Alex Schillings, het Chevremonts
Mannenkoor 0.1.v. Dion Ritten en
de Hongaarse sopraan Ibolya Nagy
geven op Koninginnedag een con-
cert in het Wijngrachttheater te
Kerkrade. Dit concert onderscheidt
zich van alle andere Oranje-concer-
ten, die komende maandag op het
programma staan, door het feit dat
St. Jozefeen Nederlandse première
ten gehore zal brengen, het 'Concer-
to for trumpet and band' van M.J.
van Appeldorn. Bovendien zal de
onlangs door de harmonie opgeno-
men CD 'Festival a Kerkrade' offi-
cieel worden aangeboden.

Op het programma van het concert,
dat om 20.00 uur begint, staan ver-
der werken van Werner van Cleem-
put, Jef Penders, Schubert en Ko-
daly. Solist in het trompetconcert is
Henk Haan.

Tiende Nationaal
Museumweekend
HEERLEN - Komende zaterdag en
zondag wordt in ruim 350 Neder-
landse musea het tiende Nationaal
Museumweekend gehouden. De
meeste musea zijn op die dagen gra-
tis toegankelijk, de overige geven
flinke kortingen. De officiële ope-
ning van het Museum Weekend ver-
richt minister Hedy d'Ancona van
WVC in het stedelijk museum De
Lakenhal in Leiden. De meeste mu-
sea organiseren bijzondere activitei-
ten, die kunnen variëren van rond-
leidingen en film- en diapresenta-
ties tot demonstraties van ambach-
ten en concerten.

Extra subsidie
voor Het Vervolg
MAASTRICHT - De Maastrichts8

professionele toneelgroep Het Ve'
volg heeft van het ministerie Vf
WVC een subsidie van ’ 125.<W
gekregen voor haar nieuwe jeué"
theaterproduktie.
Eerder gaf de Raad van de Kun*
een positief advies aan ministj'
d'Ancona om deze niéuwe prodl1*tic, die in oktober 1990 in premj^
gaat, naast de structurele subsi»1

mèt extra financiële middelen te o"
dersteunen. ,
In de nieuwe familievoorstelll1*
staat een duo centraal dat is overgj
leverd aan elkaar en aan de muzie*
of muzikant. Al improvisere''
wordt optimaal gebruik genia^.
van fantasie, associatie, theatraj
teit, moderne commedia dell'a1^
clownerie en zang.

Oplossing van gisteren
1 barzoi; 2 zwakte; 3 komeet; 4 violet; 5^sei; 6 steppe; 7 steven; 8 vlegel; 9 gepd*
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puzzel van de dag

Horizontaal: 1 verwarmingstoestel; 6 wei-
de in het hooggebergte; 7 op deze wijze; 9
wereldorganisatie (afk.); 10 buitensporig;
15 rivier in België; 16 bont bedrukt katoen;
17 dwarshout aan een mast; 18 winters
voertuig; 19 overwinning; 21 zangstuk; 23
echo; 25 voegwoord; 26 eerstkomende
(afk.); 27 slaapplaats; 29 kruiswoordraad-
sel zonder zwarte vakjes.

Verticaal: 1 fraai grasveld; 2 bazige vroUJ3 overal; 4 0.01 meter (afk.); 5 voorzets'
8 over elkaar; 9 uitstalkast; 11 verdieplll']
12 muzieknoot; 13 verbrandingsrest; JJpauselijke driekroon; 19 Europeaan; 20'S
woord; 21 ofschoon; 22 stuk bouwland^met een geringe warmtegraad; 27 uit|IB
van kou; 28 muzieknoot.

(ADVERTENTIE)

L/oor o/emooiste bacfk&rners,
demooiste Miefekevk&ns&n ,

t/aMotooty aoti/i&: Kouppe<

;:I';;P^en,Breatófrtgs3;!Müstrte.sfrein Ijl
~.„ r, r <jia ■ "0 imr,/.oncferaagavOTc) van ■

(c) Standaard Uitgeverij n.v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. s-Gravenhage

Donderdag 26 april 1990 "2Limburgs dagblad
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Rookverbod
heeft succes

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De invoering van
het rookverbod in openbare ge-
bouwen en de voorlichtingscam-
pagne daarover, hebben succes
gehad. Uit een onderzoek dat in
opdracht van het ministerie van
WVC is uitgevoerd, blijkt dat de
overgrote meerderheid van be-
heerders van openbare gebou-
wen maatregelen heeft genomen
tegen het roken. Deze maatrege-
len hebben tot het gewenste re-
sultaat geleid.

In openbare overheidsgebouwen
is de daling het meest spectacu-
lair. Was voor de invoering van
het wettelijk rookverbod in okto-
ber vorig jaar, roken nog in 67.
procent van de gebouwen toege-
staan, daarna is dat percentage
gedaald tot zes procent. In de ge-
zondheidszorg daalden deze per-

centages van 59 naar 15 en bij
maatschappelijke en culturele
instellingen van 81 naar 19.
Volgens het onderzoek van WVC
wordt het rookverbod ook goed
nageleefd. In loketruimten (bij-:
voorbeeld van postkantoren en
gemeentehuizen) wordt in 80
procent van de gevallen niet
meer gerookt. In vergaderzalen
bij de overheid houdt 58 procent
zich aan het verbod, in de ge-
zondheidszorg ligt dat percenta-
ge op 67 en in het onderwijs op 71
procent.

Voorstellen voor advies vaak veel te laat toegezonden

Raad van State hekelt
laksheid van kabinet
Van onze Haagse redactie

ÖEN HAAG - Het kabinet is
°ms uitermate laks in het vra-
*en van advies aan de Raad,an State. Het kan maanden

voordat de Raad een
Msontwerp voor advies
pjgt toegezonden. Die kritiek
K6eft de vice-voorzitter van de
£>ad van State, mr. W. Schol-

gisterochtend geuit bij de
van het jaarverslag

°ver 1989.
jfeestal wordt de Raad van State

teveel tijd nodig te heb-
J?l voor het opstellen van een ad-
i 6s- Maar volgens Scholten is dat
?}g niet altijd terecht. Het komt
pgens hem meermalen voor dat de

na afloop van het kabinets-
raad meedeelt dat een bepaald
v °rstel voor advies naar de Raad
l State wordt gezonden. De wer-
rijke toezending kan dan nog we-iJ 1.zelfs maanden, duren.saar buiten toe wordt dan de in-ruk gewekt dat de Raad van State
vfit de bestudering van het wets-
PTstel reeds een begin heeft ge-
hakt, terwijl in de praktijk de
,j?ad niet verder is geïnformeerd
m* het na de kabinetsvergadering
j persbericht", aldusHolten.
'ijhet algemeen is de Raad van Sta-
t redélijk snel met advisering. Van? adviezen die in 1989 zijn uit-
v bracht, kwam meer dan veertig
»°cent binnen eén maand totj^jïd. Slechts zeventien wetsvoor-denvergden meer dan zes maah-

1voor advies. De Raad van State
j^d vorig jaar met 833 wetsvoor-
k en geconfronteerd. De meeste
pen afkomstig van het ministerie
(S*1 VROM (185 voorstellen). Ook
(jMenlandse Zaken (87) en Justitie
P bezorgden de Raad een hoop
I rk. Aan het einde van het jaar wa-ll.!1 n°g 93 voorstellen in behande-
K

Geschillen
['"jst advisering van regering enn^ement heeft de Raad van State
$*■ een rechtsprekende taak, die
'i.°A twee afdelingen wordt gedaan;
|^ Afdeling voor de geschillen van
j stuur (waar in beroepkan worden
J&an tegen overheidsbesluiten)

Dy de Afdeling rechtspraak (waar
prheidsbeslissingen worden ge-
ilst waarvoor geen andere rechts-
l^g bestaat).
t afdeling geschillen deed in 1989
l^a 5500 zaken af van de in totaal
jpOO. In vergelijking met het jaar
I^Voor is de achterstand opgelo-n Van 6700 tot ruim 7000 zaken.

L rechtspraak werd vorig
j^geconfronteerd met meer dan
j,,UOO zaken, waarvan 15.000 hoofd-en en bijna 6000 verzoeken oma °rsing van een besluit of om een)s?r'°Pige voorziening. Ook bij
Ij *e afdeling is sprake van een gro-Lachterstand. Van de ruim 30.000i^en - een deel was nog overgeble-

uit 1988 - kon slechts de helft
?den weggewerkt.

Ruimteveer zet
supertelescoop

in ruimte uit
HAAG - Na

J6*1 uiteindelijk toch verholpen
j^obleerti met het activeren vane antennes en zonnepanelen is
a
c Hubble-telescoop gister-
J'?nd om 21.38 onze tijd door het

Discovery uitgezet ine ruimte. De operatie was gis-
p'trüddag begonnen om 14.30
li'u' onze *Üd en zou oorspronke-
J* vijf tot zes uur in beslag ne-

et uitzetten zelf met behulp vanoeft 15 meter lange arm geschied-
ie door een spcialist in het ge-

van dit apparaat van Cana-
pé makelij, Steven Hawley.
j,.edurende de operatie hielden
°h twee andere ruimtevaarders

om eventueel buiten een
hand te kunnen bic-

Im **svoor eerst dat een grotev'escoop in de ruimte wordt ge-
platst. Daardoor is het mogelijk
p1tienmaal scherper in de ruim-
te te kijken dan nu mogelijk is

6t de beste telescoop op aarde.

Agenten in het nauw

" Zie ook pagina 1 3

" Een ME'er wordt aan zijn hoofd getroffen door een
steen tijdens een volledig uit dc hand gelopen de-
monstratie van Zuidmolukkers in Den Haag. Tij-
dens dc oyigeregeldheden voor dc ambassade van
Indonesië raakten gisteren 26 politiemensen ge-
wond. Ze moesten allemaal voor behandeling in een
ziekenhuis worden opgenomen. Tenminste twee
agenten zijn zwaargewond geraakt. Bovendien
hebben verschillende agenten tijdens dc schermut-
selingen tanden en kiezen verloren. Er werden tien
arrestaties verricht. Ongeveer 1500 Molukkers wa-
ren naar Den Haag gekomen om het uitroepen van
dc Molukse republiek, veertig jaar geleden, tijdens
een demonstratieve optocht te herdenken. Aanvan-
kelijk verliep dc demonstratie vreedzaam, totdat
een groep van 600 Molukkers zich afscheidde en
jiaar dc ambassade van Indonesië trok. Vanwege
het vriendelijke karakter liet dc politie dc groep on-
gemoeid. Maar bij dc ambassade begonnen enkele
demonstranten plotseling met molotov-cocktails en
stenen te gooien.

Laatste vijfgedetineerden geven zich over

Einde muiterij in
Britse gevangenis

MANCHESTER - Aan de langst du-
rende muiterij uit de geschiedenis
van het Britse gevangeniswezen is
gisteravond een einde gekomen.
Heel Groot-Brittannië kon in een
rechtstreekse uitzending van de
BBC zien hoe de laatste vijfvan de
oorspronkelijk 1.600 gedetineerden
van de Strangeways-gevangenis in
Manchester zich na 25 dagen over-
gaven.

's Ochtends hadden ongeveer hon-
derd gevangenbewaarders de ge.-
vangenis bestormd, nadat weken-
lang de tactiek van geduldig onder-
handelen was gevolgd. De bestor-
ming dreef deresterende vijf gedeti-
neerden het dak op, waar zij het nog
negen uur uithielden ondanks het
feit dat zij regelmatig het waterka-
non op zich gericht kregen.
Aan het begin van de avond lieten
zij zich, onder luid gejuich van een
menigte vrienden en familieleden
buiten het gevangenisterrein, van
het dak halen met een hydraulische
buis.

De opstand in de overvolle en zeer
verouderde gevangenis Strange-
ways begon op 1 april. De eerste da-'
gen brak er een orgie van geweld
uit. De gevangenen vielen cipiers
aan maar ook elkaar en een groot
deel van de gevangenis werd in

brand gestoken of anderszins ver-
nield.

Doden
De eerste opstandigen diezich over-
gaven, zeiden dat gevangenen die
vastzaten wegens seksuele misdrij-
ven aangevallen en opgehangen wa-
ren. Men vreesde dat er wel twintig
doden waren gevallen.
Uiteindelijk blijkt dat er één gedeti-
neerde in het ziekenhuis is overle-
den aan verwondingen die hij bij de
opstand had opgelopen. Eén cipier,
die dienst had toen de opstand uit-
brak, overleed later aan een hart-
aanval.

De opstand in Strangeways zorgde
voor een kettingreactie in veleande-
re gevangenissen in Groot-Brittan-
nië-, waar de toestand echter snel on-
der controle gebracht werd.

Geen gedwongen
ontslagen bij

AMRO en ABN
AMSTERDAM -De raden van
bestuur van de AMRO-bank
en de Algemene Bank Neder-
land (samen 55.700 werkne-
mers) hebben de vakbonden
toegezegd dat er door de fusie
geen gedwongen ontslagen
zullen vallen.

De bonden zijn na deze toezegging
bereid om aan een sociaal plan mee
te werken, waarin regelingen voor
reorganisaties, functiewijzigingen
en overplaatsingen worden uitge-
werkt.

Dit hebben AMRO, ABN en de vier
betrokken vakbonden (diensten-
bonden van FNV en CNV, Unie
BLHP en VKBV) gisteren meege-
deeldna het tweede overleg over de
gevolgen van de fusie voor de werk-
gelegenheid.

Over het aantal arbeidsplaatsen dat
door de fusie zal vervallen, bestaat
nog steeds onduidelijkheid.

Eis achttien
jaar in zaak

Bestebreurtje
DEN HAAG - Tegen de hoofdver-
dachten van de moord op de Rotter-
damse bingokoning Bestebreurtje
is gisteren voor het gerechtshof in
Den Haag achttien jaar celstraf
geëist. Door de rechtbank in Rotter-
dam waren Cor. S. en Rik. U. in juni
vorig jaar veroordeeld tot vijftien
jaar gevangenisstraf.

Bij debehandeling in hoger beroep
probeerden de raadslieden mr

Boone en mr Doedens aan te tonen
dat niet hun cliënten, maar de in-
middels vermoorde Henk van R. de
echte beramer en uitvoerder van de
moord was.
Zij lieten daarvoor onder anderen
deweduwevan VanR., Rika, als ge-
tuige aan het woord. Haar man had
tegenover haar de moord bekend,
maar zij hield zich maandenlang
stil. Pas toen S. veroordeeld was,
wist ze zich geen raad met debeken-
tenis van haar man en nam haar
huisarts in vertrouwen, die de we-
duwe naar S.' raadsheer doorver-
wees.
Het openbaar ministerie maakt vol-
gens Boone 'een kanjer van een be-
oordelingsfout' door de verklaring
van weduwe Rika van R. als leugen-
achtig te bestempelen.

binnen/buitenland

CAO-akkoord
Verzekeringen

Van onze redactie economie

J^NHAAG - Het personeel van deerzekeringsmaatschappijen krijgt
;?r 1 juli 3 procent salarisverho-ging.

P 1 januari 1991 krijgen ze er nog
*?ns driekwart procent bij. Het
'terst moeizaam verlopen CAO-Verleg heeft daartoe geleid.

Kamer kwaad over
Duitse 'Alleingang'

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De TweedeKamer is
er verbolgen over dat de Europese
Gemeenschap niet is betrokken bij
het besluit van de Bondsrepubliek
een koers van één op één te hante-
ren tussen de D-mark en de Ost-
mark. Dat bleek gisteren tijdens een
mondeling overleg met de ministers
Van den Broek (Buitenlandse Za-
ken), Kok (Financiën) en staatsse-
cretaris Dankert (EG-zaken).

Kok meende met de Kamer dat
Europa 'meer heeft waargenomen
dan deelgenomen' bij het besluit
vah de Duitsers. „We moeten het
niet mooier maken dan het is", al-
dus Kok. Volgens de minister had
het allemaal nog erger kunnen zijn:
„Had Nederland niet aangedrongen
op betrokkenheid, dan was de af-
stand waarop we haddenwaargeno-
men nog groter geweest".

Kok verklaarde overigens " wel be-
grip te hebbenvoor de haast diebei-
de Duitslanden betrachten bij hun
streven naar eenwording. Vanaf 1

juli moet de monetaire unie tussen
de twee Duitslanden een feit zijn en
ongeveer een jaar later zou de for-
mele eenwording een feit kunnen
zijn.
PvdA-woordvoerder Van Traa
meende dat de Bondsrepubliek nu
ook maar „in eerste instantie zelf
voor de financiële consequenties
moet opdraaien. Dat zal toch gezegd
moeten worden aan onze vrienden
in Bonn". Van lersel (CDA) vroeg
zich af wat er nu moet worden van
de verdieping van de Europese inte-
gratiemet het oog op de Duitse een-
wording. Zeker als de Europese mi-
nisters het nieuws van de één op
één-koers uit de krant moeten ver-
nemen.

Van den Broek was nogal pessimis-
tisch over een meer gemeenschap-
pelijk buitenlands beleid van de
EG-lidstaten. De Duitse bondskan-
selier Kohl en de Franse president
Mitterrand denken dateen politieke
unie van de EG op 1 januari 1993
een feit kan zijn. Dan zou ook een-
stemmigheid moeten bestaan als
het om het EG-veiligheidsbeleid
gaat.

Chamorro nu president
MANAGUA - Violeta Cha-
morro kreeg gisteren in het
bomvolle honkbalstadion van
Managua de presidentiële
sjerp omgelegd door Daniel
Ortega en daarmeetrad zij offi-
cieel in functie.

De 60-jarige uitgeefster, wier coali-
tie van 14 oppositiepartijen, de
UNO, met uitgebreide steun van de
Verenigde Staten op 25 april de
Sandinisten versloeg, zal in de nieu-
we regering, die overigens nog niet
rond is, zelf minister van defensie
worden.
De feestelijke installatie van Cha-
morro werd bijgewoond door onge-

veer honderd huidige en voormali-
ge staatshoofden en politici uit het
buitenland. Onder hen de Ameri-
kaanse vice-president Dan Quayle,
die zowel met gejuich als met boe-
geroep ontvangen werd.
Verder zaten er in het stadion zon
20.000 aanhangers van zowel de
UNO als de politieke partij van de
Sandinisten, de FSLN.

De Amerikaanse president George
Bush besloot medische noodhulp
ter waarde van 2,5 miljoen dollar
aan Nicaragua te geven en maakte
een einde aan de beperking van de
aanschafvan suiker, het laatst over-
gebleven onderdeel van de Ameri-
kaanse handelsboycot tegen het
Middenamerikaanse land.

Recordvangst van
140 kilo cocaïne

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het arrestatieteam
van de Haagse politie heeft zes han-
delaren in harddrugs aangehouden
en daarbij 140 kilo cocaïne in beslag
genomen. Het gaat om een record-
vangst, die een handelswaarde ver-
tegenwoordigt van negen miljoen
gulden. Op straat levert de cocaïne
het twee- tot drievoudige op.

De Haagse politie werd vier weken
geleden getipt dat een Nederlands
containerschip uit Paramaribo on-
derweg was naar Rotterdam. Offi-
cieel vervoerde het schip 30.000 kilo
cacao, maar in de 600 balen zou ook
een grote hoeveelheid cocaïne zijn
verstopt.

Nadat het schip op 20 maart in de
haven van Amsterdam afmeerde, is
het voortdurend in de gaten gehou-
den. Het duurde tot 19april, voordat
de containers naar een transportbe-
drijf in het westelijk havengebied
van Amsterdam werden gebracht.
Daar greep de politie in.

punt
punt

Aanval
Tien Zimbabwanen zijn om het
leven gekomen en tien andere
werden gewond bij een aanval
van de rechtse Mozambiquaan-
se verzetsbeweging Renamo op
een dorp in het noordoosten
van Zimbabwe. Het dorp vlak-
bij een klein ziekenhuis van de
missionarissen in Marymount,
200 kilometer ten noordoosten
van de hoofdstad Harare, werd
aangevallen door met geweren
en bijlen bewapende Renamo-
leden.

Nadienen
Militairen van 55 jaar en ouder
kunnen niet meer vrijwillig na-
dienen. Met onmiddellijke in-
gang heeft minister Ter Beek
van defensie deze mogelijkheid
afgeschaft. Tot nu toe konden
militairen die op 55-jarige leef-
tijd de dienst verplicht verla-
ten, nog op vrijwillige basis
drie jaar blijven. De maatregel 'is genomen om de afslanking ■van het militaire apparaat door
de aangekondigde bezuinigin-
gen soepeler te laten verlopen.- 'Steekpartij
Door een steekpartij in de Am-
sterdamse Boeroestraat is gis-
terochtend een vrouw om het
leven gekomen en een man le-
vensgevaarlijk gewond ge-
raakt. De overleden vrouw is 80
jaar oud en de zwaar gewonde
man 73. Zij woonden samen.
Over de juiste toedracht van de
steekpartij tast de politie nog in
het duister.

Drama
In het Hoogeveense flatcom-
plex de Helios heeft zich gister-
ochtend een drama afgespeeld."
Een 24-jarige inwonervan Slag-
haren schoot zich voor de ogen
van een arrestatieteam van de
Hoogeveense politie met een
jachtgeweer door de borst en
overleed. De man had zich ver-
schanst in de woning van zijn
ex-vriendin. De politie was de "
woning binnengedrongen. Öé
man had zaterdagnacht in de-
zelfde flat zijn rivaal in de liefde
twee keer met een mes gesto-
ken en was sindsdien voort- "vluchtig.

Oplichter
De politie in het Belgische
Kortrijk heeft een 35-jarige
man uit Dordrecht aangehou-
den in verband met een groot-
scheepse BTW-fraude. Ook een
50-jarige Belg en een 27-jarige"
Duitser werden aangehouden.
Met behulpvan spookfirma's in
Kortrijk en Nijmegen werd de
Belgische staat voor 32 miljoen
gulden opgelicht. De firma's le-
verden elkaar op papier olie en "..
petroleum en incasseerden \
daarvoor BTW.

Airbus
Een Indiase Airbus is in februa- 1
ri van dit jaar neergestort door -een fout van de piloot. Dit heet -een testpiloot van vliegtuigfa-
brikant Airbus Industrie giste-
ren verklaard. De bemanning »hield zich niet aan de normale
landingsprocedures en daar-
door stortte het toestel neer. Er
vielen 91 doden.

Rouwactie
Een initiatiefgroep van twintig
ambtenaren van de gemeente
Purmerend heeft alle zeshon-
derd gemeente-ambtenaren
van de stad opgeroepen, dins-
dag ter gelegenheid van de in-
stallatie van een Centrumde-
mocratisch raadslid een rouw-
band te dragen. De ambtenaren
zeggen in een pamflet 'uiting te
willen geven aan afschuw' over
de verkiezing van 'deze racist.

Overstroming
Bij de grote overstromingen in
Australië zijn zeker vier men-
sen verdronken. Reddingswer-
kers zeiden dat de overstro-
ming waarschijnlijk de ergste
natuurramp is sinds de cycloon
Tracy in 1974, waarbij in de
stad Darwin ruim vijftig men-
sen omkwamen.

Nederzetting
Israëliërs zijn gisteren begon-
nen met de bouw van een nieu-
we nederzetting in bezet gebied
op tien kilometer afstand var
Oost-Jeruzalem. In de kolonie
die Alon heet, zijn tien geprefa-
briceerde huizen neergezet
Vertegenwoordigers van de ul-
tra-nationalistische religieuze
beweging Goush Emounim
hebben de nieuwe nederzet-
ting, een particulier initiatief
gesticht. '

Loopbaan
De Vereniging van Hoger Per-
soneel (VHP) pleit 'met kracht'
voor het opzetten van
loopbaanbeleid binnen onder-
nemingen. Werknemers moe-
ten zelf richting kunnen geven
aan hun eigen loopbaan. Daar
moet dan binnen een onderne%
ming wel een passende sociale
infrastructuur voor komen.

Donderdag 26 april 1990 "3Limburgs dagblad
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Hebt li dat ook, dat heerlijke gevoel als het p ■» "—' deliike voorjaarsstemming zijn, verlagen

lentewordt?Zin omhet huis uit te gaan, de yyÊjr >^ / I ■ |\l/ we dezeweek deprijzen van een aantal ap-
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Volksmenners
conferentiezaal van restau-

Tulpenfeld in de regerings-

wijk van Bonn gaan Franz Schön-
huber en de lijsttrekkervan de Re-
publikaner in de deelstaat, Ekke-
hard Voigt, als ware volksmenners
te keer. „De terreur-scene van
Aken heeft ons geholpen. Aken is
een signaal. Aken zullen we vanaf
nu in herinnering blijven roepen.
Aken wordt een Republikaner-
bolwerk", briest de voormalige
hoofdredacteur varr de Beierse
Omroep, die in 1982 in opspraak

raakte door de publicatie van een
vergoeilijkend boek over de Waf-
fen-SS met de titel 'Ich war dabei.
Ekkehard Voigt laat zich evenmin
onbetuigd. In volume zijn politie-
ke baas zelfs overtreffend: „Blum
en Rau (respectievelijk lijsttrek-
kers van CDU en SPD, red.) kun-
nen oprotten. Voor hun zit er niets
meer in, ze zijn kansloos. De Repu-
blikaner slaan toe in Noordrijn-
Westfalen."

Het verbale geweld zorgt voor een
kille sfeer in de conferentiezaal.
Schönhuber en Voigt schoppen in
een razend tempo tegen alles en
iedereen. „Er is geen sprake van
eerlijke verkiezingen. Bescha-
mend voor ons vrij Duitsland, een
triest dieptepunt sinds de oorlog.
Als jeeen partij verbiedt campag-
ne te voeren, dan mag je niet pra-
ten over gelijke kansen. In Aken
wordt met twee maten gemeten.

Dit zullen de burgers niet pikken",
oreert Schönhuber. En dan Voigt
weer: „We vechten keihard terug.
Ons is de oorlog verklaard. Maar
we schuwen de strijd niet. We zul-
len laten zien waartoe de Republi-
kaner in staat zijn."

De verzamelde pers hoort slechts
toe. De nieuwsmedia hebben vol-
gens Schönhuber danook alle pro-
blemen rond zijn partij veroor-

zaakt. „Er wordt een hetze gevoerd
tegen mijn persoon. De pers
kweekt een wrange stemming."
De lauwe reacties dwingen hem
tot een nog emotioneler optreden.
Hij vertelt over de naspeuringen in
zijn privé-leven en in dat van zijn
gezinsleden door journalisten van
het boulevardblad Bild van het
Springer-concern. „Revolver-jour-
nalisten van een revolver-blad on-
der aanvoering van opper-gang-
ster Axel Springer. De grens is be-
reikt. Ik ga genadeloos terugvech-
ten en zal de menigte middels hon-
derdduizenden pamfletten tegen
diekrant opzetten. Ik laat mijn le-
ven niet ruïneren. Al lijk ik kans-
loos, ik pak ze. Ook David wist Go-
liath te overwinnen..."

Geen baan
Wie per se politieagent wil wor-
den, was tot voor kort bijna altijd
genoodzaakt om in een van de drie
grote steden te solliciteren. In de
eigen woonomgeving was meestal
geen baan beschikbaar, terwijl de
grote steden al jaren zitten te
springen om personeel. Zo ver-
ging het ook Rob: „Ik wilde naar
de politieschool, maar daarvoor
moet je eerst aangenomen zijn bij
een korps. In mijn eigen buurt kon
ik nergens terecht en in Den Haag
was plaats genoeg. Maar dat bete-
kende wel dat ik na mijn opleiding

tenminste drie jaar in Den Haag
moest werken."

Bernardine McLean, woordvoer-
ster van het Haagse korps, beves-
tigt dat de aspirant-agenten ver-
plicht zijn om na hun opleiding
een aantal jaren in Den Haag te
werken. De opleiding is immers
door het Haagse politiekorps be-
taald. „Maar we gaan met die rege-
ling soepel om. Als iemand per se
weg wil en kan, zullen we hem niet
tegenhouden. Het is dan wel mo-
gelijk dat we aan het nieuwekorps
de opleidingskostenterugvragen."
Dat overkwam de gemeentepolitie
in Helmond, die voor de 'transfer'
van een Haagse agent 20.000 gul-
den moest betalen.
Veel politiemensen zitten kenne-
lijk niet op hun plaats, gezien de
enorme leegloop. Naast de 93 men-
sen die Den Haag in het eerste
halfjaarkwijt raakt, heeft ookRot-

terdam te kampen met een aderla-
ting. Daar zijn in het eerste kwar-
taal zestig politiemensen verdwe-
nen. „Het gaat niet alleen om poli-
tiemensen dieniet in de Randstad
kunnen wennen", zegt McLean.
„Vaak is het juist departner die te-
rug wil."

Agenten werken raak noodgedwongen in Randstad

Leegloop bij politie
in drie grote steden

v Van onze correspondent

l^ HAAG- Achtentwintig is hij
bijna drie jaar politieagent

Vu n Haag. Maar dat zal, als hetL hem ligt, niet lang meer duren.
L wil terug naar Twente, waar
)]s *s geborenen getogen, om daar
L^litieman te werken. Hij voelt
J^.liet op zn gemak in de Resi-
iptie; heimwee is de drijfveerom
LStlel mogelijk terug te gaan.
i^ ftaam wil hij niet in de krant,

zijn sollicitatie naar een
.l/1 in zijn geboortestreek nog
% ls afgerond. En stel dat 't niet
Wrgaat, dan zit hij voorlopig nog

'n Den Haag.
i

$k 's een van de vele politiemen-
'*n',die noodgedwongen in een
fe^ cle drie grote steden terecht is
lf -^hien. Liever had hij van meet
►oi, gewerkt in zijn eigen, ver-

k"^e omgeving, maar daar lag
van als politieman niet in het

'i^Sniet. Nadat het ministerie
6v binnenlandse Zaken de sterk-
st e Politiekorpsen vorig jaar
!|,b]er 'ngrÜPend veranderde, zijn

otseling banen beschikbaar in
Jere gemeenten,

'ott e grote steden, Amsterdam,
en Den Haag, worden

Vi dien geconfronteerd met een
%°°p- Tientallen politiemen-

Pen de kans om van aan teWI deren- ..Het is een zorgwek-
WJ* situatie", zegt de Haagse
y'^issaris A. G. Hofkes, hoofd

de dienst algemene zaken.
k aU moment raken we meer

mensen kwijt danwe erbij krijgen.
Gemiddeld komen er jaarlijks
tachtig nieuwe politiemensen bij.
We raken er dit jaar, tot 1 juli, in
ieder geval 93 kwijt. Ze gaan bijna
allemaal naar andere kleinere
korpsen."

Levensonderhoud
Maar er zijn meer redenen om het
westen de rug toe te keren. Com-
missaris Hofkes: „De kosten vah
levensonderhoud zijn in het alge-
meen hoger dan in de rest van het
land. Een agent in het oosten of
zuiden kan met hetzelfde salaris
heel wat meer doen dan zijn colle-
ga in het westen." En ook de werk-
druk speelt een belangrijke rol in
het streven van veel politiemensen
om bij een kleiner korps te sollici-
teren. „Ik weet niet of de druk hier
nou zoveel groter is dan elders.

Nogal wat mensen zijn werkzaam
op een wijkbureau. Dat is in om-
vang een beetje vergelijkbaar met
een korps in een dorp. Maar grote
steden hebben natuurlijk wel hun
specifieke taken en datzijn meest-
al niet de leukste klussen."

Een van de minder prettige taken
in Den Haag is de bijna permanen-
te bewaking van ambassadege-
bouwen. Daarvoor worden ook
wijkagenten ingezet. Urenlang
doelloos staren vanuit een gepant-
serde bus en daarvoor ben je geen
politieagent geworden. Ook de be-
geleiding van supporters naar risi-
covolle voetbalwedstrijden van
FC Den Haag behoort niet tot de
meest geambieerde werkzaamhe-
den.

Maar een grote stad kent ook zijn
voordelen. Er gebeurt doorgaans
meer, er zijn grote evenementen,
staatsbezoeken e.d. „Er zijn ook
aspiranten die bewust voor de
Randstad kiezen. De opleidingaan
de politieschool is weliswaar de-
zelfde, maar de stages in het wes-
ten zijn doorgaans breder van op-
zet. In de grote steden zit daar bij-
voorbeeld een ME-opleiding bij.
Dat gebeurt niet in kleinere ge-
meenten", zegt McLean.

Er is weleens door het Amster-
damse korps geopperd om agen-
ten in de drie grote steden beter te
honoreren. Een idee, dat door het
ministerie van Binnenlandse Za-
ken onmiddellijk van tafel is ge-

veegd. Ook commissaris Hofkes
ziet dat niet als een oplossing. „Ikga ervan uit dat de huidige
leegloop een tijdelijke is. Er is nu
een hausse aan vacatures, maar

straks zijn al die extra banen bui-
ten de Randstad ingevuld en zal de
situatie zich wel weer herstellen."

jos heymans

"Rellen, demonstraties en voetbalvandalisme zorgen voor een
grote werkdruk bij de politiekorpsen in deRandstad. De meeste
agenten willen dan ook 'terug' naar de provincie.

binnen/buitenland

Rechtsradicalen willen doorbraakforceren in Noordrijn-Westfalen

Republikaner maken
van Aken 'frontstad'

ÖONN/AKEN - De extreem-
rechtse partij Die Republika-
ter in West-Duitsland heeft

gevestigde democratische
in de deelstaat

%ordrijn-Westfalen de oor-'°g verklaard. En Aken heeftte dubieuze eer van 'front-jjjad' toebedeeld gekregen.
5pet die boodschap kondigde
ïe omstreden politiek leider'ranz Schönhuber (67) - tij-tens de Tweede Wereldoor-
°g onderofficier in Hitlers'fite-troepen Waffen-SS -

dat zijn partij ondankslic 'tegenwerking van linksehaoten' deelneemt aan de
Parlementsverkiezingen op
<°ndag 13 mei in dit deel van
te Bondsrepubliek. lets waar
Verigens toch. al geen twijfel

"teer over bestond.

voor de 'oorlogsverkla-
jfrS' vormden de gebeurtenissen
I? Aken' vorige week donderdag.

" e 'Reps', zoals de Republikeinen
Jlde Duitsland genoemd worden,
Uden dieavond in hetEurogress

Jf verkiezingscampagne middels
grootse bijeenkomst officieel

Justitie en gemeentebe-
tUur vreesden echter grote pro-
'e<ïien, omdat anti-fascistische
jpeperingen massaal kwamen
6rnonstreren. Die Republikaner

?°esten derhalve vooraf ongeveer
*cc miljoen DM neertellen aan
aarborgsom en verzekeringsgel-

v
efr om de eventueel door rellenSfoorzaakte schade te vergoeden.
l

e Reps' konden het geld niet op-
lagen en bliezen de bijeen-
0trist op het laatste moment af.

b

(^ valt sterk te betwijfelen of de
demonstranten hun doel -1 °orkomen dat de bruinhemden

ty l parlement van Noordrijn-
binnenmarcheren" -et dergelijkeprotesten bereiken.

fea^t precies volgens de 'ultra-
H ehtse handleiding' wisten de Re-JJWikaner wederom publicitaire
Jfrst uit de gebeurtenissen in
lJ5en te slaan. In éénklap stond de
w'tij in de schijnwerpers van de
k^stduitse media. En natuurlijk
«Jjutte oud-journalist Franz. hönhuber deze overvloedige

om zijn verontwaardi-
I) 'Jg uit te spreken over het feit dat
F mogelijk is om in een demo-
ptische rechtstaat een bijeen-
v frist van een politieke partij te
tj minderen. Deze 'underdog-tak-
h . is tijdens recente verkiezin-
v fr in Europa bij politieke geest-
* kanten van de Republikaner al

''der succesvol gebleken.

d l leek er overigens veel op dat
Schönhuber het sce-

Mlfï voor de opeenvolgende ont-takelingen zelf geschreven had.lereerst kondigde hij het con-ifee met veel Publiciteit aan, het-fle!n tot demonstraties móest lei-tj^- Schönhubers' persconferen-
'het is gebruikelijk dat die aan

UP congres voorafgaat) over de
jPfnameaan deverkiezingen konCter pas op vrijdag, de dag na

m Akense congres, in Bonn
V- atsvinden. Vervolgens werd
O*"ege de betogingen de bijeen-
l»jpst afgelast en kreeg de voor-
de ''ge SS-er nog geen 20 uur later«ans om naar hartelust zijn galsPuien.

"Bijeenkomsten van de Republikaner brengen inNoordrijn-Westfalen iedere keer weer een groot aantal de-
monstranten op de been. In Aken werd de ingang van het Eurogress door honderden betogers geblokkeerd en
moest de verkiezingsmanifestatie afgeblazen worden.

" FRANZSCHÖNHUBER
...we durven oorlog aan...

Programma
Nadat Schönhuber, die zich ooit in
het openbaar een 'Duitse patriot
en nieuwe Adolf Hitler' noemde,
zijn dramatisch voorspel beëin-
digt, gaat geestverwant Voigt ver-
der over de aanstaande verkiezin-
gen. Het verkiezingsprogramma is
ook ditmaal doorspekt met fascis-
tische, discriminerende kreten en
rassenhaat van het 'Wahlkampf-
team'. Ook op papier komt de par-
tij niet verder dan gevaarlijke sim-
plificaties en kretologie. Een
greep: „Economie: linkse recepten
maken het land ziek. Staatsbegro-
ting: schulden zonder einde. Staal-
industrie: op het Europese altaar
geofferd. Steenkolen: stervens-
hulp zonder perspectief. Samenle-
ving: wie helpt de gewone Duit-
sers? Universiteiten: terug naar
kwaliteit en traditie. Drugs: de stil-
le oorlog tegen onze kinderen en
kleinkinderen. Asiel: misbruik
zonder einde. Buitenlanders: de
multi-culturele samenleving leidt
tot chaos."

De Republikaner hebben uitgere-
kend dat van de 16 miljoen inwo-
ners in Noordrijn-Westfalen er 1,4
miljoen uit het buitenland komen.
„We willen de buitenlanders niet
als zondebokken bestempelen,
maar feit is wel dat door het onop-
geloste immigranten-vraagstuk de
maatschappelijke problemen bij-
na niet meer zijn op te lossen. We
willen geen gemengde cultuur met
een hoog criminaliteitspercenta-
ge. De burgeroorlogen in Libanon,
in Armenië, tussen Hindoes en
Moslims, tussen Joden en Pales-
tijnen enz. bewijzen dat..."

Ekkehard Voigt is een autoritaire
welbespraakte veertiger, een ware
volksdemagoog, die voor de defi-
nitieve doorbraak van de Republi-
kaner in Duitslands grootste en

economisch belangrijkste deel-
staat moet zorgen.
In Noordrijn-Westfalen is de po-
pulariteit van de rechtsradicalenin vergelijking met de rest van de
Bondsrepubliek achter gebleven.
Als afsplitsing van de Beierse CSU
lukte het de partij om kort na de
oprichting in 1983 in de Zuidduit-
se deelstaat snel vaste grond onder
de voeten tekrijgen. Zo behaalden
de Republikaner in het Beierse
Rosenheim, de geboorteplaats van
de Hermann Goering, ooit 22,1
procent van de stemmen. Van
daaruit begon de partij aan een
snelle opmars, met 1989 als 'top-
jaar. In januari vorig jaar wisten
de Republikaner tijdens de deel-
staatverkiezingen in West-Berlijn
liefst 7,5 procent van de stemmen
te behalen. In junitijdens de Euro-
pese verkiezingen 7,1 procent van
alle in Duitsland uitgebrachte
stemmen.
Deze uitslagen zorgden voor een
schokeffect. Nog alarmerender
was echter het resultaat van een
door Bild Zeitung gehouden en-
quête, waaruit bleek dat 32 pro-
cent van de CDU- en 52 procent
van de CSU-aanhangers niet vijan-
dig tegenover de Republikaner
stond en zich bereid verklaarde
vroeg of laat op Schönhuber te
stemmen. Alleen Noordrijn-West-
falen bleef achter. De hoogste sco-
re die de partij daar ooit behaalde
bedroeg 'slechts' 4 procent.

Prognose
Ondanks de vele overdreven opti-
mistische kreten als 'we slaan tóe'
en 'de anderen zijn kansloos', to-
nen Schönhuber en Voigt zich in-
eens onzeker als hun gevraagd
wordt eindelijk eens iets serieus te
zeggen over de uitslag op zondag-
avond 13 mei. Hoe luidt hun prog-
nose? Schönhuber plotseling op-
vallend mild: „Ik ben zelf 40 jaar
journalist geweest en ik stelde die
vraag ook altijd. Ik was er ook bij
als we degenen die te hoog van de
toren bliezen, later voor het 'tribu-
naal' van de pers daagden. Maar u
begrijpt dat ik nu aan de andere
kant"van de tafel zit en van mijn er-
varing gebruik maak. Dus geen
cijfers noem." Met welke uitslag
zijn de Republikaner dan tevre-
den? „Met het resultaat dat de
moeite en de inzet van onze men-
sen beloont", luidt opnieuw het
ontwijkende antwoord. Na enig
aandringen komen er dantoch cij-
fers uit de mond van Schönhuber
en Voigt. „We hopen het cijfer van
vier procent te verbeteren. Vijf
procent is voor ons een overwin-
ning."

math wijnands

(ADVERTENTIE)

Gemakkelijk, diskreet en snel! IüELU JIVUIU I HUISBEZITTERS
Wij garandereft strikte geheimhouding MHHBHHHB EXTRA LA^E LASTEN
Bedrag 96x ?2x 60x 42x m*-* aa* a*~ ua^uii/u*^ > zonder taxatie-kosten
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-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,- 5.000,- 100,- 14,6% 75 x 25.000,- 196,- 294,- 317,- 374,-
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meestal kwijtschelding. __50.0001-_ Wf ]WJ° J^^g^ leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz.vrijstelling
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"Wemoeten erom 4uur
voor op, maart iswel het

beste van deveiling
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f Mooie sla
perkrop T"vJ

Elke daghalenwe onze groenterechtstreeks van deveiling.Dan is- Echte Cobuigerham 50 Campina Boerenland -| 29 MilkyWay hazelnootpasta
ie nueenmaalverser. Maaromdat webovendien'tbeste van deveiling zonder zwoerd. 100gram 2*7£ karnemelk literpak ]A^rax X» 310 gram3-75"
willen, moeten we erook als eerste bij zijn. Yoki-drink -|95 Südmilch Fruttis: Nu met 80CENTvoordeel! Z.«

Daarom zijn onze inkopers's morgens al omvieruurop weg om de 0,2 liter 75 Nu 3 voor X* magere yoghurt Gouda's Glorie slasaus OOmooiste kwaliteit voor ute selecteren. Bij zeven verschillende Roggebrood van JanLinders met aardbeienofbosvruchten. QQ y2 literfles p#nu >/>/
veilingen in het land. Want de één blinkt uit in tomaten, terwijl de Limburgs of Brabants. /Q H 1/2 literbeker J^nu S S Delmonte ananasblokjes 't 29
ander weerbeter is in spinazie. 400grami>8nu Q>/ JÉfig r> ouw Eeberts blikje a 567 gram \Asnxi X»

Wemoeten dus vroegop, maarwe hebbenwel geweldige groente in /gÜ^v .. , , Ê| roodmerk koffie v|69 Santusa honing 450 gry& f^yz
huis^Overigens zijn de voorjaarssoorten nu in de aanbieding. (j-g^ + 670g^t&" 2. JMJI 50°8»m 4<^nu + 20% GRATIS meer inhoud! JL.
(Sw Hollandse tomaten -|95 /£3k Limousin: JeL. Oranie-abrikozenvlaai Leeuwezegel halvarine SJT Schuttersbierkrat a 1185

500 gram X. (^'{{fflmagerbouillonvlees 095 fs|o 27cm.£95 445 kuipasoogram^nu \JkJ 24x0,3literflessenJ&85nu XX.
%^jo Nieuwe oogst: X^' 500 gram£2snu O» Nu 3.50 VOORDEEL *+" gp| Unox gevulde soepen: Nieuw: Original Crunchy fJ39Red Delicious handappelen 095 Verse eigenbereide 095 Gouwenaar kaas Iplf kip/groente/tomaat. *|89 krokante muesli 454 gr^-65 Zmm

verpakt per IV2 kilo nu 'O» slagers-bami 500 gram nu »3» 33% minderzout. 500gram ö« §11^ Literbiik 2«3#nu X» Groko maaltijden:
Zoete sinaasappelen Nieuw van Zwan:peperbacon -j 89 St. Moret frisse natuurkaas <>95 ConimexKetjap Manis f>9B kip-kerry-rijst ofFranse vlees-
netje met ± 3 kilo nu H"« per 100gramnu X« verpakt per 150gram3*45nu <£" groot, 500 ml. £<6#nu ..£" schotel. 400gram 3^6snu
Kwaliteits varkensfricandeau mini-frietjes *|69
aan het stuk "n_»J3HEls&**; «ttw i^^« >58giÉ5x 750gramJ^9#nu X*
of gesneden. i«SÉWP''«_I^I^ 111111. «111l*~ .. _. **r%
500 gram >-^^F-3^T% m I ■ ISU—,—. _^JI ~~ lllfTM ■" «■ Ola Viennettaroomnstaart

2^Önu 1 1 600m1.3^5nu £m.
■fnr 4 J^^fe^JlJisSP^x^' Jt***"" Efi B 1111111 IHE IH I Bh| Deze akties geldenvan donderdag 26 april tot eti

t>_:i " jml 1 j I 28 april 1990. Zaterdags ziin onze winkels voor'Fnki:dlkbevleesde, verse "^ /. A 11,"U~0-|-~ Vl XT^-On^^liiW* nriic taan vanaf 08.00 uurieopend. Deze week ont-
kippepoten perkilo J&O nu \J" L XAI ICX UCoLC VUUI 11 VXICIÏVJ-CIIJ I\JC vangt u weereen JanLinders Nieuws in uwbus-



economie

Staking Tilburgse
textielfabriek

'LBURG - Ruim zestig werkne-ers van de Tilburgse textielfa-
'*k Kalfus zijn gisterochtend in
?f'ng gegaan omdat ze het niet
"s zijn met de 39-urige werkweek

? J>evakantieregelingbij die firma.
« heeft districtsbestuurdervan de
'"ustriebond FNV E. Schellenberge*gd.,e bond vecht al maanden voor be-
Je

K
en „meer eerlijke" werktijden

lih textielkedrijf. maar heeft tot/heden steeds geen gehoor gevon-
Ift- Vorige week donderdag stelde
jbond daarom een ultimatum en.ite voor dinsdagmiddag een toe-
J®në voor een 38-urige werk-
l^k en een vervroeging van de zo-nvakantie met twee weken. „Het. ."ïiatum heeft de directie zonder
|J§e reactie laten verlopen", aldus
uilenberg. „Wij zijn daarom

woensdag om 8.00 uur in staking ge-
gaan."

Samen met de stakers vindt de in-
dustriebond datKalfus met onmid-
dellijke ingang een 38-urige werk-
week moet invoeren met arbeids-
tijdverkorting. „De staking is voor
onbepaalde tijd. We blijven vast-
houden aan onze eis. Als Kalfus
onze eisen inwilligtkost het de fir-
ma hoogstens 2 procent extra aan

loonkosten. Dat moet toch op te
brengen zijn", aldus Schellenberg.

Bezwaren zijn er ook tegen het pre-
miesysteem datKalfus hanteert bij
de betaling van de overwegend
Turkse werknemers. De firma vindt
het ziekteverzuim van 30 procent
veel te hoog. Kalfus betaalt werkne-
mers dieeen heleweek nietziek zijn
geweest als bonus 1 uur extra uit.
Volgens Schellenberg heeft de pre-

mieregeling echter „in het geheel
niet" bijgedragen aan een vermin-
dering van het ziekteverzuim. „Van-
af het moment dat het systeem is in-
gevoerd, is het ziekteverzuim niet
gedaald." Advocaat J. Bruinsma,
woordvoerder van Kalfus, zegt in.
een reactie het „heel erg jammer" te
vinden dat bij de Tilburgse textiel-
firma een staking is uitgebroken.
„Het bedrijf draait al jarenverlies en
zit net in een tijd dat het wat beter
gaat, en nu gaat de zaak plat."
Bruinsma ontkent overigens dat de
eisen van de industriebond het be-
drijf slechts 2 procent meer gaat
kosten. „Als je de ATV erbij telt, ko-
men we in onze berekeningen uit op
5 procent, en dat is heel wat meer."
Voorlopig houdt de directie van
Kalfus dan ook de poot stijf en zal
niet naar de onderhandelingstafel
gaan.

Financiering door Begemann-directeur Van den Nieuwenhuyzen

Plannen voor zondagskrant
Van onze Haagse redactie

*N HAAG -Komend najaar verschijnt het eerste exemplaar
r- een zondagskrant in ons land. Initiatiefnemer Pieter'orms, free-lance journalist voor Nieuwe Revu zegt zijn plan-
p daarvoor bijna rond te hebben. Voor de hele onderneming

hij tien miljoen gulden nodig te hebben. Er komen om te
Sitinen twintig journalisten in vaste dienst.

*fant, die de werktitel 'De Krant
meekreeg, moet een

ahteitskrant worden en geen

sensatieblad. „Een beetje NRC-ach-
tig, maar er moet nog wel wat te la-
chen zijn op zondag", zegt Storm,
die de Britse kwaliteitskranten als
voorbeeld ziet. De nadruk komt te
liggen op nieuws en achtergronden,
zakennieuws en sport.Philips:loonruimte

hooguit2,5procent
j!öHOVEN - De loonruimte bij

v'JPs bedraagt in 1991 niet meerhet verwachte inflatiepercenta-
j.~at betekent dat er maximaal
I '°onsverhoging mogelijk is vanProcent. Mr. A. de Haas, adjunct-
lsoteur Sociale Zaken van Phi-
n' ?ei dit gistermorgen in een uit-Qlr»g van Omroep Brabant.

Jjet kader van een tweejarige
(V heeft Philips eerder laten we-t,bereid te zijn in 1990 een loons-
Hj°ging te geven van 3,75 pro-
(" De vakbonden hebben een
pverhoging geëist van ,7 tot 8
pnt. De door Philips voorgestel-
verhoging van maximaal 6,25u ent is voor hen niet bespreek-
L. >,Als dit het laatste bod is van
»>s, is er sprake van een con-
i > aldus bestuurder H. Bijvank"e Industriebond FNV.

Braakliggend
Storms lanceerde anderhalfjaar ge-
leden zijn idee bij een aantal colle-
ga's, dat meteen in goede aarde viel.
„Er zijn heel veel journalisten die
wel weer eens wat nieuws willen.

Een krant op zondag was tot nu toe
braakliggend terrein. Ons plan
voorziet in dat gat in de markt". De
redactie, die vanuit Amsterdam
opereert, zal bestaan uit twintig
mensen in vaste dienst en twintig
tot dertig medewerkers.

Storm gaat uit van een totaaloplage
van 150.000 exemplaren. In de eer-
ste week worden de kranten koste-
loos verspreid. Daarna verwacht hij
een abonneebestand van 40.000.
Omdat op zondag de meeste win-
kels gesloten zijn, zal de krant het
ook vooral van die abonnees moe-
ten hebben. Een ander probleem
van de verschijning op zondag is het
drukken van de krant. Dat zal in
België gebeuren, omdat Nederland-
se grafici niet op zaterdag mogen
werken.

Een deel van de tien miljoen gulden
die Storms nodig denkt te hebben,
komt van de financier Joep van den
Nieuwenhuyzen, directeur en aan-
deelhouder van Begemann-groep.
Over de andere financiers, onder
wieeen Britse uitgever, laat Storms
zich nog niet uit. Zelf krijgt hij de
functie van 'ouderwetse uitgever';
hij zal zowel lid zijn van de hoofdre-
dactie als de directie. Pieter Storms
kwam zelf als journalist in het
nieuws toen hij 'under cover' met
zwart geld langs de banken ging, die
best bereid bleken hem te helpen.
Hij publiceerde dit en een soortge-
lijk verhaal in de Nieuwe Revu.

Endbod. onderhandelingen over een>e CAO bij Philips (62.000
worden op 10 mei

/'gezet. Op die dag komt Philips
,?en definitief eindbod. De ko-
i?e dagen gaat de Industriebond

actie voeren bij een groot aan-
matigingen van Philips. Op 7
! bovendien in Eindhoven
Sfote demonstratie gehouden.

beurs-overzicht
Rustig

- HetDamrak lag
heel rustig bij, wat

weerspiegeld door een lage
BBt van f 1 miljard, ongeveerj/Jk verdeeld over aandelen en''gaties.

j'aatste categorie ging er per
iets op vooruit. Donder-j^chtend staat de inschrijving

pc NederlandscheBank open
ft een speciale belening tegen
rente van 8 procent, 0,1 pro-
' fninder dan de vorige.

L hoofdfondsen werd voor
L havenfonds Pakhoed f3,50lij** betaald op f 182,50. Vlieg-
IjSbouwerFokker ging er f 1 op
ioffuit op ’46,80 en Volmac|'lWare won f 1,40 op f42,40.

werd f 1,60 hoger uit
genomen op f 122.

jj ac internationals klom Phi-
-3^ Per saldo twee kwartjes tot;\,t?o. In de papiersector wasJP f 0,70 hoger op f43. NMP-
II 'bank werd drie dubeltjes
5?®r uit de markt gehaald op"60.

sjje lokale markt stal Ahrend
u met een rijzing van maar
C f 22 op f 270. Het computer-
L?s Multihouse ging relatief
l0* vooruit met f 0,60 tot
iu'*o. Aandelen van de papier-
e Crown Van Gelder
It^en f 4,80 duurder op f 100 en
li ,fïiobieldealer Riva won f21 54,20.

.per lagen onder meer MHV
Verdam, Beers, Aalberts,i^s Maas, Geveke, Tulip enemeyer beter in de markt.

de parallelmarkt bestond
CS naar Verkade die bijna f8.(.§ tot f408,50. Ook Berghui-
'ü^apier, HCA en Van Melle

et* hoger.

i^e optiebeurs was de stem-(j§ ongeanimeerd. De omzet-
iparen laagen de handel boodLverdeelde aanblik. De totale
'wet kwam uit op 30.000 con-

Werkgevers BRD
tegen koers 2:1

BONN/ULM - De Westduitse
werkgevers zijn tegen een om-
wisselkoers van 2 op 1 voor de
grote spaarrekeningen in de
DDR- Daarvan profiteren alleen
staatsinstellingen en -functiona-
rissen en niet de arbeiders, ge-
pensioneerden en kleine zelf-
standigen. Dat heeft Hans Peter
Stihl, de president van de DIHT,
een werkgeversorganisatie, gis-
teren verklaard.

Stihl pleitte voor een sterkere
differentiëring van de omwissel-
koers voor de spaartegoeden. De

regering in Bonn heeft voorge-
steld spaartegoeden tot 4.000
mark tegen een koers van 1 op 1
om te wisselen en boven die
grens een koers van 2 op 1 te han-
teren. Maar daar profiteren spe-
culanten en staatsfunctionaris-
sen teveel van, aldus Stihl.
De koers van de DDR-mark bij
de geldhandel in Frankfurt is ge-
stegen. Voor Pasen werd nog 24
D-mark betaald voor 100 Ost-
mark, woensdag liep dat op tot
30 D-mark. Net na de opening
van de Muur bracht 100Ostmark
niet meer dan zeven D-mark op.

" Veel Oostduitse burgers proberen bij de bank hunspaar-
kapitaaltje te verspreiden over de spaarbankboekjes van
hun familieleden, in de hoop dat hun Ostmarken dan alle-
maal tegen een koers van 1 op 1 tegen D-marken worden
omgewisseld.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 117,40 119,60
Ahold 133,70 133,40
Akzo 133,30 132,50
A.B.N. 39,80 39,70
Alrenta 154,00 154,00
Amev 55,10 55,70
AmroA. in F. 88,40 88,30
Amro-Bank 76,00 f 76,10
Borsumij W. 81,30 80,70
Bührm.Tet. 64,20 64,30
C.S.M.eert. 81,30 82,20
DAF " 34,60 34,10
Dordt.Petr. 129,50 128,00
DSM 116,60 116,00
Elsevier 82,70 82,90
Fokker eert. 45,80 46,80
Gist-Broc. c. 34,40 32,70
HCS Techn. 14,20 14,10
Heineken 120,40 122,00
Hoogovens 81,10 81,00
Hunter Dougl. 100,90 101,90
Int.Müller 96,00 95,00
KLM 36,00 35,90
Kon.Ned.Pap. 42,30 43,00
Kon. Olie 141,10 139,90
Nat. Nederl. 72,20 72,30
NMB Postbank 50,20 50,60
Nedlloyd 92,00 92,00
Océ-v.d.Gr. 314,00 315,00
Pakhoed Hold. 179,00 182,50
Philips 39,20 ■ 39,70
Robeco 94,30 93,90
Rodamco 80,10 80,00
Rolinco 91,70 91,30
Rorento 57,90 57,80
Stork VMF 54,10 53,90
Unilever 142,80 141,00
Ver.Bezit VNU 97,00 94,50 d
Volmac Softw. 41,00 42,40
VOC 38,20 38,10
Wessanen 70,00 70,00
Wolters-Kluwer 51,60 51,90

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 72,00 74,00
ACF-Holding 38,50 38,50
Ahrend Gr. c 248,00 270,00
Air Holland 32,50 32,70
Alg.Bank.Ned 40,40 40,50
ABN (div'9o) 38,80 38,40
Asd Opt. Tr. 20,10 19,90
Asd Rubber 5,25 5,25
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 102,50 103,50
Aut.lnd.R'dam 113,00 110,00
BAM Groep 97,50' 98,50
Batenburg 93,00 93,00
Bëers 134,00 138,00
Begemann 162,00 161,50
Belindo 320,00 320,00
Berkei's P. 5,25 5,20
Blydenst.-Will. 32,00 32,00
Boer De, Kon. 331,00 330,00
de Boer Winkelbedr. 67,50 67,20
Bols 177,00 177,00
Boskalis W. 17,45 17,40
Boskalis pr 21,00 20,80

Braat Beheer 45,00 45,00
Breevast 16,90 16,90
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 825,00 810,00
Calvé-Delft c 940,00 935,00
Center Parcs 54,80 54,50
Centr.Suiker 80,50 81,40
Chamotte Unie 6,90 6,90
Cindu-Key 295,00 295,00
Claimindo 310,20 310,00
Content Beheer 23,30 23,30
Cred.LßN 48,00 47,80
Crown v.G.c 95,20 100,00
Delft Instrum. 49,70 49,70
Desseaux 244,50 244,00
Dorp-Groep 39,00 39,00
DSM(div'9o) 116,00
Econosto 388,00 397,50
EMBA 123,00
Eriks hold. 123,50 124,50
Flexovit Int. » 95,00 95,90
Frans Maas c. 114,00 117,00 "Furness 137,50 137,50
Gamma Holding 93,00 93,50
Gamma pref 6,20 6,20
Getronics 32,00 31,90
Geveke 49,80 51,00
Giessen-deN. 318,00 318,00
Goudsmit Ed. 421,00 420,80
Grasso's Kon. 126,00 125,00
Grolsch 143,90 141,50
GTI-Holding 195,00 195,50
Hagemeyer 108,50 110,50
Idem1/4div.'B9 107,50 106,50
HAL Trust B 14,90 14,90
HAL Trust Unit 14,90 14,90
H.B.G. 204,50 206,50
Hein Hold 104,00 106,00
Hoek's Mach. 201,00 202,00
Heineken Hld 104,00 106,00
Holl.Sea S. 1,10 1,06eHoll. Kloos 487,00 487,00
Hoop Eff.bk. 10,10 10,20
Hunter D.pr. " 4,45 4,45
ICA Holding 16,90 16,90
IHC Caland 49,00 49,50
Industr. My 205,00 205,00
Infotheek 29,00 29,40
Ing.Bur.Kondor 614,00 615,00
Kas-Ass. 43,50 44,00
Kempen Holding 14,00 14,10
Kiene's Suik. 1420,00 1420,00KBB 82,20 82,50KBB 0. 82,80 83,80
Kon.Sphinx 136,00 137,50
Koppelpoort H. 297,00 293,00Krasnapolsky 210,00 210,00
Landré & Gl. 65,00 64,00Macintosh 44,60 44,60
Maxwell Petr. 681,00 675,00
Medicopharma 65,50 66,00
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,40 6,40
MHVAmsterdam 31,00 32,00
Moeara Enim 1185,00 118o|oO
M.Enim 08-cert 15400,00 15400,00
Moolen en Co 26,80 27,00
Mulder Bosk. 69,00 69,00aMultihouse 9,50 10,10
Mynbouwk. W. 412,50 412,50

Naei'f 300,00
NAGRON 50,00 50,70
NIB 619,00 591,00 d
NBM-Amstelland 18,60 18,50
NEDAP 370,00 365,00
NKF Hold.cert. 328,00 329,00
Ned.Part.Mij 41,80 42,00
Ned.Springst. 9700,80
Norit 1102,00 1115,00
Nutriciagb 78,50 78,50
Nutricia vb 88,00 88,50
Nijv.t.Cate 105,00 104,00 d
Omnium Europe 13,80 13,50
Orco Bank c. 73,00 72,20
OTRA 218,00 219,00
Palthe 106,50 107,00
Philips div.'9o 39,10
PirelliTyre 31,80 31,90
Polygram 36,20 36,20
Polynorm 113,00 112,60
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 46,50 46,50
Reesink 73,80 74,50
Riva 52,20 54,20
Riva (eert.) 52,20 53,50
Samas Groep 70,40 70,50
Sarakreek 30,50 29,00d
Schuitema 1315,00 1320,00
Schuttersveld 45,30 46,40
Smit Intern. 70,00 70,50
St.Bankiersc. 23,90 24,90
Stad Rotterdam c 47,00 47,00
TelegraafDe 99,80 100,20
TextTwenthe 354,00 354,00
Tulip Comp. 45,00 46,00
Tw.Kabel Hold 159,50 157,50
Übbink 87,50 88,00
Union Fiets. 35,00 36,00
Ver.Glasfabr. 335,00 337,00
Verto 84,50 84,00
Volker Stev. 79,70 79,00
Vredestein 23,00 -23,50
VRG-Groep 70,20 71,40
Wegener Tyl 197,00 197,50
West Invest 24,50 24,00
West Inv. wb. 100,00 96,00
Wolters Kluwer 206,00 205,00
Idem div.'9o 51,50 51,00
Wyers 43,50 44,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,50
ABN Aand.f. 73,20 73,50
ABN Beleg.f. 57,40 57,40
ALBEFO 51,10 51,20
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 225,00 227,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,50
America Fund 278,00 278,00
Amro Eur.F. 73,20 73,40
Amro Far E.F. 60,40 60,10
Amro Neth.F. 76,40 76,70
Amro N.Am.F. 60,50 60,40
Amro Obl.Gr. 154,10 153,90
Amvabel 77,30 77,40
AsianTigersFd 61,30 61,00
AsianSelFund 47,50 47,50
Bemco Austr. 48,40 48,20

Bever Belegg. 6,00 5,90
BOGAMIJ 111,00 111,50
CLN Obl.Waardef. 100,90 101,00
Delta Lloyd 43,20 43,40
DP Am. Gr.F. 24,80 24,70
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 " 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,70 59,60
Eur.Ass.Tr. 10,50 10,50
EOE DuStlnF. 301,00 300,00
EurGrFund 63,50 63,50
Euro Spain Fd 8,70 8,70
FlorenteFund 100,50 100,80
Gim Global 50,00 50,10
Hend.Eur.Gr.F. 223,00 223,00
Henderson Spirit 62,50 62,00
Holland Fund 74,40 75,20
Holl.Obl.Fonds 116,00 115,50
HolLPac.F. 104,30 103,10
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 46,80 47,00
Intereff.Warr. 276,00 280,00
Jade Fonds 167,00 165,00
JapanFund 26,40 26,40
Jap.lnd.Alpha Fd 10000,00
JapanRot. Fund yen 8700,00
Mal.Cap.F. $ 8,40 8,40
Mees Obl.Div.Fonds 97,20 97.00
MXInt.Vent. 50,30 50,30
Nat.Res.Fund 1340,00 1330,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 40,60 40,20
NMBGlobal F. 47,60 47,10
NMBOblig.F. 34,90 34,90
NMBRente F. 102,60 102,40
NMBVast Goed 38,60 38,70
Obam, Belegg. 219,00 217,50
OAMFRentef. 12,30 12,20e
Orcur.Ned.p. 48,00 48,00
Pac.Dimens. 100,50 100,50
Pac.Prop.Sec.f. 42,60 42,40
Pierson Rente 100,80 100,80
Postb.Belegg.f. 52,10 52,10
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00
Rabo ObUnv.f. 73,20 73,20
Rabo Obl.div.f. 48,20 48,20
Rabo Onr.g.f. 83,80 83,90
Rentalent Bel. 133,00 133,00
Rentotaal NV 30,80 30,70 e
RG groen 50,50 50,50
RG blauw 49,60 49,60
RG geel 48,00 47,90
Rodin Prop.s 107,50 107,50
Rolinco cum.p 89,20 89,20
Sci^ech 17,30 17,50
Technology F. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. 223,00
Trans Eur.F. 84,40 84,40
Transpac.F. 395,00 390,00 e
Uni-Invest 116,50 115,80
Unico Inv.F. 79,00 79,00
Unifonds 37,60 37,80
VWN 60,90 60,90
Vast Ned 131,40 131,40
VentureF.N. 42,10 42,10
VIB NV 82,90 82,40
VSB Mix Fund 50,90 50,80
WBOInt. 71,00 70,70

Wereldhave NV 199,00 198,50
Yen Value Fund 83,40 83,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 98,70 98,70b
3/2 EngWarL 31,50 31,30
5% EIB 65 99,60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,20 1,20
Allied Signal Ind 35,00 35,00
Amer. Brands 63,60 63,50
Amer. Expres 27,60 27,00
Am.Tel.& Tel. 40,00 39,70
Ameritech 59,50 59,20
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 25,60 25,80
Atl. Richf. 112,70 112,25
BAT Industr. 7,00 7,20
Bell Atlantic 94,10 93,20
BellCanEnterpr 38,00 38,20
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 53,00 52,80
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,60 17,60. Boeing Comp. 70,00 69,80
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 15,40 15,80
Citicorp. 22,40 22,20
Colgate-Palm. 56,00 56,00
Comm. Edison 31,50 32,30
Comp.Gen.El. 570,00 610,00
Control Data 19,00 18,30
Dai-IchiYen 2200,00 2200,00
Daiwa Sec. yen 1500,00 1470,00
Dow Chemical 61,40 61,00
Du Pont 38,75
Eastman Kodak " 38,40 38,00
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 142,00
Exxon Corp. 45,75 45,25
First Pac.HKs 1,45
Fluor Corp. 43,75
Ford Motor 47,50 46,70
Gen. Electric 65,00 64,30
Gen. Motors 46,10 46,10
Gillette 51,00 51,00d
Goodyear 34,00 35,00
Grace & Co. . 29,40
Honeywell 88,20 87,50
Int.Bus.Mach. 109,00 109,00
Intern.Flavor 60,60
Intern. Paper 51,75 49,70
ITTCorp. 51,80 51,30
KBenson ® 5017,30
Litton Ind. 71,10 70,70
Lockheed 33,20 33,00
Minnesota Mining 80,50 79,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 60,00 60,00
Morgan $ 33,40 32,80
News Corp Auss 10,10 10,20
Nynex 80,40 79,80
Occ.Petr.Corp 26,80 26,80
Pac. Telesis 42,50 42,40

P.& O. © 5,80 5,80
Pepsico 65,20 65,25
Philip Morris C. 41,70 41,60
Phill. Petr. 24,30 24,60
Polaroid 43,50 43,70
Privatb Dkr 274,00 273,00
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 640,00 635,00
Saralee 29,10
Schlumberger 50,30 50,20
Sears Roebuck 36,50 35,10
Sony (yen) 49,00 49,50
Southw. Bell 54,40 53,80
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 30,60' 30,70
Texaco 56,75 57,00
Texas Instr. 34,50 34,20
The Coastal C. 30,20 30,50
T.I.P Eur. 1,87 1,87
Toshiba Corp. 1000,00 1020,00
Union Carbide 21,00
Union Pacific 66,80 67,00
Unisys 14,75 14,50
USX Corp 33,00 ' 32,70
US West 70,00 69,80
Warner Lamb. 109,10
Westinghouse 73,80 72,70
Woolworth 60,30 60,70
Xerox Corp. 53,00 52,20

Certificaten Amerika
AMAX Inc. 44,00 44,00
Am. Home Prod. 193,00
ATT Nedam 76,00 75,00
ASARCO Inc. 44,50
Atl. Richf. 212,00 212,50
Boeing Corp. 131,00 130,50
Can. Pacific 32,50 32,00
Chevron Corp. 119,50
Chrysler 29,00 29,00
Citicorp. 42,00 41,00
Colgate-Palm. 107,00 106,00
Control Data 32,50 31,50
Dow Chemical 115,00 115,00
Eastman Kodak 71,50 70,00
Exxon Corp. 85,00 85,00
Fluor Corp. 79,00
Gen. Electric 121,50 121,50
Gen. Motors 84,50 85,00
Gillette 96,00 97,00
Goodyear 65,00 65,00
Inco 44,00 4,00
1.8.M. 203,00 202,00
Int. Flavors 110,00
ITTCorp. 119,00
Kroger 23,00 23,00
Lockheed 63,00 62,00
Merck & Co. 138,50 135,50
Minn. Min. 154,00 150,00
Pepsi Co. 122,00 122,00
Philip Morris C. 77,00 80,00
Phill. Petr. 45,00 45,00
Polaroid 75,00 75,00
Procter &G. 132,00 127,50
Quaker Oats 92,00
Schlumberger 96,00 94,50
Sears Roebuck 69,00 67,00
Shell Canada 60,00 60,50

Tandy Corp. 58,30 58,00
Texas Instr. 65,00 64,50
Union Pacific 128,00 128,50
Unisys Corp 29,00 28,70
USX Corp 62,00 61,50
Varity Corp 3,90
Westinghouse 139,50 137,00
Woolworth 113,00 113,20
Xerox Corp. 91,00 90,00

Certificaten overig
Deutsche B. 760,00 764,00
Dresdner B. 408,00 411,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 293,50 292,50
Nestlé , 8650,00 8650,00
Siemens 755,00 a 754,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6.20 6,20
Bredero aand. 22,50 23,00
Bredero eert. 22,00 22,00
11 Bredero 24,50 25,00

LTVCorp. 1,50 1,50
5 Nederh. 68-78 24,50 24,50
RSV. eert 0,29

Parallelmarkt
Alanheri 27,00 27,00
Berghuizer 35,90 37,00
Besouw Van c. 54,70 54,70
CBI Barin Oce. yen 2030,00 2030,00
Comm.OblF.l 94,30 94,30
Comm.Obl.F.2 93,80 93,80
Comm.Obl.F.3 94,30 94,30
De DrieElectr. 29,60 29,70
Dico Intern. 113,00 1,12,50
DOCdata 29,00 28,40
Ehco-KLM Kl. 38,90 38,60
E&L Belegg. 1 73,60 73,60
E&L Belegg.2 74,00 73,90
E&L Belegg.3 76,10 76,10
Free Rec.Sh. 32,00 32,00
Geld.Pap.c. 70,00 70,00
Gouda Vuurvc 106,80 106,00
Groenendijk 36,80 36,80
Grontmij c. 192,00 191,80
HCA Holding 54,30 55,20
Hes Beheer 269,00 270,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,95 f 3,85
Interview Eur. 7,80 7,90
Inv. Mij Ned. 46,30 46,20
Kuehne+Heitz 48,80 48,90
LCI Comp.Gr. 17,00 17,10
Idem 8 st. 0,67 0,68
Melle 305,00 307,20
Nedschroef 128,00 128,40
Nevas st(cert) 0,80 0,83
Nevas sUcpreO 0,66 0,65
Neways Elec. 10,10 10,00
NOG Bel.fonds 31.80 31,80
pan pacific 10,70 10,70
PieMed. 12,70 13,00
Poolgarant 9,20 9,20

Simac Tech. 17,40 17,20
Sligro Beh. 53,80 54,00
Verkade Kon. 400,20 408,50
VHS Onr. Goed 13,90 13,80
Weweler 86,80 87,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

aegn c jul 120,00 205 2.50 3,60
aegn c okt 125,00 252 2,50 3,00
aegn p jul 115,00 357 3,70 3,00
akzo c jul 130,00 202 4.50 3,70
akzo c jul 135,00 348 1,70 1,70
akzo p jul 130,00 235 5,40 6,30
akzo p okt 135,00 210 10,00a 10,20b
daf p jul 35.00 459 3,60 4,00
d/fl c jun 200,00 254 0,60 0,60
coc c mei 280,00 214 6,80 6,50
coc c mei 285,00 236 4,40 4,10
coc c mei 290,00 260 2,60 2,50
coc c mei 295,00 332 1,80 1,60a
coc c mei 300,00 222 0,90 0,70
coc p mei 275,00 202 3,70 2,90b
coc p mei 280,00 203 5,00 a 4,80
gist c jul 30,00 284 4,20 3,00
gist c jul 35,00 332 2,10 1.20
gist ' p jul 32,50 211 2,20 2,90
gist p okt 30,00 195 1,90 2,30
hein c jul 120,00 364 4,40 5,40b
kim c jul 35,00 232 2,90 2,70b
kim p jul 35,00» 278 1,10 1,20
knp c okt 45,00 252 2,70 3,00
natn c jul 70,00 180 3,10 3,60
natn c jul 75,00 308 1,10 1,20
phil c jul 40,00 759 2,20 2,50
phil c jul 42,50 537 1,20 1,30
phil C jul 45,00 537 0,60 0,70
phil c okt 45,00 318 1,50 1,70
phil c jan 42,50 209 3,40 a 3,40
phil c 091 55,00 362 1,90 2,00
phil c 093 30,00 518 15,20a 15,50
phil c 094 45,00 246 8,70 9,00
phil p jul 37,50 305 1,10 0,90
phü p jul 40,00 334 2,20 1,90
olie c jul 125,00 260 17,50a 16,00a
olie c jul 130,00 200 12,50a 11,00a
olie c jul 135,00 265 B,ooa 6,00
olie c jul 145,00 510 2,30 1,90
olie p jul 130,00 252 1,50 1,60
ohe p jul 135,00 300 2,80 3,10
olie p jul 140,00 417 5,00 5,70
olie p jul 145,00 245 8,00 9,20
tops c mei 520,00 221 12,70a 11,50a
tops p mei 520,00 218 7,50 7,60
unil c jul 150,00 367 2,00 1,50
unil p jul 140,00 333 3,80 4,50
voc p jul 35,00 182 1,70 a 1,40

a=laten g=bieden+ex-di».
b=bieden k=laten+e>-di>.
c=ei-claim k=gedaan+li
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan-t-bieden vk=slottoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slottoers gisteren

Kosten rijzen de pan uit

Verzekeraar gaat
stress aanpakken

DEN HAAG - De particuliere ge-
zondheidszorgverzekeraar Sterpo-
lis/GOV biedt zijn verzekerden van-
af 1 mei de mogelijkheid telefonisch
een deskundige te consulteren met
vragen over stress. Deze zogeheten
stress-reductielijn moet signalen
van stress vroegtijdig herkennen.
Dat is beter voor de gezondheid,

maar ook voor beheersing van de
enorme kosten die met stress ge-
paard gaan. Het gaat niet om hulp-
verlening, maar om advisering. Dat
is gisteren in Den Haag bekend ge-
maakt.

Volgens de verzekeraar worden,
jaarlijks honderdduizenden Neder-
landers ziek door stress. In 1988
zouden 30.000 mensen zijn afge-
keurd wegens ziekte door stress. Ze
krijgen bij voorbeeld maagzweren,
hart- en vaatziekten, migraine en
hoofdpijn. Volgens Sterpolis/GOV
wordt er aan stress jaarlijks negen
miljard gulden uitgegeven.

Hoogleraar stress prof. dr. H. van
der Ploeg berekende op de bijeen-
komst dat stress jaarlijks 750 mil-
joen gulden kost. Hij gaat ervan uit
dat 10 procentvan de anderhalf mil-
joen ziekenhuisopnamen iets met
stress te maken heeft. Van derPloeg
noemde de stress-reductielijn be-
langrijk, vooral omdat daarmee sig-
nalen die op stress duiden vroeg te

■herkennen zijn.

Speciale whisky
voor peperdure
Japanse smaak

TOKYO - Whiskyproducent
Johnnie Walker komt binnen-
kort voor het eerst sinds tachtig
jaar met een nieuwe whisky op
de markt. Omdat de bestaande
„Black Label" en „Red Label"
niet meer goed genoeg zijn voor
Japanners met hang naar status,
introduceert Johnnie Walker het
„Golden Label".

Een fles van driekwart liter met
een goudkleurig etiket komt op
de markt voor 10.000 yen (’ 120).
Dat is ruim drie keer zo veel als
een fles „Red Label" kost. Veel
rijke Japannerszijn de afgelopen
jaren overstapt op bourbon en
Franse cognac om hun statusge-
voel te bevredigen. Het bedrijf
rekent erop die ontwikkeling te
kunnen keren en het eerste jaar
240.000 flessen van het kostbare
vocht te verkopen. John Walker
and Sons is een merk van United
Distillers, een dochteronderne-
ming van het Britse Guinness-
concern.

beurs en valuta
Goud en zilver

AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 25-4-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.680-/23.280-,
vorige ’ 22.880/23.480 ; bewerkt ver-
koop ’ 24.880, vorige ’ 25.080 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 270-/ 340 vorige

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

Advieskoersen
amerik.dollar 1,84 1,96
austr.dollar 1,40 1,52
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,58 1,69
deensekroon (100) 28,00 30,50
duitse mark (100) 110,00 114,00
engelse pond 2,98 3,23
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 32,00 34,75
griekse dr. (100) 1,07 1,27
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,30 16,00
jap.yen (10.000) 116,00 122,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14.25 18,25
noorsekroon (100) 27,50 30,00
oostschill. (100) 15,65 16,20
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,70 1,86
zweedse kr. (100) 29,55 32,05
zwits.fr. (100) 125,90 130,40

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,90475-1,90725
antill.gulden 1,0520-1,0820
austr.dollar 1,4560-1,4660
belg.frank (100) 5,4465-5,4515
canad.dollar 1,64025-1,64275
deense kroon (100) 29,540-29,590
duitse mark (100) 112,425-112,475
engelse pond 3,0975-3,1025
franse frank (100) 33,505-33,555
griekse dr. (100) 1,1010-1,2010
hongk.dollar (100) 24,3750-24,6250
ierse pond 3,0100-3,0200
ital.lire (10.000) 15,320-15,370
jap.yen(10.000) 119,72-119,82
nwzeel.dollar 1,1050-1,1150
noorse kroon (100) 28,995-29,045
oostenr.sch. (100) 15,9790) 5,9890
saudi ar.ryal (100) 50,6750-50,9250
spaanse pes. (100) 1,7770-1,7870
surin.gulden 1,0500-1,0900
zweedse kr. (100) 31,035-31,085
zwits.frank (100) 128,615-128,665
ecu. 2,2995-2,3045

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195,10 194,70
id excl.kon.olie 189,40 189,60
internationals 193,10 191,70'
lokale ondernem. 199,20 199,90
id financieel 147,00 147,60
id niet-financ. 250,90 251,70

CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 255,70 255,20
id excl.kon.olie 237,30 237,70
internationals 261,60 259,80
lokale ondernem. 248,20 249,30
id financieel 193,20 194,20
id niet-financ. 301,80 303,00
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 117,70 117,80
internation 112,60 112,30
lokaal 118,60 118,80
fin.instell 107,80 108,50
alg. banken 105,40 105,70
verzekering 110,80 111,90
niet-financ 121,80 121,90
industrie 124,10 124,10
transp/opsl 130,70 131.20

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

Akzo 132,20-132,30 (132,50)
Kon. Olie 139,20-139,90 (139,90)
Philips 39,40-39,70 (39,70)
Unilever 140,30-141,00 (141,00)
KLM 35,90 (35,90)

Sterk Aegon optimistisch
DEN HAAG/AMSTERDAM - De kracht van Aegon doet het bestuur van
het verzekerinsconcern met groot optimisme de toekomst tegemoet zien.
De nettowinst zal in 1990 een belangrijke stijging laten zien, terwijl ook de
winst per aandeel een duidelijke stijging zal vertonen. Bij de presentatie
van het jaarverslag vertaalde topman drs. J. Peters de woorden „belang-
rijk" en „duidelijk" met respectievelijk 12 tot 20 procent en 7 tot 12 pro-
cent. Ook voor de langere termijn is Aegon zeer positief gestemd. Aegon
streeft voor de komende jaren een verdere groei na, zowel autonoom als
door overnemingen. Zokijkt men nu verder in Zuid-Europa, waar men al
actief is in Spanje, Griekenland en sinds kort ook in Portugal. Een aan-
trekkelijk land om te beginnen lijkt hier Turkije. Verder oriënteert men
zich in het Verre Oosten en heel voorzichtig in Oost-Europa. Uiteraard
praat Aegon in Europees verband met collegas om te onderzoeken of sa-
menwerkingsvormen voordelen kunnen bieden. De wereld van morgen
wordt steeds sterker gekenmerkt door grote nationaal en internationaal
opererende ondernemingen en op deze ontwikkeling zal het concern ze-
ker inspelen.

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 2661.49 1137.45 206.49 985.06
Hoogst 2685.36 1147.40 207.75 993.40
Laagst 2649.32 1129.27 205.29 979.61
Slot 2668.24 1136.38 206.30 986.02
Winst/
verlies + 13.74 + 2.31 + 0.25 + 3.57
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De gemeenschap werd daardoor
voor ruim 12 mille benadeeld.

Wethoudersklussenin
Voerendaalverdeeld

VOERENDAAL- Het nieuwe colle-
ge van burgemeester en wethouders'
in Voerendaal heeft de portefeuilles
verdeeld. Burgemeester Strous
neemt financiën, interne zaken, per-
soneel, voorlichting, politie en be-
stuurlijke zaken onder zijn hoede.
Wethouder Verhoeven (CDA) ont-

fermt zich over burgerzaken, wel-
zijn, onderwijs, werkgelegenheid,
sociale zaken, burgerlijke stand en
gemeentelijke eigendommen in ge-
bruik van verenigingen. Wethouder
Uitterhoeve (PvdA) gaat zich bezig
houden met verkeer, openbare wer-
ken, ruimtelijke ordening, waterbe-
heersing, milieu en volkshuisves-
ting.

Overigens heeft de nieuwe coalitie,
CDA, PvdA en VVD, besloten het
aantal adviescommissies terug te
brengen van vier naar drie. Daarin
zullen in totaal 23 leden zitting heb-
ben, verdeeld over de commissies
welzijn (8), ruimtelijke ordening (8)
en financiën (7). De coalitie zal veer-
tien commissieleden leveren, de op-
positie de overige negen. De com-
missie ad hoc die Voerendaal gerui-
me tijd kende, wordt opgeheven.

Daarvoor in de plaats komen een
commissie van beroep en bezwaar
en een seniorenconvent. Daarin
hebben alle fractievoorzitters zit-
ting. ■

Bevrijding in beeldHEERLEN - De Heerlense
coalitie van PvdA en CDA wil
erbij de landelijke overheid
voor pleiten om onderzoek te
verrichten naar de wettelijke
mogelijkheden om drugver-
slaafden verplicht te laten af-
kicken. Er komt geen gedoog-
zone voor heroïneprostitutie
en er komt geen vaste metha-
donpost in Heerlen-Noord. Als
er al nieuwe posten bijkomen
zullen die mobiel zijn.

'Afkicken verplichten'
Heerlense coalitie wil drugoverlast hard aanpakken:

den. Wiso Split moest van
de provincie met die 'actieve' verbranding stoppen. Daarmee ver-
dween de overlast voor de bewoners ook. Tot zover 'geen vuiltje
aan de lucht.
Maar Wiso Split ging in beroep en toen werd de zaak ingewikkeld.
De voorzitter van de Raad van State vroeg een advies aan VROM
en dit advies stelde de provincie in het ongelijk. De gedane metin-
gen zouden ondeugdelijk zijn en er wordt getwijfeld aan het feit of
actieve verbranding wel voor overlast zorgt.
Tijdens dezitting voor deRaad van State volstond de provincie met
een uiterst summier verhaaltje, waaraan nog de opmerking wsrd
gekoppeld dat men vragen van deRaad van State gaarne zou be-
antwoorden. Waarop deze laconieke houding gebaseerd was, is
onduidelijk.
Om te beginnen vormt de kwestie Wiso Split een voorhoedege-
vecht in de strijd tussen economisch belang en het (leef)milieu. Er
bestaan nog geen automatismen waarop je als overheid kunt te-
rugvallen. Dat bleek toen de provincie een jaar geleden een vorm-
fout maakte door te dreigen met een verbod op actief verbranden.
Maar de volgende dag moest al erkend worden dat daarvoor nog
geen juridischebaSfs bestond. En ook moest men al in een eerder
stadium toegeven dat de metingen beter zouden kunnen. „Maar
ja: dan moet je heel lang meten en dat is erg duur. Bovendien heb-
ben we maar één meetwagen", luidde toen het argument.
De^ provincie heeft daarmee te zeer de indruk gewekt erop te ver-
trouwen dat de algemeen heersende milieu-euforie wel de door-
slag zou. geven. Die houding van de provincie, voortkomend uit
praktische overwegingen, is nu afgestraft. Wie in het belang van
het milieu bedrijven wii aanpakken, moet goed beslagen ten ijs ko-
men, j p

De verwarring rond Wiso
Split is compleet. En dat ter-
wijl de zaak aanvankelijk zo
eenvoudig leek. Het bedrijf
begon in 1988 met een
nieuw procédé waarbij de
verbranding van mijnsteen
voor de gravelproduktie
werd opgevoerd. Dat leidde
tot klachten van omwonen-

Plat du jour

Prijsvraag
't' °\epudens de nationale Apo-
Ve eek kon het Publiek alle
W. Pilletjes, poedertjes en

naar de
hu eken. Daaraan was een
liga r̂aa 9 gekoppeld over de
to de £*sc'le hoeveelheden die
krs Ze rnanïer bij de verstrek-
kQ ®eretourneerd werden. Me-
tnst,M' van der Broek uit de
ty ,:a'straat in Hoensbroek
Ie , et haar gok het dichtst bij

82,5 kilo-
'e<W " *nnaar van de kleur-
k o T}pd voor kinderen werd
kr^htJo.rige Roger Souren,
'iitau 9 v<m de basisschool
*9 e in Nuth (zie f°to)- Nu
'109^n Prijsvraag over hoeveel
*ihiJ\rn geneesmiddelen de
1 cjg efde Nederlander niet

vuilnisbak gooit.

Goud
%l®*haerd is goud waerd,
W, men hem zelfheeft ge-
Sop an£ handwerkhaai'neV.^ °aom. Helaas moeten

die wat al te
l^aic „f1!1 stapel zijn gelopen
Sh Qa,ervinden dat e gouwe
i elc if loes 'n zjwaor hypo-
S-bet) mensen bij wie ze
iJitvn?19 doen over de benar-
r en y edenken sjprèke is zil-SenHue9e is 9oud. De aan-\en ,e.bankbeambte ontdekt
* Q0,.,,ie oofc al dat men ieë-H nm? Her3 kan belaove enN>p „fes, 9èue- Da kriet me e

9-9et 3,Ce en e züvere wat-
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Protest tegen komst
afvalfabriek Beitel

IVN vreaal gevolgen voor milieu

g°eu>oners van de Hekberg-
ïe(?a£ in Hoensbroek zijn diep-
\J?efd na de diefstal van een
hfo.j? uit de voortuin van de
ijj l"e Stuurman op nummer

Het beeldje, een lezend
L sJe, werd gemaakt door me-
Pcw i° Stuurman. De hele buurt
Yj.. "-et kunstwerk in haar hart
L °ten. Maar onverlaten heb-
Og 7,e' beeld in een onbewaaktn°.ifc van de sokkel gehaald

is het meisje spoor-W- Wie weet waar het beeld
D^ bevindt, wordt verzocht

Qezwinde spoed contact op
H enen met defamilie Stuur-n- 045-211561. De hele buurt
t eeuwig dankbaar zijn. Van onze verslaggever zijn zorg over de plannen van Me-

trex uit.
HEERLEN - Het ministerie van
VROM moet geen vergunning verle-
nen aan het bedrijfMetrex voor het
starten van een afvalverwerkingsfa-
briek op het Heerlense industrieter-
rein De Beitel. Het Heerlense IVN
vreest dat een grote hoeveelheid
vrijkomend gips niet afgezet kan
worden.

" In de openba-
re bibliotheek
van Brunssum
is momenteel een
expositie te be-
zichtigen over
de bevrijding
van die plaats
door de Ameri-
kanen in 1944.

De gratis toe-
gankelijke ten-
toonstelling is
vooral bedoeld
om de jongeren
bewust te maken
van deze belang-
rijke historische
gebeurtenis.

Opmerkelijke
expositiestuk-
ken vormen tal
van miniaturen
van oorlogsvoer-
tuigen uit de
Tweede Wereld-
oorlog en een
compleet uitge-
ruste soldaat.
Ook laat de ex-
positie zien hoe
de Gl's op 19
september '44
over de Rim-
burgweg Bruns-
sum binnentrok-
ken:

Deze modellen,
maar ook fotose-
ries en ander do-
cumentatiema-
teriaal, unifor-
men en uitrus-
tingsstukken,
kunnen tot 12
mei worden be-
wonderd.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Provincie
zwijgt over
Wiso Split

In een brief aan het ministerie
spreekt het Instituut Voor Natuur-
beschermingseducatie deze week

Volgens het IVN wil Metrex op de
Beitel door verhitting metalen als
kobalt en nikkel halen uit chemi-
sche afvalstoffen. Daarbij zouden
reststoffen als verontreinigd zwa-
velzuur vrij komen, maar met name
ook wekelijks 82 ton gipsafval. Het
IVN hekelt het feit dat Metrex geen
harde garanties geeft dat voor het
gips constant afnemers zijn. Boven-
dien mag maar een beperkte hoe-
veelheid gips in het bedrijf zelf wor-
den opgeslagen.

Roemenië
iipPropos dankbaar. U herin-
-4^ zich ongetwijfeld nog de
\Jmel- en kledingactie voor
Vpenië- We hebben toen al di-kjj.. e keren gemeld dat Lim-

Se burgers bedaiikbriefjes
\®*n uit dat geteisterde land.
eiie?,r we kunnen er nu weer
9ej niet omheen. Met enige re-
%f at arriveren ter redactie

ntjes van mensen die ons
Hh' Vieten dat ook zij een briefkj en gekregen. Dat gevoegd
\t,en telefoontje dat gisteren
\ erikwam van een verder
hymle'ni te blijven vrouw,H^mt de aanleiding voor dit
Jqj *?" „Ik wil even laten weten
%n keric'lt Qehad dat
\y, Pakje is aangekomen. Veel

dSen sturen niets op, omdat
*%riiCen at 'lei f°c'l n*et aan'
I_e( "einu> dat hoeft helemaal
\?3aar te zijn. En voor mij is
t^ eens aangetoond wat voor

ede organisatie het Rode
&i e j

s is." Daar kunnen weao.n toevoegen.

KERKRADE - De gemeenteKerk-
rade gaat 400.000 gulden uitgeven
om een meerjarenplan op te zetten
voor het rioleringsstelsel. De gege-
vens zullen in een geautomatiseerd
systeem worden ingevoerd. Herbe-
rekingen van kosten moesten tot nu
toe handmatig gebeuren.

Landgraaf rekent
op extra banen

In verband met reorganisatie ambtelijk apparaat

Dinsdag werd bekend dat het mi-
nisterie van VROM de Raad van
State adviseert om het aan Wiso
Split oplegde verbod te vernietigen.
Dit, omdat de metingen waarop dit
besluit was gebaseerd volgens deadviseur Milieubeheer van VROM
onjuist zijn.

KERKRADE - Gedeputeerde Sta-
ten nemen nog geen nieuw stand-
punt in over de actieve verbranding
van steenkool door Wiso Split.

Vier ton
voor plan
riolering

GS wachten met een reactie op het
advies totdat de afdeling recht-
spraak de geschorste behandeling
van de beroepsprocedure weer
voortzet. In het verleden had de pro-
vincie Wiso Split gedreigd met slui-
ting. Het bedrijf mocht niet verder
gaan met het actief verbranden van
steenkool voor de produktie van
gravel. Gezondheidsklachten van
bewoners uit Kerkrade waren aan-
leiding voor het verbod.

üind vorig jaarwaren er vooral pro-
blemen met de afdeling Sociale Za-
ken. Nieuwe functiewaarderingen
riepen toen verzet op bij een groot
aantal ambtenaren. Maar die zijn nu
volgens Bonten in goed overleg met
de betrokkenen grotendeels opge-
lost. Bij de gemeenteLandgraaf zijn
220 ambtenaren werkzaam.

huisvesting. Bonten: „We mogen er-
van uitgaan dat we het nieuwe per-
soneel en ook het toenemend aantal
personen met stageplaatsen niet
kunnen onderbrengen in de be-
staanderuimten. Een serieuze over-
weging is om boven op ons gebouw
een vleugel te plaatsen."
Het reorganisatieplan dat door de
gemeente is opgezet met advisering
van een extern bureau uit Onder-
banken, is in een betrekkelijk korte
tijd uitgevoerd. Er werd in drie fa-
sen gewerktwaarbij het doorlichten
van de bestuurstop en het midden-
kader het eerste aan de beurt kwa-
men. Daarna volgden de lagere
echelons.

Van onze verslaggeefster

Verpaupering
Niet alleen het centrum van de stad
en dat van Hoensbroek worden aan-
gepakt, ook zullen de winkelcentra
Heerlerheide, Heksenberg, Vriehei-
de, Heerlerbaan en Molenberg ver-
beterd moeten worden. De verpau-
pering van de Akerstraat-Noord zal
tegen gegaan worden.
De coalitie, die er overigens serieus
rekening mee houdt, dat het grote
subtropische zwembad niet door-
gaat, vindt dat de huisvesting van
de Stadsgalerij moet worden uitge-
breid. Dan kan het aanbod worden
verbreed en met behulp van spon-
sors een jaarlijkse internationale
tentoonstelling worden gehouden.
De coalitie wil ook het aantal ge-
meentelijke diensten verminderen.
Voortaan zal bovendien elke raads-
fractie in elke commissie vertegen-
woordigd zijn.

De coalitie wil ook een milieube-
leidsplan opstellen dat moet leiden
tot een planmatige verbetering van
het milieu via meerjarenplannen.
Als belangrijk instrument wordt ge-
noemd het bevorderen van een
goed milieubesefvia voorlichting.
Ook sociale vernieuwing krijgt een
belangrijke plaats. Naast de wijkge-
richte aanpak, zoals die nu in Zes-
wegen uitgeprobeerd wordt, wil
men arbeidspools opzetten. Verder
moeten bedrijven die subsidie krij-
gen of aan wie een werk gegund
wordt, verplicht gesteld worden een
bepaalde percentage langdurig
werklozen in te zetten.

Daklozen
De politie moet meer de wijken in,
reden waarom op voorhand de
steunpunten in Hoensbroek en
Heerlen-Noord gehandhaafd blij-
ven. Verder wordt opgemerkt dat
het probleem van de daklozen sterk
toeneemt, en dat voorkomen moet
worden dat hèt probleem nog toe-
neemt door de sluitingvan Heister-
berg.

In hun coalitieprogramma constate-
ren PvdA en CDA dat voorkomen
moet worden dat de hulpverlening
en de politie elkaar in hun taakuit-
voering op het gebied van de drug-
overlast belemmeren. Er wordt ge-
pleit voor een regionale afstemming
van het drugbeleidvia het Streekge-
west.

Dit stellen CDA en PvdA in hun
coalitieprogramma voor de komen-
de vier jaar, dat in ieder geval niet
gesteund wordt door de Socialistie-
se Partij en de Groepering Heerlen-
Noord. De overige fracties zullen
vrijdag laten weten of ze toetreden
tot decoalitie.,

deel van deze extra formatieplaat-
sen is dat er een interne opleiding
plaatsvindt en dat er ervaring opge-
daan wordt binnen de organisatie.
Dat heeft ook weer te maken met
het streven van de gemeente om
steeds meer bedrijfsmatig te gaan
werken en om de promotiekansen
van onze mensen te bevorderen."
Het plan van de arbeidspooling is
voor het grootste gedeelte finan-
cieel gedekt door allerleibeschikba-
re subsidies. Nog niet gedekt is de
met de personele uitbreiding ge-
paard gaande vergroting van de

Geen winkels
op K3-lokatie

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - Op de plaats van het
voormaligeK3-gebouw komen geen
winkels, zoals de lokale partij Bur-
ger Belangen dat wilde. De gemeen-
te Kerkrade kiest voor om woning-
bouw in de sociale huursector. Uit
het fonds stads- en dorpsvernieu-
wing zullen hiervoor 220.000 gulden
gehaald worden. Daarmee is de ver-
huizing van het grootwinkelbedrijf
Aldi naar de Zonstraat voorgoed
van de baan.

Een ander plan van Landgraaf is het
instellen van arbeidspooling. Dat is
volgens de wethouder een soort al-
gemene dienst waar jonge mensen
kunnen instromen, die dan op di-
verse plaatsen binnen de gemeente
roulerend inzetbaar zijn. „Het voor-

Ervaring

Om een aantal beleidswensen te
kunnen realiseren zijn nieuwe for-
matieplaatsen broodnodig bij het
gemeentelijk apparaat. „Te denken
valt bijvoorbeeld aan plaatsen bij de
milieudienst en bij de OGB. Want
de inning van de OGB zullen wij in
1992 zelf moeten gaan doen. Op dit
moment kunnen wij niet aangeven
om hoeveel plaatsen het structureel
gaat. Om een voorbeeld te noemen:
wij hebben geen eigen stedebouw-
kundige. In ieder geval moet er per
jaar een miljoen gulden beschik-
baar komen om de beleidswensen
te kunnen uitvoeren", aldus Bon-
ten.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De reorganisatie
van het ambtelijkapparaat in de ge-
meente Landgraaf levert minimaal
vijf en mogelijk zelfs tien extra ar-
beidsplaatsen op. Ook denkt de ge-
meente het bestuurscentrum te
moeten uitbreiden. Dat maakte wet-
houder JanBonten gisteren bekend
tijdens een persconferentie. De in-
grijpende reorganisatie vergde an-
derhalfjaar.

In heel Nederland zijn de riolerin-
genverouderd. Omdat de capaciteit
vaak niet berekend is op de groei
van de steden, ontstaan allerlei pro-
blemen. Ook Kerkrade wil nu-pre-
cies weten wat er aan voorzieningen
is en in welke bouwtechnische toe-
stand ze verkeren. Daartoe werd in
1986 aleen controle verricht met be-
hulpvan een video-camera. Er werd
toen onder meer circa 23 kilometer
riolering bekeken, ouder dan veer-
tig jaar. De kosten hiervan bedroe-
gen toen bijna een ton.

LimburgsDagbladvoor Oostelijk Zuidlimburg
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Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

De coalitie gaat de criminaliteit en
overlast door druggebruik en -han-
del in Heerlen zeer hard aanpakken.
(Horeca)bedrijven die betrokken
zijn bij drughandel zullen nog snel-
ler hun vergunning kwijtraken en
huiseigenaren wordt dringend ge-
vraagd huisdealers te weren of uit te
zetten.

Steunfraude
in Landgraaf

LANDGRAAF - De sociale recher-
che van Landgraaf heeft deze week
proces-verbaal opgemaakt tegen
twee inwoners uit die plaats wegens
steunfraude.
De verdachten, dieeen uitkering ge-
noten, bleken acht maanden in
Duitsland gewerkt te hebben. Hun
verdiensten gaven ze niet op.

Donderdag 26 april 1990 "9
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De Heer is mijn Herder
(haar Psalm 23 : 1)

Na een werkzaam leven en een rustige levens-
avond, onder de goede zorgen van Bejaardencen-
trum 'De Schutse in Hoensbroek, is in vrede ont-
slapen in haar 92e levensjaar, onze allerliefste tante

Everdina Steenwijk
weduwe van

Andries de Vries
voorheen koster

De Goede Herder-kerk Hoensbroek
Wij zullen haar missen.

Familie Steenwijk
Familie de Vries

Brunssum, 24 april 1990
Corr.-adres: Merkelbeekerstraat 57
6441 KJ Brunssum
De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag as.
om 11.00 uur in De Goede Herder-kerk, Kastanje-
laan in Hoensbroek. De dienst zal worden geleid
door Ds. I. van de Pol.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de Alge-
mene Begraafplaats, Marebosjesweg, Treebeek.
Gelegenheid tot afscheid nemen van tante Dina is

-mogelijk van half zes tot half zeven in de rouwka-
mervan het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.

t
Na een korte zware ziekte overleed vandaag mijn
lieve man, onze goede vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer en oom, de heer

Gérard Schafers
voorzien van de h. sacramenten der stervenden in
de leeftijd van 79 jaar.
Wij zullen hem zeer missen.

Maria Schafers-Zelissen
Erich Schafers
Mia Schafers-Palmen
Claudia en Ron
en verdere familie

5135 Selfkant-Schalbruch, 24 april 1990
lm Steg 2
De begrafenis Zal plaatsvinden op zaterdag 28 april
1990 om 11.00uur vanaf de ingang van het kerkhof.
Aansluitend de plechtige eucharistieviering in de
kerk van St. Peter en Paul te Schalbruch. De dode-
wake wordt gehouden op vrijdag 27 april 1990 om
19.00 uur in dekerk van St. Peter en Paul.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.

—_

Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan heeft,
delen wij u met droefheid mede dat, na een leven
van zorg en aandacht voor allen die hem dierbaar
waren, van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader en fijne opa

Willem Hubertus
Van Laar

echtgenoot van

Elisabeth Maria Hubertina
Hendriks

in de leeftijd van 72 jaar.
Meeuwen: E.M.H. Van Laar-Hendriks

Valkenburg: Finy Drummen-Van Laar
SjefDrummen
Lilian - Peter
Saskia - Hay

Berkel en Rodenrijs: Jacq Van Laar
Magda Van Laar-Ramaker
Koen
Arme

Oirsbeek: Henk Van Laar
Bertine Van Laar-Geurten
Sjors

's-Hertogenbosch, 24 april 1990
Dorpsstraat 111, 4268 GH Meeuwen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 27 april om 11.00 uur in de parochiekerk
H. Rosa a Lima, Sibberkerkstraat 42, Sibbe-Val-
kenburg a.d. Geul, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op het parochiekerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar vanaf 10.40 uur gele-
genheid is het condoléanceregister te tekenen.
Pa is opgebaard in het mortuarium aan de Azalea-
straat 39 te Wijk en Aalburg.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden donderdag
van 19.00 tot 20.00 uur.
Wilt u indien wij u vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig be-
schouwen.

" t
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die

?'haar dierbaar waren, is tot onze grote droefheid ge-
-heel onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve
vrouw, onze goede moeder, schoonmoederen oma

Maria Lucie Horssels
echtgenote van

Joseph Johannes Cox
" Zij overleed voorzienvan de h. sacramenten op de
leeftijd van 71 jaar.

Buchten: J. Cox
Grevenbicht: P. Cox

Buchten: Merian
Buchten: Jos en Ada

Roosteren: J. Cox
L. Janssen
Danielle

j 6122 CC Buchten, 24 april 1990
■ Dorpstraat 86
| De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
I fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 28 april om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Catharina te
Buchten.
Geen condoleance.
In de avondmis van vrijdag om 19.00 uur zal de
dierbare overledene herdacht worden in voor-

J noemde kerk.
" Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
\ te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.
I

Bedankt
. Dank aan u allen, die wij niet persoonlijk kunnen
" bedanken, omdat wij u niet kenden of uw adres
l niet konden achterhalen, voor de bloemen, de
kaartjes, de gavenvoor h. missen, uw aanwezigheid
en medeleven betoond bij het overlijden en de be-
grafenis van

Twan Moonen
< Wij nodigen u uit a.s. zaterdag 28 april 1990 om
j 19.00 uur samen met ons de plechtige zesweken-
| dienst te komen vieren in de parochiekerk van De
\ Blijde Boodschap te Rolduckerveld-Kerkrade.

Mevrouw R. Belski-Bok
Kinderen Moonen

" Kerkrade, 26 april 1990
Corr.-adres: Plesmanweg 81 te 1945WL Beverwijk.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid geno-
men van mijn lieve man, onze goede vader, schoon-
vader, opa en broer

Jakob Jozef Severins
echtgenoot van

Eliza Mingers
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 76 jaar.

Kerkrade: E. Severins-Mingers
Kohlscheid

Dld.: Dora en t Heinz Höving-Severins
Kerkrade: t Enny enLothar Hartung-Severins
Kerkrade: Hans en Ali Severins-Hodiamont
Kerkrade: Wim Severins
Kerkrade: Frans en Leida Severins-de Jong

Keulen Dld.: Marian en Ferddi
Schwister-Severins
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Severins
Familie Mingers

Kerkrade, 24 april 1990
Hertogenlaan 427
Corr.adres: Bergeikstraat 25, 6471 CS Kerkrade
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zater-
dag 28 april a.s. om 12.00 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst aldaar om 11.45 uur.
Vrijdag 27 april zal de overledene bijzonder worden
herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in de
parochiekerk Blijde Boodschap te Kerkrade, Dir.
v.d. Mühlenlaan.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont. Gelegenheid totafscheidnemen van 18.00tot
19.30 uur.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

t
Na een moedig gedragen lijden isheden ingeslapen
mijn lieveman, onze papa, opa, broer, zwager, oom
en neef

Frits Frederik
Hendrik Dücker

oud-administrateur van de gemeentepolitie
in Sittard

in de leeftijd van 77 jaar.
echtgenoot van

Maria Hendrika Dolmans
Sittard: mevr. M.H. Dücker-Dolmans

Capelle a/d IJssel: Lilian Dücker
Sanny, Bart

Troyes (F.): Ingrid Brockly-Dücker
André Brockly
Saskia, Debby
Familie Dücker
Familie Dolmans

6131 JS Sittard, 25 april 1990
Julianaplein 21
Hedenavond, donderdag, is er gelegenheid tot af-
scheidnemen in de rouwkapel van het Maasland-
ziekenhuis te Sittard van 17.30 - 19.00 uur.
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 28 april om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Petrus (grote kerk) te Sittard,
waarna aansluitend de krematie plaats zal vinden
in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen om 15.30 uur.
Geen bezoek aan huis, geen bloemen, gaarne h.
missen.
Voor aanvang van de eucharistieviering is er gele-
genheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Kom, grijp mijn hand,
ga met mij mee, Heer,
naar de morgen,
van een nieuwe dag.

Hierbij delen wij u mede dat in de gezegende leef-
tijd van 90 jaar, na een liefdevolleverzorging in de
Lückerheidekliniek, voorzien van de sacramenten
der zieken is overleden, mevrouw

Gertrud Jansen-Corall
echtgenote van wijlen

Coen Jansen
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Fam. Corall
Fam. Jansen

Kerkrade, 25 april 1990
Corr.adres: Bremen, Pricksteenweg 66,
6462 BN Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 28 april a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Maria Goretti, gevolgd door
de begrafenis op de begraafplaats Kerkrade-Cen-
trum.
Voor vervoer is gezorgd.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de overledene
bijzonder herdacht in de eucharistieviering in bo-
vengenoemdekerk.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden 'van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 85 jaar, onze lievezuster, schoonzuster,
tante en nicht

Anna Schattenberg
weduwe van

Martin Bergmans
In dankbare herinnering:

Geleen: Marianne en Jo
den Rooijen-Bergmans
Bert-Thijs
Familie Schattenberg
Familie Bergmans \

Sittard, 25 april 1990
Corr.adres: Dr. Poelslaan 3, 6162 BE Geleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 28 april a.s. om
11.00uur in de dekenalekerk van de H. Petrus (gro-
te kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-
dentijdens de avondmisvan vrijdag 27 april a.s. om
19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Omdat het onmogelijk is, iedereen persoonlijkte bedanken voor de war-
me belangstelling en medeleven, ondervonden tijdens de ziekte, het over-
lijden en de begrafenis van onze dierbare

pastor
Sjir Vandenbooren

zeggen wij u langs deze weg, hoe goeden echt het was, dit te hebben mo-
gen meemaken.
De zeswekendienst wordt gehouden in de kerk van de H. Montfortparo-
chie in Hoensbroek-Zuid a.s. zaterdag 28 april om 19.00 uur.

Familie Vandenbooren
Kerkbestuur H. Montfortparochie

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid geven wij kennis, dat naeen werkzaaam^en liefdevol leven
voor het gezin, dat alles voor hem betekende, toch nog onverwacht van
ons is heengegaan, mijn lieveman, onze zorgzame vader, schoonvaderen
opa

Johannes Hubertus
Roes
echtgenoot van

Maria Henriette Engelberts
Hij overleed op 65-jarige leeftijd, voorzien van de h.h. sacramenten

Heerlen: M.H. Roes-Engelberts
Landgraaf: Paula Bremen-Roes

Frans Bremen
Torn en Paul

Landgraaf: Peter Roes
Kitty Roes-Eckfeld

Tilburg: Hans Roes
Marjolein Feith
Raf en Sabijn

Urmond: JoostRoes
Dorine Roes-Moonen
René

Heerlen, 21 april 1990
Op wens van de overledene heeft de crematieplechtigheid in besloten fa-
miliekring woensdag jl. plaatsgevonden.

Dankbetuiging
—1 ■""" Voor de vele blijken van medeleven en hartelijkheid on-

dervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden en de be-
grafenis van onze dierbare vader, schoonvader en opa

Frans Hubert
Joseph Haas
weduwnaar van

Maria Hubertina Vliegen
betuigen wij u onze welgemeende dank

Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden a.s. zaterdag 28 april
om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te
Bom.

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de
enorme belangstellingbij het overlijden en de crematie van onze onverge-
telijke man, vader, schoonvader en opa

Jeu Helgers
willen wij u langs deze weg onze oprechte dank betuigen.
Uw aanwezigheid in de kerk en het crematorium, uw bloemen, schriftelij-
ke en persoonlijke condoleances hebben ons goed gedaan.

E. Helgers-Bron
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 28 april
om 19.00 uur in de St.-Jozefkerk te Brunssum.

f
Bedroefd delen wij u mede, dat heden in zijn 93e levensjaar van ons is
heengegaan, gesterkt door het h. sacrament der zieken, na een godsvruch-
tig en dienstbaar leven, mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootva-
der

Joannes Albertus
Gehlen !

geboren te Montfort op 16 juni 1897 . ,
ridder in de Orde van Oranje-Nassau

ereburger van Geleen
echtgenoot van

Victorine Henriette Baggen
Geleen: Victorine Gehlen-Baggen
Venlo: An Brand-Gehlen

JaapBrand ,
Arme en Jap, Monica en Erie
Lidwine en Réné, Cécile, Leo en Fernanda

Heerlen: Ton Gehlen
Hanneke Gehlen-Moerdijk
Benita en Pieter, Natasja en Bart
Barbara en Alexander, Sjang

Eindhoven: Marlein Lucassen-Gehlen
JanLucassen
Jeroen en Ellen, Heleen, Hanneke, Saskia

6162 AG Geleen, 24 april 1990
Rijksweg Noord 191 ■
De uitvaart zal plaatshebben op zaterdag 28 april as. De plechtige eucha-
ristieviering is om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.H.Marcellinus
en Petrus, Marcellienstraat, Geleen, waarna de begrafenis op de r.k. be-
graafplaats, Oud-Geleen.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk vanaf 9.45 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een avondmis worden opge-
dragen op vrijdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Van vader kan afscheid worden genomen in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis in Geleen, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Geen bezoek aan huis.

Met droefheid vernamen wij dat onverwacht, maar in alle rust, op 92-jari-
ge leeftijd is overleden de heer

J.A. Gehlen
oud-gemeentesecretaris van de gemeente Geleen

Hij zal in onze herinnering voortleven als een zeer deskundig en plichts-
getrouw ambtenaar, die ook na zijn pensionering steeds geïnteresseerd
bleef in het wel en wee van de gemeente Geleen.

Burgemeester en wethouders van Geleen,
mr. J.G.M. Lurvink
De secretaris,
J.H. Glaesmaekers

Geleen, 24 april 1990

f
Het overweldigende medeleven dat wij mochten ontvangen bij het over-
lijden en bij de begrafenis van onze goede moeder en oma

Anna
Steinschuld-Jorissen

was voor ons een grote steun en troost.
Hartelijk dank hiervoor.

Kinderen en kleinkinderen
Bocholtz, april 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 29 april as. om
11.30 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz.

tLéon Pfennings, 22
jaar, Hertog Arnold-

straat 34, 6071XD Swal-
men. De afscheids-
dienst en aansluitend
crematie zal worden ge-
houden heden donder-
dag 26 april om 11.45
uur in het crematorium
Nedermaas te Geleen.

t Andreas Scheijvens,
80 jaar, weduwnaar

van Maria Pubben.
Corr.adres: Heinsber-
gerweg 49, 6045 CC
Roermond. Dè plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden vrij-
dag 27 april om 10.30
uur in de St. Stepha-
nuskerk te Heel.

t
Met droefheid geven wij kennis dat, na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor haar betekende, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, onze lieve moeder, pleegmoeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Josephina Hubertina
Zenden

weduwe van

Joseph Hubertus Gijsens
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Gulpen: Mientje Zenden-Uitdewillegen
Sjef Zenden
Stefan

Gulpen: Mariëttè Pegtol-Gijsens
t Eduward Pegtol
Jolandaen Maurits
Edward

Gulpen: Jo Gijsens
Heleen Gijsens-Rienstra
Jef,Richard en David

Gulpen: Marlies Gijsens
Jo Nix
Monique en Glenn
Familie Zenden
Familie Gijsens

6271 JB Gulpen, 25 april 1990
Pr. Ireneweg 28
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 28 april a.s. om 10.30uur in de dekenale
kerk van St. Petrus te Gulpen, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op der.k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene vrijdag 27 april om 18.40 uur in voor-
noemde kerk, waarna aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
Sjalom van de Zusters Clarissen, Hilleshagerweg
11 Mechelen, dagelijks van 17.00 tot 18.30uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn hele leven
heeft omringd, delen wij u mede datwij heden toch
nog vrij onverwacht afscheid hebben moeten ne-
men van onze dierbare broer, zwager, oom en neef

Heinie Brand
Hij bereikte de leeftijd van 70 jaar en is voorzien
van het h. oliesel.

Zijn zusters: G.W. de Jager-Brand
J. Bischoff-Brand
neven en nichten

24 april 1990
Bongardstraat 40, 6442 XC Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St. Josephkerk, aan de St. Gregóriuslaan op
de Egge te Brunssum, zal de plechtige uitvaart-
dienst gehouden worden op zaterdag 28 april om
14.00 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder te be-
danken voor het medeleven ons betoond bij
het overlijden en de crematie van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader en
opa

Frans van Maris
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

G. van Maris-Pessers
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, april 1990

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 28 april as. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Familie te Langen-
berg-Brunssum.

Enige en algemene kennisgeving
t

Waor jenu bent, kunnen we niet weten
We zullen de tijd met jou nooit vergeten
Je bent bij ons en diep in mij
zo ver weg en toch
zo dichtbij.

Bedroefd delenwij u mede dat geheel onverwach'
in de leeftijd van 83 jaar van ons is heengega3ll'
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder
groot- en overgrootmoeder

Anna Maria Elisabeth
Leenders

weduwe van

Martin Joseph Maria
Verkissen

Riemst (B.): Pierre Verkissen
Geleen; Lies Verkissen
Geleen: Mia en Jack Meijers-Verkissen
Geleen: Mai Verkissen j
Geleen: Piet en Tietje Verkissen-van derWe
Geleen: Zita en Chrit van Rens-Verkissen
Geleen: Tiny en Pim Schepers-Verkissen

Klein- en achterkleinkinderen
Geleen, 25 april 1990
Napoleonbaan Nrd. 139
Corr.adres: Napoleonbaan Nrd. 141
6163 VM Geleen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden vtf"'
den op zaterdag 28 april om 10.30 uur in de par°'chiekerk van de H.H. Engelbewaarders te Geleed
Lindenheuvel, waarna de begrafenis plaats zal v' 1)
den op de algemene begraafplaats Lindenheuve
Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. „ij
De avondmis zal gehouden worden op vrijdag *april om 19.00 uur in voornoemdekerk. nMoeder is opgebaard in het uitvaartcentrum v3j-,
Dela, Vouershof 1 te Geleen. Gelegenheid tot a'
scheidnemen aldaar, dagelijks van 18.00-19.00 u^fj

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge^°
men van hetplotselinge overlijdenvan ons gewaa
deerd lid

Cecile Meessen
Wij wensen familie, vrienden en kennissen ve
sterkte toe met dit groot verlies.

Bestuur, leden en leraressen
vereniging Ritmo
jazzballet Voerendaal .

Langs deze weg willen wij u graag oprecht danke
voor de deelneming bij het overlijdenen de begr
fenis van onze

Carla Klems
Familie Kle»»s

Landgraaf, april 1990
ofDe plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden ■,

zondag 29 april as. om 11.00uur in de parochiek^
van de H. Michael te Schaesberg-Eikske. J

iiVervolg familieberichten zie pagina,



Politie beschuldigd
van stemmingmakerij

Officier eist anderhalfjaar voor handel in drugs

jpN HAAG - Volgens CDA-woordvoerder Thijs van. Himen vormt de aanwijzing van knooppunten niet het.Uiste antwoord op de maatschappelijke en internationa-e ontwikkelingen (de verwachte concurrentie als gevolg
aïl 'Europa 1992'). Door de 'gemeentelijke' begrenzing

de knoopunten wordt teruggevallen op een indeling
tt de vorige eeuw.

De CDA-fractie in de Tweede
Kamer diende gisteren ook een
aantal wensen in. Volgens de
fractie moet voor wat betreft het
goederenvervoer per spoor ook
de lijnen Antwerpen-Weert-
Roermond, Venlo-Duitsland,
Utrecht-Maastricht-Luik en
Heerlen-Aken als hoofdtranspor-
tas worden erkend. De goederen-
spoorlijn tussen Rotterdam en
Venlo is volgens het CDA van
enorm groot belang.

CDA-woordvoerder Thijs van
Vlijmen verwees gisteren verder
met sympathie naar Belgische
pleidooien voor Intercity-verbin-
dingen Antwerpen-Hasselt-
Maastricht en Luik-Maastricht.

Jeugdige
gevangenen

ontsnapt
rADIER en KEER - Uit de jeugd-
pangenis Keerpunt in Cadier eneer zijn drie jongens in de leeftijdBn veertien en vijftien jaar ont-|)?Pt.rJ zaten in voorarrest of zaten hun
V* uit in de tuchtgevangenis. De
jegens waren bezig met onder-
JOüdswerkzaamheden en daarbij
,°est een buitendeur worden ge-

°°r de drie het seinom te ontsnap-
fll- Zij zijn nog steeds voortvluch-

Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - De VVD-fractie in
deTweedeKamer wil dat de RW
73, die Noord-Limburg een goe-
de verbinding moet geven met
Midden-Limburg, versneld
wordt aangelegd. De VVD dien-
de gisteren tijdens het beraad
van de vaste Kamercommissie
van VROM over de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening een motie
in, waarin de RW 73 wordt er-
kend als 'hoofdtransportas'.

Het kabinet heeft een aantal
spoor-, weg- en waterverbindin-
gen aangewezen als hoofdtrans-
portas. Dat betekent bijvoor-
beeld versnelde aanleg of voor
wat betreft treinverbindingen de

CDA ziet geen nut
in 'knooppunten'

VVD wil erkenning Venlo als stadsgewest

VVD-fractie
wil RW 73 snel

aanleggen
aanleg van een dubbel spoor.
Het kabinet heeft weliswaar in-
gestemd met de aanleg van de
RW 73, maar door de hoge kos-
ten, die daaraan zijn verbonden
duurt het waarschijnlijk nog ja-
ren, voordat het hele project zal
zijn uitgevoerd. De VVD wil dat
proces nu blijkbaar versnellen.
Ook het CDA in Limburg is daar
voor. Volgende week woensdag
zal de Tweede Kamer over de
motie stemmen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Het procesver-
baal tegen mijn cliënt begint met de
nodige stemmingmakerij. Verdach-
te is dit, verdachte is dat... De politie
behoort echter objectief te staan te-
genover iedere verdachte, ook al
heeft zij een redelijk vermoeden dat
de persoon in kwestie bepaalde fei-
ten heeft begaan..." Als raadsman
van een van handel in heroïne en co-
caïne beschuldigde inwoner van
Heerlen lanceerde advocaat mr Van
de Voort deze en andere verwijten
gistermorgen in de Maastrichtse
rechtszaal in de richting van de
Heerlense politie.

gen zijn geweest waarop hij tien
gram van elk aan de man had ge-
bracht met zestig a zeventig gulden
winst per gram. Volgens getuigen
was hij „een heel grote jongen"in de
Heerlense drugswereld geweest.
Zelf wilde de man daar echter niet
van weten. Hij betwistte belastende
getuigenverklaringen en schreef
eigen bekentenissen toe aan een ge-
brekkige communicatie tussen hem
en de verbalisanten. Officier van
justitiemr L. Ummels liet zich door
dat alles niet van zijn stuk brengen
en eiste een geheel onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf van anderhalf
jaar.

prikkeld hekelde hij vervolgens de-
manier waarop de politie in dezef
zaak tewerk is gegaan. Tijdens de;
verhoren was verzuimd een tolk in-,
het Papiamento bij de hand te heb-
ben, voor het bewijs waren uitslui-.
tend verklaringen van drugsver- f
slaafden aangedragen en de ver-'
dachte en diens raadsman mochtent
slechts raden welke foto's aan -die'
getuigen waren voorgelegd voor.
herkenning. „Waar zijn de mensen:
die mij als drugshandelaar hebben .
aangewezen?", vroeg verdachte zelf.;
„Ik had ze vandaag hier in de zaai--
verwacht..." - -
Raadsman Van de Voort drong er'
bij de rechtbank op aan zijn cliënt'
ten hoogste een geheel voorwaarde-
lijke straf op te leggen met de ver-.
plichting na enige tijd eigenerbewe-.
ging terug te keren naar zijn zonnig;
geboorteland. De rechtbank doet bp!;
9 mei uitspraak. , . I

Veel Limburgers
slachtoffer in

termijnhandel

Naar huis
Raadsman mr Van de Voort vroeg
tot tweemaal toe deze eis te willen
herhalen, bang als hij was de officier
verkeerd te hebben verstaan. Ge-

De verdachte in deze zaak werd 27
jaargeleden geboren in een overwe-
gend zonnig deel van het konink-
rijk. Precies twee jaar geleden
kwam hij naar Nederland om in
Heerlen in te trekken bij een daar
wonende zus. De officier van justi-
tie verweet hem tussen maart 1989
en maart van dit jaaropbetrekkelijk
grote schaal heroïne en cocaïne te
hebben verhandeld. Er zouden da-
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l invoering van stedelijke
C>,o°Ppunten0°Ppunten levert volgens het
l_. A weinig nieuws op in vergelij-

§ met de al bestaande samen-
kpingsverbanden. Ze zijn feite-,{* overbodig. Toch is de fractie

tussenmodel' bereid het aan-een van de vier Randstad-ste-
t^ en Eindhoven als knooppunt

Aanvaarden.

knooppunten stations van het In-
tercity-plus-net kunnen komen.
En dat is juist op het gebied van de
infrastructuur het enige punt
waarop het kabinet andere steden
wil uitsluiten. De andere gebieden
waarop de knooppunten bij het
toewijzen van voorzieningen kun-
nen profiteren liggen met name op
het gebied van onderwijs, cultuur
en de gezondheidszorg.

Van onze redactie economie

HEERLEN - Enige tientallen Lim-
burgers lijken in totaal voor enkele
tonnen het slachtoffer te zijn gewor-
den van duistere bedrijfjes uit Bel-
gië en West-Duitsland die zich in
onze provincie telefonisch presen-
teren als specialisten in de termijn-
handel. Deze firma's, met klinkende
namen als Money Lover en Futures
Investment stellen de argeloze par-
ticuliere beleggers telefonisch grote
winsten in het vooruitzicht, zonder
daarbij op de risico's te wijzen. In
veel gevallen blijkt het geld in een
bodemloze put te verdwijnen. Ster-
ker nog: van het oorspronkelijke in-
legbedrag is vaak niets meer over en
moet er nog geld worden bijgestort.

In de termijnhandel wordt getracht
geld te verdienen door goederen te
kopen voor levering op een later
tijdstip, met de bedoeling die goe-
deren op dat moment niet te ont-
vangen, maar meteen weer door te
verkopen. De winst (of het verlies)
zit dan in het prijsverschil tussen de
oorspronkelijke en de nieuwe trans-
actie.

Limburgse beleggingsadviseurs
zijn er inmiddels toe overgegaan
hun klanten te waarschuwen voor
de buitenlandse termijnhandelaren.
Alexander Franke van Prudential
Bache in Maastricht zegt recent te
zijn overspoeld met telefoontjes van
beleggers die slechte ervaringen
achter de rug hebben.

Vraagtekens

Slaking bij
Ford wordt
voortgezet

GENK- De werkonderbrekingen in
de Fordfabrieken in Genk blijven
doorgaan. Ruim 80 procent van de
werknemers stemde gisteren tegen
het laatste bod van de directie. ,
Het voorstel waarover de arbeiders *zich moesten uitspreken was na da- *■genlange onderhandelingen tussen»
alle partijen en de overheid fót!
stand gekomen. Het voorzag onder- «"
meer in een loonsverhoging van'
12,5 frank per uur en een produktie-1
premie tussen de 3.000 en 12.500;
frank.

Van onze verslaggever

" Pierre Meels verklaart op
het bordes van het Maas-
trichtse stadhuis dc diepere
betekenis van het schilderij,
dat hij gisteren ter onder-
steuning van zijn éénmans-
campagne tegen scheiderid
gouveneur Sjeng Kremers
mee had genomen.

Foto: WIDDERSHOVEN

Dichtende bakker
hekelt Kremers

Volgens Lonink zijn er ook andere
'vervoersknooppunten', waarmee
hij met name ook op de positie van
Venlo leek te duiden. De betekenis
van de stad (met Tegelen) als 'goe-
derendistributiecentrum' werd
door de PvdA, maar ook door an-
dere fracties waaronder het CDA
onderstreept. Lonink wil dat het
kabinet de overslag van bijvoor-
beeld volumineuze goederen naar
Venlo verplaatst, om de centrale
(regionale) functie van Venlo als
vervoersstad te versterken.

iu 0r de andere zes steden(combi-
v,les) die nu uit de boot dreigen te
sti-] waaronder Heerlen/Maa-

cht, kan dan in de nog uit te
{vnien aanvullende Vierde Nota
boy een anc^ere 'passende', soortL enregionale functie wordenbekend.

ipA-woordvoordvoerder Jan Lo-
<W sPrak zich gisteren tijdens de
Hj^tnissievergadering weliswaar

Voor het aanwijzen van (een
$v taD knooppunten, maar stelde
Vf^als het CDA dat nogal watLaStekens gezet kunnen worden\J ,de keuze van de elf 'kandida-
(L- Evengoed hadden andere ste-lle!!' E°als Venlo, uitverkoren kun-n Worden, aldus de PvdA'er.

Motie
De wens van Venlo om als knoop-
punt en als stadsgewest te worden
erkend, werd gisteren echter niet
verhoord. Wel diende de VVD een
motie in waarin Venlo als stadsge-
west wordt erkend, maar of die
haalbaar is volgende week woens-
dag is nog maar de vraag.

Isw PvdA'er sprak zich dan wel-
.aar voor de knooppunten-filo-
L le uit, maar voegde daar meteen
Vy, l°e dat dit voor de uit de boot
tic er,de steden niet mag beteke-
fl/J dat zij van voorzieningen wor-
li^ uitgesloten en dat ontwikke-
L§en in die plaatsen niet mogen

' rden tegengewerkt.

Het argument, dat de winning
van steenkool in Limburg medio
zestiger jaren volledig onrenda-
bel bleek te zijn, vindt in de ogen
van Meels geen .genade. „Dacht
jedat nu echt? De regering heeft
nota bene de invoer van Ameri-
kaanse kolen moeten subsidië-
ren."

noodzakelijk om de mijnen dicht
te gooien."

MAASTRICHT - „Sjeng, ik heb
mijn licht eens laten schijnen -
van mij mag je gaan." Pierre
Meels, in Schinnen beter bekend
als 'de dichtende bakker', heeft
er genoeg van. Met een stapel bij-
tende gedichten over de verrich-
tingen van scheidend gouveneur
Sjeng Kremers trok hij gister-
morgen naar de markt in Maas-
tricht om daar te gaan proteste-
ren tegen de benoemingvan Kre-
mers tot ereburger van de stad.

Onvoorstelbaar
„Ik vind het onvoorstelbaar dat
mensen nog altijd bereid zijn na een
paar telefoontjes hun geld aan wild-
vreemden toe te vertrouwen." De
particuliere beleggers die op die
manier hun geld stortten, werden

Profijt
he. deelt Lonink niet de visie vankabinet dat alleen in stedelijke

Wat Heerlen/Maastricht betreft kan
nog worden gemeld dat de samen-
werking met Luik en Aken met be-
langstelling door het CDA wordt
bekeken. „Zeer benieuwd" is de
CDA-fractie naar de uitwerking
van dat 'ontwikkelingsperspectief
door het kabinet, aldus de tweede
CDA-woordvoerder Jan van Noord
gisteren. Schilderij

De bakker had speciaal voor de
gelegenheid een schilderij van
de overleden schilder Hans Kou-
mans meegenomen, met daarop
afgebeeld eenknielende paus die
bezig is om de nieuwe Oost-west-
baan te kussen.

laten zitten door een kleine
groep machtigen.
„Jawel, dat is een van deredenen
waarom ik protestgedichten ben
gaan schrijven. De Nederlandse
bakkers werden een paar jaar te-
rug geconfronteerd met bromide
in het meel, dat het bakproces
zou moeten bevorderen. Daar-
over zijn van onze kant veel pro-
testen over gekomen. Gevolg:
het spul werd niet meer toege-
voegd. Voor mij was dat een dui-
delijk teken, dat je wel degelijk
iets kunt bereiken wanneer je
een vuist maakt."Staking dreigt bij

Reko en Curver

In de pamfletten, die de bakker
met gulle hand begon uit te de-
len, wordt van Kremers en zijn
beleid geen spaan heel gelaten.
De bezwaren van de bakkerrich-
ten zich vooral tegen de manier,
waarop er in Limburg na het
sluitenvan de mijnen nieuwe be-
drijven werden aangetrokken.
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*an onze redactie economie hoging van vier procent en een
volledige vijfploegendienst. Bo-
vendien moet er bij Reko in Beek
een flinke toeslag komen vanwe-
ge de slechte arbeidsomstandig-
heden aldaar. Curver en Reko wil-
len niet verder gaan dan een sala-
risverhoging van 2,5 procent.

t^pNSSUM/HEERLEN - Er
L 'Sen stakingen bij het recyc-
l^edrijf Reko van DSM in
Mir\ 6n een andere DSM-dochter
v4n er 'n Brunssum. De leden
0^ de industriebond FNV willen
f die manier hun CAO-eisen

(V cht bij zetten. De directies van
&st ren "^,e^° 's een ultimatum

'öont^ at morgenochtend af-

Onthutst
De voorbijgangers reageerden
gisteren nogal onthutst op de ac-
tie van de Schinnense bakker.
Toch was er hier en daar ook in-
stemmend gemompel te horen.
„Ik heb de volledige steun van
mijn familie," erkendeMeels met
enige vaderlijke trots. „Mijn kin-
deren hebben misschien niet de
beste vader, maar zeker óók niet
de eerste de beste."

„Kremers heeft er voor gezorgd
dat deze provincie is veranderd
in een groot militair complex.
Limburg is verkwanseld aan de
Amerikanen. De mijnschachten
zijn omgetoverd tot een enorme
opslagplaats voor van defensie.-
Bovendien was het helemaal niet

Achter de eminentie staat een
schare tevreden Limburgse poli-
tici toe te kijken, maar de tekst
op het doek oogde minder lo-
vend. Want de grieven van Meels
zitten nog een stuk dieper. Hij
voelt zich sterk betrokken bij de
gevolgen van de economische
groeivoor het milieu en verder is
hij ervan overtuigd dat gewone
mensen zich teveel op hun kop

JT tVer en Reko vallen niet onder
t Qt Srote DSM-CAO, die onlangs
W^and is gekomen. Inmiddels
Hie, al een maand lang over een
<>h,j e CAO voor deze bedrijvenVerhandeld.

HEERLEN - Een voorgenomen sta-
king bij een Torro-vestiging in Ven-
ray is gisteren op het laatste mo-
ment niet doorgegaan, nadat de di-
rectie van het concern per brief be-
kendmaakte, dat werken tot 18.30
uur alleen op basis van vrijwillig-
heid zal geschieden. Ook de directie
van de Edah heeft zich in soortgelij-
ke zin uitgelaten. Albert Heijn
maakte dat afgelopen maandag al
bekend.

Na brief directie

Winkelstaking
in Venray
afgeblazen

W*^V wil een éénjarige CAO,
Vjjj 'Jl Curver en Reko afspraken
Vef !jn maken voor 21 maanden.I aer ei st deFNV een salarisver-,

? Onderhandelaar P.
j*eij van Curver (rechts)reeg gisteravond voor

start van de vijfde
)-AO-onderhandelings-
onde symbolisch een af-Q-lernmer van eigen ma-e"j aangeboden dooren van de bij Curver

perkende FNV-kaderle-cten.
F °to: CHRISTA HALBESMA

Edah en Torro behoren tot de Ven-
dex Food Group. Volgens Edah-di-
rectiesecretaris A. Grimberg staat
nog niet vast dat alle filialen van de
verruiming gebruik zullen maken,
maar heeft het concern ongerust-
heid bij de werknemers willen weg-
nemen. Zoals bekend zijn de bon-
den tegen het 'Albert Heijn' voor-
stel.

Donderdag 26 april 1990 "11
Limburgs dagblad provincie

na enkele dagen alweer gebeld met
het verzoek om geld bij te storterv
'Het zit even tegen', hoorde de klant,
dan als argument, 'maar als u nu bij-#
stort kunt u onmiddelijk profiteren'
van een interessante beweging op
de cacao-markt'.

Uiteindelijk verliezen volgens Fran-',
ke veel klanten zodoende hun inleg.'
De enigen die echt verdienen zijn dei
buitenlandse firmaatjes, die aan-;
zienlijke commissies op iederei
transactie kunnen innen.

Inschrijving
De beleggingsadviseurs adviseren,
iedereen die met dergelijke voor--
stellen gebeld wordt, te controleren!
of deze instelling is ingeschreven bijj
de Vereniging voor de goederenter-:
mijnhandel. De meeste gerenom-:
meerde instellingen zijn daarbij:
aangesloten.
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In de leeftijd van ruim 81 jaar, maar voor ons te
vroeg, overleed, voorzien van de h.h. sacramenten
der zieken, onverwachts onze onvergetelijke moe-
der en fantastische oma

Theodora Christina
Troost-Spook

sedert 1968 weduwe van

Gérard Jules Bernard Troost
■

Nijmegen, 23 april 1990
6417 BL Heerlen

Akerstraat 99: J.M. Troost
H.E.M. Troost-Spanjers

Utrecht: Liesbeth
Rotterdam: GeertJan
Maastricht: Marieken
Maastricht: Ingrid

De plechtige requiemviering zal worden gehouden
op zaterdag 28 april om 12.00 uur in de parochie-
kerk van O.L.Vrouw van Fatima, Thijmstraat te
Nijmegen.
Aansluitend zal de bijzetting plaatsvinden in het fa-
miliegraf op de begraafplaats Jonkerbos, Winkel-
steegseweg te Nijmegen (Hatert).
Geen bezoek aan huis.

" Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deel-
neming ons betoond bij het overlijden en de
begrafenis van mijn dochter, onze zus, nicht
en tante

Keetie Op den Kamp
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevrouw Op den Kamp
en familie

Kerkrade, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 28 april as. om 19.00 uur
in de dekenalekerk St.-Lambertus te Kerkra-
de-Centrum.

Dankbetuiging
Bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader en opa

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

Jo Robroek-Logister
Elly, Richard
Claudia
José, Herman
Charon, Jill, Glynis

Heerlen, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 28 april as. om 19.00uur in de parochi-
kerk van de H. Drievuldigheid te Schaesberger-
veld-Heerlen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van mijn
lieve echtgenote, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma

Mia Walstock-Jaspers
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

L. Walstock
kinderen en kleinkind

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 29 april as. om 11.30uur in deparochiekerk
van St.-Joseph te Broekhem-Valkenburg.

Langs deze weg willen wij iedereen persoonlijk be-
danken voor het medeleven ondervonden bij het
overlijden van mijn dierbare man en onvergetelijke
vader

Jack Gelissen
alsmedevoor de vele bloemen en condoleances en
uw aanwezigheid bij de begeleiding naar zijn laat-
ste rustplaats. Een bijzonder woord van dank aan
defamilie, vrienden, buurtgenoten, collega's en be-
kenden

Itie
Mirjam, Paul, Peter
Gelissen

Stem, april 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 29 april as. om 11.00 uur in de St.-Martinus-
kerk te Stem.

Langs deze weg willen wij u graag oprecht danken
voor de deelneming bij het overlijden en de begra-
fenis van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Henriette
Übaghs-Steinbusch

echtgenote van
Harrie Übaghs

H. Übaghs
kinderen en kleinkinderen

Übachsberg, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 29 april as. om 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Bernardus te Übachsberg.

t
Nog vol goede moed en met de vaste wens om nog
veel langer bij ons te blijven is ma na een dapper
gestreden strijd van ons heengegaan.
Wij zullen

Loes Appels
weduwe van

Wim Dijs
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster en
tante heel erg missen.
Dinsdag is zij in haar eigen vertrouwde omgeving
in ons bijzijn op 62-jarige leeftijd overleden.

Usquert: Carla, Kees, Liza, Anna
Kerkrade: Wim, Sandra, Lars

Vaassen: José, Léon, Martijn
Heerlen: Anita, Toon, Erik

Badhoevedorp: Wil, Bart, Judith, Frederique

24 april 1990
Palestinastraat 191, 6418 HE Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden in
de St.-Andreaskerk, Palestinastraat 236 teHeerlen,
op zaterdag 28 april om 11.00 uur, waarna begrafe-
nis op het kerkhof Heerlerbaan.
Condoleance in de kerk, vanaf 10.40 uur.
Op vrijdagavond is er om 19.00 uur een avondmis
in voornoemde kerk.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een iederpersoonlijk te
bedanken voor het medeleven ons betoond bij het
overlijdenen de crematie van

Elisabeth
Molenaar-Schlagbömer

willen wij u langs deze weg hartelijk danken.
B.A. Molenaar
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Schaesberg, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 28 april as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Barbara te Schaesberg-Kakert.

Dankbetuiging
Ook in naam van mijn kinderen wil ik iedereen van
harte danken dieop enigerlei wijze zijn/haar mede-
leven heeft betuigd bij het overlijdenen de begrafe-
nis van mijn lieve man

Hub
in het bijzonder bestuur en leden van de buurtvere-
niging De Watertoren.
As. zondag wordt om 11.00uur in deSint-Jozefkerk
van Heerlerbaan de zeswekendienst opgedragen.

Mevrouw H. Hendriks-Schmetz
Heerlerbaan, 26 april 1990

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de crematie van mijn
lieve echtgenote, onze moeder en oma

Keeta Theunissen
betuigenwij hierbij onze dank.

W. Claus
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienstzal worden gehouden
op zaterdag 28 april as. om 19.00 uur in de Grego-
riuskerk te Brunssum.

Dankbetuiging
Voor de vele blijkenvan deelneming ondervonden
bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgza-
me pap en opa

Lei Vleugels
betuigen wij onze oprechte dank.

Mia Vleugels-Houben
kinderen en kleinzoon

Geleen, april 1990
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 29
april 1990 om 11.30 uur in deChristus Koningkerk,
Kluis-Geleen.

De plechtige eerste jaardienst voor onze moeder,
schoonmoeder en oma

Gertrud de Lorijn
zal plaatshebben op zaterdag 28 april as. om 19.00
uur in de kerk van St.-Vincentius a Paulo te Rum-
pen-Brunssum.

Kinderen en kleinkinderen
Brunssum, april 1990.

I ï~
De eerste jaardienstvoor

Anna
Waltmans-Stevelmans
vindt plaats op zaterdag 28 april as. om 19.00 uur in
de St.-Jozefkerk te Brunssum.

J. Waltmans-Schuivens
J. Waltmans-Luijten
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Drfar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Maria Elisabeth
Stelten-Cleven

betuigen wij hiermee onze hartelijke dank.
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 29 april om 9.30 uur in deparochiekerk
van de H. Catharina te Grevenbicht.

Wij danken u allen voor de hartelijke
condoleances, bloemen, h.h. missen en
begeleiding naar de laatste rustplaats
van onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Mia Hellenbrand-Quix
De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 28 april 1990 om
19.00 uur in de Christus Hemelvaartkerk
te Vrangendael-Sittard-

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling ondervon-
den bij het overlijden en de begrafenis van onze
moeder en oma

Helena
Janssen-Urlings

betuigen wij onze welgemeende dank.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 28 april om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Catharina te Grevenbicht.

Groot is de leegte
die hij achterliet.

Op 29 april is heteenjaar geleden datwij
afscheid namen van hem die ons zo dier-
baar was

Tonnie Bux
De eerste jaardienst wordt gehouden op
zondag 29 april as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Augustinus te Ge-
leen.

Mevrouw A. Bux-Ummels

ALGEMENE VERGADERING
Zuidlimburgse Openluchtrecreatie 8.V.,
gevestigd te Wittem
Op woensdag 9 mei 1990,0m17.30 uur zal te Wittem
in het clubhuis van de Golf- en Countryclub, Dal Bis-
senweg 22, gehouden worden een algemene vergade-
ring van aandeelhouders van de te Wittem gevestigde
besloten vennootschap: Zuidlimburgse Openluchtre-
creatie B.V.
De aandeelhouders worden bij deze enige en algeme-
ne annonce opgeroepen tot bijwoning van deze verga-
dering.
De agenda van deze vergadering, waarin tevens tot
statutenwijziging wordt besloten, alsmede het voorstel
daartoe, waarin de voorgenomen wijziging woordelijk
is opgenomen, alsook de jaarstukken liggen voor
iedere aandeelhouder ter inzage in het clubhuis van de
Golf- en Countryclub, alsmede ten kantore van notaris,
mr.H.LG.L.M. Joosten, Rijksweg 81, 6271 AD Gulpen
(04450-2752).
Indien en voor zover op de te 9 mei 1990 te houden
vergadering het conform artikel 22 van de statuten ver-
eiste quorum niet aanwezig is, wordt op 1-2 mei 1990 te
11.00 uur des ochtends eveneens in het clubhuis van
de golf- en Countryclub, een tweede vergadering ge-
houden, waarin een besluit tot wijziging van de statu-
ten genomen kan worden met % meerderheid van
stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoor-
digde geplaatste kapitaal.M a H _ Het bestuur.

De plechtige eerste jaardienst van
mijn man, onze vader, schoonvader
en opa

Sjaak Krekels
zal plaatsvinden op zondag 29 april
as. om 11.00 uur in de H. Hartkerk te
Overhoven-Sittard.

Mia Krekel.s-Jessen
Kinderen enkleinkinderen

Overhoven-Sittard, april 1990

De eerste jaardienstvoor mijnzorgzame man,
onze lieve vader, schoonvader en opa

Jan Beek
zal plaatsvinden op zaterdag 28 april as. om
19.00uur in de parochiekerk van de H. Catha-
rina te Grevenbicht.

Mevrouw M.R. Beek-Pinckaers
' kinderen en kleinkinderen

In plaats van kaarten
Aangezien het onmogelijk is ieder persoonlijk te
bedanken voor uw steun en medeleven rond het
voor ons zo verbijsterende afscheid van onze lieve

Pauline
betuigen wij langs deze weg onze dank.
Haar liefde voor ons, geeft ons de moed verder te
gaan.

Ton Tiebosch, Marjoleinen Maurits
Familie Storms
Familie Tiebosch

De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 28 april a.s. om 19.00 uur in de kerk van de H.
Stephanus te Wijnandsrade.

ALSU
VOOR

DG KAAS

Dan zorgt de Gulpener
voor de mosterd.

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

echte Limburgse Mosterd
Tijdelijkontvangt U in iedere krat GulpenerPilsner

(30 of 50 cl) een gratis potje van die
heerlijkeLimburgse Mosterd

Dus., drink smakelijk!

GUKHBk
LIMBURGS BEER

Zijn uwoude deuren of keuken niet meer naar uwzin? Dan heeft u twee mogelijk-
heden: uitbreken - nieuwe kopen; of door PORTAS laten renoveren. Ons alter-
natief heet: kwaliteit en uiterlijk als "nieuw" - bovendien ook nog voordelig,
snel en zonder rommel. Passend bij uw interieur, van rustiek tot modern.

PORTkS'Bel op of bezoek ons! Van Wel BV, Hoekerweg 4, Bunde, tel. 043-647833 jm

officiële mededeling

GEMEENTE ECHT !
OPENBARE BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders bren-
gen ingevolge het bepaalde in arti-
kel 11a, lid 1 van de (herziene) We-
genwet, ter openbare kennis dat de
raad der gemeenteEcht op 26 janua-
ri 1989 heeft besloten:- aan het openbaar verkeer te ont-

trekken een gedeelte van de voor-
malige Loperweg-Zuid, voor-
zover gelegen ten noorden van
het perceel kadastraal bekend als
gemeenteEcht sektie M nr. 1093,
een en ander conform een daartoe
door mevr. M.C.H, van Thoor-
Schoenmakers, wonende Palm-
brugweg 8, 6101 AJ Echt, inge-
diend verzoekschrift;- aan het openbaar verkeer te ont-
trekken het als dan resterend ge-
deelte van de voormalige Loper-
weg-Zuid, zulks vanaf het perceel
kadastraal bekend als gemeente
Echt sektie M nr. 1093, in alge-
meen oostelijke richting tot de
aansluiting bij de Palmbrugweg.

Het raadsbesluit ligt ingaande 27
april 1990 gedurende veertien dagen
voor een ieder ter inzage ter ge-
meentesecretarie, kamer 2.07, tij-
dens kantooruren.
Op deze beslissing van de gemeen-
teraad staat beroep open bij de
Kroon, uiterlijk tot op 28 mei 1990.
Het beroepschrift dient ingevolge
het bepaalde in artikel 11 lid 4 van
de (herziene) Wegenwet, ingediend
te worden bij de commissaris van de
koningin in de provincie Limburg,
postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Een eventueel verzoek om schor-
sing van het vorenbedoeld raadsbe-
sluit, dat onderwerpvan het door de
Kroon te beslissen geschil uit-
maakt, en/of een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorzie-
ning, dient te worden gericht tot de
voorzitter van de afdeling geschil-
len van bestuur van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage.

Echt, 26 april 1990.

Brgemeester en wethouders
van Echt,
de burgemeester,
mr. L.H.F.M. Janssen,
de secretaris,
J.A.M, de Jong.

; s

bedrag 72x 60x 54x 42x
5.000 99,- 113,- 122,- 148,^

10.000 193,- 220,- 238,- 290,^
15.000 - 289,- 330,- 357,- 435,->
22.000 425,- 484,- 524,- 639,t>
32.000 644,- 730,- 788,- 954,-
-enz. ,

Efl. jaarrentevanaf 12,2%
Elk bedrag tot 100.000,- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt J
DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL. RENTE

ZEER GOEDKOPE TARIEVEN
Vraag gratis advies bij uw intermediair

Bent u gewoon overal te dik?
Hebt u alleen te dikke dijen, JESfc.billen of heupen? fr^vZitten er wat hinderlijke T"]*-
vetkussentjes hier en daar? k^/J V-A Jk3|
Dank zij onze unieke :':':A| >^wBZWITSERSE TFM-METHODE ■■^" Sl^slankt u af op volkomen MWnatuurlijke en verantwoorde MmW W
wijze op die plaatsen waar dat M .
nodig is. Ook u kunt net als T^ < Mwvele andere vrouwen een modi. \ mj
slank en jeugdig figuur krijgen. M
Onderzoek aan de Universiteit /mj
Limburg bevestigt dat onze lÊ IK-:
TFM-afslankmethode GOED en f /UVEILIG werkt. Die zekerheid I /M
heeft u alvast. Persbericht van J1H
dr. M. Roede ligt in ons inst. _^P
ter inzage. *

Slank de zomer in begint met een simpel
telefoontje voor een persoonlijk gesprek en

gratis figuuranalyse.

La Belle Helene j
TFM-figuurcorrectie-instituut

Custerslaan 29, Landgraaf
54576 045-311490 J

lf'l II 1' J I voor öe D<oe -: sCji ja,r*u n 5*è >*'«■'"■r-'
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sinds 1983 met een kwart zijn ge-
daald.Een hogere prijs is volgens de
boeren en de boerenbonden nood-
zakelijk om in België en Nederland
op een fatsoenlijke manier een ak-
kerbouwbedrijf te kunnen exploite-
ren.

Vervolg van pagina 1

JJAASTRICHT _ Vanuit
Joenhoven, Eijsden, Berg en
,erblijt en Gronsveld warene boeren gisteren per tractor
J^r het MECC getrokken omj^ng te geven aan hun onge-
°egen over het graanbeleid

van de EG. Op het grote par-
keerterrein van het MECC
werden ze verwelkomd met
Duitse schlagermuziek en het
regelmatige gebulder van een
geluidskanon. Per touringcar
arriveerden grote groepen ak-
kerbouwers, waaronder een

vijftigtal boeren uit de Wierin-
germeer (NH). „Bonn en Brus-
sel waren nog verder weg,"
motiveerden enkele polderbe-
woners hun komst naar Maas-
tricht.
De akkerbouwers zijn in actie geko-
men tegen de lage graanprijzen, die

"Kaleb Renhuar...„Ooit zal deRMS er komen"... Foto: PETERROOZEN

Molukse gemeenschap Sittard blijft ideaal RMS trouw

'Beloftes moeten
nagekomen worden'

De beleidsmakers moeten ervan
worden overtuigd dat dit graanbe-
leid de akkerbouwers naar de af-
grond leidt, hield E. Vanderschue-
ren van de Belgische Boerenbond
de toehoorders voor.
„Het is duidelijk dat dit beleid fout
is. Zoveel mensen gaan de straat op
en blijven de straat op gaan. Er moet
toch iets gaande zijn," beweerde een
geëmotioneerde actievoerder uit
Veurne, een plaats nabij de Bel-
gisch-Franse grens. „In de jarenzes-
tig kregen we 5 frank voor een kilo
tarwe, een brood kostte toen 6,5
frank. Anno 1990 krijgen we 7,5
frank voor de tarwe en kost een
brood 50 frank. Loopt dat veel uit el-
kaar of niet?"

Van onze verslaggever

Tractoren op het Vrijthofuit protest tegen de lage graanprijzen. Foto: WIDDERSHOVEN

Vooroordelen

Van onze verslaggever

onze '5 mei' is nog niet aangebro
ken."

Waarschuwing
De Veurnese boeren waren liever
naar Brussel gegaan, maar daar was
vandaag al een andere demonstra-
tie. De politie had gewaarschuwd
dat er zeker geen tractoren de stad
binnen zouden mogen komen. Van-
daar de tocht naar Maastricht. Een
groep Nederlandse boeren is deson-
danks met een konvooi diepladers
met trekkers naar Brussel vertrok-
ken, en mocht na een aanvankelijke
weigering de Nederlands-Belgische
grens passeren.

De vlag hangt vooral uit om de
buitenwereld duidelijk te maken
dat de beloften die de Neder-
landse regering indertijd aan de
Zuid-Molukkers gedaan heeft,
niet zijn nagekomen.
„Wij voelen ons beetgenomen.
Wij hebben ruim 350 jaar in Ne-
derlandse dienst gevochten.
Toen puntje bij paaltjekwam liet
de Nederlandse regering ons in
de steek."

SITTARD - In de Jan van Eyck-
straat in Sittard wapperen meer-
dere Molukse vlaggen ter her-
denking van de uitroeping van
de Republiek Maluku Selatan
precies veertig jaar geleden. Het
ideaal van een eigen onafhanke-
lijke republiek wordt ook binnen
de Molukse gemeenschap van
Sittard, met ruim veertig gezin-
nen ëen van de grootste van
Zuid-Limburg, nog steeds na-
drukkelijk gekoesterd.

moeten vertellen over hun af-
komst en dan zal hij ook vertel-
len dat wij niet gekregen hebben
waar we recht op hebben."

De oud-KNIL-militair gelooft
dan ook dat het streven naar de
RMS in toekomstige generaties
niet aan kracht zal verliezen.
„Vergeet niet, dat we pas veertig
jaar bezig zijn." Hij kaatst de bal'
terug: „Hoe lang heeft Nederland
er niet over gedaan om een onaf-
hankelijke staat te worden. De
politieke bewustwording van
Molukkers is pas laat op gang ge-
komen. Wij waren militairen.
Toen de politieke onderhande-
lingen op gang kwamen, waren
wij er, in tegenstelling tot de Ja-
vanen, nog niet klaar voor."

Zowel in Vroenhoven als in Maas-
tricht werden petities overhandigd
aan de Limburgse landbouwgede-
puteerden Neven en Hilhorst, die de
gouverneurs Vandermeulen en Kre-
mers vervingen. In depetities eisten
de boeren onmiddellijke maatrege-
len om de graanprijs opnieuw te la-
ten stijgen tot een rendabel niveau
en deden ze een beroep op de EG-
landbouwministers die gistermid-
dag bij elkaar waren.Hardere aanpak

vrouwenhandel
noodzakelijk

Conclusie tijdens studiedag in Weert: Justitie en politie komen pas in ac-
tie wanneer een vrouw aangifte
doet. Daartoe zal ze zelf niet erg snel
besluiten, aangezien ze illegaal in
Nederland verblijft. Sinds 1988
krijgt zon vrouw een verblijfsver-
gunning om in ieder geval te kun-
nen meewerken aan het gerechte-
lijk vooronderzoek tegen een han-
delaar in vrouwen.

Een van de bewoners van deVan
Eyckstraat is Kaleb Renhuar,
een 76-jarige oud-KNIL-militair.
In de hoek van de woonkamer
prijkt fier de RMS-vlag. Aan- de
muur hangt een groot schilderij
dat herinnert aan de KNIL-tijd.

Schuldig
In de ogen van Renhuar maakt
Nederland zich vooral schuldig
door het geven van ontwikke-
lingshulp en het onderhouden
van economische banden met de
dictatuur Indonesië. Geweld

Een doodsprentje herdenkt de
Molukkers die- 'gevallen' zijn bij
de kapingen en gijzelingen van
de jarenzeventig. Net als vele an-
dere Zuid-Molukkers weigert
Kaleb Renhuar de hoop op ver-
vulling van het ideaal te laten va-
ren.

„Wij kunnen hier de vlag uithan-
gen. Daar wordt jemeteen opge-
pakt." Hij vertelt het gruwelver-
haal van enkele RMS-activisten,
die bijeengedreven in een voet-
balstadion door slangen zouden
zijn opgegeten.

Renhuar beseft dat hij, gezien
zijn leeftijd, de vestiging van de
RMS niet meer mee zal maken..
Het is zelfs de vraag of zijn kinder
ren en kleinkinderen het wel zul-
len beleven.
Dat belet hem echter niet te blij-
ven hopen op de vervulling van
het Molukse ideaal. „Het is voor
iedere Molukker een persoonlij-
ke zaak. Een ideaal kent geen ter-
mijnbepaling. Ooit zal de RMS er
komen."
Hij sluit nieuwe gewelddadige
acties geenszins uit. „Als het niet
met praten kan, dan worden wij
gedwongen naar andere midde-
len te grijpen. Dat willen we lier.
ver niet, maar de beloften moe-
ten gewoon nagekomen wor-
den."

Bittere smaak
„Als ik er niet meer in zou gelo-
ven, zou ik geen vlag uithangen",
zegt hij in het Maleis, dat door
zijn neef Daniël Raharan ver-
taald wordt.

Renhuar heeft jarenlang actief
meegewerkt om het einddoel,
een onafhankelijke Molukse re-
publiek, dichterbij te brengen.
Het actievoeren laat hij nu over
aan zijn nazaten. Hij heeft er alle
vertrouwen in dat ook zij alles
wat in hun macht ligt, zullen aan-
wenden.Kaleb Renhuar vergelijkt de her-

denkingsdag 25 april met de Ne-
derlandse 4 mei-herdenking. Er
zit een bittere smaak aan. „Wij
zitten nog steeds onder het juk,

„Een Molukker kan zijn eigen
identiteit niet verloochenen.
ledere ouder zal zijn kinderen

In de Duitse hoofdstad Bonn zorg-
den boze boeren met 250 tractoren
voor een complete chaos tijdens de
ochtendspits. Zij kregen steun van
twee bussen Groningse boeren die
naar Bonn waren getrokkenom hun
solidariteit te betuigen. Ook in Beie-
ren kwamen boeren in actie.

Opgeschort
Ook willen de boeren dat het stabili-
satorenbeleid opnieuw ter discussie
wordt gesteld tijdens de Europese
top zaterdag in Dublin. De raad van
ministers was overigens van korte
duur. In de vooravond werd de ver-
gadering; opgeschort. De ministers
gaan vandaag verder met hun over-
leg.

Het Tweede Kamerlid mevrouw
M. Soutendijk (CDA) meent dat de
centrale overheid de problematiek
omtrent de vrouwenhandel in Ne-
derland jarenlang heeft genegeerd
op grond van vooroordelen ('het is
hun eigen schuld'), onwetendheid
en het ontbreken van vrouwelijke
ambtenaren op de diverse ministe-
ries die de problematiek, volgens
haar, eerder dan mannen zouden
kunnen onderkennen.

OËRT - De bestrijding van de
L |*Wenhandel in Nederland be-
kt langzamerhand vruchten af teL'P^n. Het voorstel om de gevan-
E^sstraf voor vrouwenhandel in
£ herland te verhogen van vijfnaar
J! *irnaal zes jaar, is een erkenning
L de ernst van de problematiek.

bovendien houdt zon gewijzig-
V^et *n' a* Justitie ruimere be-
V-Sdheden krijgt op het gebied

vervolging.

een goedbetaalde baan als receptio-
niste of folkloristische danseres be-
loven.
Eenmaal - illegaal - in West-Euro-
pa komen ze dan terecht in privé-
clubs of sexhuizen waar ze veelal
onder dwang als 'exotische welwil-lende slaafjes' moeten werken als
prostituee.

" Kinderen tijdens
koninginnedag-

festiviteit
in Roermond

verleden jaar.

ARCHIEFFOTO
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The Favourite Team
Beovision MX5500/3500
Videorecorder VXSOOO

Motor-TV stand Beolink1000
Een weergalozebeeld-en geluidskwaliteit...

van de wereldkampioen bedieningscomfort.
3 jaargarantie

■ Bang&Oluisenverricht de aftrap W^mmm^^^*jÊ

I Bang &Olufsen |) |
Jan Hoens HiFi Center
Oude Baan 1, Tel. 04498-51513 BUCHTEN (Bom)

T.V.C. Weyden b.v.
Kerkstraat 55, Tel. 045-252342 BRUNSSUM

Willems HiFi Center
Pieterstraat 73, Tel. 04490-43306 GELEEN

Elektro Wijnbergen Bang&Olufsen Center
Limburgiastraat 41, Tel. 045-720560 HEERLEN

Aben Beeld & Geluid
Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830 HEERLEN

Electro Bemelmans Bang&Olufsen Center
Wannerstraat 10-12, Tel. 045-212330 HEERLERHEIDE

Gijs de Jong
Sunplein 48, Tel. 045-312508 LANDGRAAF

Fa. Bergmans & Wijnen
Rijksweg 60, Tel. 04451-2244 NIJSWILLER-WITTEM
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Koninginnedag leeft
Ondanks tanende interesse in monarchie

bf. Ag er in een vooronderzoek ge-
Wh gemaakt worden van afluis-

Praktijken door de politie waar-
gftj

r handelaren in vrouwen beterk^aliseerd en geïdentificeerdnrien worden.

Christelijke Bond en de Federatie
van Nederlandse Oranjeverenigin-
gen werden gehouden, is gebleken
datveel Nederlanders weer warmlo-
pen voor feestelijke gezangen ter
ere van devorstin en voor het hijsen
van de driekleur. Het aantal aanmel-
dingen voor de activiteiten van 30
april is zelfs licht gestegen.

HEERLEN - Het zou toch te den-
ken moeten geven: na meer dan
twintig jaar trouwe berichtgeving
over de koninklijke familie gooit de
redactie van 'Ons Koningshuis' het
bijltje erbij neer. Het blad kampte
met een sterk gedaalde oplage.
Hoofdredacteur R. Kaan consta-
teert vrij nuchter dat de belangstel-
ling voor de monarchie tanende is,
mede gezien het feit dat de lezers-
groep van zijn tijdschrift in de loop
dertijd sterk verouderde.

. Was de algemene verwachting
,j*ls die gisteren tijdens een studie-
O °ver vrouwenhandel in Weert
fl6 " geuit. Vooral ambtenaren van
cö Politie waren aanwezig op het
W r̂es waar het woord gevoerd
Vi oor medewerksters van op-
g6l,Sgroepen en vertëgenwoordi-
üj van politiek, justitie, politie en
HQ°st>tutie.
Ve handel van 'exotische' vrou-
l<it .naar West-Europa er op papier
de|j?J_et, werd ook gisteren niet dui-*e.Jk. Wie de handelaren zijn, hoe
i.L e Werk gaan en hoeveelvrouwen
hja^al Nederland zijn binnenge-

om als prostituee te werken,
ti e r°ver zeggen de diverse instan-

slechts te kunnen gissen.
Ondanks al het cynisme over zaklo-
pen en versierde fietsen zijn de Ne-
derlandse Oranjeverenigingen opti-
mistisch gestemd over de publieke
belangstelling voor de feestelijkhe-
den van 30 april. In Heerlen en om-
geving is zelfs een kleine opbloei
van Oranjeverenigingen te bespeu-
ren.
Natuurlijk is koninginnedag nooit
weg geweest, maar zelfs de grootste
Oranjeliefhebbers moeten met spijt
in het hart erkennen dat de tijdvan
massale aubades voorgoed tot het
verleden behoort. Of toch niet? Uit
enquêtes, die onlangs door de

Secretaris J. Grond van de Oranje-
verenigingHeerlen kan zich wat dit
laatste betreft zelfs in de handen
wrijven. Voor het eerst sinds jaren
heeft iedere wijk in de stad Weer een
Oranje-comité. „Ik weet niet zeker
hoe dat zo gekomen is," zegt hij na
enig denkwerk. „Wellicht zijn veel
bewoners van mening, dat hun wijk
behoefte heeft aan een gezamelijke
activiteitdie de mensen nader tot el-
kaar brengt. Je kunt koninginnedag
zien als een soort volksfeest, dat een
band schept"

Toeval
liit *?^er-Commissaris D. Reiling
W^kmaar is van mening dat ge-
Kt** 1Van vrouwenhandel in de toe-brj.jj? 1 niet meer 'bij toeval' bij de

e h *er kennis dienen te komen.
Wenn.üidige praktijk leert dat vrou-

lri Afrika, Azië en enkele Zuid-
Wor r'kaanse landen geronseld
fo{J^etl door professionele Westeu-

Se organisaties die de vrouwen

fettestokje kunnen overnemen.
Advocaat A. Houtakkers (34) is een
van hen. „De belangstellingvan Sit-
tardse jongeren voor koninginne-
dag is groot. Ik denk niet dat de
jeugd dit soort feesten als oubollig
ervaart, maar zicher wel eerder voor
zou gaan interesseren indien ze
meer bij de organisatie betrokken
worden."
Over de bijdrage van Koningin Bea-
trix zelf aan de algehele feestvreug-
de lopen de meningen uiteen. Me-
nige oranjeklant is zeer te spreken
over de rijtoer, die de vorstin ieder
jaar door het land maakt. „Ik vind
dat een erg persoonlijke manier van
benaderen," heaamt secretaris E.
Kralt van de Federatie van Neder-
landse Oranjeverenigingen.
Ze is ook dit jaar zeer te spreken
over het feestprogramma. Dan rest
echter nog de vraag, wat de vorstin
zelf van al die belangstelling voor
het koningshuis vindt. Vanuit zijn
kantoor in Den Haag geeftKaan het
antwoord. „De koningin heeft
steeds laten blijken dat ze geen uit-
bundige feestvierster is. Wat dat be-
treft verschilt ze van Juliana. Die
liet zich destijds geregeld een keer
in de bloemetjes zetten."

„Een zakloper hoeft niet per sé ook
een oranjeklant te zijn."
M. Jurgens van de Oranje vereni-
ging in Hoensbroek vindt dat het
thema van de feesten duidelijk uit
de verf komt. „De boodschap wordt
nog steeds begrepen, vooral door de
deelnemende scholieren." Daarbij
speelt ook de traditie een rol. De
Hoensbroekse Oranjeoptocht is in-
middels een begrip geworden.
Toch ziet Kaam in het 'uitsterven'
van het lezerspubliek van 'Ons ko-
ningshuis' een tendens, die ook bij
de besturen van de Nederlandse
oranjeverenigingen te bespeuren
valt: het ledenbestand vergrijst.
Mevrouw G. Overweel, secretaris
van de Christelijke Bond van Ne-
derlandse Oranjeverenigingen,
moet desgevraagd even zorgvuldig
haar geheugen raadplegen om ver-
volgens te kunnen mededelen dat
de Oranjevereniging van Marken
een zelfstandige jeugdafdeling
heeft.

j
Sittard, waar het plaatselijke feest-
comité op 30 april het 60-jarig jubi-
leum viert, hebben ze de bui zien
hangen. Het verenigingsbestuur
heeft daar tijdig een viertal jongere
personen aangetrokken diehet esta-

Zakloper
De vraag dringt zich echter op, in
hoeverre de liefde voor het konings-
huis bij deze feesten dan een rol
speelt. Oftewel, zoals hoofdredac-
teur Kaan het kernachtig uitdrukt.

f limburgs dagblad i
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Boeren protesteerden op balkon van Europa

'Bonn en Brussel
waren te ver weg'

provincie
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{JEERLEN - Shell-pomphouders in Heer-
len Geleen kunnen komend weekeinde, 28
laPril, rekenen op aanwezigheid van actie-
voerders van het comité Shell uit Zuid Afri-
ka. De 'geweldloze' actie is een protest tegen

banden die Shell heeft met het bewind
Zuid-Afrika. Tevens moet ook deze ac-

Ee de multi-national in diskrediet brengen.
et is niet de bedoeling dat automobilisten

jtehinderd zullen worden om te tanken, zo
'erzekert eeri woordvoerder.

Shell—stations
komend weekend

doelwit acties

ligst is: de reputatie. Een enquête heeft on-
langs uitgewezen, aldus de organisatoren,
dat 81 procent van de Nederlanders de naam
Shell directin verband brengt met apartheid. 'Landinrichting'

schrapte 70 banen

Na reorganisatie en automatisering in 1989

In Geleen staan komend weekend drie leden
van Groen Links bij de Shell-pompstations
aan de Jos Klijnelaan om 'pamfletten uit te
delen en automobilisten vragen te stellen
over apartheid in Zuid-Afrika'.sen zestig van de 1100 Shell-pompstations in

Nederland.
Het is nog niet bekend welk Shell-pompsta-
tion komende zaterdag het doelwit is. Zeven
tot tien personen delen, net als in Geleen,
pamfletten uit.

Het doel van de 'festival-achtige' actie is om
Shell maatschappelijk te isoleren en het be-
drijf teraken op het punt waar het het gevoe-

:* actie in de twee Limburgse plaatsen
J^aakt deel uit van een landelijk protest. In
'°taal bezoeken de actievoerders in 28 plaat-

ROERMOND - De dienst
Landbouw, Natuur en Open-
luchtrecreatie (LNO) in de
provincie Limburg heeft mid-
dels een ingrijpende reorgani-
satie in eenjaar tijd het perso-
neelsbestand teruggebracht
van 208 naar 132. Vooral het
aantal medewerkers van de
Consulentschappen (veehou-
derij fuseerde met akker- en
tuinbouw en slankte drastisch
af) nam fors af.

In de loop van 1990 zullen opnieuw
afdelingen worden samengevoegd
en ingekrompen. De stafvan LNO is
momenteel ondergebracht in de ge-
bouwen van het Groot Seminarie in
Roermond maar in 1991 staat een
verhuizing naar een nieuw kantoor-
complex op de rol.
Volgens directeur dr. ir. H. Curfs
van LNO voldoen de gebouwen van
het voormalig Groot Seminarie in
het hart van Roermond niet meer,
omdat de organisatievan zijn dienst

sterk is veranderd en vooral auto-
matisering steeds meer terrein wint.

Parken
Uit het jaarverslag 1989 blijkt dat
veel werk en geld is gestoken aan de
twee nationale parken in oprichting
te weten: De Groote Peel en de Ha-
mert. Verwacht wordt dat in 1990
het gebied de Meinweg in Midden-
Limburg alszodanig wordt aange-
wezen. In dit verband wordt ook ge-
zegd dater veel tijd gaat zitten in het
afwerken van Jachtvergunningen.

„De vergunningverlening uiteenlo-
pend van toestemming voor het op-
zetten van dieren tot het afschieten
van verwilderde katten en duiven

vraagt grotezorgvuldigheid in de af-
weging tussen wildschade en na-
tuur, aldus het jaarverslag.

Volgens het LNO is een actieplan
voor het beveiligen van groeven en
grotten ten behoeve van de vleer-
muis vrijwel voltooid.

Mergelland
Gezien de vele conflicterende be-
langen in het Mergelland is juist
voor dit gebied een visie op de ont-
wikkeling van de landbouw drin-
gend gewenst, constateert het LNO,
dat in de komende tijd ook op dit
gebied een vinger aan de pols wil
houden vooral gezien de milieube-
langen.

Bij VJV en Volksuniversiteit 'Maas en Mergelland'

Brief over fraude met
subsidietwee jaarin la

Groot tekort
wegenbouwers

Slechte reputalie bij jongeren dat terwijl de leerlingen
reeds tijdens de oplei-
ding gaan verdienen.
Ook bij de start van het
nieuwe opleidingsjaar
voorziet Piso proble-
men om alle plaatsen te
vullen. Hij wijt dat
deels aan de onbekend-
heid met het vak. Dat
komt omdat op de LTS
geen les in de grond-
weg- en waterbouw ge-
geven wordt, waardoor
de belangstelling van
leerlingen niet gewekt
wordt. Daarom wordt
zaterdag 12 mei, een
dag na de officiële ope-
ning, een open dag ge-
houden in het nieuwe
opleidingscentrum aan
de Havikstraat in Sit-
tard.

onze Haagse redacteur

-N HAAG -Bij het minis-
fe van WVC heeft bijna

e jaar een brief in de la
pegen waarin melding
6rd gemaakt van (mogelij-
*> fraude met subsidiegel-

r6tl bij de VJV (Stichting
voor Jonge
Maastricht

de Volksuniversiteit

'Maas en Mergelland' in die-
zelfde plaats. Dat blijkt uit
antwoorden van minister
Hedy d'Ancona van WVC
op vragen van het Kamerlid
Margo Vliegenthart.

Al op 23 december 1987 meldde het
ministerie van Onderwis en Weten-
schappen aan WVC dat deelnemers
aan cursussen van de Volksuniver-
siteit om 'organisatorische redenen'
waren overgedragen aan het VJV,

'waarbij er mogelijk sprake van zou
zijn dat deze deelnemers tweemaal
voor subsidie in aanmerking zou-
den zijn gebracht.' Door een aantal
organisatorische redenen en het feit
dat een subsidieregeling werd over-
geheveld naar het ministerie van
Onderwijs, is 'een en ander' aan de
aandacht ontsnapt, schrijft d'Anco-
na aan Vliegenthart.

nog onderzoek verricht. Een besluit
tot vervolging is nog niet genomen.
Pas als duidelijk is of er sprake is
van een strafbaar feit en de omvang
van de eventuele fraude, wordt een
besluit genomen over terugvorde-
ring van subsidies en verdere stap-
pen.

tard. leder jaar biedt
zijn opleiding - die
voorheen in Roermond
was gevestigd - plaats
aan ongeveer 40 leerlin-
gen die er na de LTS of
de Mavo nog een vakop-
leiding kunnen volgen.

De grond- weg- en wa-
terbouw heeft echter
een slechte reputatie:
als straatmaker ben je
binnen de kortste keren

arbeidsongeschikten in
de wegenbouw is het
veelte zwaar werken, zo
denken veel jongeren.
Vanwege dat imago
heeftPiso dan ook ieder
jaar de grootste moeite
om de opleidingsplaat-
sen allemaal te vullen.
Dat verklaart ook waar-
om zich de afgelopen ja-
ren nog niet één meisje
voor de vakopleiding
heeft aangemeld. En

Van onze redactie
economie

SITTARD - Limburgse
aannemers in de grond-,
water-, spoor- en we-
genbouw kampen met
een flink gebrek aan
goed personeel. De ge-
zamenlijke wegenbou-
wers in Limburg heb-
ben enige tientallen va-
catures waarvoor zij
geen kandidaten kun-
nen vinden. Het werk
als straatmaker, wals-
machinist of wegenwer-
ker blijkt weinig aan-
trekkingskracht uit te
oefenen.
Met dat probleem
kampt ook R. Piso, de
directeur van het nieu-
we wegenbouwoplei-
dingscentrum ih Sit-

Vervolging
Pas in oktober 1989 schakelde het
ministerie van WVC de officier van
justitie in nadat deRijkspolitieLim-
burg over de mogelijke fraude had
bericht. Overigens behoort volgens
de minister de verantwoordelijk-
heid voor debeoordeling van de uit-
gaven van de Volksuniversiteit in
eerste instantie bij het gemeentebe-
stuur. Naar mogelijke fraude bij de
volksuniversiteit wordt momenteel

Wel wordt momenteel de voormali-
ge directeur van het (voormalige,
failliet verklaarde) VJV vervolgd.
Hij wordt er met name van verdacht
voor 1,2 miljoen gulden te hebben
gefraudeerd door voor cursussen
meer studenten op te geven dan er
in werkelijkheid waren en door ook
niet bestaande cursussen voor te
wenden. Daardoor werd veel meer
subsidie verkregen dan gerecht-
vaardigd was.

Jac Linssen met boek over
crisis en oorlogsjaren

'Dagboek en geheugen van een dorpsjongen'

Van onze correspondent

MAASBRACHT - Precies
50 jaar na het begin van de
Tweede Wereldoorlog, op
10 mei 1990, geeft Jac Lins-
sen uit Maasbracht een
boek uit over de crisisjaren
en de oorlogstijd. 'Dagboek
en geheugen van een dorps-
jongen' luidt de titel.

Het boek van tien hoofdstukken
en 200 pagina's is een weergave
van de dagboeken, die Linssen
bijhield en wat hij uit eigen her-
innering nog weet. Het boek is
geïllustreerd met pentekeningen
van M. Verwijlen uit Maasbracht
en met zeven foto's die in 1944
gemaakt zijn door een onderge-
doken Amsterdamse officier.

„Het boek gaat niet specifiek
over oorlogshandelingen, maar
gewoon over het leven van alle-
dag. Ook illegaliteit en de daar-
aan verbonden gevaren worden
belicht", aldus Linssen. Hij pre-
tendeert dan ook een werkelijk
beeld te geven van die tijd. Een
van de voorbeelden die Linssen
aangeeft is de evacuatie van Mid-
den-Limburg.

" JacLinssen, tien jaargeleden begonnen met schrijven en nu al met zijn achtste boek op
de markt. Foto; JAN-PAULKUIT

Dorpsjongen Koos (de auteur
zelf) is de hoofdpersoon van het
verhaal. Als opgroeiende jongen
krijgt hij te maken met een stren-
ge opvoeding, dè overal aanwezi-
ge kerk, de plattelandsgemeen-
schap met zijn fanfares, voetbal-
clubs en schutterijen. Maar ook
gaan de gesprekken over de
Duitse invasie in Europa niet aan
hem voorbij.

Streng

„Een menselijk boek is het ge-
worden, en soort streekroman
over het gebied ten noorden van
Susteren en ten oosten van de
Maas waaraan ware feiten ten
grondslag liggen", aldus de
auteur.

Lintcontrole
op autowegen

MAASTRICHT- De Algemene Ver-
keersdienst (AVD) van derijkspoli-
tie in Driebergen houdt deze week
snelheidscontroles in een nieuwe
stijl: de lintcontrole. Met als het
ware een lint van radarapparatuur
over een autosnelweg wil de politie
het rijgedrag van automobilisten
beïnvloeden.
Tot nu toe registreerde een enkele
radarpost de snelheid van het ver-
keer. Overtreders werden gefoto-
grafeerd en voor zover mogelijk di-
rect aangehouden. Maar volgens de
AVD remde degene die de radar-
post in de gaten had af, om vervol-
gensvoorbij de radar weer vol gas te
geven.

Met de lintcontrole wordt dat een
vermoeiende aangelegenheid. Na-
dat de automobilist het gas heeft in-
getrapt staat er nog een radar en nog
een en nog een, aldus de politie.

Met de actie wil de politie het rijge-
drag van met name hardnekkige
snelheidsovertreders beïnvloeden.
De automobilist wordt gedwongen
zich over een grote afstand aan de
snelheid te houden. De pakkans is
groot en hij zal zich realiseren dat
het rijden met een constante, toege-
stane snelheid veiliger, comfortabe-
ler, meer ontspannen en milieu-
vriendelijker is, zo verwacht de
AVD.
De politie is zowel opvallend als on-
opvallend aanwezig. Met spandoe-
ken worden enkele snelheidscon-
troles aangegeven, terwijl er op an-
dere plaatsen nietsvan te zien is. Op
weer andere punten houdt de poli-
tie automobilisten aan die deson-
danks de snelheidslimiet over-
schrijden. De AVD zet voor de lint-
controle „een aanzienlijk aantal" ra-
darposten, politie-auto's, motoren
en een helikopter in.

Gedurende de controle wordt op
alle geldende snelheidslimieten ge-
controleerd. Niet alleen de 100 of
120 kilometer per uur voor perso-
nenauto's, maar ook de 80 kilometer
per uur voor vrachtverkeer. Spe-
ciaal voor controle op de technische
staat van voertuigen surveilleren
twee auto's van de afdeling techni-
sche controle op de snelwegen.
Eventueel richt de politie een vaste
controlepost in voor bedrijfsauto's.

De dienst verkeerskunde meet tij-
dens de controle de gemiddeld gere-
den snelheid, en vergelijkt die met
het gemiddelde op andere dagen.
Daarmee zou het effect van de lint-
controle zichtbaar moeten worden.

Hondenshow
in Valkenburg

MAASTRICHT - De Maastrichtse
Hondensport Vereniging houdt op
zondag 10 juni de clubmatch in de
manege aan de Plenkerstraat in Val-
kenburg.
De hondenkunnen worden ingeschre-
ven in de volgende klassen: pup-
pyklasse (6-9 maanden), jeugdklasse
(9-18 maanden), jonge hondenklasse
(18-24 maanden), open klasse (vanaf 24
maanden) en de kampioenschapsklas-
se voor honden die op een Nederland-
se tentoonstelling of kampioen-
schapsclubmatches een kampioen-
schapsprijs hebben behaald.
Het inschrijfgeld bedraagt 25 gulden.
De keuringen worden verricht door
mevrouw E. Bons, en De Raad en de
heren Reinders, Pleyte en Wauben.
Inschrijfformulieren kunnen worden
aangevraagd bij J. Wauben 04405-2263
en L. Simon 04406-13754.

en instellingen. In 1945 werd hij
aangesteld als administrateur bij
de ordedienst van de binnen-
landse strijdkrachten. Hij was in
die periode werkzaam bij machi-
nefabriek St. Antonius te Maas-
bracht. Daarna leidde hij ruim 30
jaar de scheepswerf en houtin-
dustrie St. Jozef te Maasbracht,
waar hij in 1980 terugtrad.

De presentatie van het boek is op
vrijdag 4 mei in het Baekerhoes
in Brachterbeek. Burgemeester
Vaes krijgt het eerste exemplaar.
Maan Joosten uit Vlodrop is bij
die gelegenheid een van de spre-
kers. Hij houdt een inleiding
over oorlog en verzet. Volgens
Maan Joosten die nauw bij de il-
legaliteit betrokken was, is het
boek van Jac Linssen represen-
tatiefvoor de streek in die tijd en
de leefwereld van de bevolking
in de oorlogsdagen.

Linssen heeft de dorpen waarin
het verhaal zich afspeelt een an-
dere naam gegeven. Toch zijn ze
met een beetje fantasie direct
herkenbaar. Zo noemt hij o.a.
St. Odilienberg 'Odiliadorp',
Maasbracht 'Maasdorp', Ste-
vensweert 'Ut torp' en Roer-
mond 'Roerstad.

De andere hoofdpersonen zijn
Lena en haar zoonKarel. Moeder
Lena Puts Henckens van een ge-
zin van 10 kinderen is een Belgi-
sche die in Maasbracht getrouwd
is. Zij heeft de oorlog 1914-1918
van nabij meegemaakt. In haar
huis vinden vanaf het eerste uur
veel onderduikers onderdak.

Koos maakt op 18-jarige leeftijd
mee dat op 10 mei 1940 de Duit-
sers het dorp binnentrekken. In
de oorlogstijd volgt hij de ge-
vechten aan de Maas en ziet hij
bijvoorbeeld hoe de schepen in
de haven van Maasbracht op 30
september 1944 de lucht ingebla-
zen worden. Menselijke aspecten
roept de auteur ook op met een
beeld van de gewonden ten ge-
volge van granaatvuur. Twee
jongens vervoeren de gewonden
naar het ziekenhuis in Roer-
mond. Ze rijden met een kar wel
60 maal op en neer.

Karel Janssen is de naam voor
Sjang Puts. Hij was dagen nacht
op pad voor het verzet. Later zou
hij het verzetsherdenkingskruis
ontvangen voor zijn inzet.

'Dagboek en geheugen van een
dorpsjongen' is het achtste boek
van Jac Linssen. Eerder schreef
hij o.a. 'De geschiedenis van de
fanfare', 'Dominicus Lieven-
heer', 'Maasbracht tussen stoffi-
ge steenkool en schoongewassen
grind.

Jac Linssen (geboren in 1922 in
Maasbracht) begon tien jaar gele-
den met het schrijven van artike-
len en boeken. Zijn hele leven
lang heeft hij allerlei functies be-
kleed in verenigingen, scholen

JacLinssen verhaalt hoe honder-
den evacuees in een viertal boer-
derijen samenstroomden en daar
leefden, in verdriet en vaak ook
in verveling. De auteur zelfzat in
de boerderij van H. Valkenburg
in Maasbracht.

Koos beleeft ook hoe een neerge-
storte piloot in veiligheid wordt
gebracht en een Duitse deserteur
hulp krijgt. Belicht worden ook
de bevrijding van het zwaar ge-
schonden Nederland, en de na-
weeën van dé oorlog.

Vergunning voor Xantar
fSttoTr.

6*ïiit ~ Xantar' een joint-venture van DSM en het Japanse bedrijf
Vge]:Su heeft van de provincie Groningen de definitieve vergunning ge-
/^O i° m een P°lycarbonaatfabriek te bouwen op het industrieterrein

ch v 6 ÏÏ- Dit ondanks hevige protesten van de Waddenvereniging, die
°oral verzet tegen de uitstoot van dichloormethaan.
eer giftige stof dreigtbij de produktie via het Zeehavenkanaal in de

R^He HZee terecht tekomen met alle gevolgen vandien. De Waddenvere-
vMv igt nu teSen de vergunningverlening in beroep te gaan bij de
ïr^ta a_? tate om debouw van de fabriek zo lang mogelijk op te houden.
h?s^Ori eeft al laten weten daar niet op te willen wachten. Het bedrijfwil

uitwiJken naar België. Daarmee zou een kans op 170 directe ar-plaatsen in Groningen verloren gaan.
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Sijben Wooncenter,
8 speciaalzaken onder één dak.

I Design Colosseum Eiken |
I Klasse Klassiek SieMatic Keukenstudio |
I Modern Optima Woontextiel |

V 'Slaapland' Projekten |

."snielderweg 33, Roermond telefoon: 04750 -16141 Maandag gesloten.
di. t/m vr. 9.00 -18.00 uur za. 9.30 -17.00 uur. do. koopavond.
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In Bocholtz viert het echtpaar
Martin Knops en Trautje
Knops-Plum zaterdag het 50-ja-
rig huwelijksfeest. Hun drie kin-
deren, zes kleinkinderen, fami-
lie, vrienden en bekenden zullen
het feest meevieren.

'Fokbedrijflevert geen extra banen voor Onderbanken op'WEB-lezing
in Brunssum Dierenbeschermers

kondigen acties aan
tegen proefcentrum

BRUNSSUM - Therapeut Paul
Timmermans van het welzijnswerk
in Brunssum (WEB) houdt morgen
vanaf 20 uur een lezing in het WEB-
gebouw aan de Heugerstraat. De le-
zing draagt de titel 'Mijn intieme
vrienden' en kent als thema's: het
mannelijkein de vrouw en het vrou-
welijke in de man. De entree be-
draagt vijf gulden. Voor informatie:
045-250025.

bioscopen
HEERLEN

Royal: Look whos talking, dag. 14.30
16.30 18.45en 21 uur.Rivoli: Young Ein-
stein, dag. 15.30 19.30 en 21.30 uur. Ma-
xim: Bom on the fourth of juiy, dag.
20.15 uur. De Reddertjes, dag. 14 16 en
18 uur. H5: Tango & Cash, dag. 16.45 19
en 21.30 uur, woe en do ook 14.30 uur.
The war of the Roses, dag. 14.15 16.30
18.45 en 21.15 uur. Romeo, dag. 14 16
18.30 en 21 uur. Koko Flanel, dag. 14 16
18.30 en 21 uur. Turner and Hooch, do
18.30 en 21 uur. Honey, I shrunk the

kids, dag. 14 en 16 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Look whos talking, dag. 14.30
18.30 en 21 uur. Salute of the Jugger,
dag. 14.30 18.45 en 21.30 uur. De Red-
dertjes, dag. 14.30 uur. Cinema Paradi-
so, dag. 14.30 en 18.30 uur. Crimes and
rrtisdemeanors, dag. 21.30 uur. Bom on
the fourth of juiy, dag. 21.15 uur. Cine-
ma-Palace: Tango & Cash, dag. 15 19 en
21.30 uur.

Naast teleurstellingen aangaan-
de de werkgelegenheid, ver-
wachten de dierenbeschermers
ook dat Harlan vanuit Onderban-
ken proefdieren gaat exporteren.
„Harlan gaat zich vanuit Onder-
banken richten op de Europese
markt. Daardoor zullen dieren
vanuit Nederland onvermijdelijk
in landen terechtkomen, waar
het lot van proefdieren nog min-
der ernstig wordt genomen dan
in ons land. We zullen ons hierte-
gen met hand en tand verzetten",
aldus Van Dijk.

centrum volgens berekeningen
van het ministerievan Onderwijs
en Wetenschappen binnen drie
jaar veertig arbeidsplaatsen rij-
ker wordt, besloot Ritzen begin
dezeweek de subsidie - na jaren
van twijfel en touwtrekkerij - te
verlenen.

ONDERBANKEN - Het samen-
werkingsverband van de Neder-
landse Vereniging tot Bescher-
ming van Dieren en de Neder-
landse Bond tot Bestrijding van
de Vivisectie hebben acties aan-
gekondigd tegen de komst van
een proefdierenfokcentrum naar
Onderbanken.

Demonstraties
De acties die zijn aangekondigd,
komen in de allereerste plaats
neer op het ventileren van argu-
menten tégen de komst van het
fokbedrijf. Van Dijk liet gisteren
echter ook weten dat er hardere
acties, zoals protestdemonstra-
ties, op de agenda staan.

Zoals bekend besloot minister
Ritzen van Onderwijs en Weten-
schappen begin deze week om
8,7 miljoen gulden subsidie te
verlenen aan het van oorsprong
Amerikaanse fokbedrijf Har-
lan/CPB, dat gevestigd is in
Zeist. Harlan probeert al ruim
dertien jaar een fokdependance
in Onderbanken van de grond
krijgen.

nenkort sturen we de raad een
brief, waarin we duidelijk zullen

maken dat het beter is om Harlan I
niet binnen te halen. Mocht dat |

niets opleveren, dan laten we ons
van een andere kant zien."

" Proefdieren worden veelal gebruikt voor het uittestenvan medicijnen. Maar ook worden
cosmeticamiddelen uitgeprobeerd op ratten, muizen, konijnen en honden.

Foto: PERSBUREAU 'T STICHT

Omdat deze grensgemeente met
de komst van een proefdieren-

„We gaan in eerste instantie de
bevolking en de raad van Onder-
banken, die zich nog over de
komst van het bedrijf moet bui-
gen, uitvoerig inlichten over de
praktijken van de fokkers. Bin-

Volgens de dierenbeschermings-
organisaties zullen er met de
komst van een fokcentrum ech-
ter amper nieuwe arbeidsplaat-
sen in Onderbanken bij komen.
Woordvoerder Bert van Dijk:
„Vanzelfsprekend zullen de va-
catures in Onderbanken opge-
vuld worden door Harlan-mede-
werkers uit Zeist. Per slotvan re-
kening gaat het om banen, die
van het personeel gespecialiseer-
de kennis vergen. Mensen met
de juisteknow-how om proefdie-
ren te verzorgen, zijn in Onder-
banken niet te vinden. Er zullen
dus hoogstens een poetsvrouw

Oranjefeesten
in HeerlenNieuwstraat vraagt om

'Euregio-brigadiers'

Actiegroep wil nieuwe grensovergang veiliger maken

9 uur: Honk- en softbaltoernoo'
sportpark Varenbeuk.
Heerlerheide:
12.30uur: Receptie 60-jarig Oran-
jecomité in Corneliushuis.
21 uur: Lampionnenoptocht van-
af basisschool De Schacht.
21.30 uur Vuurwerk bij het Lich'
teboord.
Heksenberg:
12.30 uur: Kinderoptocht vanaf lGringeltje.
14 uur: Kinderfeest in gemeen-
schaphuis.
16 uur: Ballonnenwedstrijd
19 uur: Oranjedisco in het Grin-
geltje.
20 uur: Oranjebal in het Gemen-
schaphuis.
Musschemig/Sittarderweg:
10.30 uur: Feestelijk ontbijt.
13.30 uur: Zeskamp.
20.15 uur: Oranjebal.

ZONDAG
Heerlen:

19.30 uur: Soundmix- en play
backshow in De Caumerbron.
Heerlerheide:
9.30 uur: Kinderattracties op
Corneliusplein.
20.30 uur: Oranjebal Cornelius-
huis.

HEERLEN - Hieronder
volgt een overzicht van de
festiviteiten die de komen-
de dagen door de diverse
Oranjecomités in Heerlen
op touw worden gezet in
verband met Koninginne-
dag. Morgen volgt het pro-
gramma van de overige, ge-
meenten in de regio.

Heerlerbaan:
ZATERDAG

" De pas opgerichte Schietvereni-
ging Oud Brunssum '90 houdt zon-
dagvan 13 tot 19 uur open dagin ca-
fé Oud Brunssum, Dorpstraat 80.

vierde vrijdag van de maand kien-
avonden in caféWilhelmina, Molen-
berglaan 125.

De rest der feestelijkheden vindt
plaats in harmoniezaalFrijns aan
de Marktstraat 6 in Simpelveld,
waar ook de receptie van 19 tot
20 uur wordt gehouden.

Veilig zijn deze oversteekplaatsen
voor de 400 tot 500 voetgangers ech-
ter niet. Met name de scholieren on-
dervinden veel hinder van het ont-
breken van voorzieningen als zebra-
paden.

Het echtpaar Harry en Anny
Rietrae-Van der Broeck, beter
bekend als Harry en Anny van
Gen Eikske uit Hulsberg, viert
zaterdag de gouden bruiloft.
Om 15 uur wordt de dankmis op-
gedragen in de Clemenskerk te
Hulsberg. De receptie vindt van
18.30 tot 20 uur plaats in gemeen-
schapshuis De Lange Berg.

Harry Rietrae werd 75 jaar gele-
den geborenin Vaesrade. Na zijn
schooltijd werkte hij in de bak-
kerij van zijn ouders. Later werd
hij chauffeur van beroep.

Martin en Trautje, beiden gebo-
ren en getogen in Bocholtz, leer-
den elkaar kennen tijdens een
bal, waar de Philharmonie een
concert verzorgde. Martin (77) is
bij dat korps 34 jaar hoboïst ge-
weest. Martin Knops was aan-
vankelijk werkzaam als metse-
laar. Later werd hij mijnwerker.
Hij werkte 32 jaar op de Oranje
Nassau II in Schaesberg, eerst
als steenhouwer en tenslotte als
meester-houwer. In de Phil leid-
de hij veel leerlingen op in het
bespelen van houtinstrumenten.

Bescherming
De gemeente Herzogenrath heeft
van de Neustrasse een 30-kilometer-
zone gemaakt. Voor de Nieuwstraat
is dat niet mogelijk, want met een
frequentie van 4000 auto's heeft die
straat een belangrijke doorstroom-
functie. Behalve verkeerstechni-
sche hindernissen, zijn er ook juri-
dische problemen. De inzetvan ver-
keersbrigadiers stuit op weerstand
omdat ze kinderen op vreemd
grondgebied zouden vergezellen.
De raad van Herzogenrath heeft bo-
vendien een aanvraag voor 'Schü-
lerlotsen' in 1989 al afgewezen.

Anny Van der Broeck zag 71 jaar
geleden het levenslicht in Val-
kenburg. Ze werkte tot aan haar
huwelijk in een kapperszaak.
Na hun huwelijk gingen Harry
en Anny in de horeca. Zij begon-
nen een café en beheerden later
hotel-restaurant Gen Eikske.
Ook hebben de gouden echtlie-
den samen een transportbedrijf
gerund

Zijn echtgenote Trautje Knops-
Plum (73) volgde de naaischool
bij de Eerwaarde Zusters. Zij
werkte als kraam- en gezinshulp.
Vele jaren lang verzorgde ze, sa-
men met een vriendin, complete
bruiloftsmaaltij den. Kerkrade

h Nog steeds is ze actief met

Het gouden paar heeft 5 kinde-
ren en negen kleinkinderen. Het
eerste achterkleinkind is op
komst.

De gemeenteKerkrade neemt in af-
wachting van een totaalconcept
voor beide straathelften ook geen
maatregelen. Deze hele kwestie
sleept al sinds 1972 en vooralsnog
blijven de ogen gericht op de politi-
ci in Den Haag en Nordrhein-West-
falenv

Voerendaal

" Het overstekenvan deNieuwstraat/Neustrasse is nietvan gevaar ontbloot.
Foto: CHRISTAHALBESMA

" In zaal Chalet wordt zondag een
talentenjacht gehouden. Voor infor-
matie: 045-213386.

Klimmen

" Harmonie De Berggalm houdt
zondag van 10 tot 17 uur de jaarlijk-
se rommelmarkt in gemeenschaps-
huis Op dr Platz aan de Houtstraat.

Hoensbroek
Wilhelmina
Nederlands
kampioen

Van onze correspondent

" De Openbare Basisschool Dr
Sjlussel in Eijgelshoven houdt za-
terdag van 10 tot 13 uur een open
dag. Inlichtingen: 045-462131.

" Harmonie St. Aemiliaan uit
Bleyerhèide houdt zondag vanaf 20
uur een voorjaarsconcert in het
Wijngrachttheater. Naast St. Aemi-
liaan concerteren de kerkelijke har-
monie St. Joseph Weert en het
trombone-kwartet Coulise. Entree
vijf gulden.

" Het IVN houdt zaterdagochtend
een vogelexcursie. Deelnemers
worden om 7 uur aan de parkeer-
plaats Berenbos te Chèvremont ver-
wacht.

" Oe PHV Internos houdt zaterdag
en zondag vanaf 10 uur hondenwed-
strijden onder auspiciën van de
OLDB. Ze vinden plaats op het ter-
rein Dentgenbacherweg, kruispunt
Kaalheidersteenweg.

" In het Ontmoetingscentrum van
Welterhof wordt vanavond om 19.30
uur een Poolse avond gehouden. Te
gast is de zang- en dansvereniging
Podlasie uit Brunssum. Entree vrij.

"De Reumapatiëntenvereniging
houdt vanavond om 19.30 uur in het
Juphuis, Schandelerstraat 81, een
lezing over fybromyalgie.

" In de voormalige zandgroeve
Beaujean wordt zondag vanaf 9 uur
de DOG politiehondenwedstrijd ge-
houden. Entree gratis. Voor infor-
matie: 045-723621.

" De sektie Rijwielsport van de
SSOVH houdt zondag bloesem-
fietstochten over 60 en 100 kilome-
ter. Start tussen 8 en 9.30 uur aan de
Spuiklep, Parallelweg.

"De amateurvereniging Vrije
Kunst houdt zaterdag en zondag
van 11 tot 17 uur de jaarlijkseexpo-
sitie in kasteel Hoensbroek. Entre
gratis.

Landgraaf

# Het gouden paarRietrae-Van denBroeck.
Foto: FRANS RADE

LANDGRAAF - Het Fluit-en Tam-
boerkorps Wilhelmina uit Land-
graaf werd afgelopen week lands-
kampioen in Breda. Het korps be-
haalde 301 punten in de eredivisie,
sectie E-a.

Merkelbeek

" Bij gelegenheid van het 12^-ja-
rig bestaan van het Missie Thuis-
front Heerlerbaan wordt zaterdag
Ivan 10 tot 16 uur een rommelmarktIgehouden in de Caumerbron.

" In Douvenrade wordt zaterdag
van 14.30 tot 18 uur het jaarlijkse
Douvenrade Festival gehouden.

" In de aula van Huize de Berg
wordt vrijdag om 19.30 uur een
oecumenische viering gehouden
met als thema 'Onze gezamenlijke
pastorale zorg.

" Omdat gemeenschaphuis De
Henkhof 10 jaar bestaat wordt er
drie dagen feest gevierd. Vrijdag is
er open huis voor de door de 14 ver-
enigingen die in het gebouwzijn on-
der gebracht. Zaterdag wordt er
vanaf 20.30 \iur geconcerteerd door
het Maastrichts Salon Orkest en
zondag kan men borrelen bij mu-
ziek van de Hölter Jonge. Het früh-
schoppenwordt vooraf gegaan door
een receptie, dievan 11.30 tot 13 uur
gehouden wordt bij gelegenheid
van het 95-jarig bestaan van zang-
koor St. Joseph.

" Schutterij St. Joseph Waubach
houdt zondag het tiende Landgraaf-
vogelschieten, waaraan de drie
plaatselijke schutterijen deelne-
men. Om 14 uur worden de ope-
ningsschoten gelost op de schiet-
stangen bij sporthal Ter Waerden.

Heerlen

11 uur: Kinderoptocht.
13 uur: Spelmiddag op de Mir
zetellaan.

10 uur: Rommelmarkt en Vlaam-
se kermis in De Laurier.
12.30: Optocht.
20 uur: Oranjebal.
Weiten:
11 uur: Twaalfde WeltenloOP
vanaf Café Donners, Weltertui 11'
strsst
13.30 uur; Versierde Vehicke1;
tocht vanaf de oude jongen5'
school.
15 uur: Kindervoorstelling in be
gemeenschapshuis.
15.15 uur: Rollerskate wedstrw
den in 'deKuil.
Zeswegen:

Passart Wieër:

10 uur: Kinderoptocht vanaf B'
't Pannesjop.
Molenberg:
14 uur: Voetbalwedstrijd ZOk'
harmonie St. Bernadette. <■
20.30: Lampionnenoptocht van3'
parkeerterrein Zondastraat.
Musschemig:
10.30: Kinderoptocht.
11.30 uur: Spellendag.
Nieuw Einde:
11 uur: Kinderkienen in de Va-
renbeuk.
14 uur: Spellenmiddag in d
buurten.
16 uur: Steroptocht.

Meezenbroek:

9 uur: Start handbaltoernooi i(i
sporthal Palemig.
9.30 uur: Dankdienst in het oude
kerkje Hoofdstraat Hoensbroek'
11 uur: Ontvangst aan gemeente'
huis met aansluitend om 12 ui**
receptie.
14.30 uur: Kinderfeest Kerkpei"
en Emmaplein.
20.30 uur: Lampionnenoptocht
door Douve Weien. Opstellen of
speelplaats Windekind.
21.30 uur: Groot vuurwerk bij de
Droomvijver bij kasteel Hoens-
broek.
21.30 uur: Oranje-Muziek-Nach'
rondom Kerk- en Emmaplein.
Heerlerbaan:
10 uur: Kinderspelen op'
RKHBS-terrein.
19 uur: Lampionnenoptocht van-
af de Caumerbron.
Heksenberg:
11 uur: Oranjeconcert Gemeen'
schaphuis.
14 uur: Sport en spel op voetba''
veld.

MAANDAG
Heerlen:

Bouwbedrijf
beboet na

val werknemer
Van onze correspondente

MAASTRICHT/SITTARD - Een,
bouwbedrijf uit Sittard werd
deze week door officier van justi-
tie mr van Opstal verantwoorde-
lijk gesteld voor een ongeval met
ernstig letsel van een werkne-
mer. Deze had medio vorig jaar
tijdens het betonstorten op een
lokatie van DSM in Beek een val
van zes meter gemaakt. Hij was

door een sparing in een plat dak
op een lagere verdieping terecht-
gekomen, doordat een niet goed
verankerde bekistingsplaat was
gaan schuiven. De man moest
zijn val bekopen met elf dagen
coma, een gescheurde lever, bek-
kenfracturen, twee gebroken
polsen, een rib- en schedelbasis-
fractuur en blijvende blindheid
aan zijn rechteroog. Onder toe-
zegging van raadsman mr Douf-
fet, dat deverzekering het slacht-
offer schadeloos zal stellen, was
de officier bereid de firma alsnog
in de gelegenheid te stellen zijn
eerdere transaktie-aanbod van
vijfduizend gulden binnen nu en
een maand te betalen. Tot dietijd
wordt de zitting aangehouden.

BRUNSSUM - De Old Hickory-
club, die bestaat uit verzamelaars
van oude legervoertuigen, houdt ter
gelegenheid van bevrijdingsdag, 5
mei, een tocht met ongeveer vijftig
'oldtimers. Vertrokken wordt om-
streeks twaalf uur aan de Zeekoelen
in Brunssum. De route loopt via
Merkelbeek, Sittard, Berg aan de
Maas en Stem naar Geleen, waar de
tocht eindigt op de Tomeikerweg.

Bevrijdingstocht
oude legertrucks

Het Landgraafse korps speelde
twee werken: 'Tango-Argentina' en
de 'Patriottenmars', beloond met
respectievelijk 147,5 en 153,5 pun-
ten. Het is de derde keer dat Wilhel-
mina een landstitel behaalde. Dere-
ceptie vindt plaats op vrijdag 18 mei
van 19 tot 21 uur in de Fanfarezaal
aan de Hoogstraat te Landgraaf.

" De Kontaktgroep Voedselalergie
Heerlen houdt vrijdag om 20.30 uur
een informatie bijeenkomst in De
Caumerbron, Corisbergweg 197 te
Heerlerbaan.

" Met ingang van 27 april houdt de
CV De Berguule iedere tweede en

Brunssum

" De werkgroep Wereldkerk Bar-
bara en het zangkoor St. Gregorius
houden zaterdag van 10 tot 16 uur
een rommelmarkt in het KAJ-ge-
bouw aan de Sterrestraat te Tree-
beek.

" De harmonie St. David houdt
vrijdag om 20 uur een grote disco-
show in de tent bij de Davidbron.
Entree vijf gulden. Zondag van 10
tot 16 uur houdt de harmonie de
jaarlijkse rommelmarkt in De Da-
vidbron aan de Looierstraat.

#Het gouden paarKnops-Plum. Foto: FRANS RADI
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en een portier uit Onderbanken
in het nieuwe fokcentrum aan
het werk worden gezet."

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster

KERKRADE - De actiegroep
Nieuwstraat/Neustrasse in
Kerkrade wil 'Euregio-ver-
keersbrigadiertjes' inzetten
om de oversteekplaatsen aan
de grens veiliger te maken
voor de schoolkinderen.Gouden paren
Sinds kort is ter hoogte van de wijk
Finefrau een derde grensdoorgang
gerealiseerd. Dit werd pas mogelijk
nadat de Nederlandse en Duitse
autoriteiten en de Euregio-commis-
sie Rijn-Maas zich hierover uitge-
sproken hadden.

breien, handwerken en in bewe-
ging blijven. Samen met haar
man legt zij nog menige kilome-
ter wandelend en fietsend af.
Ook brengt het gouden paar veel
vrije uurtjes door bij de bejaar-
densoos.

*—^——- ' i
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Daarmee lijkt, voorlopig althans,
een einde te zijn gekomen aan het
sinistere rollenspel dat zich nu al
twaalf maanden rond de coaching
van het Nederlands elftal afspeelt.
De ferme, deels gefundeerde kritiek
van Van Basten op de procedure
rond de aanstelling van Beenhakker
vormde het trieste hoogtepunt in
een reeks van conflicten die zich de
laatste maanden rond Oranje af-
speelden. Achter de schermen werd
een spel opgevoerd van intriges, list
en bedrog, diezijn weerga in de his-
torie van Oranje nauwelijks kent.
De rol van Michels in het geheel is
daarbij van niet te onderschatten
betekenis. Als geen ander kent hij
het rollenpatroon, maar leek hij de
laatste op wie de Cruijff-adepten
hun giftige pijlen durfden af te
schieten. Van Basten raakte hem,
het boegbeeld van Oranje bij het re-
cente EK, diep in het hart. Michels

" De benoeming van Beenhakker wordt bekend gemaakt tijdens de persconferentie in Rotter-
dam. Achter de tafel v.l.n.r. Michels, Beenhakker en VanRooijen.

eist genoegdoening en weet zich
daarbij gesteund door het sectiebe-
stuur en zijn boezemvriend Leo
Beenhakker.

Het woord is in de komende dagen
aan Van Basten, nu het sectiebe-
stuur de rol van afwachter heeft
aangenomen. Maar wat heeft Mi-
chels nu tegen Cruijff? „Als coach is
het een klasseman. In dit werk zijn
wij alletwee sterke figuren, alleen
onze zienswijze verschilt nog wel
eens".

Met voorzitter drs. Martin van
Rooijen voorop wast het sectiebe-
stuur betaald.voetbal de handen in
onschuld. „Na het Hilton-beraad
hebben wij met de spelers de af-
spraak gemaakt, dat zij in Kiev hun
mening zouden geven over de ge-
wenste kandidaat-bondscoach. Wij
verkeerden in de veronderstelling
dat het consulteren van de spelers
daarmee was afgerond en dat het
bestuur aan de slag kon gaan". Van
Rooijen benadrukte nog eens dat
het bestuur zou luisteren 'naar de
signalen van de spelers, maar dat
het bestuur een besluit zou nemen.
Luisteren betekent nog geen in-
spraak.

Van Breukelen stopt strafschop en voorkomt nieuw debâcle

Troostprijs voor PSV Stemming
De 'drie van Milaan' ontbraken bij
die interland in de Sovjet-Unie. De
keuze voor Beenhakker kwam het
toptrio des terauwer op het dakval-
len, omdat zij tijdens het Hilton-be-
raad een duidelijke voorkeur had-
den uitgesproken voor Cruijff als
tijdelijk bondscoach. „Er is door de
spelers nooit gesteld", verweerde

De nieuwe bondscoach gaat in de
komende dagen proberen „de situa-
tie te normaliseren en het conflict
tot de juiste proporties terug te
brengen", aldus Beenhakker. „We
zullen nu moeten proberen de zaak
binnenskamers in juiste banen te
leiden en een klimaat te scheppen
waarmee alle betrokkenen kunnen
leven. Want de tijd en de zin ont-
breekt mij om als een vertegen-
woordiger van de Verenigde Naties
overal te gaan bemiddelen. Het WK
begint al over 40 dagen. Dat schijnt
iedereen te vergeten".

Limburgs protest
tegen verzetten

Volendam-Utrecht

" Eindelijk weer eens blije gezichten bij PSV. V.1.n.r.: Povlsen, Valckx, Gerets, Heintze, Linskens en Boerêbach.

j^V-VITESSE 1-0(0-0). 75, Valckx
ijj. i (strafschop). Scheidsrechter:Renberg. Toeschouwers: _ft.Oüo:

(T*'e kaart: Kielt (PSV), Laamers
i pesse), Bijzonderheid; Van Breu-

Spk* s'üPt 'n slotseconde straf-
f2lop van Van d.en Brom.
y*V; Breukelen; Gerets. Nielsen,;
La'ckx, Heintze; Vanenburg, Boere-
iach:,: Lerby (85. Cnovanec), Lins-
yfJVs; Povlsen en KieftP^sse: Van der Gouw; Sturing,
PUssen, Bos, Vermeulen; Laamers,
tan denBrom, Straal; Eïjer, Hilgers,

(70. Koolhof),

„Er liggen zwart-op-wit afspraken
dat tijdens de laatste twee competi-
tierondes alle duels op zondag te
dienen worden afgewerkt", aldus
beide managers gistermiddag. „Er
is op deze manier sprake van com-
petitie-vervalsing", stelde Op-
genoordt. „Volendam is nog betrok-
ken bij de strijd om een plaats in het
Uefacup-toernooi, FC Utrecht is
nog steeds niet volledig zeker van
klassebehoud".

SITTARD - Fortuna Sittard en
Roda JC hebben gisteren bij de
KNVB heftig geprotesteerd tegen
de beslissing van de voetbalbond
het voor zondag 29 april vastgestel-
de duel Volendam-FC Utrecht te
verplaatsen naar dinsdag 1 mei. Vol-
gens zowel manager Opgenoordt
van Fortuna als Coerver van Roda
gaat de bond daarmee tegen alle af-
spraken in die voor het seizoen zijn
genomen over het slot van de com-
petitie.

scorebord
Roda-manager Coerver is het volle-
dig met zijn Limburgse confrater
eens. „Dit kan gewoon niet. Als ze in
Zeist ook maar een beetje slim zijn,
draaien ze dezebeslissing terug. Wij
hebben daarom ook een duidelijke
fax naar de bond gestuurd". Het
sectiebestuur besloot in haar verga-
deringvan maandag het duel Volen-
dam-FC Utrecht naar dinsdag 1 mei
te verplaatsten omdat de burge-
meester van het 'palingdorp' het la-
ten spelen van het 'risico-duel' op
een zondag verbiedt.

'Hebben we toch
nog iets gewonnen'

Hans van Breukelen opgelucht°Qrfaan niet op de Praalwagen
S _rmdhoven"' zei Guus Hiddink
"ojj e nodige zelfspot. „Ik spring
Wgeen drie meter de lucht in. Deebt?^e 's er net minder om. We
VjLeri een uur lang goed beker-
"«ho gezien. Ook het aantal toe-

dat erop af komt is een
pfiiJpjke indicatie dat de beker-en ,Weer leeft in Nederland. Daar

'* blij om. Voor de derde ach-
\ -Volgende keer komt dat ding
W n de prijzenkast van PSV. Ik
Ho0 Sectievoorzitter Martin van
jtfy. eft nog gevraagd of we die be-
'kgP* mogen houden. Daar kreeger> antwoord op".

der Gouw greep de Deen naar de be-
nen, waardoor Scheidsrechter
Uilenberg niets anders overbleef
dan naar de stip te wijzen. Stan
Valckxbleef koud onder alle protet-
sten en de pogingen van de Vitesse-
spelers zijn concentratie te versto-
ren: 1-0.
Uilenberg streek in de laatste mi-
nuut toen de ongelukkig Straal zijn
bedoeling de fout te herstellen in
daden omzette. Hij zocht het druk-
ke PSV-centrum op en bleef steken
tussen Nielsen en Valckx. Uilen-
berg wees weer naar de stip, maar
het geluk datde Brabanders zo vaak
al in de steek heeft gelaten, stak nu
de helpende hand toe. De hand van
Hans van Breukelen.

dingen en zo waren ze ook terug te
vinden in het veld.

Schotland - DDR 0-1 (0-0). 71. Doll 0-1 (straf-
schop). Toeschouwers: 21.868.

Engeland - Tsjechoslowakije 4-2 (2-1). 10
Skuhravy 0-1, 17. Buil 1-1, 23. Pearce 2-1, 55.
Buil 3-1, 80. Kubik 3-2, 89. Gascoigne 4-2.
Toeschouwers: 21.342.

Zweden - Wales 4-2 (2-1). 14. Saunders 0-1,
19. Brolin 1-1, 25. Brolin 2-1. 54. Ingesson
3-1, 59. Saunders 3-2, 73. Ingesson 4-2.
Scheidsrechter: Ruokonen (Fin). Toeschou-
wers: 13.981.

lerland - Sovjetunie 1-0 (0-0). 60. Staunton
1-0. Toeschouwers: 43.990.

Israël - Roemenië 1-4 (0-3). 5. Balbul 0-1
(strafschop), 19. Hagi 0-2, 44. Sabau 0-3, 73.
Aaroni 1-3, 86. Balint 1-4. Toeschouwers:
4000.

OEFENINTERLANDS
Bondsrepubliek Duitsland - Uruguay 3-3
(0-0). 49. Aguilera 0-1, 60. Matthaüs 1-1, 64.
Voller 2-1, 73. Ostolaza 2-2, 75. Klinsrhann
3-2, 78. Revelez 3-3. Scheidsrechter: Karls-
son (Zwe). Toeschouwers: 35.000. Gele
kaarten: Sosa, Ruben Pereira en Fonseca
(allen Uruguay).

ik hem maar genomen". _h_n met
succes. ITALIE

Inhaalwedstrijd
FC Genua - Inter Milaan 0-0

Stand aan dekop: Napoli 33-49 AC Milan 33
47 Inter Milan 33-44 Juventus 33-42 Samp
doria 33-41 AS Roma 33-40

PSV ijverig en gefixeerd op een
snelle opening; Vitesse deed het
rustig aan en beperkte zich aanvan-
kelijk tot temporiseren. Frans Thijs-
sen draaide en kapte net zo lang tot
het tempo uit het spel was. De Arn-
hemmers die over minder techni-
sche kwaliteiten beschikten, zoch-
ten veelvuldig hun heil in terug-
speelballen op doelman Raymond
van der Gouw. PSV was niet bij
machte Vitesse de wil op te leggen.
Vandaar ook dat de hooggespannen
veewachting al snel omsloeg in ver-
veling. Kansen waren er nauwelijks.
Wim Kieft dook twee keer gevaar-
lijk op in de buurt van Van dei-
Gouw. Hij richtte net zo onzuiver als
Riek Hilgers oog in oog met Van
Breukelen. Lang zag het er dan ook
naar uit dat de produktie enkel af-
hankelijk zou zijn van een foutieve
terugspeelbal. BELGIË

Bekercompetitie, returns halve finales:
Germinal Ekeren - Standard Luik 1-0 n.v.
(Germinal wint na strafschoppen), eerste
wedstrijd: 0-1; Club Luik - Lokeren 3-0, eer-
ste duel: 1-0. Finale: Club Luik - Germinal
op 19 mei.

\ lichting was van het gezicht
% ,} iddink af te lezen. Opluchting
%j6 waar dit jaarzo vaak el-
% vanaf straalde. Ook nu ston-
S)g " zorgen driekwart wedstrijd
W) lh z«n gezicht gegrift. De be-
N t Waren duidelijk. PSV wilde
K^ostprijs aan dit seizoen over-
Wr.611" Vitesse was er allesaan ge-
Ui^ pSV zelfs dat laatste prijsje. e gunnen. Zo lagen de verhou-

ROTTERDAM - Als enige PSV'er
legde Hans van Breukelen een paar
weken geleden een schuldbekentis
af en trok hij het boetekleed aan
voor de ellende waarin de lands-
kampioen terecht is gekomen. Gis-
teravond in het Feyenoord-stadion
tegen Vitesse stond de doelman an-
dermaal in het middelpunt van de
belangstelling. De specialist in het
stoppen van strafschoppen koos in
blessuretijd voor de goede hoek en
hielp PSV daarmee toch nog aan
een prijs in dit zo turbulent verlo-
pen seizoen.

Van onze verslaggever

Dat moment kwam er halverwege
de tweede helft. Roberto Straal, tot
dan toe de beste 'terugspeler', ver-
slikte zich en Flemming Povlsen
kon overnemen. De uitgelopen Van

„Hans wist", aldus Guus Hiddink,
„precies waar die bal zou komen.
We hadden het voor de wedstrijd
nog doorgesproken.. Ook Hans Dor-
jee vestigde nog eens de aandacht
op die linkerhoek. Zelfs dan is het
nog maar de vraag of je zon bal
kunt keren". Het antwoord op die
vraag betekende waarschijnlijk het
enige PSV-feest van dit seizoen. En
als Vitesse niet bij de les blijft, zal
die ploeg helemaal geen reden tot
zon feest hebben. De ploeg voor
deze week nog op twee fronten
streed moet zich nu opmaken om in
de aanstaande derby tegen NEC
niet nog een steek te laten vallen.

ROME - Een delegatie van AS
Roma heeft nieuwe belangstelling
getoond voor de PSV'er GeraldVanenburg. „We beschouwen het
contract dat Gerald vorig jaar on-
dertekende voor onze club nog al-tijd als rechtsgeldig. Dus kunnen
we hem vanaf 1 juli 1990 in dienst
nemen", meent manager Mascetti.
De speler, die in de afgelopen zomer
een vierjarig contract bij de Italiaan-
se club tekende en daarna weer liet
ontbinden, en zijn zaakwaarnemer
Bob Heerkens zijn nog niet officieel
benaderd door de Romeinse club.

Roma zet zinnen
op Vanenburg

Fortuna koopt
Farrington

SITTARD - Fortuna Sittard maakt
gebruik van de optie tot koop met
betrekking tot Mark Farrington. De
Sittardse club kwam gisteren tot
overeenkomst met eigenaar Racing
Genk. Farrington zelf zette afgelo-
pen weekeinde met zijn drie doel-
punten tegen PSV vaart achter de
onderhandeling. In een eerder sta-
dium had Fortuna verlenging van
de optie met een maand gevraagd
omdat de Brit naar mening van
coach Han Berger te weinig gele-
genheid had gekregen zich in de kij-
ker te spelen. Genk stemde in met
die verlenging van een maand en
Farrington vulde de verwachtingen
helemaal in. Fortuna zal nu met de
spits rond de tafel moeten omtrent
de duur van het contract en het sala-
ris dat de spelerzal gaan ontvangen.

SPANJE
Competitie: Atletico Madrid - Logrones 3-1,
Gijon - Celta 3-0, Valencia - Tenerife 2-1, Ca-
diz - Real Sociedad 1-0, Malaga - Rayo Valle-
cano 1-0, Sevilla - Barcelona 1-1, Athletic
Bilbao - Mallorca 0-0, Zaragoza - Castellon
3-1, Valladolid - Oviedo 1-1, Osasuna - Real
Madrid 0-2. Stand aankop: Real Madrid 36-
-59 Barcelona 36-49 Atl.Madrid 36-49 Valen-
cia 36-49 Sevilla 36-43 Real Sociedad 36-41.

„Hebben we toch nog iets gewon-
nen", luchtte Van Breukelen na af-
loop van de benauwde overwinning
(1-0) op Vitesse zijn hart. „We zijn
dit seizoen voor drie prijzen gestart,
die andere twee hebben we wegge-
geven. Als dit ook mis was gegaan,
hadden we het hele jaar voor nop
gespeeld".

hoogte van het tranf-
serbedrag geen me-
dedelingen doen.

Wel verzekerde hij
dat het bedrag aan-
merkelijk hoger ligt
dan de drie miljoen
die Anderlecht voor
Adrie van Tiggelen
vraagt.

Ploegsma eveneens
een gesprek met For-
tuna Sittard over
doelman Ruud
Hesp. De reeds eer-
der geopperde trans-
actie komt dan nog
eens uitvoerig ter
sprake. PSV wil
Hesp kopen en hem
meteen weer voor de
duur van een jaar
verhuren aan Fortu-
.na Sittard. Volgend
jaar loopt het con-
tract van Hans van
Breukelen af. Dan
zal Hesp diens plaats
moeten innemen.Volgendeweek heeft

fe-ERDAM
ÏH Manager Kees
d6

ue gsma bevestig-
Oim gisteren dat de
Vt,*andelingen
SljT .KV Mechelen en
?0> itl Koeman in
$taH. vergevorderd
%TlUtn zi-in dat het
sl6cKltleve akkoord
vanÜts een kwestie
t^1«agen is. Ploegs-
" Wilde over de

PSV bijna rond
met Erwin Koeman „Daarvan zijn mijn spelers door-

drongen", haaktecoach Bert Jacobs
meteen op de prognoses in. „We
moeten in Nijmegen het evenwichtzien te vinden dat met name in de
eerste helft van de bekerfinale ont-
brak. We zijn niet rijk gezegend met
spitsen, daardoor verloor het elftal
de balans. Toen dat teruggevonden
was, werd PSV-Vitesse een echte
cupstrijd. Een strijd die in ons voor-
deel beslist had kunnen zijn als die
penalty benut was. Want ik heb nu
nog steeds het gevoel dat PSV zich
van die klap niet hersteld zou heb-
ben".

Hoe diep het moreel van de PSV'ers
gezonken is, demonstreerde Kieft.
Sinds de absentie van Romario is de
spits belast met het nemen van de
strafschoppen, maar sinds zijn mis-
ser in het bekerduel tegen Ajax
durft hij dat zelfs niet meer aan. „Ze
keken allemaal de andere kant op,
niemand voelde zich geroepen om
naar voren te komen", biechtte Stan
Valckx naderhand op. „Daarom heb

Van Breukelen: „Ik ben op Van den
Brom afgelopen en heb hem in zn
oor gefluisterd ofhij voor de gebrui-
kelijke hoek zou kiezen". De mid-
denvelder raakte volledig van zn
stuk, bedacht zich en koos prompt
voor de hoek, de linker dus, waarin
Van Breukelen op zn sterkst is.

De verdediger, die bij Vitesse meer
uren slijt op de bank dan dat hij in
het veld staat, gaf het na afloop eer-
lijk toe. „Ik zat tussen twee man in
en heb me toen op hoop van zegen
laten vallen". Van Breukelen, ge-
pokt en gemazeld in de duels vanaf
elf meter, trok de trucendoos wa-
genwijd open, Hans Dorjee speelde
het spel knap mee. De assistent-trai-
ner liep het veld op om de. doelman
de hoek in te fluisteren waarin Van
de Brom doorgaans pleegt te schie-
ten. „Ik wilde ermee bereiken dat
hij lood in zn schoenen zou krij-
gen".

Tot grote consternatie van de
PSV'ers en tot vreugdegehuil van
de 20.000 Vitesse-supporters zorgde
Uilenberg voor een onverwachte
apotheose van de mislukte bekerfi-
nale. Roberto Straal, die min of
meer de treffer van PSV op zn ge-
weten had door een mislukte actie,
ging theatraal tegen de grond na een
carambollage tussen Valckx en
Kieft.

Michels zich, „dat we eerst naar
Cruijff moesten gaan. Zo hebben
wij de stemming in elk geval niet
geïnterpreteerd. Koeman heeft mij
duidelijk het gevoel gegeven dat de
spelersgroep met alle drie kon le-
ven. De uitkomst van de stemming
was gebaseerd op persoonlijke erva-
ringen, niet op kwaliteitsverschil".
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ROTTERDAM - Met of zonder Ri-
nus Michels, Leo Beenhakker
zwaait bij het WK in Italië de scep-
ter over Oranje. Die mededeling is
minder schokkend dan de gespier-
de taal van de 'generaal' die van het
supertrio uit Milaan verlangt dat zij
diep in het stofbijt. Michels eist min
of meer dat Marco van Basten zijn
excuses aanbiedt voor de aantijgin-
gen eerder deze week aan het adres
van Michels, 'anders beleef ik het
WK liever op een andere manier.
Thuis dus. Net als Johan Cruijff, die
uitgerekend op zn 43ste verjaardag
tandenknarsend moet hebben aan-
gehoord dat het Amsterdamse com-
plot om hem toch nog aan de macht
te helpen grandioos is mislukt.

Van onze verslaggever

Nu is Van Basten weer aan zet
Michels eist bij benoeming Beenhakker excuses van AC Milan-speler

Met die interpretatie maakte Mi-
chels voor zichzelf de weg vrij om
Beenhakker als belangrijkste kan-
didaat naar voren te schuiven en de
door hem als lastig en eigenzinnig
beschouwde Cruijff buiten de deur
te houden. „Ook wij als bestuur
hadden een voorkeur", erkende Mi-
chels. „Een aantal niet voetbaltech-
nische factoren deed voor ons de
naald naar Beenhakker uitslaan.
Het makkelijk communiceren met
Zeist, omdat hij als trainer van Ajax
vlak in de buurt is, de eerdere
vruchtbare samenwerking met mij
en de KNVB, zijn ervaring met het
Nederlands elftal en de goede ver-
houding met de pers. Die factoren
hebben de doorslag gegeven".

door fred sochacki
L°TTERDAM _ Een beker tot
hjj1 derand gevuld met alle el-j/\de van dit seizoen. Tot de
khk e seconde m°est PSV
..oberen om in aanmerking te
k Jïien voor dit 'doekje voor
li? bloeden. PSV won de

(1-0). De wijze
j^rop was typerend voor de

vp^ van zaken in de Eindho-
type gelederen. Geen over-
SJ^ë» geen bezieling. Niets.
L s een ondermaats Vitesse
L^ft de miljoenenformatie
tf leven op weg naar de
L °stprijs behoorlijk zuur
b maken. Hans van
v„eukelen voorkwam het zo-
iti^ e debacle door de zwak
v S^schoten penalty van John

den Brom te stoppen.

verlakkerij of uit de hand gelopen
opwinding. We zullen het maar op
dat laatste houden".

„Dat een aantal spelers teleurge-
steld was, is begrijpelijk. Maar de
aanval vanuit Milaan was onbehoor-
lijk, te veel geprogrammeerd, on-
smakelijk en voor mij onaanvaard-
baar. Als voetballers heb ik de drie
Milanezen hoog zitten, menselijk
zijn ze voor mij door het ijs gezakt.
Ik ben niet boos, maar wel bedroefd
en teleurgesteld", stelde Michels
zich net iets te theatraal op.

Subjectief
Tijdens de 'ingelaste uitzending'
gistermiddag voorafgaand aan de
bekerfinale tussen PSV en Vitesse
gaf het trio Van Rooijen-Michels-
Beenhakker opening van zaken. „Ik
heb niet de illusie dat ik hier ieder-
een kan overtuigen. Daarvoor zijn

er onder u die te subjectief denken
en schrijven", opende Michels de
aanval. Als tweede moest vooral
Van Basten het bij Michels ontgel-
den. „Tegen mijn advies in moest ik
meewerken aan het laten zakken
van een collega", doelde hij op het
ontslag van Libregts, „omdat het
onverantwoord was in dit werkkli-
maat verder te gaan. Dat was voor
mij een nederlaag. Toch heeft Van
Basten nu de euvele moed om mij
het ontslag van Libregts in de
schoenen te schuiven. Dat is een
verkrachting van de feiten, volks-
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100 ,
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine lellers mcl een woord in
hooldletlers. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeierhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten mcl
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts )
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van "advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) _>_»:hi_,

Personeel gevraagd

Pullman Grand Hotel
vraagt voor directe indiensttreding
nette kamermeisjes
(part-time). Leeftijd v.a. 18 jaar.

Gelieve telefonisch een afspraak te maken
met mevr. Beeks 045-713846.

Int. transportbedrijf
W.G. Salari B.V.

te Sittard vraagt:
Produktiemedewerkers

en
Int. chauffeurs

met ervaring.
Tel. 04490-11541.

Gevraagd met spoed:
Tandartsassistente

In moderne praktijk te Brunssum. Full-time, 38 uur p. week.
Sollicitaties, met pasfoto o.nr. B-4367 Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

ECM Heerlen BV
is werkzaam op het gebied van elektro-, meet- en

regeltechniek in de industriële sektor.
Wij zoeken:

Electromonteurs
Instrumentatiefitters

Pijpfitters
ECM HEERLEN BV, Postbus 520, 6400 AM Heerlen.

Tel. 045-718877.

j.£\techno-time bv

Banendag
Kom en kies voor je karrière, VANDAAG 26 APRIL 1990

van 14.00 tot 20.00 uur op ons kantoor te Heerlen.
Nobelstr. 1, Heerlen. Tel. 045-717183.

ECM Heerlen BV
is werkzaam op het gebied van elektro-, meet- en

regeltechniek in de industriële sektor.
Wij zoeken:

M&R-Monteurs
M&R-Technici

ECM HEERLEN BV, Postbus 520, 6400 AM Heerlen.
Tel. 045-718877.

Tempo-Team Uitzendbureau
is met spoed op zoek naar:

Produktie-medewerkers m/v
die langere tijd in 3-ploegendienst willen werken. Een
goede motivatie is belangrijker dan werkervaring. De beta-
ling is uitstekend!

Voor informatie:
045-718366, Jaap Roelofsen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Tempo Team Uitzendbureau
is op zoek naar:

Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in Kerkrade. Wij zoeken gemotiveerde
kandidaten. Het betreft een baan voor langere tijd in
3-ploegendienst. Een LTS-opleiding strekt tot aanbeveling
maar is niet noodzakelijk. Leeftijd: 18-30 jaar. Wij bieden
een goede salariëring. Hebt u interesse? Neem dan
contact met ons op of kom langs.

Voor informatie:
045 - 71 83 66, Anita Dolk

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
Gevr. voor privé-huis in
Noord-Duitsland mooie
MEISJES, huidski. onbe-
langrijk, 2 weken werken, 1
week verlof, goede verdien-
ste (ca. ’8.000,-). 09-49-
-421501052, vanaf 10.00 uur
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Heropening vrijd. 27-4-'9O.
"Club La Belle" Kerkrade zkt
compl. nieuw TEAM voor 's
middags en 's avonds (ook
buffetdame). 045-457516 of
09-49-24622949.
Goedlopend en gezellig
privéhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE. Bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203

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.
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
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.

Duits bouwbedrijf Nyda
zoekt ervaren METSE-
LAARS en timmerlieden,
omg. Keulen. Tel. 09-49-
-223481072, na 18.00 uur
045-427194.

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 DP Heerlen.

Dringend DAMES gevr. voor
privé en escort. Tel. 045-
-462805.
CHAUFFEUR voor school-
busje in part-time verband
gevr. Pers. melden Maas-
trichterstr. 155, Brunssum.
Gevr. MONTAGEWERKER
18-25 jaar, i.b.v. rijbewijs.
04493-1353.
Nieuw privéadres vraagt
dringend charmante ASSI-
STENTE'S. Intern mog. Tel.
04490-75028.

Personeel gevraagd
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr. voor dag- en nacht-
dienst met enige kennis
omg. Heerlen. Persoonlijk
melden: Kroontax, Anjelier-
str. 123A, Heerlen.
Schoonh.salon, zkt. op
PART-TIME basis, een me-
dewerkster voor 1 of 2 da-
gen per week. 045-352044.
DAME gevraagd om moeder
gezelschap te houden en te
koken, voor dag en nacht.
Kost en inwoning vrij. Ver-
goeding overeen te komen.
Hulp aanwezig. Br.o.nr. B-
-4359, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
FRITURE-HULP gevr. ca.
17 jr. voor komend seizoen,
en invallen in voor- en na-
seizoen. Moet berijd zijn
wiss. uren te werken. Te
bevr. zaterd. na 12.00 uur.
Friture 't Halder, Wilhelmi-
naln. 24, Valkenburg.
De Prehistorische Monster-
grot Valkenburg vraagt voor
direct GIDSEN (periode 25-
-4-'9O t/m 30-9-'9O). Soll. na
tel, afspr. 04406-14992.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time. Pers. aanm. Hom-
pertsweg 12, Landgraaf.
WERKSTER voor 1 morgen
per week. Melden: Limbur-
giastr. 2, Heerlen.
JONGEMAN voor stomerij-
werkzaamheden. Uniforma
b.v. Akerstr.-Nrd. 30,
Hoensbroek. 045-212436.
Gevr. ervaren MACHINIST
voor mobiele graafmachine.
Zonder erv. onnodig te soll.
Tel. 043-632433.
Gevr. CO2-lassers en con-
structie-bankwerkers.
HOOG loon. Tel. 04754-
-86745.
Energieke jonge vr. KEN-
NELHULP gevr. voor ca.
10-15 uur p.wk., omg.
Schimmert. 04404-1439.
2 Full-time VERKOOP-
STERS gevr. voor slagerij
van Melik te Heerlen. Leeft.
17-22jr. liefst met enige ver-
koopervaring. Bent U geïn-
teresseerd kom dan even
langs of bel voor een af-
spraak naar slagerij van
Melik, Promenade 52, Heer-
len. 045-710257.
Nette CHAUFFEUR gevr.
voor groepsvervoer (klein
bus), ca. 20 uur per wk.
Pers. aanm. Hoofdstraat
255, Hoensbroek.
De Volkskrant vraagt voor 's
ochtends tussen 6.00 en
7.00 uur BEZORGERS voor
Meezenbroek/Schaesber-
gerveld. Inl. tel. 724496.
Wie wil mij 1 morgen of mid-
dag per week helpen met de
BOEKHOUDING. Tel.
04406-16291.
Gevr. IJSVENTER in bez. v.
rijbew., als bijverd., tel. 045-
-253004.

Hotel De La Frontière te
Slenaken vraagt voor direkt
SERVEERSTER/Kelner en
kamermeisje. Aanmelden
na tëTafspr. 04456-205.
Vrouwelijke buffethulp gevr.
en portier voor DANCING te
Vaals voor de zaterdag. Tel.
045-314901.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed vakbekwame
TIMMERLIEDEN voor pro-
jecten in Krefeld en Düssel-
dorf. Tel. 045-230045/
04405-1236/045-310348.
Gevr. HULP in de huishou-
ding voor 4 uurtjes per week
Tel. 045-216351 na 21 uur.
METSELAARS gevr. voor
werk in Nederland. Bouwbe-
drijf Jacobs, tel. 045-216484
na 17.00 uur.
TUINMAN gevraagd. Tel.
045-752799.
Gevr. VERTEGENWOOR-
DIGER M/V leeft. 18-24 jr.
V. opleiding wordt gezorgd.
Auto niet noodzakelijk. Ge-
boden wordt goede verdien-
sten. Bel dag. tuss. 10-17 u.
043-647235.
HULP gezocht voor
schoonhouden van flatwo-
ning van oudere dame in
Heerlen-C. br.o.nr. B-4370
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEUR voor in de
weekends. Tel. 045-241491
tot 18 uur
Voor dir. gevr. MEDE-
WERKSTER voor slagerij,
20 uur p.wk. Spar super-
markt Bruis, 045-311956.
Vrouw, meisje of jongen
gevr. in rijdend KAASBE-
DRIJF, part-time, omg.
Kerkrade; tevens meisje
gevr. voor alle voorkomende
werkzaamheden in ijssalon.
Tel. 045-352406.
Gevr. part-time RU-IN-
STRUCTEUR B. Verkeers-
school Leo Cremers, Ree-
weg 139, Landgraaf. 045-
-312558.

t

HEKWERKMONTEURS
gevr. voor Duitsland. Inl.
Bresma BV Simpelveld, tel.
045-444917.
Ervaren MEUBELMAKER
gevr., liefst AOW- of WAO-
er, op part-time basis. Br.o.
nr. B-4383, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Welke ervaren SPORTLE-
RAAR kan mij een cursus
straatvechten/zelfverdedi-
ging geven. Eigen dojo
aanw. Br.o.nr. B-4384, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Voor dir. gevr. voor Duits-
land BETONTIMMERMAN
die onze groep wil verster-
ken. Ook minder ervaring
welkom, hoogloon en weke-
lijkse uitbetaling. Tel. 045-
-323161.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur KERKRADE-Ble-
yerheide, luxueus gezins-
app. met huursub. pr.
’625,- p.mnd. netto. Tel.
04748-2977/06-52980477.
Te h. aangeb. 1-gezins BO-
YENWONING. Hommerter-
weg 216, Hoensbroek.
Te huur EENGEZINSWO-
NING centraal gelegen te
Heerlen. Ind. 3 slpks, ligb.,
aanbouwkeuken en tuin met
carport, stoff. en meub. Tel.
045-225590.
Te huur te Heelen 1-pers.
APPARTEMENT, pr. mcl.
’525,-. Tel. 045-710384.
KERKRADE te h. woonka-
mer met keuken, douche en
w.c, slpk. en tuin. Tel.
04748-2679, na 18.00 uur.
Te h. voor werkend persoon
APPARTEMENT plm. 35m2, met douche en wc, mcl.
575,- per mnd. 043-642522.
Te huur 1-pers. luxe AP-
PARTEMENT, lnd.: woonk.,
keuken, hal, toilet, badk. en
slpks. All-in ’7OO,- p. mnd.
Mobu, R.v.Gelderstr. 11,
Susteren. Tel. 04499-1323.
Te h. in HOENSBROEK ap-
partement: grote zit/slaapk.,
badk., keuk., huur ’ 550,-
-incl. p.mnd. tel. 045-223443

Grote WINKEL te huur 120m2. Kerkrade-C, Hoofdstr.
64. Tel. 09-49-2406-3528.
HEERLEN, Sittarderweg/
Grasbroekerweg, ca. 125m 2bedrijfsruimte te huur.
Geschikt voor kantoor,
showroom, handel etc. Inl.
04490-42375.
Te huur: SCHIMMERT,
Langstraat 17 (hoek dr. Her-
mansstraat). Vrijst. wonnh.
met garage en tuin. Indeling:
0.a.: provisiekelder. Beg.gr.:
entree met parketvl., garde-
robe, toilet, woonk. met par-
ketvl. en schoorsteenpartij,
tuindeuren naar terras. O-
pen aanbouwkeuken v.v. al-
le comfort. Bijkeuken met
tegelvl. Garage met zolder.
Verd.: 4 sl.k. met parket,
badk. met ligb., douche, 2e
toilet en v.w. Zolder via vli-
zotrap bereikbaar. Huurprijs:

’ 1.100,- per maand. Make-
laarskantoor Ruber 04498-
-51900.

Te huur gevraagd
J.m. zkt. i.v.m. baan bij O.U.
appartement of etage in
HEERLEN e.o. Tel. 070-
-3506594.
Gezocht overdekte CARA-
VANSTALLING, in of omg.
Nuth. Tel. 045-244963.

Onroerend goed te koop aangeboden

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775. __
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
TAXATIES binnen 24 uur.
Makelaardij Hendriks b.v.
Beëdigd makelaar-taxateur
sinds 1961. 045-425574.
Ass. arts zoekt woonh. in
HEERLEN e.o. Prijs tot
’175.000,-. Br.o.nr. B-4386
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
HEERLEN, Utrechtstr. 11,
goed onderhouden woning,
kleine tuin, 3 slpks, com-
plete keuken, cv., onderkel-
derd, ’ 87.000,- k.k. Wijman
& Partners Vastgoed. 045-
-728671.

KERKRADE, St. Pieterstr.
232-234, vrijstaande woning
geschikt vor dubbele bewo-
ning op perceel van ca. 900m2, ’ 150.000,- k.k. Wijman
& Partners Vastgoed. 045-
-728671.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Bedrijfsruimte
Te koop aangeboden

goed renderen-
de banket-

bakkerij annex
brood

goede uitbreidingsmogelijk-
heden, omzet plm.

’ 500.000,-. Gelegen in
grote woongemeenschap in

Heerlen. Groot pand met
riante boyenwoning en ga-
rage. Vr.pr. ’ 325.000,-kk
Br.o.nr. B-4360 L.D., Post-

bus 3100, 6401 DP, Heerlen

Kamers aangeboden/gevraagd
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
Te h. per direkt ruime kamer
centrum HEERLEN. Tel.
045-425128.
Te huur in Sittard ruime
KAMER. Tel. 04498-54002.
Te huur: KAMER. Te bevr.
Akerstr. 132, Hoensbroek,
Taxi Breko.
Zakenman 56 jr. zkt. kamer/
kosthuis, omg. BORN-Stein.
Br.o.nr. B-4369, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Gemeub. KAMERS te Heer-
len, rustig gel. 045-722721
of 727581.
Te huur 1-pers. gemeub.
KAMER, eigen keuken, al-
leen pers. boven 25 jaar. Pr.
Hendriklaan 112, Brunssum.
Tel. afspr. 10.00-17.00 uur
045-252000.
T.h. 2 gem. kamers, douche,
w.e./ cv., kookgel. te CHE-
VREMONT 045-456014
HEERLEN Centr. mooie ge-
stoff. kamer ’390,- all-in.
Bez. vanavond 20.00 uur.
Kruisstr: 16, Heerlen

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te koop KINDERKOPJES
ca. 15 m2voor sierbestra-
ting, ’450,-. 04405-1684.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22 x
18. Tel. 04490-15338.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
I

Winkel & Kantoor

LIMBURG
Burg. Lemmensstraat 263A, Geleen. Tel. 04490-40444.

Het nieuwe adres voor al uw
telecommunicatie-apparatuur
Auto-telefoons * telefaxen * semafoons * centrales

* beantwoorders etc.
Bel voor geheel vrijblijvende demonstratie

Bedrijven/Transacties
H.D. REINIGER Wilms,
220Ven reinigingsmiddelen.
Aanhangwagen 1.15x2.1Om
ideaal voor revelreiniging en
schoonmaakwerkzaamhe-
den. Pr.n.o.t.k. 045-422000.
Te k. div. GARAGE- en kan-
toormaterialen o.a. hefbrug
2 kol., werkbanken, buro's
en klein materialen. Tel.
045-222235.

Te huur of te koop ver-
plaatsbare UNITS, afm. v.a.
4X3 mtr. t/m 12X3 mtr., voor
alle doeleinden geschikt,
event. te huur mcl. inventaris
(ook occasions). Inl. 04490-
-14441.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

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.

Exclusieve occasions
bij Autoparck Kerkrade

Mercedes350 SLC, automaat 1973
Mercedes 260 E, alle extra's, SEC Look 1987
Mercedes 200 Diesel, rookzilver, div. extra's 1986
Mercedes 190 Diesel, veel extra's 1987
Toyota Celica ST, perf. cond., kleur wit 1987
Porsche 911 Coupe, perf.gerest 1971
Porsche 924, grijsmetallic 1977
Alfa Romeo Spider, zomer-winterkap 1979
Mazda RX 7 Sport, 1e eig., unieke conditie 1980
Volvo 740 GL, sportw. enz., Blauwmettallic 1986
OpelKadett 13 SGT, pakket spec. uitvoering 1987
Opel Manta 9TE 1800, goudmetallic 1984
HondaPrelude EX AT 4, Automaat, nieuwst 1984
BMW 318 i, 1e eig., in nieuwst., 4-drs 1988
BMW3IB, metLPG, kleurblauw 1985
Toyota CamryTurbo Diesel, 4-drs, metallic 1984

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

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

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

voor nieuw of gebruikt
y OF=El_^

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

t@a| fl 1P^fil fl I
merk bwj km.st.
Nissan Prairie 2.04WD blauw 1988 30.000
NissanBluebird 2.0LX sedan petrolmet.. 1986 74.000
Nissari Micra 1.0 DX blauwmet. april 1986 53.500
Nissan Micra 1.0 GL 5-drs. zilver, mei 1987 40.000
Nissan Micra 1.0 DX blauw, jan 1987 30.000
Nissan Micra 1.0 Trend, rood, sept 1987 52.000
Nissan Micra 1.0 DX rood, mei 1987 36.000
Nissan Stanza 1.6 SGL groenmet., jan.... 1985 44.000
Nissan Sunny 1704 Diesel blauw, jan 1983 140.000
Nissan Sunny Coupé SGX antraciet 1987 18.500
Austin Metro L beige, mei 1982 55.000
Fiat Panda45 CLrood 1984 82.000
Lada 2105GL wit, juli 1984 50.000
Opel GM Kadett 1.2 5-drs. 5-bak blauw ... 1987 45.000
Subaru Mini Jumbo SDX rood, jan 1987 23.000
Toyota Starlet 1.3 DX autom., zilver, mei. 1985 56.000
VW Golf GTI 3-drs. rookzilver, jan 1986 103.000
Mazda 626 1.6HB brons 1985 96.000

Jurgen Autocentrum Heerlen
Hoek Schelsberg/Huisbergerstr. Tel. 045-723500.

BMW 316
'87, 29.500 km, i.z.g.st.

Tel. 045-212546.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.

Te koop gevr. alle merken
AUTO'S. Schade of defect
geen bezwaar. 045-416239.
Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU-
TO'S, ’5OO,- tot ’ 50.000,-.
045-414372/422959.

o
316, rood 52000 km 7/86

316 wit 61000 km 1/87
316 grijsm.t 62000 km 4/87

318ibruinm. 57000 km. 5/87
320ibronsm. 40000 km 6/86
520igrijsm. 60000 km 1/87

520iantracm. 80000km 3/88
525izwartm. 68000 3/88

730igroenm. 45000 km 4/87
Kera

Kerkradersteenweg 5,
Kerkrade 045-452121

Welling Opel
biedt aan:

Kadett 3-drs. 1.3GL'87
Kadett 3-drs. 1.8 S Club '88
Kadett 4-drs. 1.6 I Elegance

'88
Kadett 3-drs. 1.3 Club '88

Kadett 3-drs. 1.3 '86
Kadett 3-drs. 1.3 Club '87

Kadett 3-drs. 1.3 S '87
Kadett 4-drs. 1.3Limited '87

Kadett 3-drs. 1.3 S '85
Kadett 3-drs. 2.01 GSI 130

pk alle extra's zeer mooi '87
Kadett 5-drs. 1.2 S '85
Corsa 3-drs. 1.3 GL '87
Ascona 5-drs. 16 S '86
Citroen Visa 1.1 E '86

Mitsubishi Galant 2.3 Turbo
Diesel GLX '84

Nissan Sunny Coupé 1.6
SLX '88

Ford Escort 3-drs. 1.4 CL
'86

Honda Civic 1.3 autom. '85
Toyota Starlet 12 Valve '87
Peugeot 205 3-drs. Accent

'88
BMW 31582

Inr. en financ. mog.

"7 opelo

UMCflii/wtj
Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.
Te koop Triumph SPITFIRE
1500 TC in perfecte origine-
le conditie, bwj. '79. Tel.
045-319204. _____
KOOPJE Alfa Romeo Giu-
lietta 1.6 bwj. '81, ’1.850,-.
04490-33190.
AUDI 100 5 E Turbo, '82,
aut., alle extra's, APK 4-'9l,

’ 5.750,-. 045-319328.
Te koop BMW 320 bwj. '79,
APK, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-352409. 'Te koop BMW 323 I, 6-'B4,
veel extra's. Geen tel. ml.
Meezenbroekerweg 124,
Heerlen.
BMW 3231, bwj.'Bo (mtr. '83)
6 cyl., kuipst., spoilers,
sch.d., 5 gang, nwe bnd.,
zilv. met. APK 26-4-'9l, vr.
pr. ’7.500,-. Tel. 04406-
-16963.
Te koop BMW 316, bwj.'B6,
div. extra's. Tel. 04490-
-41885, na 17.00 uur.
BMW 318 mcl. radio/cass.
vr.pr. ’ 2.750,-. Schoolstr.
48 Kerkrade-W.
Te k. BMW 320/6 5-bak,
bwj. 6-'B2, LPG enz., i.z.g.
st., ’5.950,-. 045-316940.
Te k. aangeb. CITROEN
2CV6, zeer goed onderh.,
bwj.1984, iedere keur. mog.,
te bevr. 04404-2527.
Te koop CITROËN CX 2000
Athena, met LPG, bwj. 7-
82, pr. ’3.000,-. Tel. 045-
-219735. Palmstraat 22,
Heerlen, na 18.00 uur.
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.'79, zeer apart. VW Golf
Caddy t.'B7, in nw.st.

’ 9.900,-; Mazda 626 coupe
1.6 GL, t.'Bl, ’3.500,-; Golf
Gti 1800t.'80 ’ 6.200,-; Golf
GTi t.'B2 geh. uitgeb.
’9.000,-; Nissan Cherry t.
'84 5-drs. nw. mod.

’6.900,-; Peugeot 305 GL t.
'84 ’5.900,-; Ford Escort
1300 GL t. '83 ’6.900,-;
Ford Fiesta 1100 S t.'Bo
’2.400,- Mitsubishi Galant
1.6 GL t.'B2 n.m. ’3.900,-;
BMW 520, 6 cyl., autom., t.
'81, ’ 3.900,-; Volvo 244 GL
t.'Bo, ’3.500,-; Ford Fiesta
t.'B4 nw. model ’6.900,-;
Mitsubishi Colt Turbo t.'B3
’7.900,-; Toyota Sportswa-
gon , t.'79, ’ 1.400,-; Datsun
Cherry t. '81, ’1.700,-; Vol-
vo 240GL 6 cyl. Diesel t. '83
’8.900,-; BMW 315 t. '83
’7.900,-; VW Kever bwj.
'72 in nw.st. ’ 3.700,-; Dat-
sun Cherry t. '82 ’ 2.900,-;
Opel Kadett station t.'Bl
’3.900,-; Rover 2600 t.'B2
’1.900,-; Datsun Cherry
diesel, 5-bak, t.'B4, nw. mo-
del, ’4.900,-; Opel Rekord
2 L S, t.'B2, ’2.900,-; Re-
nault 4 stationcar, geel kent.

I t.'B3, ’2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.

I '83 ’6.500,-; BMW 320 6
cyl., aut., t.'Bo, ’3.900,-;
Ford Escort station t.'Bs
LPG ’ 6.900,-; Opel Kadett
1600 S Coupe bwj.'79
’3.900,-; Lada 2105 t.'B4

’ 2.300,-; Renault 5 TL t.'B3

’ 4.900,-; Golf Sprinter t.'Bl,
’3.100,-; Mazda 121 coupé
bwj. '77 i. z.g.st. voor lief-
hebber ’2.100,-; Honda
Prelude automaat t. '81
sportv. ’4.500,-; Opel Ka-
dett 13 S t.'Bl ’4.900,-;
Opel Manta 2 L SR, HB, t.
'80, ’2.900,-; Opel Kadett
bwj.'Bl, ’4.900,-; Mitsubi-
shi Celeste 200 GT, '81,

’ 2.900,-; Opel Rekord 2 L t.
'82 ’3.500,-; Datsun Violet
5-bak t.'B2 ’2.700,-; Opel
Kadett station '81 ’ 4.900,-;
Simca bestel '82 ’2.900,-.
Div. goedkope inruilers, alle. auto's met nieuwe APK. Ge-
opend van ma t/m vrij.
09.00-19.00 uur zat. tot
17.00 uur. Inr. fin, gar. mog.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200

Te koop CITROËN BK 16
TRS duurste uitv., bwj. '83,
el. ramen, v. en a., get. glas,
centr. vergr., kopst. v. en a.,
airco, vr.pr. ’9.000,-. Ra-
mekamp 28, Merkelbeek.
Te k. CITROEN GSA-Break
bwj.'Bl, APKtot6-'9l, i.g.st.
pr. ’ 1.650,-. Koekoeksstr.
11, Heerlen-Nrd. Tel. 045-
-218386.
DATSUN Sunny met APK,
1981. Tel. 04492-2738.
Datsun CHERRY Coupé
bwj. '81, gave auto, vr.pr,
’2.100,-. 045-462480.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. FIAT 127 Sport, '78,
APK nov.'9o, pr. ’1.100,-.
Kl. oranje en Mini 1000, bwj.
'73, pr. ’ 750,-. 045-714842
Fiat PANDA 45 '82, zeer
goede en mooie staat, geen
roest, APK gek., ’2.650,-.
Tel. 045-323178.
FIAT 131 Panorama CL
1600 Caravan, 4-drs., LPG-
inst., APK gek., mooie auto,
geen roest, bwj.'B3,

’ 2.600,-. Tel. 045-323178.
Te koop FIAT Argenta 2000,
bwj. '83, i.z.g.st., vr.pr.

’ 3.350,-. Tel. 04490-27521
Te koop Fiat RITMO Diesel,
bwj. '83, i.z.g.st., APK 10-
-'9O, pr. ’2.950,-. Tel.
04498-54319.
Ford FIESTA 1300 S bwj.
'78, APK 4-'9l, 77.000 km.
St, ’ 1.650,-. 045-720951.
Ford ESCORT 1600 GL s-
drs., 5-bak, schuifdak, '84,

’ 11.500,-. Tel. 045-721268
Ford ESCORT 1100 L wit,
'83, 5-drs., 5-bak, '84,

’ 8.500,-. Tel. 045-721268.
Ford SIERRA 1600 L '83,
metal.zilver, ’9.750,-. Tel.
045-721268.
Ford SCORPIO 2.0 CL, 10-
-'B5, bordeauxrood, LPG.
Tel. 04493-1682.
Te k. Ford TAUNUS 1600
GL, bwj. '81, 2-drs, APK B-
'9o, apart mooi, ’2.450,-.
045-217404.
Wegens omst.heden leuke
Ford FIESTA 1100 De Luxe,
mcl. trekhaak, APK, bwj. '80,
vr.pr. ’2.450,-. Willem De
Rijkestr. 11, Kakert-
Landgraaf.
Te koop Ford ESCORT
1100 GTA, i.z.g.st., bwj. '83,
vr.pr. ’5.750,-. Naar 18.00
uur Tulpstraat 112, Vaesra-
de-Nuth. -Te k. Ford SIERRA '83, km.
86.000, 5-drs., met kl. scha-
de, ’5.750,-. 045-752177.
Te koop FORD Escort bwj.
'85, 1600 D div. extra's, in-
ruil mogel. 04498-53498.
Te koop Ford FIESTA '77, i.
z.g.st., APK 4-'9l, vr.pr.
’1.350,-. Tel. 045-727779
na 18.00 uur.
FORD Fiesta 1100 bwj. 78,
grijsmetallic, pr. ’ 950,-. Tel.
045-325671.
Automaat Honda CIVIC, m.
'81, zilver, APK 5-'9l, zeer
mooi! ’ 2.450,- 045-322619
Te k. Honda CIVIC bwj.'Bo,
pr. ’ 1.750,-, tel. tussen 14
en 16 u. 045-461014.
LADA 1200 wit '85,

’ 2.750,-. Tel. 045-721268.
LANDROVER V 8Pick-Up,
mech. nw., km.st. 57.000,
bwj. 79 te bevr. 045-725734
Te k. MAZDA 323 autom.,
bwj.77, APK 4-'9l, vr.pr.

’ 750,-. Tel. 045-228236
Te koop MAZDA 626 GLX
HB, 12 V, bwj. '88, wit, alu.
velgen, 205" banden, gas-
inst. met 4FO-tank, schuif/
kanteldak, trekh., 28.000
km. Abs. als nw. Met BTW-
faktuur. 04450-1637, na
18.00 uur.
Te koop MERCEDES 190 E
2.6, 6 cyl., bwj. 4-'B7,
80.000 km, 1e eig., sch.vrij,
blauwzwartmet., sportvlg.
etc. Vr.pr. ’53.000,-. Tel.
045-271771 b.g.g. 045-
-270814 (na 18.00 uur)
MERCEDES 190 diesel, bwj
'85, div. access., vr.pr.

’ 27.500,-. Tel. 04747-3246
MERCEDES 190, juni '86,
wit, schuifdak, ww-glas,
electr. buitenspiegel rechts,
radio, ’27.000,-. Na 18.00
uur 045-217650.
Te k. i.z.g.st. MERCEDES
240 D, aut. bwj. 78, motor
gerev. APK tot '91. Steen-
koolstr. 1, Hoensbroek.
Mitsubishi GALANT T Diesel
'81, APK 26-1-'9l, trekh., i.
z.g.st., vr.pr. ’2.500,-. Tel.
04493-1353.
AUTOMAAT Mitsubishi Ga-
lant Turbo D, nw. mod. '86,
nw.st., ’10.750,- mr. mog.
045-211071.
Te koop excl. zeer snelle
Mitsubishi LANCER 2.0 Tur-
bo 170 PK, met alle extra's,
bwj. eind '82, pr. ’8.750,-.
045-222543.
Nissan MICRA '87, 23.000
km, rood, nw.st. ’ 12.500,-.
Tel. 045-721268.
Nissan MICRA '87, brons-
metallic, 42.000 km,

’ 12.500,-. Tel. 045-721268
Te koop witte Opel ASCO-
NA 16 S 5-bak, bwj. nov.
'86, 1e eig. Tel. 045-420289
Opel REKORD 2 liter,
schuifd., 4-drs., sportwielen,
APK '91, bwj.'Bl, zeer mooi,
’2.750,-. Tel. 045-323178.
Opel KADETT 1200 S 3-drs.
metal.zilver, z. mooi, '83

’ 7.500,-. Tel. 045-721268.
Opel ASCONA 1600 S bwj.
'83, ’5.500,-. Tel. 045-
-721268.
KADETT 1600 Diesel '85,
blauw, i.z.g.st. ’ 8.950,-.
Tel. 045-721268.
Opel CORSA 1200 S 3-drs.
24.000 km, bwj. '88,

’ 13.500,-. Tel. 045-721268
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KADETT 1200LS wit, 5-drs.
'85, zeer mooi, ’ 12.500,-.
Tel. 045-721268.
Opel KADETT 1.6 D '84, s-
drs., kl. rood; Aanhangwa-
gen Ixb 2.10x1.15. 045-
-422000.
Opel RECORD 2.0 N, 2-drs.
1978, APK 22-9-'9O, vr.pr.

’ 1.350,-. 045-714987
Opel MANTA GTE met ge-
reviseerde blok, sunroof en
trekhaak. Tel. 045-714570
OPEL Ascona automaat, 4-
drs., '82, APK 4-'9l, vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 04490-45792
Mooie Opel KADETT HB
1200 S, in nw.st., ’3.250,-.
Vliegveldweg 62, Beek.
Opel KADETT 1200 L bwj.
'81, APK 8-'9O. Tel. 045-
-419749.
Te k. Opel KADETT 5-drs.
bwj. '86 z.g.a.n., van part.
Tulpstr. 57 Vaesrade-Nuth.
Opel KADETT 12 S, '80,
APK, nw. model, ’2.300,-.
Inr. mog. Tel. 045-422217.
Te koop PEUGEOT 505 SX
'85, met grijs get. glas en
veel extra's. 04456-676.
PEUGEOT 205 GR 5-drs.,
5-bak, '84, i.z.g.st. ’ 8.950,-
Tel. 045-721268.
Te koop in st.v.fonkelnw., 1e
lak, schadevrije PEUGEOT
205KR uitv. 3-drs., kl. rood,
nw. mod. '87, pas gekeurd,

’ 9.950,-. Inl. 043-254462.
PEUGEOT 305 GLS type
'83, kl. grijsmet., electr.
schuifd., benz.verbr. 1:15,
APK 4-'9l, in st.v.nw. Weg
omst. ’ 3.350,-. Tel. 04490-
-29612.
Te koop PORSCHE 928,
bwj. 79, kl. rood, in nw.st.,
mr. mog. Vr.pr. ’34.500,-.
Broekstraat 8, Obbicht. Tel.
04498-55824.
Te k. RENAULT 12 bwj. 76,
goed lopend, met rad./cass.
Pr. ’ 700,-. 04492-3517.
Te koop ROVER 2600 i.z.g.
st., type '83, APK 4-'9O, vr.
pr. ’2.250,-. Te bevr.
Dorpsstr. 73, Bingelrade.
Tel. 04492-1835.
MATRA Simca Rancho, i.z.
g.st., met trekh. en radio. Te
bevr. 045-725734.
TALBOT 1510, bwj. '82,
APK mrt. '91. 045-222730.
Te k. Suzuki ALTO 3-drs.,
11-'B4, km. 52.000, als nw.,

’ 5.650,-. Tel. 045-453572.
Toyota CELICA, bwj.'Bl,
nw. koppeling, band., uitlaat
etc, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Heerlerweg 78, Voerendaal.
Toyota COROLLA Coupé
79, APK 3-'9l, ’ 900,-. Van
Meertenstraat 20, Kerkrade.
VW POLO L bwj. 77, APK
4-'9l, i.z.g.st. ’1.250,-. Tel.
045-720951.
VW GOLF GTi wit, bwj. '85,
i.z.g.st. ’ 16.500,-. Tel. 045-
-721268.

Te koop GOLF Diesel "Jokt. '79, 1 jr. APK, vtf

’ 2.250,-. Tel. 04405-3?^GOLF 1.6 S, bwj.79, vfextra's, GTS-velg., alaj,
geen roest, pr.n.o.t.k. Sm
hagenstr. 7, Voerendaajp
T.k. GOLF GTS bwj.'B3. Jbordeauxroodmet., 9(
Zender uitgeb., ATS sft
vlgn. 7,5jx15, km.st. 68$
en div. ace o.a. sunfja
sportuitlaat enz., enz. 'j
045-417211, tussen 14
20 uur. A
VWBUS 2.0 met ruiten, 92
kent., '81, pr. ’ 2.750,-; VA
Pick-Up dubb. cabine, Lr"
'81 ’ 3.500,-. Garage «e.
Kerkrade, Beitel 6A. '045-421741. _^
VW GOLF, bwj. 75,
en mech. 100%, nw. uite-en kopp., opknapPj
’450,-. Tel. 045-35313 J
g.g. 455781. >
Te k. VW PASSAT MX, "$
79, LPG, APK 5-'9l, W-S

’ 1.650,-. Tel. 045-2303^
VOLVO 340 '87, i.st.v.fljj
slechts ’12.500,-. 04*"
12138.
Volvo 740 GLE, metallicJSairconditioning, stereo Ia
Volvo 740 GL metallic %
LPG 1937; Volvo 240Jj
diesel, metallic lak, I*i
Volvo A. KLIJN, de Koii^
7, Hoensbroek, 045-220%
Te koop VOLVO 740 fj
Diesel, bwj. '85, kl. antraC'
5-bak, 1e eig. vi

’ 18.500,-. Inr. mog. Br<&
straat 8, Obbicht.
04498-55824.
VOLVO 244 DL gas, bWkj
vr.pr. ’2.500,-. Tel. 0&
1038 of 06-52980935-^v;
VOLVO 480 ES inj. Wf.
uitv., bwj.'B6, wit. Pesd1'

27 Geleen.
Kadett 13 LS '87; Kadett =;
dan 13 LS '86; Corsa If^TR '87; Kadett 12 LS Z
Kadett 12 S'B4 en'B2;
sa 12 S'B4; Kadett 1200 j

Fiat Panda '86. AutornoP'j
bedrijf J. DENNEN^Raadhuisstr. 107, Hujsbg^
Opel Kadett, 1.8 S, clufsf
deurs, rood, 1988; OW
BK 1.4RE, rood, 1988; r^geot 309 GR grijsmeta.'.
1986; Mazda 626 2.0 "é
coupe blauwmetallic liLr
VW Passat 1.8 CL sta«Jfcar grijsmetallic 1985;
tava Yugo 55L wit *.j
Ford Escort 1300 cc t&%
metallic 1984; Toyota K,;
ry 1.8 automaat 1984. V°',
A. KLIJN, de Koumej 1

Hoensbroek, 045-220_g%
MAZDA 323 sedan Jf

’ 5.000,-. Tel. 045-463g%
Inruil: KADETT 1300 S ',gi
’3.950,-; Golf GTi jj
’4.900,-; Oldsmobile
met LPG 78 ’ 2.750,--
-045-721268. _y

Voor Piccolo's .
zie verder pagina Z
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Ad Wijnands zevende in tweede etappe

Rus Klimov leider
Ronde van SpanjeAC Milan grijpt ook

naast Italiaanse beker

# Juventus-coach Dino
Zoffmet de Italiaanse
beker op de schouders

van zijn spelers.
Juventus klopte Milan
in eigen stadion met

1-0. Na afgelopen
weekeinde het

kampioenschap te
hebben verspeeld,

greep AC Milan dus nu
voor de tweede maal

een hoofdprijs mis.

-De internationaal alom als de beste ter wereld om-
j*hrevenploeg van AC Milan blijft in eigen land met lege han-eR achter. Gisteren verspeelde de sterrenformatie zijn tweede
°Ptie van dit seizoen: de Italiaanse beker. Juventus won de

finale met 1-0 in het 'nieuwe San Siro'. Voor het eerst
olas de derde ring van het WK-stadion bevolkt, waardoor er
J.OOO toeschouwers met een recette van vijf miljoen gulden

erden geteld. Op 28 februari kwamen beide ploegen in Turijn
etl doelpuntloze remise overeen.

Van onze sportredactie

BURRIANA - Neoprof Viktor Kli-
mov heeft de Vuelta voor het eerst
een Sovjetrussische leider gegeven.
De 25-jarigeRus, die in 1985 wereld-
kampioen werd in de ploegentijdrit
over 100kilometer en in latere jaren
op dat onderdeel nog een zilveren
en bronzen medaille aan toevoegde,
maakte deel uit van een groepje van
vier man, dat in het eerste gedeelte
van de tweede etappe verrassend
ver vooruit mocht fietsen. Het vier-
tal ging met ruim acht minuten
voorsprong op het peloton over de
eindstreep.

Na 56 kilometer in de eerste etappe
ontsnapteKlimov in gezelschapvan
Kulas (Pol), Cecini (Ita) en Cuadra-
do (Spa). Het internationale kop-
groepje, met namen waarvan de fa-
vorieten nog nooit hadden gehoord,
mocht een voorsprong nemen die
tot maximaal elf minuten opliep.
Pas in de slotfase verspeelden de
vluchters iets door toedoen van de
ploegen van de leider van het eerste
uur, Pello Ruiz-Cabestany, en oud-
Tourwinnaar Pedro Delgado. De
volgende verrassing was de etappe-
winstvan de Spanjaard Emilio Cue-
drado, die door de kenners als de
zwakste van het viertal werd gezien,
maar niettemin Kulas en Klimov in
de sprint versloeg.

In de spurt van het peloton om de
vijfde plaats bewees de in Neder-
landse dienst rijdende Raab zijn
kwaliteiten. De DDR-renner hield
de Belg Heynderickx en de Neder-
lander Ad Wijnands achter zich.
Hermans kon zich niet in dit ge-
drang mengen. Een bergje van de

tweede categorie op 20 kilometer
van de streep nekte hem. De Neder-
landse sprinter liep in de gauwig-
heid een achterstand op van ruim
elf minuten.

Ook in de aansluitende ploegentijd-
rit klopte van de voorspellingen,
weinig. Geheel tegen de verwach-
ting in zegevierde de Spaanse Lo-
tus-formatie, de werkgever van on-
der anderen Luc Suykerbuyk. De'
Nederlandse vertegenwoordiger;
PDM eindigde als zesde op 23 se-!
conden van de winnaar.

Eerste gedeelte tweede etappe. Benicasim-,
Castellon, 108km: 1. Cuadrado 2.34.04 (gem.
42,060 km/uur), 2. Kulas. 3. Klimov. 4. Ceci-
ni allen z.t., 5. Raab op 8.06. 6. Hevnderickx,
7. Wijnands, 8. Jalabert, 9. Saitov, 10. Cate.-.
terra, 11. Van Brabant, 12. Bafcop. 13. Fabri-,
zio Bontempi, 14. Martinello, 15. Abreu, 16..
Vos, 17. Moreda, 18. Esparza. 19. Silva. 20.
.Dominguez. 37. Jakobs, 45. Arntz. 69. Van,
den Akker. 82. Rakers, 122. Suykerbuyk,,
157. Nijboer allen z.t. als Raab. 191. Hoon-
dert 11.12, 192. Heimans z.t.
Tweede gedeelte, ploegentijdrit, 36.3km: 1.1
Lotus 42.23 (gem. 51,388 km/uur), 2. Clas op'
0.03, 3. Seur z.t., 4. Once 0.08, 5. Teka 0.17, 6.
PDM 0.23, 7. Toshiba 0.25. 8. Kelme 0.34, 9.
Alfa Lum z.t., 10. Café de Colombia 0.41, 11.:
Diana z.t.. 12. Chateaux d'Ax 0.43, 13. Ba-|
nestoo.so. 14. Stuttgart0.55, 15. Mavisa 1.04.,
Algemeen klassement: 1.Klimov 3.30.58, 2.'
Kulas 0.24, 3. Cuadrado 1.17. 4. Cecini 1.26,
5. Ruiz-Cabestany 7.05, 6. Fuertez.t., 7. Mau-
ri z.t., 8. Johnny Weltz 7.22, 9. Lejarreta z.t..
10. Elliott 7.26, 11. Kuum z.t., 12. Emonds,
z.t., 13. Pedro Munoz 7.35, 14. Raab 7.36. 15.'
Vanden Akker z.t., 16. Ampler z.t., 17. Echa-
ve 7.46, 18. Gaston z.t.. 19. Jaskula 7.51. 20.
Saronni z.t., 22. Suykerbuyk z.t., 31. Ber-
nard 7.53, 39. Jakobs 7.59, 49. Delgado 8.02,!
55. Vos 8.08, 63. Wijnands 8.15. 64. Arntz z.t./
66. Parra 8.16, 69. Nijboer 8.19. 175. Rakers
10.54, 179. Hoondert 11.13, 187. Hermans
12.13.

over een maand in Wenen het Euro-
pa Cup-succes te prolongeren.

sportkort Wereldrecord
voor Ekimov

MOSKOU - De Sovjetrus Eki-
mov, lid van de wielerstal van
Peter Post, heeft op de Olympi-
sche wielerbaan van Krilatskoje
een wereldrecord gevestigd op
de vijfkilometer.
De 24-jarige beroepsrenner,
Olympisch kampioen in Seoul,
legde de afstand af in 5 minuten
en 39,316 seconden. Het oude re-
cord stond op naam van de Deen
Oersted, die op 21 september
1987 in Kopenhagen 5.54,344 no-
teerde.

sport in cijfers

" GULPEN - Zaterdag worden in
wijkcentrum De Timpaan, Ros-
straat 1 te Gulpen wedstrijden ge-
houden meetellend voor de titel Ho-
reca sportman en -vrouw van het
jaar. Van 10.00 tot 18.00 uur staan
wedstrijden in de disciplines sjoe-
len-libre en tafelvoetbal-enkelspel
op het programma.

" BELGRADO - Voor de Olympi-
sche Winterspelen van 1998 hebben
zes steden hun officiële kandida-
tuur gesteld. Aosta (Italië), Jaca
(Spanje), Nagano (Japan), Oester-
sund (Zweden), Salt Lake City (Ver-
enigde Staten) en Sotsji (Sovjet-
unie). Het lOC zal in het Olympisch
jaar 1992 2,5 miljard gulden omzet-
ten. Het geld komt uit de verkoop
van televisierechten en sponsoring.

" HOENSBROEK - MVV test van-
avond in een oefenwedstrijd bij
EHC (19.00 uur) een aantal nieuwe
spelers. Een van die spelers is EH-
C'er Anthony Scheepers. Richard
Gerringa (Caesar) speelt volgend
seizoen voor hoofdklasser EHC.

" HEERLEN - Basisschool Scharn
Maastricht (jongens) en Wambeke
Tegelen (meisjes) zijn de Limburgse
voetbalkampioenen van de basis-'
scholen geworden. Tijdens de finale
op het terrein van Groene Ster in
Heerlen wonnen de jongens van
Scharn met 2-0 van An der Put uit
Landgraaf. De meisjes van Wambe-
ke pakten de kampioensbeker door
St.-Sebastianus uit Herkenbosch in
de finale met 1-0 te verslaan.

" BRUNSSUM - Het bekerduel
tussen Limburgia en Schuttersveld
vandaag begint om 19.30 uur.

. van onze tennismedewerker
ffERLEN - Torn Nijssen heeft de
<jlve finale van het dubbelspel tij-
j3sde Open Koreaanse kampioen-

Deppen in Seoel verloren. Met zijn
*ich er Alex Antonisch moest hij
],P la drie sets gewonnen geven.
Wt. eerste ronde van het enkelspel
j^d Nijssen, geplaagd door een
[JfSschede ontsteking in zijn hand-
-55;J^y uitgeschakeld door Milan
Ij^ber^ Nijssen staat momenteel
s* ® op de wereldranglijst (enkel-
|j|j!p In het dubbelspel bezet hij de

Plaats.

Nijssen strandt
inhalve finale

Rijkaard vijf
duelsgeschorst

j '-'AAN - De tuchtcommissie van
JY Italiaanse voetbalbond heeft
-| atlk Rijkaard voor vijf wedstrij-
P geschorst. Marco van Basten ismor een (j uei uitgesloten. De twee
j derlandse Milanezen kregen zon-■ § in het duel bij Verona eén rode

art van scheidsrechter Lo Bello.. Costacurta, die even-
,p s van het veld werden gezonden,
Hef *Wee duels niet meedoen. Trai-
str rrigo Sacchi, ook met rood be-
Itav wer(l vrijgesproken. Bij het
j^aansevoetbal gaat de schorsing
drj ag na de uitspraak in, zodat de
Sfi^ voetballers gisteren konden
t^'en in de nationale bekerfinalegett Juventus.

lotto

Dopinglab Utrecht
is Olympische

erkenning kwijt
De problemen in Utrecht ont-
stonden enkele maanden gele-
den. De Universiteit schorste
prof. Van Rossum wegens ver-
meende financiële malversaties.
De affaire ontaardde in een na-
tionale rel. Van» Rossum
schreeuwde van de daken, dat

hij onschuldig was. De schorsing
werd ook vrij snel weer onge-
daan gemaakt. De verstandhou-
ding tussen Van Rossum en de
Utrechtse universiteit werd ech-
ter nooit meer goed. De medi-
sche commissie voegde erythro-
poietine, kortweg EPO (een al-
ternatief voor bloeddoping), toe
aan de lijst van verboden presta-
tie-bevorderende middelen. Het
middel wordt in verband ge-
bracht met de plotselinge dood
van een aantal topsporters.

DEN HAAG - Trekking midlotto 16 A: win-
nende getallen: 3-5-26-29-30-41. Reser-
vegetal: 14Cijferspel: 577164. Extra Drijzen:
712645. Resultaten trekking Westduitse
Mitwochslotto: Trekking A: 8 - 9 - 17 - 29 -38 - 48. Reservegetal: 19. Trekking B: 5 - 12-20 - 22 - 38 - 44. Reservegetal: 4. Spiel 77:
5830204.
(onder voorbehoud)

BELGRADO - Het Internatio-
naal Olympisch Comité (IOC)
heeft in Belgrado het anti-do-
pinglaboratorium in Utrecht de
Olympische erkenning afgeno-
men. „Het is een tijdelijke maat-
regel", verklaarde Francois Car-
rard, de nieuwe technisch direc-
teur van het lOC. „Er zijn proble-
men gerezen in Utrecht. Als ze
opgelost zijn, kan Utrecht weer
op de lijst van officieel geaccre-
diteerde laboratoria worden ge-
zet".

Oriëntatieritten
opmountain-bikes

- De vroegere wielerprof
L ■J'ationaal kampioen Fedor den
tij. °g houdt zondag twee oriënta-
gj'jten op mountain-bikes in Bel-
lwch Limburg. Gestart wordt bij
st'5t ' bedrijfspand van Den Hertog,
iq naar- Neeroeteren in Dil-
tk}\Stokkem. Inschrijfkosten: hon-
[P* francs oftewel circa f, 5,50 per
L s°on. Start zondagmorgen naar
It^h tussen negen en tien uur. Er
% ter Plekke n°g worden inge-
v3n Ven' *^n rit, over een lengte
Vo j orïgeveer twintig kilometer, is
j) Sens Den Hertog voornamelijk

als recreatieve tocht. „De
Vpe, over een afstand van ruim
(L Ijtig kilometer, is echt iets voor
E «Ui-vers."

De tweede bittere pil binnen vier
dagen kondigde zich al aan in de be-
ginfase. Het leek er vanaf de aftrap
op dat de clubartsen de vedetten
met kalmeringsmiddelen weer tot
rust hadden gekregen na de inci-
dentrijke wedstrijd in Verona. AC
Milan speelde mat en ongeïnspi-
reerd op de zandvlakte, die vanmid-
dag eindelijk wordt vervangen. Ju-
ventus liet de roodzwarte formatie
komen in de hoop zelf met een
counter toe te slaan. In de 16e mi-
nuut was het al raak, net als in de
met 3-0 gewonnen competitiewed-
strijd omzeilden de Turijnse spitsen
deMilanese buitenspelval. Een pass
van Marocchi bereikte Galia op
maat. De voorstopper verschalkte
de beker-doelman Galli eenvoudig.
Daarnaast moest AC Milan twee
keer scoren om de Coppa Italia nog
op teeisen. De ploeg ontbeerde ech-
ter de scherpte om de zwart-witte
veste in gevaar te brengen. Daarbij
toonde doelman Tacconi zijn sterke
vorm bij de spaarzame doelpogin-
gen.

Voor Juventus betekent dit succes
de 30e hoofdprijs in het Italiaanse
voetbal en de eerste sinds het tijd-
perkPlatini. Deze triomf zou Gianni
Agnelli tevreden moeten stemmen.
De Fiat-directeur mag de uitslag net
als zijn rivaal in de zakenwereld Sil-
vio Berlusconi zich persoonlijk aan-
trekken. De morele overwinnaar
van gisteren was Dino Zoff. De
coach gaf in dit seizoen de „Oude
Dame" weer aanzien op het schier-
eiland, maar moet aan het eind van
dit seizoen vertrekken. In de ko-
mende wekenkan hij met zijn ploeg
ook nog de UEFA Cup winnen. In
de finale speelt het tegen Fiorenti-
na.

AC Milan legde zich gelatenneer bij
deze nederlaag, maar ook trainer
Sacchi besefte dat zijn ploeg op ba-
sis van de twee wedstrijden de min-
dere was geweest. Frank Rijkaard,
die geen commentaar wilde geven
op de schorsing die hem gisteren
ten deel viel, zei teleurgesteld: „We
hebben verloren, maar liever van-
daag dan over een maand in Wenen.
Ten slotte kan alleen de Europa Cup
ons seizoen nog goedmaken".

In de tweede helft zette AC Milan
Juventus met derug tegen de muur,
maar het veldoverwicht werd nau-
welijks in kansen uitgedrukt. De
machteloosheid bij Van Basten (die
slechts een keer gevaarlijk was,
toen hij de bal tegen de lat kopte) en
invaller Borgonovo werd het best
geïllustreerd met de bedenkelijke
pogingen om strafschoppen te ver-
sieren. De Juve-verdedigers waren
over dit spelletje zo verontwaar-
digd, dat zij zich beklaagden bij de
goed leidende arbiter d'Elia. Even
leek het noodlot over Milan zich he-
lemaal uit te storten, toen éen woe-
dende supporter met een muntstuk
de scheidsrechter raakte. D'Elia liet
echter doorspelen om nog meer ju-
ridische rompslomp in dit Italiaan-
se seizoen te voorkomen.

rairier Sacchi van AC Milan rea-
{prde gelaten op het dubbele ver-
Js in vjer dagen: „Het verschil tus-

-1 Winnen en verliezen is altijd ge-
."S- Het gaat erom datje in elk toer-
i °°i tot aan het einde meedoet. Ik, aft mijn spelers niets verwijten. We
ebben de laatste tijd het geluk niet

/**". Hem restte weinig anders dan

IJSHCOKEY
New Vork, play-off Stanley Cup (tussen
haakjes stand in best-of-seven): Chicago
Black Hawks-St Louis Blues 3-2 (2-2). Ed-
monton Oilers-Los Angeles Kings 6-5 (4-0.
Edmonton geplaatst).
Bern WK A-landen, zevende ronde: Noor-
wegen - Bondsrepubliek Duitsland 7-3 (3-1
4-1 0-1). Finland - Verenigde Staten 1-2 (1-1
0-0 0-1). Stand: Canada 6-12 (33-13) Sovjet-
unie 6-10 (35-9) Zweden 6-10 (24-10) Tsj.Slo-
wakije 6-8 (27-13) Ver. Staten 7-6 (23-37) Fin-
land 7-3 (18-27) Noorwegen 7-3 (19-45) BR
Duitsland 7-0 (11-36).

VOLLEYBAL
Brno Zeslandentoernooi vrouwen: Neder-
land - Peru 3-2 (15-7 14-16 12-15 15-5 15

TENNIS
Barcelona vrouwen, 100.000 gulden: eerste
ronde: Demongeot - Jagerman 6-3 4-6 6-4.
Cueto - Herreman 6-3 6-0, Mary Joe Fernan-
dez- Varas 6-1 6-2.Monte Carlo mannen. 1.9
miljoen: tweede ronde: Courier - Ivanisevic
6-3 6-1, Muster - Jaite 6-3 6-2. Rosset - Perez-
Roldan 6-1 7-6, Agenor - Korda 6-3 6-2. For-
get - Svensson 6-4 5-7 6-1, Leconte - Mancini
6-4 6-4, Skoff - Novaeek 6-3 6-7 6-4, Edberg -
Arias 7-6 6-3, Aguilera - Bruguera 6-7 6-4 B.
geeft op. Hongkong, mannen, 400.000 dol-
lar: eerste ronde: Cash - Curren 6-1 6-4.
Zoecke - Evernden 5-7 6-3 6-4, Pearce -
Bong-soo 6-2 6-3,Fromberg -Kratzmann 7-6
6-3, Kuhnen - Rive 6-1 6-4, Goldie - Bloom
6-3 6-3, Connell - Shiras 6-1 6-2.

WIELRENNEN
Oostakker (Bel). Profkoers over 147km: 1.
Cooman 3.56. 2. Bogaert , 3. Hanegraaf, 4.
Van der Poel. 5. Veenstra, 6. Cornelisse, 7.
Rudy van Vlimmeren, 10. Peiper allen z.t.
Riemst: juniorenkoers: 1. De Wilde 88 km
in 2.04.36; 2. Roy Geurten.

Miniware op
herhaling

WEERT - Een uitpuilende sporthal
Boshoven zal vanavond (20.00 uur)
het decor vormen van de tweede
wedstrijd in de halve play off finale
basketbal tussen Commodore Den
Helder en Miniware BSW. De eerste
ontmoeting eindigde in een over-
winning (tien punten) voor de ploeg
uit de kop van Noord-Holland. Een
overwinning die pas diep in de twee-
de helft gestalte kreeg.
Toch heeft de ploeg van coach Henk
Konings nog alle kansen om de fina-
le te halen. Maar dan moet wel van-
avond gewonnen worden. Veel zal
afhangen van de produktiviteit van
de beide Amerikanen Williams en
McDuffïe. . Laatstgenoemde heeft
momenteel een zodanige 'markt-
waarde' gekregen (80.000 dollar) dat
het Weeter-management de 'speler
van het jaar' met geen mogelijkheid
zal kunnen behouden. Ook Williams
weet zich gesterkt door buitenland-
se interesse en het is het Amerikaan,
se duo natuurlijk veel aan gelegen
zich zo duur mogelijk te verkopen
tijdens de play offs. Beslissend in de
confrontatie met de landskampioen
zal echter de inbreng van het Neder-!
landse contingent zijn. Bankspelers'
zoals Van Kleef, Houben en Heijde-
man zullen iets extra's aan het team
moeten toevoegen om Commodore
in de slijtageslag naar de finaleplaats
een halt toe te roepen. Overigens
won Den Bosch gisteren de eerste
ontmoeting in de andere halve finale
met 98-79 van Groningen.

van onze medewerker
HENK SPORKEN

Trainer Peter Bisschops van
RKDFC: „We spelen nu veel beter
dan vorig seizoen. We zijn welis-
waar middenmoter geworden, het-
geen een knappe prestatie was ge-
zien de beschikbare kwaliteiten.
Momenteel beschikken we over een
sterke as, aangevuld met een stel
knapen die bereid zijn te profiteren
van de routine binnen de groep. Bo-
vendien is de begeleiding uitste-
kend. In de persoon van Jos Stijffs
beschikken we over een elftalleider
die alle probleempjes al opgelost
heeft voordat het problemen zijn.
Mede door zijn inbreng is de selectie
een grote kliek, die elkaar overigens
tijdens de wedstrijd ongezouten de
waarheid zegt".

" Het team van RKDFC onder leiding van trainer Bisschops. De ploeg kroop uit het dal er
maakt nu kans op de titel. Foto: CHRISTAHALBESM/

Oefenmeester Peter Douma van
VKC'B9 stelt dat zijn ploeg op pa-
pier het gemakkelijkste programma
heeft. „Maar", aldus Douma, „in

deze atcteiing is alles mogelijk. De
koplopers verspelen punten bij de
vleet tegen middenmoters. Ik ben
benieuwd. Het zou me niets ver-

wonderen als aan het einde van de
rit nog een of meerdere beslissings-
wedstrijden moeten worden ge-
speeld".

<_,f jptELBEEK- Nog twee weken
meeste kampioenen in hetflj^urvoetbal zijn bekend. Voor-

win zover is moeten echter in be-
\m klassen n°g harde noten
be pen gekraakt. Het beste voor-
af,} ? is de vierde klasse D. In deze
!wing gaat Helios aankop met 26
*C n' °P de voet gevolgd door FC
CTbroek' VKC'B9 en RKDFC,
bij drie met 25 punten. Voeg daar-
S-q, «at de duels RKDFC-Helios en
s&e6]^°ensbroek-RKDFC nog ge-

moeten worden en het is dui-
-stJ^ dat de spanning ongemeen
i ot is.Sst%t t "opzienbarende vereniging in
'Mif artet titelkandidaten is onge-
Vbteld RKDFC. De ploeg uit Mer-
ty,^eH. speelde voor de winterstop

o eüjks een rol van betekenis.e rustperiode daarentegen wer-
öu^tUlt negen duels liefst vijftien
''tig en vergaard waardoor plotse-
W?enriante positie op de ranglijst

at ingenomen.

Met routine bedoelt Bisschops met
name Wiel Laumen (38) en aanvoer-
der Jan Dormans (32). Laumen die
door zijn 10-jarig verblijf bij hoofd-
klasser EHC een enorme brok aan
ervaring heef\ opgedaan, vindt dat
er iets gegroeid is. Voor de winter-
sport maakten we veel persoonlijke
fouten op cruciale momenten. Deze

kostten veel punten. Gelukkig is die
periode voorbij. We spelen nu fijn
gegroepeerd voetbal en benutten
onze sterke punten".

Jan Dormans, al 17 jaareerste elftal-
speler beaamt volledig dat de sfeer
veel beter is geworden. „Op dit mo-
ment gaat het schitterend, zowel
binnen als buiten het veld. Of we
het halen is volgens mij nog lang
niet zeker. Maar een ding is duide-
lijk: het seizoenkan niet meer stuk".

Ook bij de andere verenigingen
stijgt de spanning ten top. Helios-
elftalleider Cobben ziet de toekomst
met zorgen tegemoet: „Als wij zon-
dag tegen DFC verliezen is ons sei-
zoen kapot. Vergeet niet dat wij nog
geen periode hebben gewonnen",
legt hij uit. Nico Kamps, trainer van
FC Hoensbroek, wacht het slot van
de competitie rustig af. „Ach, we
zien het wel. We hebben al een pe-
riodetitel; die neemt ons niemand
meer af. Zouden we ook nog kam-
pioen worden, dan is dat mooi mee-
genomen".

Spanning te snijden
in vierde klasse B

Vieramateurvoelballeams strijden nog om de litel

Donderdag 2b april 1990 m 19
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Euforie van afgelopen maanden lijkt omgeslagen in rouw

sport



Auto's
Opel ASCONA '80, Berlina,
spec. uitv.; Ford Fiesta '79,
zeer mooi; VW Jetta '81,
zeer mooi. Grote beurt en
APK ’ 240,-. 045-460734.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. AUDI 80, LS, t. '80,
APK 12-2-91, Lz.g.st. Tel.
045-227357.
Te k. mooie Ford TAUNUS,
t. '81, 1.6 GL, 1e eig., vr.pr.

’ 1.950,-. 04492-5473.
Koopje! Ford SIËRRA 1.8
laser, bwj. '86, 5-drs, APK,
moet weg! mr. event. mog.
Inl. 04754-85336 na 17uur.
Opel OMEGA 20 I GLS, au-
tomaat, km. st. 55.000, bwj.
'87. Tel. 04746-3315.

MAZDA 323 GT '82,

’ 3.750,-; Renault Fuego
'81 ’2.950,-; BMW 320.6
LPG '81 ’3.500,-; Toyota
Wagon '80 ’ 2.250,-; BMW
730 aut. '78 ’ 2.900,-; Audi
80 ’ 2.250,-. Inr. mog. 045-
-211071, Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Te koop Fiat REGATTA 85
S '84, ’ 4.500,-; Opel Asco-
na 13 S LPG, '83 oud model,

’ 2.250,-; Lada 2105 GL'B4
’2.000,-; Renault 18 TS
stationcar '80, ’ 2.000,-;
Renault 18i '81, ’1.500,-;
Lada 2105 '82 ’500,-; Dat-
sun Cherry '80 ’350,-.
Hommert 24, Vaesrade
(kruispunt Schinnen).
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

■ii ——— !—
Sloopauto's

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.

i Te k. gevr. sloop- en SCHA-
IDEAUTO'S van ’lOO,- tot

’ 5.000,-. 04490-43481.
Bedrijfswagens

Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen. vanaf 1979. Donny Klassen

"BV. In- en verkoop. Meers-, senerweg 219, Maastricht,
i Tel. 043-635222 of 043-

-634915.
Auto onderdelen en accessoires

LAADLIFT, 300 kg hefver-
mogen, merk AMA, monta-
ge mogelijk in bestelauto of
lichte vrachtauto, als nieuw.
Courage BV Hoensbroek,
045-210715.
Te k. Vialle GASINSTALL.
pr. ’200,-. Rondpunt 14,
Hoensbroek (na 17.00 uur).

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

Motoren
Te k. BMW RBORT, bwj. '82,
km.st. 20.000, H. v. Velde-
kestr.s9, Heerlen.

(Brom)fietsen
Te koop

Vespa Piaggio met sterwielen
mcl. helm en slot. Prima in orde, bwj. '87, nw.pr.

’ 1.425,- vr.pr. ’ 750,-. Tel. 04405-2390 na 18.00 uur.
Te k. VESPA brom-scooter.
Tel. 04499-2649, na 18.00
uur.
Te k. GEVRAAGD loop- en
sloop bromfietsen Vespa,
Puch Maxi, Zündapp en
Honda's. Tel. 045-750393
of 752574
Tek. VESPA Ciao, bwj. eind
'89, pr. ’850,-. Kempken
38, Heerlen.
Te k. VESPA Ciao, kl. parle-
moer, velg. wit, 5 mnd., pr.

’ 1.000,-. 045-251964.
Te k. VESPA nieuw, pr.
’550,-. Spoordijkstraat 78,
Hoensbroek.

Te k. weg. ziekte h.fiets
KOGA MIYATA "Road Ace",
3 versn., (08-88) als nw.,
’4OO,- on.nw.pr Tacs fiets-
imperial v. 2 fiets., gesch. v.
allesdr ’ 100,- 045-418236
Te k. zeer mooie HONDA
MTS, bwj.'B6, pr. ’1.075,-.
Tel. 045-259793.

Watersport
Te koop voor beginners
mooie SURFPLANK compl.,
vr.pr. ’ 395,-. Rukkerweg
74, Heerlen va. 13.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Sport & Spel

f-fl-Bk
Opheffings-Fitness-stunt

Alle dumbells tegen bodemprijzen.
Halterschijven: van ’ 2,80 perkg. NU ’ 2,50

Enkel/spolsgewichten:
2 X 0,5 kg. NU ’ 9,95
2X 1 kg. NU ’ 12,95

Smash Sportspeciaalzaak
Theaterpassage 122, Kerkrade. Tel. 045-459230.

Opheffings-uitverkoop
Golfaanbieding
Alle Golfclubs nu ’ 35,- per stuk

Alle merken
Smash Sportspeciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkradei Tel. 045-459230.

Vakantie en Rekreatie
Boek nu rechtstreeks en dus
goedkoper Uw App/villa in
ITALIË. Vraag gratis katalo-

Pus tel. 09-3211354326.
unto Vacanze Rootenstr.

19.8, Genk.
Te huur STACARAVANS op
camping aan zee. (Zld./
Walch.) Vrij vóór 7-7 en
vanaf 4-8. Inl. 01181-1882.

Te k. dubbelwandige houten
recr. BUNGALOW met alge-
hele inboedel op prachtige,
camping te Kimrooi. Pr.,
’17.500,-. Inl. na 18.00 uur'
078-159040.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Caravans/Kamperen
Donderdag Rekreatie-
koopavond bij DE OLDE
Caravan B.V. Voor een Wilk
of oeverland tour-caravan,
een Walker vouwwagen, al-
le onderdelen en accessoi-
res, service-reparatie-
verhuur, spec. aanb. van
voortenten, caravan opzet,
spiegels, TV antennes, etc.
etc. naar Dr. Nolenslaan 141
Ind.park Nrd., Sittard. Tel.
04490-13534.
Van 1e eigen, te k. iets ou-
dere caravan, merk ADRIA
380 L met voortent,

’ 1.500,-. Tel. 045-720759.
CARAVANSTALLING;
Gronsveld 04408-1251.

Te k. zeer mooie ruime B-
pers. BUNGALOWTENT z.
g.a.n. pr. ’ 500,-. Tel.
04404-2527.
ANDRE JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.
STACARAVANS te koop
gevraagd met 2 aparte
slaapkamers en w.e. Tel.
04492-2044.
4-pers. CARAVAN met nw.
voortent ’ 1.450,-. Hommert
24, Vaesrade (kruisp.
Schinnen).

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.

Haal nu uw RIJBEWIJS op
de Ned. Antillen in een week
Tel. 020-160518.

Rijles
CHAUFFEURSCURSUS?
Bovag rijschool Th. van
Bentum organiseert een
unieke rij-opleiding die zon
6 weken duurt voor het groot
rijbewijs C. Deze rij-oplei-
ding wordt afgesloten met
het officiële CBR rij-examen
Bel voor info 045-217487.

Bel de Vakman
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Klein BOUWBEDRIJF kan
nog metsel, timmer, stuca-
door, tegelwerk en vernieu-
wen van daken aann. Met
alle andere voork. werk-
zaamh. 045-419764, na
18.00 uur.

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.

ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.

OPRITTEN en terassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg. Tel. 045-423699
GEVELREININGING, uit-
kappen en voegen. Tevens
ook nieuwbouw. Schelsberg
17, Heerlen. 045-724462.
KTV-Service, specialisten in
BLIKSCHADE 043-642532/
644578.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

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

Man 43 jr. zkt. leuke
VROUW voor kennismak,
en vakantie. Br.o.nr.
B-4368, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

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 bestellingeen gratisdeurmat

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

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-,
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor

ongekend lage
prijzen

Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. massief eiken EET-
HOEK, tafel 2.20 m. en 4
stoelen ’ 600,- 04493-4427
Grote eiken KAST fineer,
met vitrine, bar, en tv-inzet.
Zg.a.n. 045-458212.
Te koop EETHOEK voor ka-
mer of keuken. Prijs ’ 200,-.
Na 18.00 uur 045-215950.
Queen-Anne EETHOEK te
k: ’ 250,-, tel. 045-322919.

Te k. van part. excl. org.
Perzisch TAPIJT Bachtiari,
afm. 2.05 lang, 1.50 breed.
Tel. 045-226380 na 19 uur.
Te koop eiken BANKSTEL
3-1-1 ’750,-. Tel. 045-
-752177.
Te k. een complete AAN-
RECHT plus 4 boyenkastjes
met eetbar plus 3 barkruk-
ken. Tel. 045-229600.
Te koop wegens magazijn-
reorganisatie: Div. boven-
kasten v.a. ’25,-; div.
staande kasten v.a. ’25,-;
div. inbouwapparatuur met
50% korting; div. soorten
spoelbakken v.a. ’ 25,-; in-
ruilkeuken ’ 250,-; bad-
meubel wit 140 cm ’ 1.400,-
-badkamerkasten v.a. ’ 50,-;
div. wastafels v.a. ’ 10,-;
keukenbloks kompleet 170
cm. ’ 500,-; kunststof ligba-
den v.a. ’ 295,-. Verder nog
verschillende kranen en ac-
cessoires tegen spec.prijzen
CEMA BV, Burg. Lemmens-
str.2l6, Geleen. 04490-
-47575.
Te k. mach. Perzisch TA-
PIJT 2,5 x 3,5 mtr. pr.
’475,-; draagb. telef. merk
Brabo ’ 175,-. Tel. 043-
-214119 b.g.g. 043-211473.
Weg. sterfgeval te k. IN-
BOEDEL, slpk., bankstel,
Utr. Poort kast, eetk. salon-
tafel, wasmach., kookplaat,
div. perzen, kleingoed, ver-
licht, enz. Alleen zat. 28 april
van. 14.00-17.00 uur Old.
Hickoryplein 798 Maastricht
Te koop klassieke noten
EETHOEK, i.z.g.st. Tel.
045-255037.
Te k. 2-zits gebloemd
BANKJE (nieuw), ’ 475,-. 6
kr. lamp met porc. ’ 125,-.
Kleren en rommelm. spullen
Tel. 045-254800.
IJSKAST ’95,-, gasfornuis
’95,-, diepvries ’175,-.
045-725595.
Te k. zeer mooie 2e hands
MEUBELS (veel keus) Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantieen service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

Computers

Verhuur met recht van koop

'm^mSr^^Sw /
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GÖCOMPUTERS
PC/KT 640 Kb, 2 drives

Koop ’ 3.290,- Huur ’64,- p/m
PC/KT 640 Kb, 1 drive, 20 Mb harddisk

Koop ’ 4.290,- Huur ’B4,- p/m
AT 286, 12 Mhz., 1 Mb, 1 drive, 20 Mb harddisk

Koop’ 5.890,- Huur ’ll9,- p/m
386 SX, 16 Mhz., 1 Mb, 1 drive, 20 Mb hard disk

Koop ’ 7.390,- Huur ’149,- p/m
Levering via dealers.

Bel: Krijntjes & Craenen
Willem II singel 78

ROERMOND: 04750-16302
Geautoriseerde dealer

Of bel: Krijntjes & Craenen
Automatiserings-services
GELEEN: 04490-53420

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

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

—^—————^_^———_^__......_______—__—___._. TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. va.

’ 75,-. Afstandsbed. va.
’125,-. Radio/tv FRANK
BV, Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaartv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
Te k. Blaupunkt VIDEO RTV
202 ih goede staat. Pr.

’ 275,-, Tel. 045-258872.

Huishoudelijke artikelen

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appa-
raten uit de Hom winkels

worden verzameld en
verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes;

Indesit vaat-
wasser D3OOOl

2CTV geen

’ 349,- of

’ 698,- maar

’ 498,- .
Maaf ook: Bosch stofzuiger
8855003, 850 Watt, 3 jaar
garantie geen ’ 349,- of

’ 259,- maar ’ 168,-. Maar
ook: Zanussi wasautomaat,
800 toeren, themperatuur

regelbaar geen ’ 1.198,- of

’ 898,- maar ’ 698,-. Maar
ook: Bauknecht koelkast

PC2411, 168 liter koel
gedeelte en 48 liter diep-
vries geen ’ 1.098,- of

’ 798,- maar f 498,-. Maar
ook: Zanussi inbouw diep-

vries, 4 lades geen ’ 1.278,-
-maar ’ 598,-. En nog veel

meer.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te koop GEBRUIKTE was-
machines en wasdrogers.
Onderdelen verkoop van
wasmachines, koelkasten
en stofzuigers. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.

Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’195,-,
kleuren tv's, stereoinstalla-
ties compl. v.a. ’ 95,-. en al-
les met garantie bij Vriesko,
Sittarderweg 136, Heerlen.
Tel. 045-727342.
Kachels/Verwarming

KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
Te koop KOLEN antraciet,
nootjes 3, ’2O,- p. 35 kilo.
Tel. 045-455636.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Vanaf ’3O,- p.mnd. direct
eigenaar van o.a. keyboards
drumstellen, orgels, gitaren,
piano's, accordeons, orkest-
apparatuur enz. Vraag naar
onze speciale klantenkaart,
altijd aanbiedingen en occa-
sions. Alles van Flight-case,
nergens goedkoper.
Muziekhuis LYANA. Mau-
ritsweg 48, Stem. Tel.
04490-33227 ma. t/m za.
open, do. koopavond.
Te k. witte PIANO merk
Steinbach. Moonen, Provin-
cialeweg zuid 144, Oirsbeek
SYNTHESIZER Yamaha
DX2I met flight-case, stan-
daard, vr.pr. ’950,-. 045-
-419063

Kunst en Antiek
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.

Kunst &
Antiekbeurs

Kerkrade
Rodahal

± 40 antiquairs

Ned. Antiquairs Gilde
vr. 27 april
19-22 uur.

za. 28 april
14-22 uur.

zo. 29 april
11-18 uur.

ma. 30 april
11-18 uur.

Organisatieburo
Bezemer

tel. 01613-3090.

Foto/Film

Te huur
Videocamera's

diverse merken, ’ 39,50 per dag.
speciale weekprijzen.

Foto-Video De La Hay, Nieuwstraat 3, Hoensbroek.
045-211875.

Braderieën/Markten

Enorme Luikse Markt
Zaterdag 28 en zondag 29 april in Geulhal Valkenburg.

Kraamhuur ’ 45,- per dag.
Inl. 040-856693.

Nu inschrijven braderie Har-
tje HOENSBROEK, Hemel-
vaartsdag 100.000 bezoe-,
kers, alléén voor handelaren
en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073

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

_
;;■_■■- ■-"■'.'. ... ■■■■'■■ 'Te koop gevraagd

Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 Of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel , 12-
-14, Heerlen 045-726392
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te koop gevr. noten of
Queen Arme EETHOEK.
Tel. 045-326788.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TVs vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def.
geen bezw. 045-726206.
Te koop gevr. AANHANG-
WAGEN tot ’250,-, op-
knappen geen bezwaar. Tel.

| 045-312189.
Wij betalen de hoogste prijs. voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

Diversen

Nieuw Nieuw !!!
Exclusieve message bij Blondy en Samantha en

gr. drankje. Tel. 04490-75028. Faxnr. 04490-74306.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (fris)drankje.
Eens geweest, u blijft
komen!!! Tel. 045-353489.

De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Te k. fabr. NAAIMACHINE
en eiken bankstel. Tel. 045-
-259791.

(Huis)dieren
Te k. nestje zeer mooie
WEST HIGHLAND White
Terriërs met stamboom, ing.
en ontw. 08866-1824.
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIER pups. Tel. 04498-
-54002.
Te koop DUIVENHOK I. 6
mtr., 4 jr. oud, en 26 duiven,
pr. ’ 2.500,-. Pelgrimsweg
11, Brunssum.
Te koop SCHAPEN met
lammeren. Tel. 04498-
-51710.

Duitse HERDER kennel
biedt te koop aan: teef, 7
mnd., gefokt op schoonheid
en karakter, goede heupen.
Tel. 045-241610.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Hoütbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-'
Vink. Tel. 045-460252.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4A, Guttecoven.
04490-24401.

In en om de tuin
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.

1e soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’3,25 per
m2. Jawell 045-256423.

Te koop alle maten TUIN-
HUISJES, kippe- en honde-
hokken. Tel. 045-321252.
Europaw. Z. 410, Landgraaf.

06-lijnen

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

06-320.330.03

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

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

t Candy contactlijn 06-320.330.53
Escort Gids 06-320.322.90

Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

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

50 et p/m
Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nóóit hetze1fde...06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328:69
35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Tele-sex-live laat je hand trillen...o6-320.322.07

Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...o6-320.323.05

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

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

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

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

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland I
06-320.350.61 -50 Ct p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Homo live
Twee hete jongensgaan tot

het uiterste
06-320.330.12-50 c/m

Wek-service
Nieuw in Nederland I
Hete Bianca fluistert

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

Zoek je een leuke vriendin?
Belde

Flirt-Box:
06-320.330.01 - 50 et p/m

Meiden versieren doe je op
de

Afspreekbox
Bel 06-320.330.77 - 50 cprri

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.61 - 50 et p/m

Natasja
wordt verwend door 2
mannen in de keuken

06-320.327.77 - 50 Ct. p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
Sexcontact

06-320.326.33 - 50 Ct p/m
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox

06-320.326.66 - 50 et p/m

Sex Kennis-
makingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03 - 50 et p/m

Trio-bisex-box
Voor man vrouw vrouw, of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 ct.p.m.)

Partnerruil. Het klikt meteen.
Andrea beleeft

Grieks
met die vent terwijl Frank

met Arme.... 06-320.323.84
(50 ct.p.m.)

Body to bodymassage. Zo
maakt Tina haar
lesbische

vriendin eindelijk weer
gelukkig. 06-320.329.25

(50 ct.p.m.)
Kil metaal sluit om haar
warme huid. Ella leert de

sensatie van geboeide liefde
Soft S.M.

06-320.329.23 (50 ct.p.m.)

homo-feuilleton
Elke dag nieuw.Avonturen
van "2 bi-sexuele knullen.

Met.... alles!!
06-320.329.22 (50 ct.p.m.)

Buurvrouw Chantal en de ....
waar gebeurd. 50 et p/m
06-320.328.01
Meisjes samen onder de

douche. 50 et p/m
06-320.328.88
De meidenbox
kom in kontakt met mooie

meiden.
06-320.329.99 - 50 et p/m
Heb je zin in sexcontact?
de Afsprakenlijn
06-320.328.00 - 50 et p/m
Stiekem meegenieten met

hete
Meisjes

06-320.328.00 - 50 et p/m
Vrouwen zoeken sexcontact

Sex contactlijn
06-320.320.44 - 50 et. p/m

Lekkere meiden willen
verwend worden

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m

Direkt snel sexcontact!

live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Ze danst in een
uitdagend

veel te kort rokje. Na de
disco zijn er plots 2 knullen
in 't donker. 06-320.330.09

(50 ct.p.m.)
Henny komt voor

lifesex
met een jong stel. Ze doet
het heftig met de man en
dan .. met het vrouwtje.

06-320.326.71 (50 ct.p.m.)
In bikini moet ze voor haar

mevrouw het huis doen. Als
loon krijgt ze

lesbisch-life
06-320.330.52 (50 ct.p.m.)
"Vooruit, stof ook onder het
bed". Mevrouw geniet, als

het meisje diep bukt. 't wordt
lesbisch

06-320.330.19 (50 ct.p.m.)

Rosie-relatielijn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)

hoor je wensen van
paren en dames.

In Rosie April zie je
hen "naakf-foto's.

2 puntgave jongens in de
piepshow. Als ze weten dat
er gekeken wordt gaan ze

origineel

grieks
06-320.323.86 (50 ct.p.m.)

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.p.m.)

De Super

contacten-box
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.

Probeer het maar... op 06-
-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste. De heet-
ste box van NL. op nummer-
tje 06-320.328.29 (50 cpm)

Homokontakt
jongenszoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p/m

De wip-in-box
heet zo, omdat er heel

wat ge... wordt op
06-320.324.60.

Leuk toch? Trouwens, de
lijfsexbox, daar durven

ze ook en ... jij mag
best meedoen op

06-320.324.90 (50 ct.p.m.)
Het leven begint bij 40.

Ook het sexleven. Óp de
40plusbox

fijn en ongedwongen met
leeftijdsgenoten.

06-320.327.28 (50 ct.p.m.)
2 knullen doen het in een
auto. Plots gaat die deur

open. Een man in
uniform

en dan .... trio. Homo
06-320.326.91 (50 ct.p.m.)

"Dat doe ik niet". Een
vrouwtje met haar man voor

Lifesex ziet die knul
triosex

06-320.321.32 (50 ct.p.m.)
Achter de salon is die S.M.
kamer. Daar leert Vera de

man kennen als haar
totale meester

06-320.330.51 (50 ct.p.m.)

'Te gek" wat die
jongen

eist als hij die foto's van die
mooie vrouw heeft. Maar opzn kamer.... 06-320.326.73

(50 ct.p.m.)
De man legt een mooie

lastige
meid over de knie. Dan ont-

dekt hij dat ze.... wil.
06-320.321.30 (50 ct.p.m.)

John verliest zn avontuurlijk
vrouw aan een strenge man.

Ze leert
gehoorzamen

06-032.326.92 (50 ct.p.m.)
Als de

traliedeur
dichtvalt ondergaat lna de
naakte sensatie van S.M.

met een strenge man
06-320.330.61 (50 ct.p.m.)

Toch pakt de man de lini*
als ze lastig is. Ze spart*

verleidelijk
en dan...

06-320.326.72 (50 et.o
ÜLady Bizar!!

06-320.324.68...50ct p*l
hete schokkende SM Sg*.

Eenzame boswandeling
een meisje. De zwijgen*
man, die niet vraagt mw

veel doet.
Grieks

06-320.326.93 (50 et. jj/gl
Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/"1

Rijpe vrouw 41 jr.__^

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Men Only
luister hoe dit meisje u A

de telefoon kan verwenn^
06-320.350.68 - 50c/[^
Nimf Linda?l

Geniet van TWEE kantej.
VERNIEUWD 50 et/min. *320.320.14^

Sexlijn 10
Sonja

06-320.320.10
Evelientje durft

320.321.10
Met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisje

06-320.320.50
Live sex box

06-320.325.30
50 et/min. j

Kontakten/Klubs .
~„r

,f„ , —^
Heropening vrijdag 27-4-'9O

"Club La Belle" Kerkrade
zoekt compleet nw. TEAM voor 's middags, 's avondf

(Ook buffetdame). Tel. 0949-2462-2949 0f045-45751°>

Privéhuis Michelle
Het paradijs op aarde

045-228481 /045-229680,
Ons doel is Uw voldoening

Riversideclub
E9afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak 20

voorbij camping de Maasterp. Open van maandag t/m*
dag van 14.00 tot 2.00 uur. Tel. 04755-1854.^p

Club Pin Up
Sexy pin-up girls, excl. serv., geopend vanaf 14.00

Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-272929^/. Gesloten, gesloten
Bar Club Mirabelle

wij verwachten u binnenkort op een nieuw te openenffl
De meisjes Iris, Brigitte, Mercedes en Isabelle^ 'OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???
WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR Uitl
Club Nirwana. De boetiekü!

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN-, 'KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 2' ;
GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDS!!/ '045-326191

" Escortservice. All-in.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

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

Tel. 045-423608.

Contactburo
Geleen

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

Tel. 04490-48768.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.

Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

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.

Brigitte
Privé 045-254598.

Privé Cherry
Nu soft-SM, open van <* !

t/m wo. 10.00-19.00 uur, %"
vr. 10.00-02.00 uur. 20*
02.00 uur Escort service-

-045-462805. _y\

Diana esco^\
tel 045-32032^

Vera
Privé. Tel. 04754-858JJ7 1
Mandy en SuZ|i
Nieuw ook zat. en zond i

10.00 uur. 045-7217jg/l
Jonge volsl. vr. ontv. tfl

045-7291 o\y\
Heropening vrijdag 27 j
ClubLaßell«V

Spekholzerheide, Grave^'13, van 14-4 uur. Detie'<
Regina van "de Jachtftjy.

Privé, 2 meisjes, .
tel. 045-46000;

Overname
Sex-club in Z. Limburg u i

’ 12.000,-, tel. 043-473*71
Escortservice

045-422685 \
v.a. 12.00 uur_^(

nieuw bij Deni^J^4 leuke dames. Industrjf%
13Kerkrade-W. v.a. 12-

-uur. 045-413887.
tev. meisjes geyry

Zakenmensen( \
kiezen hun privé-adres^ t

bij bem. Buro Venus. msC *dames. 043-25722g>/
Voor een party, dam0, <heer of kamer
Buro Elvira

ass. gevr. 045-41938^, i

.= Ï\
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V^EDA - Hij ligt op kamer vijf van afdeling 1. „Wat het
io°r afdeling is? Het zal wel intern zijn of zoiets. Want
jetzit van binnen. Tussen m'n kop en m'n heupen". Aan
k6 benen van wielrenner Teun van Vliet mankeert niks.
o

at heeft het nooit gedaan, zegt hij zelf. „En nu kan het
i°k moeilijk, want ik heb haast geen benen meer over. Ik
i6ti zes kilo afgevallen". Van de ooit zo trotse en goed-
j^hse coureur van Peter Post, in '87 bijvoorbeeld nog
hinnaar van achtereenvolgens de Omloop het Volk,ent-Wevelgem en de Ronde van Nederland, is op dit
e orHent niet veel meer over. 'Teuntje', bekend om zijnrappen, kan wel janken. Dat doet hij natuurlijk niet,

grappen maakt hij ook niet meer. In plaats daarvan
ert cynisme nu de boventoon.

" Teun van
Vliet wil
nu
eindelijk
wel eens
weten
wat er
met zijn
lichaam
aan de
hand is.

Foto:
GPD

Verrassend is het optreden van het
Martini Lancia team. Nadat Henk
Vossen vorig jaar de pijp aan Maar-
ten gaf leek het er lang op dat de de
ex-fabriekswagen naar het buiten-
land zou worden verkocht. In Hel-
lendoorn treedt de auto weer voor
het voetlicht met een nieuw team.
Rallyroutinier Wim Luybregts, een
Valkenswaardsë garagehouder,
rijdt samen met Ton Hillen dit sei-
zoen in de Lancia van de importeur.
Luybregts werd in 1982 met Mitsu-
bishi Nederlands rallykampioen.
Hij is de enige Nederlander die ooit
de Safari-Rally in Afrika reed. Nóg
wel met een Dafje!

Van onze medewerker
'ELLENDOORN - In Hellen-
doorn komen na het niet door-
gaan van de Amsterdam Rally
en de Tulpenrally voor de eer-
ste keer dit jaar de nationale
rijders in actie. De rally, die
meetelt voor het EK en het in-
ternationale open Nederlands
rallykampioenschap, start
morgenavond bij manege 't
Oale Spoor in Hellendoorn om
19.00 uur. De nachtrust begint
om 01.00 uur. Zaterdagmorgen
vindt de herstart plaats om
10.00 uur. Tegen 19.45 uur
wordt zaterdagavond de win-
naar gehuldigd.

In het 140 man tellende deelnemers-
veld gaan drie FIA-B rijders van
start. De Brusselse zakenman Mare
Soulet vertrekt als eerste met zijn
Ford Sierra Cosworth. John Bosch
gaat met de BMW M3de groep N
Lancia Delta HF Integrale 16V van
de Belg Pierre Dumoulin vooraf, die
het trio volmaakt.

Henk Vossen start als eerste Lim-
burger in het internationale deelne-
mersveld. Na de problemen in Di-
nant is Vossen nog steeds in de weer
om zijn BMW M3met Hartge-motor
op punten te krijgen. Veertien da-
gen geleden werd nog als O-wagen
aan een rallysprint in Zutendaal
deelgenomen, echter de auto vol-
deed nog steeds niet aan de ver-
wachtingen van de rijder uit Tege-
len. Nu de tuner uit Saarbrücken de
problemen op korte termijn ook
niet kan oplossen mag een deelna-
mevan Vossen in Hellendoorn twij-
felachtig worden genoemd.

Aan de top staat de strijd echter in
het teken van JohnBosch en Erwin
Doctor, die een Ford Sierra Cos-
worth bestuurt. Erwin Doctor nam
in 1988 en 1989 de zege mee naar
huis, dit jaar wil hij de trilogie vol-
maken. Echter JohnBosch faalde in
1989 verschrikkelijk op de eerste
avond van de wedstrijd door een
koprol in zijn BMW. Dit jaar ver-
huisde hij naar het Europees Rally-
kampioenschap en zal zich als rege-
rend Nederlands kampioen beslist
willen laten gelden in Hellendoorn.
De Belg Valere Vandermaesen met

Theo Knoop heeft Paul Boesten uit
Vaesrade in de hete stoel van de
Peugeot 309 GTI zitten. Het half-
Limburgse duo start met een gloed-
nieuwe motor en heeft beste ver-
wachtingen van de strijd in Hellen-
doorn. Maurice Bergsteyn en René
Smeets nemen in het Nationaal Ne-
derlands Rallykampioenschap met
de Opel Kadett GSI 16V deel aan de
Cup die door de Nederlandse im-
porteur in het leven is geroepen om
Nederlands talent naar voren te ha-
len. Fred Vojacek uit Brunssum
start met de Opel Manta in Hellen-
doorn, evenals de Toyota van Piet
Pöttgens en Richard Lemmens. Een
tweede team uit Berg en Terblijt,
Roger Übaghs en Laurent Quaden^
maakt met een Peugeot 205 GTI het
Limburgse zestal vol.

de in Maastricht geplande klim-
muur nog niet klaar is."

Panasonic-renner: 'IK heb haast geen benen meer over'

Teun van Vliet ten einde raad

" Hans Lanters in actie op de Hèlpoort, een markant hoog-
tepunt van deMaastrichtse stadswalleri.

Foto: WIDDERSHOVEN

Wans Lanters en zijn vaste touw-
genoot Roland Bekendam (31)
§aan in juni de 7.285 meter hoge
~gre in het Pakistaanse deel van
~e Himalaya beklimmen. Die
°erg werd in 1977 voor de eersteer> tot nu toe enige keer bedwon-
S?n door de Engelsen Chris Bon-
'üngton en Doug Scott. Zij gin-
§en omhoog langs de relatief ge-
makkelijkste 'weg' over de west-
kant van de berg. De Maastricht-
Se tweemansexpeditie Lanters-

Hans Lanters vindt de stadswal-
len een prima opstapje voor de
Himalaya. „Om mijn klimniveau
optimaal te houden, moet ik elke
dag in actie komen. Alleen op
mijn vrije dagen en in de week-
ends kan ik uitwijken naar de
oefengebieden in de Ardennen."
Behalve de wallen betast Hans
Lanters ook regelmatig de pijlers
van de Wilhelminabrug en de
muren van de Theresiakerk. Ro-
land Bekendam, werkzaam aan
de TH in Delft, oefent op de arti-
ficiële klimmuren in de Rand-
stad. Hans Lanters: „Jammer dat

De expeditie is sober van opzet.
De begroting bedraagt dertigdui-
zend gulden, een schijntje in ver-
gelijking met andere, vaak ton-
nen verslindende Himalaya-ex-
pedities. Lanters en Bekendam
worden voor een groot deel ge-
sponsord, maar ze moeten zelf
tienduizend gulden bijlappen.
Ze doen dat onder andere met
een originele prentbriefkaarten-
actie, onder het motto 'zeven gul-
den voor een zevenduizender'.
Een duwtje omhoog is mogelijk
door het bedrag over te maken
op bankrekeningnummer
85.76.06.093 van de Spaarbank
Limburg (gironummer bank
10.58.180) onder vermelding
'Ogre-expeditie'. Hans Lanters:
„We hebben een speciale prent-
briefkaart ontworpen. Vanuit het
basiskamp sturen wij ze toe aan
onze ondersteuners." Het avon-
tuurlijke tweetal vertrekt op 9
juninaar Pakistan.

Om de uitdaging aan te kunnen
zijn Lanters en Bekendam, twee
van de meest doorgewinterde
Nederlandse rots- en ijsklim-
mers, al maanden bezig met de
voorbereiding. Vorig jaar augus-
tus voerden zij de eerste Neder-
landse beklimming uit van de
'Zmuttnase', een extreem moei-
lijke route in de noordwand van
de Matterhorn en een van de
meest serieuze ondernemingen
in de Alpen. Die tocht vereist
drie dagen onafgebroken klim-
men en kan alleen worden uitge-
voerd door een goed op elkaar in-
gespeeld team.

In mei gaat het duo nog een keer
trainen in het Mont Blanc-mas-
sief. „Om de materialen uit te tes-
ten. Op de loodrechte zuidpijler
van de Ogre zullen we de rugzak-
ken via een speciaal systeem tel-
kens een stuk omhoog moeten
takelen. Dat gaan we uitprobe-
ren in het Mont Blanc-gebied."

MAASTRICHT - Om zijn
Wimvaardigheid op peil te
"ouden voor de expeditie

de Himalaya gebruikt
Kans Lanters de Maas-
trichtse stadswallen als ver-
ticaal oefenterrein. Die mu-
ren zijn, vergeleken met de
tweeduizend meter hoge
2uidpijler van de Ogre,
slechts puisten, maar ze bie-
den volgens de 28-jarige
Maastrichtse alpinist toch
een uitstekend alternatief
o|n dagelijks het hele pro-
gramma van 'kunstgrepen'
jtf te werken. „Bovendien
j^un je maar drie meter val-
len als je mistast."

door harry muré Bekendam is van plan de top te
bereiken via de nog 'maagdelij-
ke' en technisch veel moeilijkere
zuidpijler.

Van de stadswallen
naar de Himalaya

Maastrichts 'opstapje' voor alpinist Lanters Bosch en Doctor
favorieten in

Hellendoorn Rally
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BOGOTA - Een aantal Colombiaan-
se profvoetballers krijgt regelmatig
een extraatje buiten hun club om.
Dat schrijft Francisco Maturna, de
coach van het nationale team dat in
Italië deelneemt aan de eindronde
om het wereldkampioenschap, in
een net verschenen boek. Maturana
erkent dat het geld uit de drugshan-
del in alle maatschappelijke secto-'
ren en dus ook het voetbal is terug
te vinden.

Beloond door
drugshandel

De Colombiaanse competitie lag dit
jaar enige maanden stil nadat een
duistere groep, die schoon schip
wilde maken, het leven van spelers
en coaches had bedreigd. De groep
bestond uit gokkers, die de drugs-
baronnen er van beschuldigden de
uitslagen van de voetbalduels aan
de roulettetafel te bepalen. Matura-
na ontkent dat geld van dubiueuze
oorsprong zijn Atletico, vorig jaar
winnaar van de Zuidamerikaanse
beker, is binnengesijpeld.

vrienden? Wordt hij nu niet gestraft
voor zijn levenswijze, die hier en
daar al wordt vergeleken met die
van Johan van derVelde? Van Vliet
is niet bij iedereen even populair en
het peloton heeft het oordeel snel
klaar. In zijn drang naar de top
dacht ook Van Vliet voornamelijk
aan zichzelf. Niemand die hem dat
kwalijk nam. Niemand die de ande-
ren nu kwalijk neemt dat zij zich
niet echt om Van Vliet bekomme-
ren. Het is een normaal verschijnsel
in de wereld van deprofsport.

h\t °nderste ledematen zijn even
tkf^holen onder de lakens van het
(k^ase Baronie-ziekenhuis. Vrij-
(j^ meldde Van Vliet zich daar aan

Poort, op eigen initiatief, ten ein-
*jt aad. Consultaties van zn huis-
(W en van ploegarts Jansen had-
le,, de verwarring alleen maar gro-
sUpmaakt. "Het was m'n eigen be-
U f>aar het ziekenhuis te gaan. Ik
tg.j het m'n huisarts gewoon ver-
Vo' Het kon zo toch niet langer.
S(.l r mij was de grens bereikt. Ik
ii£.°°t niks op, rolde van de ene
(je te in de andere en van de ene in
''et ere diagnose en dacht: nu is
ill Ik ga het ziekenhus
stere.keren me daar maar binnen-
lij Uiten en ik kom er niet uit voor-
tjK's vast komen te staan wat ik'^keer". en het KNWU-duo Theo Mangnus

(voorzitter profsectie) en Van Ger-
wen aan de andere kant. Van Vliet
kreeg toen op die vergadering het
grootste gedeelte van het profpelo-
ton niet op zijn hand.

Inkopen
Teun van Vliet ten voeten uit: pro-
beren onder een contract uit te ko-
men bij Peter Post na een betere
aanbiedingvan Cees Priem, die zich
met TVM snel een plaats in de top
wilde inkopen. Een ander voor-
beeld: Teun van Vliet ging in zee
met 'manager' André Boskamp en
besloot dat het fiscaal aantrekkelij-

ker was als hij er twee verblijfadres-
sen op nahield: één in Italië en één
in de Belgisch-Nederlandse enclave
Baarle Nassau-Hertog. Een halfjaar
geleden mengde Van Vliet zich nog
in een conflict dat was gerezen tus-
sen zijn manager André Boskamp Vanderaerden en Nijdam

zondag in Rund um Köln

Ex-wereldkampioen Rudi Altig technisch leiderK\1 dat Teun van Vliet iets man-
is llem en de wielerwereld zo

wel duidelijk. Voor
achtereenvolgende jaar

La? klassiekerspecialist in de be-Hiw^kste voorjaarswedstrijden
\ thuis. Na het gloriejaar '87
\ 51 hij in de eerste maanden van

Rauwelijks aan wedstrijden toe
*öh ,eSon hij te sukkelen met zijn ge-
\t eid- Een jaar later liet Van
J.M1 zich wel weer zien, maar ont-\ het hem aan macht en nu, in
«jv.'ttoest de vroegere Westlander

leUw verzaken.

En nu moet Teun van Vliet het dus
zelf maar uitzoeken. Maar de Bra-
bander heeft één ding vóór op zn
eveneens tobbende 'makker' Johan
van der Velde: een doorlopend con-
tract bij Peter Post. Het is momen-
teel de enige geruststelling. Al moet
ook ploegleider Post aan het twijfe-
len zijn geslagen over de mogelijk-
heden op termijn van Van Vliet.
Post sprak op de presentatie begin
dit jaar dreigendetaal in de richting
van een aantal 'vedetten' in zijn
ploeg dat de laatste jarenweinig had
gepresteerd. Nog één zo slecht jaar
en ze zouden vervangen worden
door aanvoer vanuit het oostblok.

Met name Van Vliet mocht zich
daarover aangesproken voelen.

Henninger Turm
Twee dagen na de Rund urn Köln
staat de grootsteDuitse wielerkoers
op het programma: Rund urn den
Henninger Turm. Start en finish op
dinsdag 1 mei in Frankfurt.

Van onze sportredactie

KEULEN - Twee Nederland-
se merkenteams, Buckler en
Elro, starten zondag in Rund
urn Köln. Tot eerstgenoemde
ploeg behoren Erie Vander-
aerden en Jelle Nijdam. In de
Elro-selectie, de vijfde Neder-
landse profploeg na Panaso-
nic, Buckler, PDM en TVM,
zijn onder meer Van Rijen,
Woltman en Pierre Raas (neef
van Jan Raas) opgenomen. De
wedstrijd staat open voor
profs en amateurs.
Rund urn Köln is de oudste wieler-
koers in de Duitse Bondsrepubliek.
In de jaren voor de tweede wereld-
oorlog en ook geruime tijd erna
stond het evenement open voor
profs. Naderhand kwameh uitslui-
tend amateurs aan de start. De edi-
tie van aanstaande zondag, de zes-
enzeventigste in totaal, is de eerste
volgens de open formule. Het veld
bestaat uit zeven profteams en vijf-
tien Duitse amateurploegen.
Tot de prof-formaties behoren naast
de twee eerdergenoemde Neder-
landse ook Toshiba (met Kappes en
Stumpf), Isoglas, Weinmann (met
Goessens en Jacq van der Poel),
Histor (met Roosen en Frison) en
Stuttgart, dat overigens net als Tos-
hiba en Isoglas tevens met een se-
lectie in de Ronde van Spanje pre-

Ex-wereldkampioen Rudi Altig
heeft de technische leiding van
Rund urn Köln in handen. Op een
ingekort parcours staan ook wed-
strijden voor amateurs,en junioren
op het programma. De profs starten
zondag om half tien op de Hohen-
zollern Ring en rijden geneutrali-
seerd naar Welden, alwaar het
eigenlijke beginpunt van de koers
is. In grote lijn is de route: Frechen,
Herrig, Friesheim, Tondorf, Bad
Münstereifel (92 km, 12.17 uur), Es-
sig, Bonn, Siegburg (140 km, 13.30

uur), Donrath, Polhausen, Seel-
scheld, Engelskirchen (183 km,
14.35 uur), Immekeppel, Köln (Ho-
henzollernring) 229 km. Finish om-
streeks 15.45 uur.

Branie
Maar het heeft Teun van Vliet nooit
aan branie ontbroken. In het pelo-
ton ontpopte hij zich mede door die
eigenschap als een koersleider en
gaf hij ook blijk van veel wedstrij-
dinzicht. Twee redenen voor Post
om toentertijd een langdurig con-
tract met Van Vliet af te sluiten.

Onduidelijk
n?orzaken, ze zijn onduidelijk.

%. l Teun en de doktoren weten
KpPrecies wat er aan de hand is.
Sa en ziJn er weh natuurlijk,
Jog 1- Waar die vandaan komen, is
H °i!l2eker- Van Vliet: „Vorig jaar
"*H lk natuurlijk ook m'n bloed la-
jLollderzoeken. Dat was goed, dus
fea 2°ek je het verder bij jezelf.

nu weet ik het zo langzamer-
echt niet meer. Ik heb de Ron-

Vrt Siciliëen de Ruta del Sol nog
q*m, en toen kreeg ik weer last

\ bronchitis. Vervolgens waren
Vii mbeien en nu heb ik al weer
% tijd last van braakneigin-
Vlf11 kan ik ëeen eten meer bin-
■? fjj^Uden. Toen ik ook nog serieu-
TsJ11 ln de buik kreeg, heb ik de

en ben naar het Bredase
nhuis gereden".

?°oj.a^r hgt hij nu voor onderzoek
,Mjf .Vernisten, bevangen door
Nd» ofschoon hij. zich goed
<<W' Maar zal het ooit nog wel
\K°men? Zal hij ooit nog het ni-
N 2ffn '87 halen? Tenslotte is hij

** nu. Een paar goede wielerja-
boeten er nog inzitten.

Ipat-
k% ?°k de wielerwereld om hem% ls aan het twijfelen geraakt.eri heeft Teuntje wel de goede

(ADVERTENTIE)
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.Etfrc muzikale happening in de Kerkraadse
RODAHAL met PIM JACOBS als gastheer.

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

VRIENDENKORTING
Op vertoon van uw vriendenpas geniet u een korting van

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

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

Landgraaf en Kerkrade. W5lO

Van onze medewerker
HEERLEN - Onder auspiciën van
de KNWU houdt de Stichting Eve-
nementen Berg en Terblijt zondag
voor de zesde maal een bergcrite-
rium in die plaats. Liefst 400 ren-
ners, verdeeld over de categorieën
liefhebbers en veteranen (100), nieu-
welingen (90), junioren (100) en
amateurs (110) hebben ingeschre-
ven.
Zo komt bondscoach Peter Nieu-
wenhuis met twintig geselecteerde
nieuwelingen aan het vertrek. Bij de
junioren behoren de gebroeders
Pasquino, Görtzen, Lotz en Bijnen
tot de kanshebbers, terwijl bij de

Bergeriterium

Berg en Terblijt
met 400 renners

Van Vliet zegtnu zich weinig te heb-
ben aangetrokken van de aantijgin-
gen van zijn ploegleider. „Ach, losse
flodders, schoten voor de boeg. Hij
wilde nie zeker scherp hebben. Ik
weet toch zelf ook wel dat dit een
belangrijk jaar voor me is? Dreigen
me te gaan vervangen door een
oostblokrenner, dat slaat natuurlijk
nergens op. Ik heb nog een contract
tot en met '91. Ik ga er nog steeds
vanuit dat ik dan al lang weer hon-
derd procent ben".

govert van veen sent is

liefhebbers en veteranen John Wa-
terreus, Paul Beenkens, Frank Cor-
nips en John Zaar acte de presence
geven. Ook bij de amateurs veel be-
kende namen: Jean Habets, Alain
Strouken, Leon Boelhouwers, Ray-
mond Meijs, Francois Knarren als-
mede de Brabander Niels Smit.
Het bergcriterium in Berg en Ter-
blijtkende in de vorige vijfuitgaven
al bekende winnaars. Peter Steven-
haagen (1985), momenteel in dienst
brj Paul Köchli (Helvetia) mocht
zich eerste winnaar noemen. Een
jaar later waren de bloemen voor
Stefan Rakers, thans onder de hoe-
de van Roger de Vlaeminck in de
ploeg Isoglass.
Start en finish op het parcours van
drie kilometer is in de klim van de
Geulhemmerberg. Het programma
is alsvolgt: 10.00 uur nieuwelingen
(30 km); 11.00 uur,junioren (60 km);
12.45 uur, liefhebbers/veteranen (45
km); 14.15 uur, amateurs (90 km).

de BMW M3en de snelle Deen Jan
Mortensen in de Ford Sierra Cos-
worth behoren ook tot de kansheb-
bers voor de zege.

Limburgs dagblad sport
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i—— -- Komt u nog wel hs in het circus?n m i
JMj _____i_2£______ ___B§___________i ___r^H «XNSSftSïiftJ-J e> I

en -band. Met 24 uurs-alarm, Philips Café Duo Select koffiezetter, en 39 voorkeuze-zenders. Met afneembare Alte^l_2 XL-14. Zeer stabiele Kralenzitting voor de autostoel. Universeel
dag-en datumaanduiding en Voor lof 2 geurige kopjes koffie. telescoop-antenne en infrarood afstands- .^^^X Jps I^SlÈ^s /Ea©^^^s^^^3 _____^&r ...fl^v constructie- Snijbreedte 35 passend op alle autostoelen. Koel in de
dualtime. Permanent filter. bediening. /J^^^. ■£ K^cm. Met 3 jaargarantie. Oranjetompoucen. 4 stuks. zomer.Voorkomt moeheid van de rug. j

Van 109,-voor -jf Van 69,-voor m m Van 549,-voor AAn T MWfim M.^iMtfe^^i^-tl^. t^ Vanl39,- voor nr Van 4,60 voor -Q- In naturel. Van17,95 voor Qor £
Aanbiedingen geldigt/m zaterdag 28 april of zolang de voorraad strekt. >v ___ V . lAI I I I I I"" % it\ _P^N^ 25,26,27,28 apni. t Wordt steeds leuker bij V&D.

_>

Bent u een goede VERKOOPSTER?
Heeft u ruime ervaring in het
verkopen van de
betere damesmode?
r

Dan hebben wij een leuke part-time baan
voor u.

Neem zo spoedig mogelijk contact met
ons op onder nr. 111 Limburgs
Dagblad, postbus 33, 6130 AA Sittard.

Iwraiß

IPRÖFJM!— —■ ■■ ■—"—'■■■■ --- -■■"■-" ■■■■ ■■ ■■'-'■ "■ ■ "'""-■ " ■■■ -■■']

TecnoPro Vector. Perfect midsize
allround racket. Vector composite
inclusief bespanning en hoes.

VOORWIE HET
JtffflWil!
VINTERSPORT

daar winkel je voor je plezier "

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN
KENNISGEVING VAN DE ONTWERP-

BESCHIKKING NAAR AANLEIDING VAN
EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer- gelet op debetreffendevoorschriften
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne -
maakt bekend dat hij, gelezen de aanvraag d.d. 29
januari 1990 van Labee & VrolijkB.V. (V/h Dekker Grint-
baggerbedrijf) te Uzendoorn om een vergunning op
grondvan de Wet chemische afvalstoffen voor het inza-
melen en bewaren van - van anderen afkomstige -
afgewerkte olie en bilge-olie afkomstig uit vaartuigen,
voornemens is de gevraagde vergunning te verlenen.
Aan de vergunning worden voorschriften en beperkin-
gen verbonden.
De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stuk-
ken liggen vanaf 27 april 1990ter inzage:

1. op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-
-17.00 uur in gebouwA, kamer 132,van het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,Dokter van der Stamstraat 2 te Leid-
schendam.

2. secretarie van de gemeenteMaasbracht.
Tegen de ontwerpbeschikking kunnen gemotiveerde
bezwaren worden ingebracht door de aanvrager, als-
mede door degenen die bezwaren tegen de vergun-
ningaanvraag hebben ingediend en een ieder die kan
aantonen dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet toe in
staat isgeweest. Deze bezwaarschriften dienenvoor 12
mei 1990te worden gezondenaan de directieAfvalstof-
fen, Postbus 450, 2260 MB Leidschendam.
Degene die een bezwaarschrift indientkan daarbij ver- .
zoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Indien gewenst kan een afschrift van het/de stuk(ken)
worden opgevraagd bij het milieu-adviesbureau
De RoeverB.V. (tel. 04194-1011).

H Ürfißi Weet'GrdtiS: 064)22807ü üf:

_^ -*\

I PIET KLERKX VOOR ROMANTISCH WONEN JH^*^| DONDERDAG KOOPAVOND TOT 9 UUR | i Drie«QQr Jjjr^ j^^& «M*

m jl§9| iM L deale ,combitnatie i ~ MAASTRICHT
Sar lliß 4ÜP9 bijzondere zitgroep met ideale zit- /%’*’%Ti'l^^B MPVB^Hh^^^ kwaliteit. Vr%7 ■ « Sint Jacobstraat 4 (in het Parkeergarage aanwezig.

«Sö|^^^^ Als drie" en tweezitter AaU # *^’ centrum bij het Vrijthof). Tel. 043-210944.

i j
I .
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ffpiccolos
I ■—■Wfflai.^t] _B_f^ii[gnß_M______M O I

> (T* VENDUHUIS DICKHAUT"V
—^

ROEREND GOED

BREDESTRAAT 23/23A-6211 HA MAASTRICHT - TEL. 043-213095

VEILING
van KUNST KUNSTNIJVERHEID ANTIEK en DESIGN
op maandag 30 april om 16 uur en om 19 uur op bovenvermeld adres,

onder toezicht van weledelgestrenge heer mr. M.P.P.F. Groutars, notaris te
Maastricht.

Verkocht worden onder meer:
meubilair: theéstoof, schrijfcassette, speeltafeltje, buffetkast, linnenkast, toiletkast
met 2 wastafels metkranen en afvoer, Mechelse tafel met stoelen, parketterietafel
met stoelen, buizentafel Victoria-design, bureau en boekenkast tropisch hardhout,
opastoel, Empire-fauteuil, mahonie toiletmeubel, rieten wieg, moderne leren bank,
Artifort 60'er-jarenfauteuil;
diverse Perzische tapijten;
schilderijen w.o. P. Daenen, Dijkman, A. Francia, Ch. Hollman, H. v.d. Pol, Wil-
helmus;
aquarellen, tekeningen en grafiek: w.o. J. Hul, H. Jonas, H. Kooien, C.Koppenol,
Miro, Sj. Mulder-Wak, J. Oosting, Op de Laak, H. Rietveld, C. Rinkers, G. v. Rooy,
M. y. Waning;
19e eeuwse geaquarelleerde gravures (boekillustraties) en diverse moderne gra-
fiek;
zilver: divers tafelzilver, tafelbestek, zakhorloges, horogeketting, sigarettenkoker,
Djokja-zilver;
glas en kristal: drinkglazen, karafs, kannetjes, flacons, schalen e.d.;
porselein en aardewerk w.o. antiek Delft, Copeland, Gouda, Hummel, Kaiser,
Rosenthal, Schlegelmilch, Thomas, Wedgwood, Zwiebelmuster;
koper en tin: kannen, kraanpot, kandelabers, kaarsenkroon, monumentale neo-
gotische vergulde kandelaber;
Aziatica: divers brons, lakwerk en porselein;
Varia: Amaazone boog met pijlen en pijlenkoker, paradedegen en JapanseWaki-
zashi, Louis XVI-spiegeltje, geëmailleerd kinderserviesje, harmonica, bakkelieten
radio, verzilverd tafelgoed, brilletje, toneelkijker, lakstempel, antiekkofferschrijfma-
chientje;
en wat verder ter tafel wordt gebracht.

Kijkdagen: 28 en 29 april van 14-17 uur.

Volgende veiling: 11 juni
Inbreng: vanaf 2 mei dagelijks van 13-17 uur
's zaterdags van 14-16 uur
De inzending sluit uiterlijk op 1 juni. 72579V J

___XII

HET LIJKT WEL SINTERKLAAS
~A BIJ DAIHATSU

Applause:De luxe middenklasser die het fraaie uiterlijk van JZn RPC V\—■» ■ <£M\ iül^-.-:^^.een sedan combineert met het gemak van een 5e deur. Vj V |PA* Wiïlkj?* ïwwïsül^M^Voorzien van een zuinige 1.6-liter, 4-cilinder, 16-kleppen £$£> A" I l\M» W \\
injectiemotor. V.a. f 25.495,-. fn l<lßur gespoten spoiler. ffT ;: - ;. °»«jg^
I

Cuore: De pittige Cuore is verkrijgbaar mef 3 of 5 Charade: Verkrijgbaar met een 1-liter benzine-, Feroza: Luxe gezinsvragen, sportieve cabriolet en
deuren. Handgeschakeld of als automaat. V.a. f 13.195,-. turbo-diesel-, GTti injectiemotor, of 1.3-lifer benzine- spannende terreinwagen ineen. Met krachtige i

" motor (ook 4WD). V.a. f 17.395,-. 1.6-liter, 16kleppen motor. Aanhangwagentrek- \£§&& WCs> * CO
gewKhtlsookg.V.a.f2B.99s,-.(Van).

#^X-TRA:^ il
Uitstelbaar zonnedak, picknicktafel + parasol, Uifstelbaar zonnedak, radiocassettespeler, stri- -£r' Neerklapbare Cabrio-Kap, t.w.v.

striping, vloermatten en wielplaten, t.w.v. q&) ping, vloermatten en wielploten, t.w.v. Cf\
fI.OOO,- * f1.250- * f1.750,-^^ ;

Het voorjaar is op zn mooist in de Daihatsu showroom. Met gratisK-tra's bij Daihatsu. En wilt u uw huidige auto inruilen?
Neem 'm mee, want ook onze lente-inruilprijzen zullen u aangenaam verrassen.

Oe aanbiedingen geldentot en met 30 april 1990 en hebben alleen betrekking op auto's die uitvoorraad leverbaar zijn en gelden niet voor speciale modellen en/of andere aanbiedingen.

GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 04490-53010.
HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach, Benzenraderweg 295, tel. 045-424444.

LANDGRAAF, Autobedrijf Ton Quadvlieg, Reeweg 112, tel. 045-321810. J

Meer dan 80 jaar Japanseperfectie /

Donderdag 26 april 1990 "22
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***% Jll? 11111^ '^'^Ê/F / :-^ Wm^ÊÈÈÊSI WêÊêêsl y _JaJ hLsP^ ÉIÜ L/IN/-L /.AAK.... ijJii **CWGPaa*^ /^^

I Kindermaten... Seniormaten... Kindermaten... Seniormaten... |p Kindermaten v.a. Seniormaten... Il 28 t/m 176 van 79,50 v00r... 1 | Diverse maten... Diverse kleuren... I - —| k "J . kT ""

MITSUBISHI BBÜHil electric WÈmimmm

I KAPITALE VERKOO^II ORIENT-KARPETTEN I
I o.a. KABUI, HAMADAN, TABRIZ

Deze uitzonderlijke collectie in grote
verscheidenheid, zal door een vooraanstaande
importeur wegens speciale omstandigheden

worden verkocht. Een deel van deze collectie
bestaat uit honderden stuks Kabul-karpetten in

de volgende afmetingen en prijzen:
70x140cm 35.00 140x200 cm 95.00
85x170 cm 50.00 150x230cm 120.00

100x150cm 55.00 170x240cm 135.00
100x200cm 70.00 200x300cm 198.00
125x185cm 75.00 250x350 cm 285.00

II Berbers I I
170x240vanaf 150.00 200x300vanat 225.00

Vrijdag 27 april 10.00-18.00uur
Zaterdag 28 april 10.00-17.00 uur

I | BRIKKE OAVE < I
Lindeplein 5A - Brunssum

A KWIK-FIT NU ONBETWIST DE GROOTSTE
\ / Met maar liefst 111 autocenters ÊMI lil SPFC lAI t\\\S in Nederland. Altijd in de buurt *«W ■ W *#l i%iniiljli jS^fn^^mtw^

dus. Een kwestie van even binnenrijden voor . JiÈXr Laijj^^^^j^j^jü^^J
gratis advies, voor service-op-maat en waar voor uw geld. NU! JÈ^I BDus profiteer NU van het grandioze Kwik-Fit voordeel. ifflp°'stuk7ksnulsoïS lIITI ATFIÜ^É IH IFTOi

Ik. L -JJI *Jm\ W I JHk. k A.*_l.*J kl JH H Vakkundig en \jk .^3o^ h^=,%*|s*\jj l_^!^^B
mÊÊ ■J^~*nß HB j^^^^^^^^J snel gemonteerd \&jgÊy M p&^l|Efl^^E l*-»^*-^^^^*

I|U£h|m|l gegarandeerd. fflrr 'W^- ' dplP' lißaa Ir-V-'l-.^
|HB| I VANAF65r || 79r || VANAF99- | fSHgIW LVnt^LW [^" f .

BTMMM—TT IlSfiP'P^.S.^^^^ilwê^^S^ê^ Laat onze monteurs 4^^\ M. M'JH3_,lrJA_f.T' 11 <_. -, 1
IkVf^irl^H l*%~Jj ■i.9 B-i"-L.^B Üwïïrfi^^l^^^^ dus eerst kontroleren. M^Êwm W^l^yjiTPu^*im^^*jU
ffWfffl .^T^PI _T*t"¥ï BTm^"! IS^É^^^ Bv- pord Fiesta, '80-'B3 uM*&U

IMMI^BBT1BE Ditisw^omu 1 NU! APKKEURING
SS | r^* ■fc^^jg " f^-J f ...„., ',r.lW,f.: j U . . Volgens de letter van dewet. Zijn erEkH [Ikß I kV^BJ^Siiw^W^ bij Kwik-Fit altijd goed Zit: gebreken, dan volgt eerst

WÊTvSr sf{s SniniS 55 Sar-B-BinS 5555nHHHM ■ 600getrainde en ervaren monteurswerken prijs-opgave en daarna d|
L_LL'_i'4_Lti?j iiiii^iSJiil\ SSjZufiwlllÉlii! metde meest professionele apparatuur. snelle en degelijke

B.^TPlffß'ffW'BnfïWllVfl^'TT^flPTTWlÏTrt^WTÏ.l *»
■DeKwik-fit Consumenten-code streeftnaar uprvanoina m____r ________r ■BB|H^j^X£^^^^l^J^£]JJ^ll^JU^jJl!£^J^B[ "^oi^^tl^Sl^^^OTik, '00% tevreden klanten, die graagterug komen. vervanging, -v .^ _■

■ "' Kwik-Fit-centers, dusaltijdjrlak bij u in de buurt APK nu al in 16Kwik-Rt centers (A)
UI aßBm^^j^i^^^_i^^K}^j^^p^T^j^aisS ■ Kwik-Fit koopt heelgrooten dus zeervoordelig in.

mf* NU!TREKHAKEN 1 mÊÊSSM'^^ 4iMm^ NU!GRATIS
yillC/'UAI/ **"' Rijksgoedgekeurd. Incl. montage, fi IKiËI■Dubbele garantie, JMOJf'ftL DCKAmUTDAI rNU! M.nUIV- bedradinesseten

*^^«» 3 P KtIYILUN IKULt
DEMPERC Wmm » veil'Bhelcrshaak-Vanaf ¥_ 'M K&ËÉSiHi EKgeens ■ cJSSBSSI*. ■ Neem geenrisiko. Als bepaalde onderdelen aan
■^fclwlr kl%a__P , W I _■■■ _J_ail_______l haar eigen garantie. Bepalingen ... ..„,,„ P vervanging toezijn kunt u rekenen op de bekendeMmm MM IM»! Uo»,i«gm« ANWBj/r lage Kwik-Fit prijzen. Kies dusvoor betrouwbaar

Top merk GABRIEL 'M^öM^vHAvS'ö^ö» 'WTV remkomfort.
2 Jaar garantie Ml |l Hl lEVERI/ERSEN WSÊÊM^^^i^^éiSL^^ —=—'

Remservice nu al in 39Kwik-Fit centers (R)
zonder kilometer- SÏ| lIU.WWSïERV CIMCII | «öööö^^*^ mmmmÊ

beperking. Alleen de Sf Mobil Olie of Total Olie. Incl. oliefilter. |j__|_____g^^^_^^^_^__...___prijs isbeperkt. <lpf gS» Voorn 3 cylindermotor V / /

2Stuks^J^J-.iB Hl !lft? Jr^/I 'a / / I/ M Alleprijzen zijn p-Vanaf Ü'f %^""^^^fcw ■■^■■^B ■’ W / / Jf f JÉ W / / JM mcl.BTW, montage fcfe^V h^Fn gf:::^ : s IMS^i^HSpT V 1 V i Mik. ■■ ...V / V / / _A en schriftelijkeHf l|i;;i Voor" XO A k i I k M I M W f f M Baramielli O ::ii fm 4 cylinder «JÏJr M I Hiermee vervallen -^^fëjk _____r # # ._______! aanbiedingen. JF

A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice. jLUU/lifit/ J/VEL wVÊZÊZtA \J\JCUJLII
Heerlen Heerenweg 1,045-723821. Heerlen (R) Heerlerbaan 193,045-423017. Eindhoven(A/R) Ambachtsweg n, 040-481407. Eindhoven(A/R) Gagelstraat928, 040-552828. Eindhoven Leenderweg 73,
040-119705. Eindhoven/Woensel Bruggelaan 10,040-426888. GeleenRijksweg Centrum 83/87,04490-40347. Roermond (A/R) Keulsebaan 502,04750-20120. VenloPrinsessesingel 1/4/5,077-540058.
Venray (R) Stationsweg 113, 04780-11850.
AUTOBANDEN UITLATEN QUE VERVERSEN SCHOKDEMPERS I ACCU'S REMSERVICE»TREKHAKEN ONDERHOUDSBEURTEN APK-KEURINGEN

I

'* OVERAL
i^etes (suikerziekte)
O ingrijpende
)ltii^°ening dieRoy
S^a en overal met

$tt_ goed op zijn eten
O- Een diabetesdieet
y °0"" één dag, maar

6 rest van zijn leven!
% 6teoschap probeert
\opl°ssing te vinden
\l 62e ongeneeslijke
\a6' Steun dat weten-
t^ lelijk onderzoek,

het Diabetes Fonds

Ik^KENING 5766

I ■

Oranje voor Koningin en Kampioen! IsF^
9 I [^j jonge jenever 1 725' , . . IAAC 1. u- at- u- Sangiovese 'i^£* 1 literi&2s lf.Wilhelmus Campan I \jV3 Martini rosso, bianco en dry Ligono rosso en bianco dißomaena /^Q^ tlMandarijnen likeur 0.751iter^95±;7. 0.75 liter y- JC 0.75 liter125 SA C 0.75 literW__ O?3 |i Ballantine's whisky 0C45o.7hter-|y-gg " OJ J jgflP^ 0. AmarettodiSaronno ' il 1^ 0.7 liter ZD?3

ÊÊÊÊ^Êfi JL JL |^J VJ A. JL JLy I-p// 1" ll ll Dommelschblik 105 II: BushmiUs Malt A795
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Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

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

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

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

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

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. nm
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

Ligt uw hart in
Limburgs natuur?

j4. Bel uf schrijf:
/SJ Slichlinghet Limburgs Landschap

fl%^ Kasteel Arcen
wPrt postbus 4301, 5944 ze Arcen

w"S) telefoon 04703-184°

Kil
Ukynt

het moorden
stoppen.

0p ditmoment, terwijl u deze regels
leest, verkeren tientallen olifanten
in doodsnood.

Meedogenloze stropers hebben
het op hun ivoren slagtanden ge-
munt. Daar moet absoluut een
einde aan komen.

Het Wereld Natuur Fonds pro-
beert daarom zoveel mogelijk oli-
fanten aan een veilig leefgebied te
helpen. Uw hulp is een geweldige
steun in destrijd tegen het uitroeien
van deze prachtige dieren.

Vergeet daarom vooral niet op
uwbank- of giro-overschrijving, ten
gunste van Wereld Natuur Fonds,
giro 25, Zeist, melding te maken
van 'Olifanten.

Wanneer u minimaal f 27,50
overmaakt, bent u bovendien voor
een jaardonateur en u ontvangtons
tijdschrift 'Panda.

Maar het meest belangrijke is,
dat ver op die manier *f»u,
voor zorgt dat iedere alfa,* \
cent op de juiste * wfjf,
plaats terechtkomt... wwf

C18025ZEIST. |

_4__________ wfi ■i^ffa^ *?fftfld’O ____________üi_^ \ffi*s-''KKï \BiÊitt>v&i __I______H^___SE ïsßH_________________________________K *■

j.i.i i iB lil :HMPi9 l_^£^P^iJ_iÉF*^W-._^»i_^_MF■'^Wt__^fc^. ■

2-züdia Sl^i \.m V^|l /4IIGS 1p..... SfUKS f - jl boven

fQ — :-*' ■ ._____________P.__-"-*■"■**""^"~-"^^^^^^b ■ 7 .. ïJJWMBffIKPSH s sinll ÉHÉÉ_yCiii

Mrr "»"af^^^ -jl ■ I Se/Wfcoe/er KoWese/v/es fl fl^% "*-> B 11 ff ronde vorm

i^ifflfiH ffl 1 formaten schotel A fin SA TC iÈÉ _f
/n diverse dessins l&H WM^Ê/r/1 I' 6 Ber- rt' /tfl LJ

«&35T'"''f|| f B| Botenloot 8,50 M pl^MI
fl met chique f ï I A^^^^HParaso/, vn/, bloemen- f WS BP"* jB IS flBca. 200 cm 0 nl |H dess/'n I j^, *i^

/n deMeuren: oran/e, gee/, jfl HdL_ I f Buitenverlichting-serie mh "^p
bruin of naturel _\Jm\ W*sWÊÊ>^M^M V^J 1 Sloten a/uro/nfum ai

■ \y^ 1 ■^k_J I zwart/goudof wit/goud tlf

fl ""'"_^_ fc^fl fl^ Deko-ljsklontjes stuk I ,*J\J f — fl^ 'amp

■ .|| H^^ f? ' 3 Idntssrns
***ctso/ ff ' -,-, oort nm■ <sj®ll BB Ca jn- 1 f Hpiß j |1| *!"—-■'■'' ca. £j(/ c/n

vanaf Ijjf |Cfess/>ï*. / .jd _^^^^. /n *Veree moderne / 1 B^^ 1_____ H f ij--'-__■____ .________fl ________k *» Qfl £ f Hui -f '__PrVP pjß-i^»"«t. i **J M f ,1

Sr© j JK Onderzetters fl f flfl
3tfl Wj^ÊF d f B^ | Sapglazen, in f
fl H.^fl^/17 arasoli fl B moderne kleuren ILamp fl P^
fl fc?fnf^ CmJ fc fl vana/3,50 ’ ca. 54 cm hoog 1 .^^.^^..^^,

tB fl tn del C fIS flS_^l
R* */e"ren- f I _TC■1 WrZ^ssl Het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving ’■ flfiflfl ,lUWIP^ """"’£,' l - i^ «' I ■ ■_■_■_. Prijzen in DM

""*""■ ' _p% ■i- -_i
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Literaire
Wandelingen

inMaastricht Hotelgasten vinden dat er vaak
teveel overbodige luxe voorzie-
ningen in hotels aanwezig zijn.
In zn algemeenheid blijkt er
meer behoefte aan gezelligheid,
persoonlijke aandacht en een
vlotte bediening dan aan luxe.
Dit blijkt uit een onderzoek van
het Bedrijfschap Horeca en het
Nederlands Research Instituut
voor Recreatie en Toerisme
(NRIT).

de maand mei worden in
Maastricht zeven literaire wan-
delingen gehouden. Op dinsdag
fnei start een cyclus van vier
erkenningstochten door Maas-

,richts verleden en heden aan de
Jand van teksten en gedichtenan in of over Maastricht schrij-
nde dichters en auteurs. Dehandelingen -op dinsdagen 1, 8,

y en 22 mei- geven een totaal-
led van literair Maastricht. Ze
°eSinnen telkens om 10.30 uur
,>P de bel-etage van het Dinghuis
VVV), Kleine Staat 1, Maas-zicht.

- heemkunderoute door 's Gra-
venvoeren met bezoek aan mo-
numenten, boerderijen en kerk;

ZATERDAG28 APRIL:

ZONDAG 29 APRIL:
Heilig Bloedprocessie
Brugge

dezaterdagen 12,19 en 26 mei
jn bijzondere wandelingen ge-
hand, waarvoor gastsprekers
f 1Jtl uitgenodigd. Begin 11.00 uur
f!.«et Dinghuis (12 en 19 mei); de
,'Jeenkomst op 26 mei wordt ge-
Jouden in de Kanunnikenkelder,lngang Keizer Karelplein om
JOO uur). Na een inleiding, ordt een wandeling in het cen-
pWi van de stad ondernomen.

P 12 mei zal drs. Lou Spronck
6tl beeld oproepen van het le-
.ljft in Maastricht in de jaren

dit mede aan de hand
h?n het bekende dichtwerk van
<,eUstenraad 'de percessie vaan
Jerrepenheuvel'. Op 19 mei
°tnt dr. Angenies Brandenburg
Preken over de door haar ge-
dreven biografie over Annie

Verschoor. De inleiding
>P 26 mei gaat over 'Henric van
i eldekes Servaaslegende, over-
vering en functie' en wordt ver-
red door dr. Ludo Jongen.

" Herberg De Swaen in 's Gravenvoeren. Foto: j. wanders

'Inter-Limburgse dag in 'sGravenvoeren

Van graan tot brood

korte toer
- bezoek aan een hoogzwam-
boomgaard;

Onder het motto 'Van graan tot brood' organiseert herberg
De Swaen ('s Gravenvoeren, Voerstreek) komend weekein-
de een heemkunde-manifestatie met een aantrekkelijk
programma. De manifestatie wordt morgenavond (27 april)
om 19.30 uur ingeluid met de opening van de tentoonstel-
ling 'Vakwerk. Schilderijen van Pierre Delnoy met vak-
werkhuizen, landschappen eet. in en van het Mergelland
en de Voerstreek. De opening zal worden verricht door
Huub Broers, schepen van cultuur in Voeren.

K^pftgstellenden wordt aange-
aJen om van te voren in te

voor een of meerdere, andelingen, aangezien er per.eer slechts twintig per.sonen
p^e kunnen. Inschrijven is mo-
OTk aan de balie van de VW
,laastricht, Het Dinghuis, Kleine
njjjat 1 in Maastricht. Telefoon:

Kosten: 10.00 gulden
S* Persoon per wandeling. Info:Achting Literaire Wandelingen,
f^evr. Nelle de Wit-Krikke. Tele-°°ti: 04756-2782.

- demonstraties brood en vlaai
bakken in een lemen oven, het
roken van forellen, stroop ma-
ken, verkoop van streekbieren
en -wijnen, proeverij streekka-
zen;

Ook niet-wandelaars worden in
de gelegenheid gesteld vanaf
10.00 uur deel te nemen aan het
uitvoerige programma in s' Gra-
venvoeren.

geopenbaard als zijnde
iemandvan het proevende
panel van Margriet". Bij
Max staan zes pizza's, in
prijs variërend van 10 tot
13,50 gulden, op de kaart.
Bovendien bestaat er de
gelegenheidvia een
voorgedrukt briefje zelfde
vulling (zestien variaties) te
bepalen. Met in het
achterhoofd de wetenschap
dat het honderd jaren
geleden is dat voor het eerst
de Pizza Margherita werd
gebakken, vroeg ik die dag
in het Kerkraadse
(voorbijgaande aan de
aanbieding in druk: pizza
Ananas ?; Primavera, met
onder meer asperges ?;
Tonno; Peperoni;
Maximillia, wéér o.m. met
asperges, en Napolitana) of
ik toch een Pizza
Margherita op het bord kon
krijgen. Dat kon. Niet veel
later zette ik mes en vork in
uit een electro-oven komende
deegbodem dat inderdaad
belegd was met tomaat,
mozarella en basilicum.
Echter, de tomaat lag niet in-
sneetjes maar in puree op
het deeg, de mozarella was
(uiteraard) niet vers maar
afkomstig uit verpakking
met gevolg dat de
oorspronkelijke helderwitte
kleur van de kaas min of
meer verloren was gegaan
en de basilicum tenslotte
was (weer uiteraard) niet
vers en miste dus de scherpe
geur. Niettemin: de pizza
smaakte. In het glas dronk
ik er een Chianti Salvi'B7
bij, een wijn die het
broederpaar voor mijn part
rustig tot huiswijn (per glas
of per karaf) verheffen mag.
Max Bassant vertelde
vervolgens dat hij vast van
plan is zich verder te
concentreren op het bakken
van pizza's, een mededeling
die ik onmiddellijk
aangreep om een pleidooi te
houden voor de pizza in het
algemeen en voor de
originaliteit er van in het
bijzonder. Want, wat er
links en rechts in Nederland
allemaal op deegbodems
gesmeten wordt en als
pizza's aan devrouw en aan
de man gebracht, doet een
rasechte Napolitaanse
pizzabakker in ijltempo
naar het beeld van zijn
stadsheilige San Gennaro
rennen teneinde op zn
knieën die goede man te
smeken al die barbaren
buiten Italië te straffen voor
al het onheil die zij de pizza
aandoen Dit mag wel eens
gezegd worden.

- in café Wijnands aan het Dorps-
pleinwordt een doorlopende dia-
serie 'Voeren anders bekeken'
vertoond;

Herberg De Swaen, middelpunt
van een 'inter-Limburgse dag,
dateert uit 1585. Van 1699 tot
1794 fungeerde De Swaen als uit-
spanning aan de postkoetsroute
tussen Luik en Aken. Sinds 1987
is De Swaen in oude glorie her-
steld. Een herberg nu met een
achttieneeuwse gelagkamer
waarin streekgerechten en meer
dan honderd soorten bier genut-
tigd kunnen worden en waarin
men bij de open haard, bij een
Leuvense stoof of buiten op de
koer in gedachten terugkeren
kan naar de tijd van vroeger.

Op zondag 29 april staat van
10.00 tot 14.00 uur een wandeling
door de Voerstreek op het pro-
gramma. Startplaatsen: hotel
Sint Brigida, Dorpstraat 36 in
Noorbeek; café-restaurant In de
Smidse, Dorpstraat 29 in Mheer;
Gemeenschapshuis St. Geer-
truid, Schoolstraat 11 in St. Geer-
truid. De wandeling voert naar

- in herberg De Swaen komen de
gehele dagen streekgerechten op
tafel.

- graan malen en hout zagen in de
watermolen in 's Gravenvoeren;

herberg de Swaen in 's Graven-
voeren over een afstand van on-
geveer acht kilometer (heen en
terug). In herberg De Swaen spe-
len zich intussen de volgende ac-
tiviteiten af:

sche provincies Luik, Luxemburg en Namen
hebben hun jaarlijkse gids 'Tables d'Arden-
ne et Meuse' uitgebracht. Ook nu weer een
bijbel voor fijnproevers en smulpapen. Op-
somming van streekgerechten, adressen, te-
lefoonnummers en menuprijzen van de deel-
nemende hotel-restaurants (afgebeeld op fo-
to's) vervolmaken het geheel. De gids is gra-
tis aan te vragen of op te halen bij het Bel-
gisch Verkeersbureau, Herengracht 435,1017
BR Amsterdam, telefoon 020-245953.

kering', geeft een overzicht van de mogelijk-
heden op het gebied van reisverzekeringen.
Er wordt ook uitgebreid ingegaan op onder-
werpen als: rechtsbijstand onderweg, varen
op vreemde wateren, annuleren, aansprake-
lijkheid voor schade, met de auto plus aan-
hanger op vakantie, enzovoort. Tevens staan
er enkele tips in om eventuele schade zoveel
mogelijk te beperken en zelfs te voorkomen
De folder kan worden aangevraagd bij hel
Bureau Voorlichting Verzekering, Postbus
990, 2501 CZ Den Haag.

De naam alleen al schijnt liefhebbers het wa-
ter in de mond te doen lopen: de 'Tour d'As-
perges'. Fietsdriedaagse door het Limburgse
land, in een periode dat asperges uit de grond
worden gehaald. Ditmaal vindt de rondrit
plaats op 1, 2 en 3 junien er kan zowel in Ven-
ray, Weert alsRoermond in het zadel worden
gesprongen voor tochtjes van dertig of zestig
kilometer. Deelname voor slechts een dag is
uiteraard ook mogelijk. Overigens: er zijn
ook wat langereroutes uitgezet voor automo-
bilisten. Ze zijn te rijden in de maanden mei
en juni en voeren langs ruim dertig asperge-
restaurants die staan vermeld in de speciale
folder die net als de routebeschrijvingen zijn
te krijgen bij alle VVV-kantoren. Verdere in-
formatie: Streek VW Noord- en Midden
Limburg, Koninginneplein 2, 5911 XX in
Venlo(telefoon 077-543800).

J^ALS: IVN (afd. Eys) - middag-
andeling én deelnameEuregio-

Vertrek 12.00 uur
j^grenskantoor Wolfhaag.
j: (afd. Heerlen) - dagwande-
j Ver-
ö]ek 10.00 uur vanaf parkeer-
j

aats bij kasteel Vaalsbroek.
}Jf0: 045-316388.

Antiek- en
„ °oienmarkt in de Stations-
traat van 10.00 tot 16.00 uur.
ifttebeurs in het MECC van
J,l:°0 tot 18.00 uur.
S^LKENBURG: Expositie
pülderijen Jean Hoenjet in Ho-
(j'Tummers.?CHAESBERG: Braderie in, Chaesberg/Landgraaf van 12.00&21.00 uur.

Begeleide ex-
j,Ursie door Nationaal Park 'De
pftïert'. Vertrek tussen 14.00-- vanaf vier startpunten,
zitplaatsen: Well, vanaf Wezer-
Ie§ en Kevelaarsedijk; Weller-
u° (alleen om 14.00 uur) vanaf
t enweg; De Hamert vanaf Twis-
edenerweg. Vertrekplaatsenangegeven met vlaggen en
handels. Info: 04750-11828.

De pizza heeft de wereld
veroverd. Dit van oorsprong
Italiaanse --zeg maar
Napolitaanse- gerecht,
bedoeld als tussendoortje of
als hoofdmaaltijdje (niet
voor niets vormden eens in
Napels met hartige
ingrediënten belegde
deegbodems het voedsel der
armen), is buiten Italië een
geheel eigen leven gaan
leiden. En raakte tevens
onderhevig aan onkunde,
aan wansmaak en aan
capriolen; met andere
woorden: vaak ver weg van
de originaliteit van dit
simpele gerecht dat zijn
wortels vindt in het
voormalige Romeinse rijk.
De enige, echte pizza verloor
links en rechts in de wereld
veel aan wat ze moest zijn.
De oorspronkelijke
Italiaanse (zeg maar:
Napolitaanse) smaak werd
allerwegen geweld
aangedaan. Onderweg op
een mondiale opmars werd
de pizza een gerecht dat de
echte Napolitanen de tranen
in de ogen bracht,
geconfronteerd als ze
werden met een hen 'onherkenbaar geworden
belegde deegbodem. Niet
voor niets besloot een aantal
jaren geleden al een aantal
echt van wanten wetende
Napolitaanse pizzabakkers
zich te verenigen in een
comité teneinde op de
barricaden te gaan staan
ter redding van de enige,
echte pizza. Vervuld vol zorg
als ze waren over de
verloedering van hun
produkt. Ik moest er aan
denken toen ik een dezer
dagen het vrouwenblad
Margriet onder ogen kreeg
dat, op basis van tips van
lezers, gemeend had de
twaalf bestepizzabakkers in
Nederland te moeten
uitroepen. Eentje per
provincie namelijk. In het
Limburgse bleek koffieshop,
petit-restaurant en pizzeria
Max in Kerkrade (Markt)
als beste uit de bus te zijn
gekomen. Wat dient men
over zon (uit)verkiezing te
denken? Welke waarde heeft
ze? Hoeveel pizzeria's in het
Limburgse werden in de
proeverij opgenomen en zijn
leden van de culinaire
redactie van Margriet
werkelijk in alle pizzeria's
al proevend aan tafel
gegaan? Vragen, vragen. De
gebroeders MAK en GER
BASSANT hadden er geen
antwoord op. Zei Max: „Ik
weet het echt niet. Niemand
heeft zich in mijn zaak

Bustocht langs paleizen
Vanaf 1 mei rijdt hij weer dagelijks langs de
Haagse paleizen: de Royal Tour, een bus'
tocht door Den Haag ook wel 'In de voetspo-
ren van Oranje' genoemd. Behalve koninklij
ke panden worden eveneens andere beziens-
waardigheden die voorkomen in de geschie
denisvan het Nederlands vorstenhuis aange
daan. De rit duurt circa drie uur en vertreki
elke dag (behalve op zondag) om 13.30 uui
van het Centraal Station in Den Haag (Rijn
straat) en om 13.45 uurvan het VVV-kantooi
in Scheveningen» De prijs bedraagt 19 gul
den; kinderen tot en met 12 jaar en 65-plus
sers betalen 15 gulden. Plaatsen kunnen wor
den gereserveerd bij de VVV Den Haag, 070
3546200.

Verzekerd naar
buitenland

'Sonncnschilauf'
De Oostenrijkers hebben het 'Sonnenschi-
lauf genoemd en eerlijk is eerlijk, daar is
niets teveel mee gezegd. Nog altijd wordt in
Nederland verondersteld dat men na maart
in de Alpen met ski's niet meer hoeft aan te
komen. Niets is minder waar. Er zijn zelfs
skiërs, die beweren dat men pas in april, mei
en zelfs in junihet best de latten onder kunt
klikken omdat a) de pistes zo goed als verla-
ten zijn; b) de sneeuw ('firn') van een voor-
treffelijke kwaliteit is; c) de prijzen een stuk
lagerzijn dan in het hoogseizoen en d) dezon
meer schijnt danin de winter. Eén beperking
is er slechts: de lente-skiër moet het wel wat
hoger zoeken dan normaal. Van dit soort
plaatsen zijn er in Oostenrijk meer dan vol-
doende, zoals blijkt uit de folder 'Sonnen-
schilauf Journal'. Daarin niet minder dan 48
pagina's met speciale ski-arrangementen
voor de maanden april, mei en juni. In Tirol
bijvoorbeeld kan men nog tot 12 mei terecht
in het Ötztal, tot 27 mei in hefStubaital, tot 10
juniop de Pitztaler Gletscher en tot 30 juni in
het Tuxertal. Prijs voor zon week skiën op -
om maar iets te noemen - de Pitztaler Glet-
scher inclusief logies met ontbijt en een ski-
pas: gemiddeld vijfhonderd gulden. Ge-
noemde brochure is verkrijgbaar bij het Oos-
tenrijks Verkeersbureau, Stadhouderskade
2, 1054 ES Amsterdam; tel.: 020-129682.

Geen land ter wereld kent zoveel folkloristi-
sche. praalstoeten als België. En van al die
stoeten is de Heilig-Bloedprocessie in Brug-
ge een van de mooiste. De ommegang vindt
elk jaar plaats op Hemelvaartsdag (24 mei).
De kleurrijke processie begint om 15.00 uur
in de Sint-Salvatorkathedraal en voert langs
de belangrijkste kerken van de binnenstad.
De eerste maal dat deze rondgang plaatsvond
was in 1303, ruim honderdvijftig jaren nadat
Diederik van deElzas, Graafvan Vlaanderen,
een reliek van Christus Heilig Bloed uit Pa-
lestina naar Brugge bracht. Het reliek is op-
geborgen in een uit 1617 stammendereliek-
schrijn, door kenners omschreven als een
'verbijsterend voorbeeld van edelsmeed-
kunst. De stoet wordt op 24 mei ontbonden
nadat de bisschop van Brugge op de Burg de
gelovigen heeft gezegend en het reliek is te-
rug geplaatst in de Heilig Bloed Basiliek. Wie
het goed wil zien, kan plaats nemen op een
van de tribunes (berekend op vijfduizend
toeschouwers) die langs het parkoers staan
opgesteld. Info: Dienst voor Toerisme, Burg
11, 8000 Brugge; tel.: 09-32-504486.

b

,}CKELRADE: IVN (afd. Eys) -naar Gronsveld en
v Savelsbos. Vertrek 10.00 uur
(j^af de kerk in Eckelrade.
j^UBBENVORST: IVN (afd.- ochtendwan-

V;
')rig/vogelexcursie in de omge-

-1 ?§ van Hinsbeck (Dld). Vertrek
jjj'. uur vanaf Past. Vullings-
Hj,Jn in Grubbenvorst.
I^NSTERGELEEN: IVN (afd.
Ij uttstergeleen) - ochtendwande-

naar Midden-
6vjburgse grindgaten. Vertrek
4. Uur vanaf de kerk in Mun-
ShrSeleen.
b^UBEEK: IVN (afd. Spau-
-1/A6*) - dagwandeling in de Eife-
Vj dennen. Vertrek 9.00 uur
Caf de Markt in Spaubeek.
tyiPJ, 04493-3042.
Wh RT: ivn <afd- Weert) - och-
ck in
i,u öoort in Echt. Vertrek 6.30
hl vanaf het Bassin in Weert.
IMSTRICHT: Lentebeurs in
VaV^ECCvan 11.00 tot 18.00 uur.
w^KenbURG: Expositie
tel gerijen Jean Hoenjet in Ho-emmers.

Het Bureau Voorlichting Verzekering heeft
ook dit jaarweer een brochure samengesteld
voor Nederlanders die in het buitenland met
vakantie gaan. De folder, 'Vakantie en Verze-

Restaurant/hotelgids
Honderdvijftig horecabedrijven in de Belgi

(ADVERTENTIE)

I| | | 4 ,| | 'W' HOTEL HEERLEN.

Il heerlijk lentemenU Runderbouillon met komkommerparels I ffi^JlSS "' I
1 «» "* i-k Schelpje gevuld met baron hotel

DIJ (le BarOll VOOr Slechts [ g^ken mosselen of champignons I «u"" I_ r~£S~ I Varkensoester met een "_"_"""

T tQ Sil zachte cognacsaus >RiTPOM II >-J y S^J\f iTi Mousse van sinaasappel, limoen L-//\l\V>/1 N
Ifl en rode grapefruit GXSt«"NÏSNALJ " De broers Max en Ger Bassant in het Kerkraadse

hapje her slokje der
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Hotelgasten:
luxe overbodig
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Ob
_Fietsen
Hecht

Banden
24"x 1.3/8 zwart + zijreflectie
26" x 1.3/8 zwart + zijreflectie
28" x 1.5/8 x 1.3/8 zwart+-
zijreflectie
per 2 stuks
normaal ’ 24,95

nu ’ ly.yb

Trommelrem 3 speed Mondia
Dames of heren

\ J Normale prijs ’ 499-
Reflecterende JUtK&gfL-. nu
banden mm

07Q
Pompje T w'S»-"

Tevens hebben wij diverse soorten
fietsen voor de eerste communie, u
kunt nu al reserveren!!!
Voor alle rijwielen geldt:
6 maanden fabrieksgarantie en
5 jaar op frame- en vorkbreuk

KOM EENS BIJ ONS KIJKEN EN
VERGELIJKEN EN CONSTATEER
DAT U NERGENS GOEDKOPER
TERECHTKOMT

RACEFIETSEN: 12 SPEED " 28 INCH
1 Herenuitvoering type b22os alu uitvoering, pedalen

met toeclips huret derailleur, aero grepen # AAQ
Normale prijs ’ 599-nu T *I*IÏJ,—2. Herenuitvoering type 21sof * -i

uitvoering, stalen pedalen met jL -p-^pjf^
Normale prijs ’ 499,- nu ’ 399,— J^ff\,W^* '.Svln^V
Dauphiné alu-uitvoering, _PffiO~*J~*L*_ mr .pijJjL^S^

Normale prijs ’ 649-nu ’ 499,—

Ma. gesloten
Di. t/m vrij. 10.00 -18.00 u^'|

Za. 10.00-16.00 uur
MONDIA
FIETSEN

St.-Jorisstraat
6101 CB Echt

Telefoon 04754-86063

| Voor de man die denkt dat hij intussen alles wel I
heeft gezien, valt er bij ons nog heel wat te ontdekken. «

(Ook in grotere maten) Q

" "

"^!| LimburgsDagblad *g

jipiccolo s i
*WmMKffiTJuTJJJ^llima— o

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

en

HANDLANGERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

36280 045-254592 tot 13.00 uur.

ISi^PhiliDSditóaleMrSOneilWßee- /P_7 Pha*P greiastrWiZM m 1308M^?malen Ideaal 'vnnr milkshakes soepen M^p\^/7^^jfi P"g
|ÉT/sdia«lHPS32l l/enreistasie"'^'^ _<r| ft Sterke IDO W niotor. NQy^»V\\.l ///al" É__JÉR9^li

I%.Automa- /**\ r^ Philips compact disc-spler AM3*;

Vy^ yPhilips Tbeéze' handhaardrojjer f/ml.ttt , ,- *^i]ll Mll Veelzijdige loodprocessor met opberg- J'S—'S rmSïïrSïïTTTu^^mTQih.

i^tS^t^SZ^- Ë\ 999 '^\""J'^bloten XestTnl^ S^_j lE£^

«57/ Philip»krnimelmider HB 6810 jP__^____P_B-PMP^WW-MMMHMWiWW^-^Plllih^^l-^^M_^__fVier luidsprekers Q_/| ft

ro/geld-terug-prijien, \%sfe^^<« 11/mvM' gy,A6ez»"ts*ol'rium j^TMUMei 55 cm/90° FSQ' Hißri-beeldbuis. Jx^M/FM-stereo. LG en MG. 2x2 W piekver- J—JS_27 droomreizen,sup-rvif }~^mm^wk. \ jh4 ° mtr-^::' "nscreell display. 60 Voorkeurzenders. Krj^=J mogen. Dubbel cassettedeck geschikt2j7nort.ersDakket.en \ii f-xr^^^/^Br^^W Zeer kompakt. 4 UVA TL-buizen. Versterker met 4 W muziekvermogen. Brm^j voor 'erro cassettes. High speed dub- _^^'jj|[\\l
S7_.n nnn .Li m.,», Px\/ K *S£UÈ£Q Bruiningsveld: _#k*_k I Me'teletekst «_«-k_«-k_f_t bing. Ingebouwde

_
4^4* ___B V\\\\nog veel meer.. *£&f* 2UV m QQ_M /sleeptimer en 1OQQ_ mikrofoon. 1 QQ_ A YVe

ff P^^^S^l r/ »JSyr^g^/alstandsbediening. IftSy^JfJ^f XOSJr^^V:^^
B 'nafbsêlXigenTnTsHinjvinger^iHir^^ |

BERGMANS "kjWsrO Sra" 1
& wijnen ansa.^l

■ -f— —' ——'— ■■■' ■ ■ ■"——.. ■ ' ■ ' ; ■«-,..——

'Ij^BÉjnyKft Terwijl de Amster- Bluebird modellen vormen de uiterst

K3E 3ï haven nog aantrekkelijke Nissan Sail vloot.

" * lj"il U van H|' ; vreugde bieden wij u
A M STE R DA M
g -14 augustus 1990 rust mm tijdelijk bovendien een
is, gonst 't bij ons al van || | extra hoge inruilprijs en
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Extra opgetuigde Micra, Sunny en langs te komen! BluebirdSail v-a-370^
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De aantrekkelijke Micra Sail 2 met 1.0 liter4-cilinder motor is voorzien van een sportieve Sail striping en speciale stoelbekleding
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Sunny Sail collectie in 3- en4-deurs "Als Sail 2 met 1.6 liter benzinemotor" In Sail 3 uitvoering met 1.6 benzine of 1.7 diesel inclu-
sief luxe extra's als speciale interieurbekleding " GTi grille " van binnenuit verstelbare buiten- /MÉf^^Wf^^^F^^^Ê
spiegels " getint glas rondom " bumpers in carrosseriekleur en Sail striping "De 1.6liters hebben //^ÊÊ JC jtV*JL ’3
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Bluebird Sail met 0.m.: stuurbekrachtiging " centrale portiervergrendeling " elektrisch bedienbare zijruiten " 4-spaak*
stuurwiel " 185/70 HR banden " bumpers in de kleur van de carrosserie " aërodynamische wiel- /M^F^^^lf^^T^Ê
doppen en Sail striping "Leverbaar als 1.6 4-deurs en als 4- of 5-deurs in 2 liter benzine of diesel /g^BÊA* JWWJm f^J
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'Domenica in...' favoriete familie-show op Rai Uno jes en gaan met hun beentjes de
lucht in.

Italiaanse kijker houdt
van veel spektakel

„Meisjes, het is tijd voor het spel-
letje van de Italianen in het bui-
tenland".

„Pronto, hallo"? Aan de telefoon
is Salvatore uit Duitsland. Salva-
tore moetraden uit welk land de
samba komt die de meisjes aan
het dansenzijn. „De samba komt
uit Bra..Brazi.. Brazilië! Goed zo
Salvatore. Dat heb je fantastisch
geraden".

Van onze rtv-redactie

Gerard de Lange
eindredacteur

AVRO Televizier

De volgende vraag die hij krijgt,
is of hij niet liever in Rome zit
tussen alle mooie meisjes van
'Domenica in. „Nou", aarzelt
Salvatore. „Dat moet ik aan m'n
vrouw vragen hoor". Ha, ha die
Salvatore. Wat een trouwe man is
dat. „Waar vind je ze nog zo te-
genwoordig, nietwaar?"

Van onze rtv-redactie
CANNES - Vanaf 15 september
krijgen de twee publieke televi:sienetten in Zweden concurren-
tie van het commerciële tv-sta-
tion TV4. Het is het eerste com-
merciële station, dat zich uitslui-
tend op Zweden richt. Dat heeft
het Zweedse bedrijf Nordisk Te-
levision, dat de omroep begint,
op de televisiebeurs van Cannes
meegedeeld.

De twee publieke Zweedse tele-
visienetten kenden tot dusverre
alleen concurrentie van drie
abonnee-televisiekanalen en de
commerciële tv-zender TV3, die
zich op heel Scandinavië richt.
Het nu aangekondigdeTV4 zal in
Zweden alleen door kabelbezit-
ters te ontvangen zijn. Dat bete-
kent dat zon 40 procent van de
huishoudens het programma
kan ontvangen. Volgens Nordisk
zal TV4 ook in een deelvan Noor-
wegen te ontvangen zijn, maar
richt TV4 zich in de programme-
ring alleen op Zweden. De
Zweedse overheid overweegt
een derde publiek net in het le-
ven te roepen.

ftOME - Een opzwepend
jttuziekje. Zwoel, rosé licht.Een achtergrondje van eenblauwe namaak-zee en een
Romantische ballustrade.

heb je het wel gehad,
j£at het décor betreft al-
thans. Een zwerm zeer jon-
Se meisjes in heel korte rok-
jes huppelt door het beeld:
pomenica, domenica'
zondag, zondag' zingen ze

hoge stemmetjes. Het
2yn er twintig, vijftig. Er
ZlJn meisjes met blazers en
Wooirokjes aan en gitaren
°P schoot. Er zijn er strak in
'tet mini met hakken en
Sladde gezichtjes. Er zijn
?°k heel 'gewaagde' meis-

met hoog uitgesneden
dipjes en kleine blote na-
Veltjes. 'Zondag, zondag',
2lrigen ze blij. 'De zondag
Saat nooit voorbij...'.

Interview
Na nog meer dansjes en nog
meer spelletjes, is het dan einde-
lijk tijd voor het 'serieuze inter-
view. Eerst nog even lekkeï la-
chen bij het optreden van een
man in vrouwenkleren. Dat is nu
eenmaal altijd leuk. Vooral als
hij met zn behaarde benen op
van die hoge pumps loopt te
stuntelen. Om je te bescheuren
gewoon. En dan dat hoge stem-
metje.

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Gérard de Lange
(39) is benoemd tot de nieuwe
eindredacteur van de actualitei-
tenrubriek AVRO Televizier.
Gérard de lange is afkomstig van
deKRO, waar hij van medio 1979
tot 1986 als coördinator/samen-
steller van de radio- actualitei-
tenrubriek Echo fungeerde. Van-
af 1986 vervulde hij dezelfde fun-
tie bij de Brandpunt. De Lange
volgt Bart in 't Hout op, die on-
langs werd benoemd tot adjunct
manager informatieve radio- en
televisieprogramma's bij de
AVRO.

films
door gemma wildenberg

Maar goed, het 'serieuze inter-
view' dus: „Vandaag is bij ons in
de studio de Amerikaanse acteur
Ben Gazarra. Ben heeft in zijn
laatste film de rol gespeeld van
de Italiaanse heilige Don Bosco.
Ter gelegenheid van deze film
willen we de groeten doen aan
alle nonnen, priesters en monni-
ken van de hele wereld die hun
leven aan God hebben gewijd".

m> begint om twee uur precies,et populaire Italiaanse televi-
sieprogramma 'Domenica in.
"J^ds 14 jaarwordt dit program-ma elkezondagmiddag uitgezon-

er> op het eerste (christen/de-
mocratische) net van de Italiaan-e staatstelevisie Rai Uno. On-
pnks het feit dat het een 6 uur
arige marathonzitting is, is het

van de best bekeken pro-pamma's van de hele ItaliaanseRevisie.
"üe oorzaak van ons succes is
~at het een licht programma is

et veel mooie meisjes die het
sOede humeur in defamilie bren-
?6r>", zegt een woordvoerster van
i et programma. Nu in Neder-!ald 400.000 huishoudens via de*abel Rai Uno kunnen ontvan-er>, zitten ook in ons land 's zon-/^gmiddags steeds meer gezin-
jenvoor de 'Italiaanse' buis. Een

is er kennelijk niet.

„Ben, vertel eens, jouw leven
was wel het tegenovergestelde
van datvan een heilige hè?". „Ha,
ja, zeg dat wel". Daar wil hij wel
over vertellen. In zijn jonge jaren
was hij bevriend met acteurs als
James Dean en Paul Newman.
„En het'was voor ons makkelij-
ker om meisjes tekrijgen danom
wgrk bij de film te vinden". Zo
kabbelt het interview voort. Over
de moeilijke jeugd van Ben, en
ook over de vrouw van Ben, tot-
dat een dansnummertje van
meisjes aankondigt dat het weer
tijd is voor re-cla-me.

Tegen zeven uur 's avonds is de
naam van de hond echter nog
steeds niet geraden. „Schatte-
poepie dat je bent", moedigt Fe-
nech het hondje aan. „Vertel ons
nou toch hoe je heet".

# Confrontatie tussen Richard Gere en Andy Garcia in 'In-,
ternal Affairs'.

" Edwidge
Fenech, de
beeldschone
Italiaanse
die
wekelijks bij
Rai Uno
'Domenica
in...'
presenteert.

Maastricht, Forum Sittard £n
Royal Roermond.
Een moeder-tegen-wil-en-dank
gaat op zoek naar een vader voor
haar kind. De kleine spruit voor-
ziet een en ander van wijsneuzig
commentaar.

Hondje
De regie heeft inmiddels vijfvan
de negen letters waary.it de naam
van de hond bestaat vrijgegeven
aan het publiek. TENER.... staat
er onder de hond geschreven. De
telefoon in de studio staat rood-
gloeiend. Tenerrino, Tenerello.
Dat is het allemaal niet. Eindelijk
komt om vijfover zeven het ver-
lossende gesprek. 'TENEREZ-
ZE', zegt Raffaele die belt uit het
Zuiditaliaanse Calabria.

Verfilming van Charles Dickens
'Hard Times'. De handeling is
verplaatst naar een naargeestig
Portugees industriestadje in de
jaren '30.

TEMPOS DIFICEIS
Portugal 1988.Regie: JoaoBotel-
ho. Met: Henrique Viana, Eunice
Muoz, Julia Britton e.a. In: de
Spiegel Heerlen en Filmhuis Sit-
tard.

Van onze rtv-redactie

KINDERFILMS

te ondervangen wil hij de uitge-
ver van de boeken in het te vor-
men stichtingsbestuur opne-
men. „Maar het geld is het groot-
ste probleem, want het gaat na-
tuurlijk om een miljoenenpro-
ject. We moeten fondsen zien aan
te boren. Misschien is een combi-
natie tussen bioscoop en televi-
sie wat goedkoper, maar dat
moeten we nog eens goed gaan
bekijken."

heerlijk om uitgekiende gerech-
ten voorgeschoteld te krijgen,
maar af en toe kan een patatje
mét ook heel lekker zijn. Alleen
kun je dat de mensen niet elke
dag voorzetten. Dan komt het ze
geleidelijk aan de strot uit. Dan
gaan kijkers zelf toch vragen om
kwaliteit."

Pulp

NAARDEN - Abeltje. Jip en
Janneke. Piuk van de Petteflet.
Als het aan jeugdprogramma-
maker Burny Bos ligt, worden
alle onvergetelijke wezentjes uit
de boeken van Annie M.G
Schmidt verfilmd. Bos wacht
nog op toestemming van de
schrijfster. Als dat komt, gaat hij
op zoek naar regisseurs die het
werk voor de binnenkort op te
richten stichting 'Kinderen van
Annie M.G. Schmidt' moeten uit-
voeren. Regisseurs als Hans
Hielkema en Orlow Seunke heb-
ben al interesse getoond.

Australië 1989. Regie: Yahoo Se-
rious. Met: Yahoo Serious e.v.a.-
In: Maxim Heerlen en Mabi
Maastricht.
Volgens Serious was Einstein de
zoon van een Tasmaanse appel-,
boer. Bij het zoeken naar een me-
thode om bubbels in bier te krij-
gen ontdekt hij toevallig het pri-
cipe van kernsplijting. De vin.-
ding wordt gestolen door een
Australisch/Beierse brouwerij
die met de eer dreigen te gaan
strijken. Einstein weet dat no£
op het nippertje te voorkomen,
onderwijl de relativiteitstheorie,
rock 'n roll en nog zo het een en
ander ontwikkelend.

YOUNG EINSTEIN

Een jonge leraar wordt na zijn
verbanning naar het platteland,
aangewezen om te gaan werken
op een middelbare school in de
streek. Hij houdt er een oncon-
ventionele manier van lesgeven
op na. Juist als zijn leerlingen
plezier krijgen in het onderwijs
en tekens van zelfstandigheid
vertonen, wordt hij terugge-
stuurd naar zijn werkdorp.

KING OF CHILDREN
China 1988. Regie: Chen Kaige.
Met: Kie Yuan, Yang Xiuwen,
Chen Shaohua e.a. In: Lumière
Maastricht.

„Het is ook zo zonde dat die boe-
ken nog steeds niet verfilmd
zijn", zegt Burny Bos. „Kijk naar
de Scandinavische landen; daar
hebben ze van Astrid Lindgrenzon beetje alles verfilmd. Jip en
Janneke is nu misschien wat ge-
dateerd, maar het was in die tijd
heel revolutionair. Het boek
ademt een soort van tijdloosheid,
waardoor het ook nu nog heel
populair is."

Mooie televisie, dat heeft hij de
afgelopen dagen genoeg gezien.
Bos is net terug uit Cannes, waar
een internationale televisiebeurs
is gehouden. Daar constateerde
hij tot zijn grote tevredenheid
dat het niveau van de program-
ma's - ook jeugdprogramma's -
stijgt. Ook in Amerika en Japan
lijkthet besef door te dringen dat
jede kijkers niet altijd en eeuwig
pulp kunt voeren, vermoedt Bos.

Bos had al eerder plannen voor
de verfilming van de boeken,
maar kreeg toen strubbelingen
om derechten. Om dat probleem

Tienjarige Liesje krijgt regelma-
tig van haar vader een brief uit
Rio. Wat zij niet weet is dat hij in
de gevangenis zit en de post-
stempels zijn nagemaakt om dat
voor haar te verhullen. Ze wil
haar vader opzoeken en door de
postzegelverzameling van haar
gestorven opa te verkopen kan
ze een vliegticket naar Rio ko-
pen. Door een kinderjury in Ber-
lijngekozen tot bestekinderfilm.

MIJN VADER WOONT IN RIO
Nederland 1988. Regie: Ben
Sombogaart. Met: Geert de Jong,
Theu Boermans, Wenneke e.a.
In: Filmhuizen Roermond en
Venlo.

" Burny Bos: ,Jtiopelijk is
het binnenkort afgelopen
met die totaal verkeerde
computer-animatiefilms
voor kinderen."

„Een hoopvolle ontwikkeling.
Misschien is het dan eindelijk af-
gelopen met die totaal verkeerde
computer-animatiefilms voor
kinderen, die als bijprodukt bij
allerlei lelijke speeltjes werden
geleverd. Vreselijk, die slechte
tekenfilms die allemaal öp elkaar
lijken, vast verzonnen door
iemand die absoluut niet kan te-
kenen. Goedkoop amusement
kan af en toe best leuk zijn, maar
dan moet er genoeg kwaliteit te-
genover staan.
Het is net als met eten; het is

Bos is het niet eens met de veel-
gebezigde uitspraak dat kwali-
teit juist datgene is wat de mees-
te omroepen missen. „Onzin, er
zit wel degelijk kwaliteit. Crea-
tieve mensen krijgen alleen niet
genoeg kansen. De omroepen
zijn voor één deel in handen van
zakenmensen, en voor een ander
deel van mensen die enkel door
anciënniteit naar hoge posten
zijn doorgeschoven, en weinig
oog voor creativiteit hebben. Ik
ben altijd met kindertelevisie be-
zig geweest omdat het veel leu-
ker was dan het maken van pro-
gramma's voor volwassenen. Er
lag niet zon druk op. Met pro-
gramma's voor volwassenen
moest je alleen maar scoren,
hoge kijkcijfers halen. Met kin-
der-tv mocht je creatief zijn, en
dat leverde ook resultaat op; kijk
maar naar de kinderprogram-
ma's van de VPRO. De andere
omroepen begonnen ook opeens
met leuke programma's. Ik vind
daarom ook dat de tv in handen
moet komen van creatieve men-
sen; het management moet oog
krijgen voor de importantie van
creativiteit en kwaliteit. Mis-
schien dat het dan nog goed
komt met de omroepen."

DE REDDERTJES
In: Rivoli Heerlen en Mabi
Maastricht.
OLIVER EN CO.
In: Royaline Roermond.
OTTO IS EEN NEUSHOORN
In: Kinderfilmhuis Zoem
Maastricht; v.a. 8 j.
GOUDEN REGEN
In: kinderfilmhuis de Spoel
Heerlen; v.a. 8 j.
HONEY, I SHRUNK TltË
KIDS
In: H5Heerlen, Cinema-Pa_la-;
ce Maastricht en Studio A{J»
ders Geleen.

LOOK WHO'S TALKING
VS 1989.Regie: Amy Heckerling.
Met: Kirstie Alley, JohnTravolta
e.a. In: Royal Heerlen, Mabi

B-fïlms
'Gj*°edemiddag, goedemiddag
Sereen', roept de gastvrouw

het programma nadat de
jasjes zijn uitgezongen. De pre-er>tatrice dit jaar is Edwige Fe-

rech, een beeldschone vrouw vola'finement. Ze is dan ook de le-eHsgezellin van de meest be-J^erde manager in Italië op dit
jr}°ment: de 42-jarige Luca di
."ontezemolo, president-direc-eUr van het organisatiecomité
°or het WK voetbal in Italië.

De hele middag lang wordt het
publiek getracteerd op liedjes,
dansjes en spelletjes. Oh, oh, wat
is het een vrolijke boel. Afen toe
wordt het programma onderbro-
ken voor de uitslagen van het Ita-
liaansevoetbal, maar daarna gaat
het al snel weer 'terug naar de
studio. „Meisjes, hier komen",
roept Fenech tegen vijven, en ze
klapt in haar handen.

„Tenerezze! Dat is het. Goed ge-
raden! Oh, oh". De meisjes bar-
sten los in stadiongeroep en Fe-
nech krijgt een brok in haar keel.
„Raffaele, je wint 179 miljoen
lire, en je krijgt ook de hond er-
bij. Zul je goed voor Tenerezze
zorgen?". Nou, dat wil Raffaele
wel doen.

VS 1989. Regie: Danny De Vito.
Met: Michael Douglas, Kathleep
turner, Danny De Vito e.a. In: H5
Heerlen en Cinema-Palace Maas-
tricht en Studio Anders Geleeh.
Het zo romantisch begonnen hu-
welijk van de Roses heeft in de-
loop der jaren veel verborgen
barsten opgelopen. Als mevrouw
Rosé een echtscheiding wil ont-
aardt het in een regelrechte gue'-
rilla.

THE WAR OF THE ROSES

LA-politieman Avila ontdekt dat
collega Peck verstrikt geraakt is
in een web van criminele activi-
teiten en stelt een onderzoek in.
Peck reageert hierop door Avi-
la's vrouw Kathleen te betrekken
in de psychologische strijd tus-
sen de twee mannen.

INTERNAL AFFAIRS
VS 1990. Regie: Mike Figgis
Met: Richard Gere, Andy Garcia
Nancy Travis, e.a. In: H5Heer-
len.

Sponsor
Het spel, dat de hele middag zal
duren, bestaat uit het raden van
'de naam van de hond. De geluk-
kige winnaar krijgt een prijs uit-
gekeerd van 179 miljoen lire (on-
geveer 300.000 gulden). Het be-
drag wordt ter beschikking ge-
steld door een beroemde fabri-
kant van WC-papier: „Een ap-
plaus voor onze sponsor". Dan
mag Graziana raden, maar ach,
ze raadt verkeerd. „Neeee"!,
roept Fenech. „Wat jammer nou,
het is niet Tontolino". En zo gaat
het nog uren door.

„Joepie", roepen de meisjes, ter-
wijl ze komen aanhuppelen.
Langzaam zoomt de camera in
op een welgevormd meisjesbeen.
„Joepie, joepie",roepen de meis-

heeft Fenech rollen
«tespeeld in Italiaanse B-films,

vrouwelijk bloot en gooi-
-11 met taarten het toppunt van
6rmaak vormden. Nu is ze een
''jlvolle dame geworden. Vol

fVergave leeft ze zich in, in haar°1 als presentatrice. „In mijn ar-
en heb ik het duurste hondje

j*ll de wereld!", roept Fenech
et de nasale 'r' die ze heeft

afgehouden aan haar Franse
'komst. „Hondje, hondje.. Wat

Het sloom kijkende, beige hond-
je, dat zich onwillig door Fenech
laatkietelen, is 'het meest opwin-
dende onderdeel van ons pro-
gramma van vandaag. „Ra, ra,
ra, wat is de naam van dit
schatje". Nauwelijks is Fenech
uitgesproken of de telefoon in de
studio begint al te rinkelen:
„Pronto, hallo. Met wie spreek
ik?' Met Graziana uit Batti-
paglia?. Oh, wat een praaachtige
naam. Vertel eens, Graziana. Hoe
heet dit hondje? Het begint met
een T en het heeft negen letters".

ben je een schaaaatje. Tut, tut,
wat een lieverdje".

Als om acht uur die avond einde-
lijk het verlossende trompetge-
schal klinkt van het Italiaanse
journaal, dan heb ik nog maar
een deun in m'n hoofd: 'Zondag,
zondag. De zondag gaat nooit
voorbij.

Burny Bos wil kinderboeken verfilmen Film over de bewustwordingvan
een blanke Zuid-Afrikaan om-
trent de onderdrukking van
zwarten in zijn land. Nog steeds
zeer actueel, ondanks de vrijla-
ting van Nelson Mandela.

ADRY WHITE SEASON
VS 1989. Regie: Euzhan Palcy.
Met: Donald Sutherland, Janet
Suzman, Zakes Mokae, Marlon
Brando e.a. In: Lumière Maas-
tricht.

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

moeden. Colin denkt dat Cindy door
haar vader wordt mishandeld.

19.35 Vogels kijken. Serie natuur-
films. Vandaag: De grootse Peel.
Commentaar: Nico de Haan. (Herh.).

20.00 ""Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek ge-

presenteerd door Leoni Jansen en
Philip Freriks.

21.04 (TT)De bezetting. 21-delige do-
cumentaire serie van Dr. Lou de Jong
over het Koninkrijk der Nederlanden
in WO 11. Afl. 20: Hongerwinter. Pre-
sentatie: Pier Tania.

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

,22.45 Gemeentewijzer. Les 8: De ge-
meente en de burgers.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Nederland 2

wil iedereen haar ontslaan, maar dat
durft men niet.

23.00 ""Journaal.
23.10 Impact. Na het feest, zonder af-

scheid verdwenen. Portret van Wil-
lem Arondéus.

00.07-00.12 Natuurmoment. Natuur-
monument de Kaapse Bossen.
(Herh.).
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"Renee Soutendijk in 'Het
meisje met het rode haar.
(Nederland 2 - 20.27 uur)

RTL Veronique

13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Sounds like Music.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC. Afl.: The.
Riddlers.

16.00 The new Yogi Bear show.
16.05 Around the world with Will^

Fog. Nieuwe serie.
16.35 Children's Ward 11.
17.05 Fun House. Nieuwe serie.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Strike it lucky.
19.20 Tomorrow's world.
19.50 Dallas.
20.35 Victoria Wood.
21.05 EL C.I.D. Afl.: Dog Days.
22.00 Party political broadcast.
22.05 News and BFG weather re-

port.
22.35 Horizon
23.25-00.15 Making out.

meisje met het rode haar.
22.25 Scheveningen Internationaal

Muziekconcours 1990. Gewijd aan
de viool. Presentatie: Cees van Dron-
gelen.

23.10 Karel. Een praatprogramma.
23.50-23.55 ""Journaal. 19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.

19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Tatort. Duitse krimiserie. Afl.:

Schmutzarbeit.
22.00 Rescue 911. Presentatie: Wil-

liam Shatner.
22.50 Journaal.
23.00 Match Barend en Van Dorp.

Sportprogramma.
23.40 Kojak. Amerikaanse politiese-

rie. Afl.: Cope in a cage.
00.40 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Open air.
10.20 Gloria.
11.00 News and Weather.
11.05 Matchpoint quiz.
11.30 Playdays.
12.00 News and Weather.
12.05 Open Air.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime Live.
14.00 One O'clock News.
14.30 Antenna.
15.20 Gardeners direct.
15.50 Lucinda Lambton's A-Z of Bri-

tain.
16.20 Inside story prostituki.
17.35 Tricky business.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Volgens aankondiging.
19.00 Six O'clock News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the Pops.
20.30 Eastenders.
21.00 Tomarrow's world.
21.30 Russ abbott.
22.00 Nine O'clock News.
22.30 Birds of a Feather.
23.00 Question time.
00.15 World snooker.
00.55 Weatherview.

Duitsland 1

(ADVERTENTIE)

iDE TOPj

f VAN DEZE WEEK)

BIJ AANKOOP VAN 29,90 AAN C.D.'s
KRIJGT U DE NATIONALE PREMIE
CD. VOOR SLECHTS e ,

VAN MORRISON "The bestof".
Kompleet hit overzicht van "Gloria" tot
"Have I told you lately".
DEZE WEEK QA9S

TRACYCHAPMAN "Crossroads".
Laatste nieuwe CD. OO95
NU SLECHTS _£%7-

M uocELznnc
Daarkun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

06.00 Reich und schön. Amerikaan-
se serie. (herh.).

06.25 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland. Gevarieerd magazine.

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

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

(herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (herh.).
11.00 Immer Arger mit Hochwürden.

(herh.).
12.30 Klassik am Mittag.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Mask. Amerikaanse serie. Afl.:

Das Tor zu Dunkelheit.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Familie Munster. Amerikaanse

serie. Afl.: Munsters Rock.
16.30 Action - Neu im Kino. Filmtips

van Isolde Tarrach.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Spiel mit: Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Der Unsichtbare. Amerikaanse

serie. Afl.: Experiment mit Folgen.
(herh.).

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Spezialisten.

20.15 Renegade. Terence Hill und der
faulste Gaul der Welt, Italiaanse
speelfilm uit 1987 van E.B. Clucher.

22.00 Hungerige Skorpione. Italiaan-
se speelfilm uit 1985 van. Umberto
Lenzi.

23.25 RTL aktuell.
23.35 Dracula - Nachte des Entset-

zens. Engelse speelfilm uit 1970 van
Roy Ward Baker.

01.05 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Mann. (herh.).

01.55-02.00 Aerobics.

Duitsland 3 SWF
" Carolin Reiber presenteert

de 'Vorentscheiding zum
Grand Prix der Volksmusik
1990. (Duitsland 2 - 19.30
uur) .

09.25 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 5.
10.10 Schooltelevisie. Beruf, Franse
21.03 ««Mensch meier. Spel en mu-

ziek met ALfred Biolek.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ARD-Sport extra. W.K. IJshoc-

key vanuit Bern: Tsjechoslowakije-
Zweden en Rusland-Canada, samen-
vatting.

23.30 Tatort. Misdaadserie. Afl.: Pro-
grammièrt auf Mord. (herh.). Helmut
Küpper identificeert zijn broer ALfred
en zijn vrouw Hella als ze dood in hun
huis gevonden worden.

01.05 Tagesschau.
01.10-01.15 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

09.00-09.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NOS
10.00-10.30 Toen de oorlog begon.

Afl. 1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 De waslijn. Programma over de

Nederlandse samenleving en de im-
migranten.

18.15 Stadskronkels. 5-delige docu-
mentaire over de Staatsliedenbuurt in
Amsterdam. Afl. 5.

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

06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Licht informatief

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

09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 RTLVText.
14.30 RTL-Matinee. Met om:
14.45 The edge of night. Tv-feuille-

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

ton.
16.00 Té'lékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine met om 17.30 uur
nieuws en weer. Presentatie: Dieu-
wertje Blok.

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

medyserie. Afl.: It's not myjob.

met één van zijn zelfgemaakte voer-
tuigen van zijn woonplaats Darmstad
naar Parijs reist. Afl. 2.

16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. Brazi-

liaanse serie. Afl. 62.
16.30 Die Trickfilmschau. Teken-

films.
16.45 Unternehmen Arche Noah.

Serie natuurdocumentaires over be-
dreigde diersoorten. Afl.: Ein Urwald
für den Wisent.

17.15 Tagesschau.
17.25 Karracho. Das WWF-Gewinn-

spiel.
17.35 Das Buschkrankenhaus. Se-

rie. Afl.: Das ratselhafte Viehsterben.
Aansl.: Karracho.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Wer Hass sat... Serie. Afl.: ver-

suchungen.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Gesucht wird... Gehirngewa-

sche, reportage over de Scientology
Church.

21.00 Der 7. Sinn. Verkeerstips.
Jiddisch met Duitse ondertiteling.).
New Vork, begin jaren 30.

00.30 Heute.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

AVRO
15.30 (""+TT)AVRO Service Salon.

Gevarieerd middagmagazine.
17.00 Post!! Correspondentierubriek

met: Runaway Island. Jeugdserie.
Afl. 4: Runaway island. Kapitein
Corkle geeft opdracht Lachlan
McLeod te executeren. Jamie en
Jemma proberen hun vader te red-
den.

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

18.00 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Woudrichem. (Herh.).

18.10 Van huisschaker tot club-
schaker. 11-delige schaakcarsus
met schaakmeester Hans Böhm. Afl.
8. (Herh.).

18.30 David de kabouter. Tekenfilm-
serie naar het boek De Kabouter van
Rien Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 6:
De verschrikkelijke sneeuwman.
(Herh.).

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma.

Presentatie: Bas Westerweel.
20.00 (TT+«»)Journaal.
20.27 (TT)Het meisje met het rode

haar. Nederlandse speelfilm uit 1981
van Ben Verbong. Hannie Schaft is
samen met haar vriend Hugo actief in
het verzet. Tijdens een actie raakt
Hugo gewond en een NSB-er krijgt
daardoor een foto van Hannie in han-
den. Nu wordt er gezocht naar het

[ARA'"30 Museumschatten. Prof. Henk
*an Os presenteert voorwerpen uit

musea. Afl.: Penschil-
,'erijen van Van de Velde. (Herh).
°41 Neighbours. Australische serie.rerry durft 's nachts niet alleen in huise zijn en vraagt of Shane haar gezel-
]7S(*ap wil houden.

"O 4 Pugwall. Australische jeugdse-
'la naar het boek van M.D. Clark. Afl.

'3: Marmeloid en de majoretten. Pug-
jj'all is met iets bezig waar hij een

'u''je bij nodig heeft, maar zijn zusJebruikt er ook één.'30 ""Journaal.

'41 Jules unlimited. Tweewekelijks
."9ramma over nieuwe techniek.

"°6 Dommel. Tekenfilmserie. Afl.:
lBUe Perfecte Dommel/Botten zoeken.
,:29 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Saf-s;vangt bot.
""'O De Snorkels. Tekenfilmserie.
p: Toeter is verliefd op Tadah.JHerh.).
jOO ""Journaal.s-22 ««De baas in huis? Ameri-Kaanse comedyserie. Afl.: 'Harmo-Jeuze' muziek. Jonathan wil accor-

■ aeonlessen nemen.,46 " «Anita and the Kids of Uni-*d Europe. Muzikaal programma
yar) Anita Meyer met jeugdig muzi-
Jfaal talent. Vandaag: Italië.
.^9 Lingo. Woordspel gepresen-Je|rd door Robert ten Brink.

'^ Tommy Cooper. Hoogtepunten
j." zijn goochelshows.
/^ Tien voor taal. Taalstrijd tussenj.vaanderen en Nederland.,(l3 Achter het nieuws. Actualitei-Jenrubriek.
■<9 Op 't scherpvan de snede. En-
je'se comedyserie. Afl. 4: Copelands
Jodinnetje. Het vriendinnetje yan
Neil werkt in het ziekenhuis. Het liefst

06.00 International Business report.
06.30 European Business Chamiel
07.00 The D.J. Kat Show. 09.30 Tcans
World SPort. 10.30 Indoor hockeytoer-
nooi vanuit Oostenrijk. 11.00 WK? ijs-
hockey. 13.00 WK boksen. 15.00 Rus-
sisch turngala. 16.00 International Vol-
leyball. 17.00 WK curling voor heren.
19.00 Motor Sport news. 19.30 Trax.
20.00 WK ijshockey. 22.00 Vooruitblik
op het WK voetbal in Italië. 23.00 WK
ijshockey. 01.00-02.00 Australian mies
football.

Super ChannelDuitsland 2

ftftta?0 Tagesschau.'°3 Unter der Sonne Kalifomiens.
J^erikaanse serie. Afl.: Liebe und

Oj^rrat. (herh.).
■" Aerobic - Fitness mit Ver-

u^ift. Les 8: Verkeerde houding.
Iq°° Tagesschau.

"°3 Das kommt in den besten Fa-
vor. Derde aflevering uit de

,erie Kontakte - Magazin für Lebens-
,a9en. Vandaag: Kleine Tyrannen.

~'SO 2DF-info Arbeit und Beruf.
li „ Tagesschau.

J;03 ««Die Goldene 1 - ARDD-er nsehlotterie. Amusementspro-gramma, (herh.).
r so ""Kein schoner Land. Liede-
M landschappen en muzikanten.

u'ss Persoverzicht.
u'OO Tagesschau.
j3°s ARD-Mittagsmagazin.
'4rl5 W'rtschafts-Telegramm.
\^ Tagesschau.'°2 Sesamstrasse. Kinderpro-if^ma.i u Endstation goldener Fluss.
is®ü9dserie. Afl. 2: Der Verdacht.
'Sn Tagesschau.

■°3 Hey Dad! Australische comedy-- 15
*r|e. Afl. 34: Alarm, Alarm!

p 3° Mit der 'Wilden Emma' nach, aris. Documentaire over Kurt Bec-
-6r> bijgenaamd Der eiserne Kurt, die

07.00 Daybreak. 08.00 News and wea-
ther report. 08.15 Videofashion. 08.45
The Mix. 09.00 News and Goodyear
weatherreport. 09.15 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 World News and Good-
year Weather. 19.45 Time Warp. 20.00
Classic movie: Gung-Ho. 22.00 News
and Weather Report. 22.15 Korean Air
Golf Round Update. 22.20 Kmo Kkib:
Birth of a Nation. 01.20 News and Wea-
ther Report foliowed by News and
goodyearweather forecast, Blue isiight,
Time Warp and Late Night Mix.

06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Ladys lassen
warten. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
SAT.I Sport. Samenvatting ATP-toer-
nooi in Monte Carlo. 0£.50 Teletip Ge-
sundheit. Aansl. Horoskop. 10.00
SAT.I Bliek. 10.05 Teleshop. 10.30
Hunter - Jagd in heißer Sache. Ameri-
kaanse politiefilm uit 1988 van James
Whitmore jr. Aansl. tekenfilm. 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Sat.l Sport live. ATP-toernooi in Monte
Carlo. 16.55 Teletip Koehen. 17.00
SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Dannys Verspre-
chen. 17.35 Teletip Fashion. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Ein Duk«
kommt selten allein. Amerikaanse ak-
tieserie. Afl.: Der Motorradbraute.
18.45 SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wet-
ter. 19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en program-
ma-overzicht. 20.00 T.J. Hooker. Ame-
rikaanse politieserie. Afl. Lockvogel.
20.55 SAT. 1 Bliek. 21.00 Besuch
Mama, Papa muß arbeiten, Franse
speelfilm uit 1978 van Francois Leter-
rier. 22.45 SAT.I BLICK. 22.55 SAT. 1
Sport. ATP-toernooi in Monte Carlo.
23.40 Erben des Fluchs. Amerikaanse
serie. Afl. Aus dem Spiegel blickt der
Tod. 00.30-00.40 Programmaover-
zicht.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's). Aansl.: Par-
teien zur Landtagswahl in NRW.

20.00 WK IJshockey. Rusland - Ca-
nada. In de pauze: West 3 aktuell.

22.15 Bliek in den Spiegel. Franse
serie. Afl. 3. Bij een tentoonstelling
van Dora's foto's valt de rijke Brazi-
liaan Pessoa op.

23.10 Computerclub, (herh).
23.55 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-

zwo.

16.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les31.

16.30 WK ijshockey. Tsjechoslowa-
kije - Zweden.

18.45 Kinder in der Kiste. Jeugdpro-
gramma.

23.10 BOnkel Moses. Amerikaanse
speelfilm uit 1932 van Aubrey Scotto
en Sidney Goldin. (Originele versie in
les, Culinaire rubriek en herhaling van
AK-Zwo.

22.10 Risiko Gentechnik? Discussie
over de ontwikkelingen in de genen-
techniek.

19.30 Grand Prix der Volksmusik
1990 amusementsprogramma. Pre-
sentatie: Carolin Reiber.

21.00 Abenteuer Forschung. Maga-
zine. Vandaag: Gefahren für das Le-
ben; Möglichkeiten der Gentechniek.

21.45 Heute-Journal.

Duitsland 3 WestJ^Q-rius Müller-Westenhagen
%past in 'Mensch Meier.|Duitsland 1 - 21.03 uur)

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

13.45 Reisebilder aus der DDR. Se-
rie portretten van Oost-Duitsland.
Vandaag: Der Khyffhauser oder: Bar-
barossa muss wieder chlafen gehen.
(herh.).

14.15 ««Festival der stimmen. De
opare-zanger Hermann Prey zingt
balladen van Schumann, Wolf en
Loewe.

15.10 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Die Freude kann
enden im Leid.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 (TT)I - 2 oder 3. Kinderspelpro-

gramma met Biggi Lechtermann.
16.45 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Die Wicherts von nebenan.
Serie. Afl.: Der Wurm ist drin. Aansl.:
Rente, aber sicher. Vandaag: Reha-
biiitation.

18.25 Die Wicherts von nebenan.
Serie, vervolg.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute. 08.55 Seniorengymnastik. Afl. 13

00.00 VJ Maiken Wexo. 02.00 Night Vi-
deos. 07.00 VJ Kristiane Backer 12.00
Remote Control. 12.30 Club MTV.
13.00 Saturday Night Live. 13.30 MTV
Spotlight. 14.00 VJ Paul King. 16.00
The Phil Collins Show. 17.00 3 From 1
at 5. 17.15 MTV's afternoon Mix. 17.30
MTV's Coca Cola Report. 17.45 MTV's
afternoon Mix. 18.30 MTV's Greatest
Hits. 19.30 The big picture. 20.00 Sa-
turday Night Live. 20.30 Club MTV.
21.00 MTV Spotlight. 21.30 Headban-
gers bali. 23.00 MTV's Coca Cola Re-
poirt. 23.15 VJ Maiken Wexo.

08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 33.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 31. (herh.).
09.00 Schooltelevisie.
16.25 Quiz program three. Afl. uit de

serie Playtime.
16.40 Die Burg im Mittelalter. Afl. uit

de serie Erlebte und gelebte Ge-
schichte: Leben im Mittelalter.

17.00 Telekolleg I. Cursus Engels
voor beginners. Les 29.

17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 31. (herh.).

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

Tekenfilmserie. Afl. 16: Elisabeth von
England. (herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Durch
den Wind. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 «Ein Herr ohne Kleingeld.

Franse speelfilm uit 1959 van Jean
Delanney, met Jean Gabin. Baron Jé-
röme is een berooide aristocraat. Dit
weerhoudt hem er echter niet van op. grote voet te leven.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Transparant. Actualiteitenma-
gazine.

21.45 Sport unter der Lupe. Sport-
programma.

22.30 Miami Vice. Amerikaanse poli-
tieserie. Afl.: Absolut Miami.

23.15 Ich habe den Eindruck, hierzu
storen. Liederen en balladen van Tu-
cholsky, Brecht en Wedekind.

00.00 Laatste nieuws.

België/TV 1
\y7 ;
fl ° Sinja Mosa. Braziliaanse serie
.>,?' Lucelia Santos. Afl. 169.
Ij'?* Nieuws.
lBn° Tik Tak. Animatieserie. Afl. 241.

In Plons- Afl-: plons en de klomP-g''" Draaimolen. Kinderserie. Van-
3n9' Mennerb' 99aat naar de maan.

rj'p° Jacobus en Corneel. Kinderse-
(V Afl.: Corneel is moe. M.m.v. J.P.

lgLaes en Jos Kennis.
Jg5 De tovenaar van Oz. 52-delige, Panse animatieserie naar de boe-
<Jn van Frank Baum. Afl. 48: Paofc sol°-

-13 In Korte,ilm-
f' Q Programma van. Agrarische

'8.2e Visie" en Radio Omroep.
qw s Mededelingen en programma-

I*2*icht.
Ïo.o° Nieuws.

rj6° Het Capitool. Amerikaanse se-
cj6' Afl. 13. Barrington is getuige van
Ji,i'nri '9e, langdurige omhelzing van
«f en Tyler.

s " Felice! Quiz waarin twee duo's
Sr>k n °P vierentwintig televisie-VJl^men.
*et De Pré Hist°r'e- Rock n Roll en
r 'ualiteit. Deel 5: 1959. Met: Voor-op 9 Van rechts, de Mini, Albert & Pa-
F| ■ Koning Boudwijn in de USA,
Cu^n,evaart, Nixon & Chroesjtsjow,

°a. Dion, The Fleetwoods, Paul
lm?' Frank Sinatra, Fabian, Frieda

?l.j|' en Jo Leemans.
É Panorama.

Ilu.

" Guy de Pre presenteert 'De
prehistorie.
(België/TV 1 - 21.00 uur)

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. Ich Saga Cecilia

comen, in een bewerking van Jef van
Hoof, uitgevoerd door Musica Nova
0.1.v. Roger leens.

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

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

340. Sue Parker brengt Charlene
Scott, Mike en Jane in een lastig par-
ket.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Eugen Onegin. Opera van

Tsjaikovsky op verzen van Poesjkin,
uitgevoerd door het Orchestra of the
Royal Opera House Covent Garden
0.1.v. Georg Solti en het John Alldis
Choir m.m.v. Bernd Weikl, Teresa
Kubiak, Stuart Burrows, Julia Hamari
en M. Ghiaurov. Uitzending n.a.v.
Tsjaikovsky's 150egeboortedag, de
opera heeft de fatale liefde tussen
Tatjane KLarina en Eugen Onegin tot
onderwerp.

22.00-22.50 Verwant. Kunstmagazine
van Annie Declerck.

België/RTBF 1
14.00-15.15 Schooltelevisie. 16.20
Schooltelevisie. 16.50 Vacaturebank.
17.00 Nouba Nouba, kinderprogramma
met de tekenfilms Duckula en Kimbo.
17.30 Papa Bonheur, Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Dans les vestiaires.
VTIB.OO Triangle en Bermuda, Brazi-
liaanse serie. Afl.: Une vie de groupies.
18.30 Jamais deux sans toi, magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, actualiteiten.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Autant savoir, consumentenmagazine.
20.30 Meutre au soleil, Engelse speel-
film uit 1981 van Guy Hamilton. 22.25
Le monde du cinéma. Plan fixe, over

echtscheiding in de film. Presentatie:
Sélim Sasson. Aansl.: Weerbericht.
23.30 Laatste nieuws. 23.50 Bourse,
beursberichten. 23.55-00.05 La pen-see socialiste, politieke uitzending.

België/Télé 21
19.00 La pensee socialiste, politieke
uitzending. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht. 20.00 Misa Criolla, van Rami-
rez, uitgevoerd door de koren Salvé de
Laredo en de koren van Bilbao m.m.v.
sol. (AVRO-produktie). 21.05 Le rêve
d'lcare. L'histoire de l'aviation, 12-deli-
ge documentaire over de geschiedenis
van de luchtvaart. Afl. 6. (Herh.). 22.00
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal, weerbericht en beursberich-
ten. 22.30-23.10 Alice. Gevarieerd ma-
gazine.

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Teil quel. 16.40
Téléscope. 17.15 La Chance aux
Chansons. 17.45 Gourmandises. 18.00
Des Chiffres et Des Lettres. 18.20 Re-
creation. 19.00 Télétourisme. 19.30
TVS Infos et Météo. 19.40 Papier Gla-
cé. 20.00 Les derniers far west. 21.00
Nord-Sud. 21.30 Recontres Avec.
22.00 Journal Télévisé Et Météo. 22.30
Apostrophes. 23.45 Musique Classi-
que. 00.20-00.35 Continents Francop-
hones.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 AVRO Een -
Radiojournaal (7.30 Nws). 8.33
AVRO Een met om 10.50 Leuter-
koek en zandgebak; 12.07-12.15
AVRO Radiojournaal en om 13.25
Financieel nws. (12.30 Nws. 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw.) 14.07 Nederlands opAVRO
1. 15.07 NOS Actueel. 16.07Echo-
magazine. (17.30 Nws.). 18.35
Man en paard. 19.03 Onder tafel.
20.03 Voor wie nietkijken wil. 23.06
Met het oog op morgen. 0.02 Voor
wie niet slapen kan. 1.02Zingen in
de nacht. 2.02 Notenkraker. 3.02
Gospels van toen. 4.02 De och-
tend-mix. 5.02-7.00 Wakker op
weg.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Van-
daag... donderdag. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Vandaag... donderdag, vervolg.
8.53 Ontmoeting. 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Discogram.
12.48 lets anders. 13.04 Hier en
nu. 13.20 Heer en meester. 15.04
NCRV Coupe soleil. 16.04 De Fa-
milieshow. 17.04 Holland in de file.
19.03 De Will Luikinga show.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De haver-
moutshow. 9.04 TROS Gouden
Uren. 12.0450 Pop of een envelop.
14.04 De nationale top 100. 18.04
De avondspits. 19.03 TROS dan-
cetrax. 21.03 De CD show. 23.03-
-24.00 Sesjun.

radio
Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.00 Veronica's mees-
terwerken I: The London Classioal
Player met fortepiano. 10.30 Mu-
ziek voor miljoenen. 12 00 Veroni-
ca's meesterwerken 11.Werken van
Mozart 13.00 Nws. 13.02 Neder-
land muziekland klassiek. Peter
Bree praat met hobiïst Frank van
Koten. 14.00 Metronomium. 15.30
Zeggen en schrijven. 16 00 De be-
weging met om 16.00 Het concert:
Nederlands Kamerkoor; 17.00 Het
portret: Alphons Diepenbrock.
18.02 De verschijning en het ver-
schijnsel; 19.00 CD/Platen-nieuws.
19.30 Het feuilleton: In het voet-
spoor van Mozart (28). 20 02-24 00
Het Podium, met om 20.02 De
Wandelende tak; 21.02 Voorland:
Nieuw Ensemble; 22.02 Downbeat:
Tobias Delius Quartet; 23 02-24.00
Audio art.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 De rechten
van een kind. 10.00 De zonne-
bloem. 11.00 50+. 12.00 Nws
12.05 Kruispunt. 12.20 Tussen de
regels. 12.30 Gesprekken over
Exodus. 12.53 In gesprek met de
bisschop. 13 00 Nws. 13.10 De
Derde Wereld 13.40 Da Capo.
14.00 Klasse. 15.00 Damokles
16.00 NOS Cultuur, met om 16.00
Cultuur magazine: 16.45 Cultuur

special. 17.25 Marktberichten.»
17.30 Scheepspraat. 17.35 Post-
bus 51 Radio-magazine. 17.55 Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst. 18 40 Turks program-
ma. 19.00 Progr. voor buitenl
werknemers 20.30 Como vai?
21.00 Deutsch direkt. 21.30-22.00
Klassieke mechanica.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02 Kort Nws
12.05 Middagmagazine: Limburg
Actueel, de Buren, Agenda en Mu-
ziek. 14.02, 15.02 en 16.02 Kort
nieuws. 17.02 Regionaal weerbe-
richt. 17.05 Limburg Actueel, (Edi-
tie Noord en Zuid). 17.25-17.59Het
ei van Sint Joost. Programma over
volkscultuur en folklore.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuwsen
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.50 Het Koekoeksnest.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur
20.00 Het orgeltje van Yesterday.
22.00 Nieuws. 22 05 Boem boem.
23.30-6.00 Nachtradio. (5.00 en
5.30 Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück~7.ls Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. t2.15
Veranstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Schulfunk: Neues
aus Waldhagen. Die Apotheke im
Schuhkarton. 14.25Musikzeit Heu-
te: Country & Western. "15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-
Aktuell. 18.40-20.05 Jazz.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Non Stop. 5 30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino Para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00RTL-themen. 17.15RTL-Mu-
sikduéll. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traum-
tanzer.

WDR 4
04.05 ARD Radiowecker. 6.05
Morgenmelodie. 9.05 Musikpavil-
lon 1205 Zur sache. 12.07 Gul
Aufgelegt. 14.05 Auf der Promena-
de. 15.00 Café-Konzert. 16.05 Hei-
matmelodie. 17.07 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen.
22.30 Nachtexpress.
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Nederland 1
3'oo-13.05 Nieuws voor doven en
echthorenden.

BBC Europe
Nederland 3

Eurosport

SAT 1

MTV Europe

SSVC
13.00 Rainbow

RTL Plus
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Stotteraars weten
wel wat ze zeg-

Sen willen, dus in de
J^de vallen helpt niet.

ze liever even de
"id om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
andert al gauw de
sPdnning. Zo komt een

vlotter op
9ang en gaan weelkaar
°°k'n beetje beter be-
9r'ipen. Doen we dat?

Informatie voor
met stotter-

Problemen bi| zichzelf,

'n nun gezin of naaste
omgeving:
Cv 01808-1531 of
bVS, Postbus 119,
3500AC Utrecht.

stotteraars
even de tijd.
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Panasonic IMV-130 Jk SssSffiwl^i*»^___ffis 1 nir_£iiÉlMriwißvaTliWini JfliMÉMlfMßi i Q/\n\# vl\# /klVHS-videorecorder met 3videokoppen voor perfekt stilstaand beeld, ........ _M '^■■2fif« OOily OLV'AJJ
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de afstandsbediening met geïntegreerdestreepjescode-1 NUy" $ jjj^yg B van beeld, en diverse automatischefunkties zoalsautomatische inschakeling bij
leespen enLCD beeldscherm. ...j^^vp^ IPTffTTHjB ®m>m het invoeren van een band en automatischterugspoelen f%0%0%

\ÈÉÈÈfasatféÊ SF VHS-videorecorder met Quick Response systeem, eenvoudigebedieningvia menu-programma, ggS^ luwmi

BASF E-180 ifff?lHflT - Maxell E-180 HGX Gold »,«_>
2 VHS drie uursbanden met speciaal | ftQJC ' ,-A , ,c AfiAWWfiWENf I Wk* WÊÈÈ I llËBBl!!!^'»»*^^

abonnement op Voetbal International. |sf# NUffffiffiHè^U^SSl Q^SHH Hb llllilll 11*? MM9
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Ja, van zon buitenkans ben ik {^P\ Tf\V_T^TA
meteen weg. Natuurlijk, deCarina is al

M I één brok hi-tech, met zn multikleppen
en zn multipoint injectie.

Krachtige motor en toch zuinig.

JL "_/"_/

Maar deze 'Exiv' -uitvoering maakt
'■' * *hem wel héél speciaal. Wat wil jeook

met drie ijzersterke extra's:

* Stuurbekrachtiging

* Centrale portiervergrendeling

Ijk Al met al, een extra pakket van
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Wat vindt u van ons
nieuwste broodtrommeltje?

!i f ~ÊgfM: // M 'iki Mi m'¥ T_k — ~êJP%. .^v*"»** :..Ma j/jf^^BÉÊ^^

. jip|ti.i. iaa4o|yß _________________l BMBH \ «^^..^v ■.^ooo&**^.,„,*«*~»«**^
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We weten dat Nederlanders niet zo luchtdicht. Het brood blijft daardoor
graag in de rij staan. Daarom pakken we lekker vers. Er zit natuurlijk een sluiting
een aantal van onze verse, ambachtelijk bij, die u net zo vaak open en dicht kunt
gebakken broden voortaan meteen in, doen als u maar wilt. En ook die sluiting
zodat u ze direct mee kunt nemen. is uiteraard pvc-vrij. Wat, zo zult u zich
Wat u hier ziet, is overigens een perfecte afvragen, stoptAlbert Heijn allemaal in die
zak om brood in te bewaren. Hij is fantastische zak?
gemaakt van pvc-vrij materiaal. We noemen het rijtje even op: wit-

Waarom geen zak van papier? Om- brood, tarwebrood, volkorentarwebrood,
dat het brood, daarin niet zolang vers Zaans volkorenbrood, boerenwitbrood,
blijft. En omdat een papieren broodzak boerenbruinbrood en boerenvolkoren-
een waslaagje heeft, waardoor hij niet ge- brood. Ja, ja die bakkers van ons weten
schikt is voor hergebruik. Maarditterzijde. maar al te goed dat er geen twee Neder-

Onze nieuwe zak is in ieder geval landers hetzelfde denken, laat staan eten.

1

01 Witbrood, Kollumer kaas, vers van't mes Milka Lila Pause, Ch Groente-, tomaten-öf NIEUW: Dixan 2000, Fraaie rood- $$tem>*^ Lettercombinatie 4eronde
verpakt, half X^ 89 1 "7Q nfvacuüm vemakt I*s r\r\ diverse smaken, ®®w iQQ kippesoep, AQ geconcentreerd, "7QQ liinii ilinl iJÏyiWI"ij AH| Letterspel.
heel ]M±./y ZJ> LI ijUfi _L3HU paka3 repen £& I.W blik 0.46 liter >13r:7Ï7 pak 1.25 kilo @®@© 9M LW voor buiten, WPJPifeP^ De rode beginlettervan de vierde

*~ Kito .wjmumm/v r ...... opgemaakt IÉHHk ronde is eenM.de blauwe eindletter
Ch Tarwebrood, Uitdebedieninesafdeline- Almhof bioghurt, Uit de diepvries: Walt Disney stripboek, «met 3 ÉÏBWfi^. is een E. Met deze letters kunt u
verpakt, half KB9 -| -7Q Z^an&eSSDeoSicon roerofstand, 9/iQ Iglo gehakte spinazie, diverse titels, 9QC plantjes IQ*^§lilff spelen t/m 2 mei voor de hoofdprijs.
heel LB9-L79 imarfm ïi^* 2 bekers a 500 ml Nü £H?Ö deelblokjes, 1 (\Q per stuk, ÏSQÏ.3D ®®iIU.- \3f Prijzen o.a. beschikbaar gesteldneel J**J..#*/ lOOgram 93Q ■ pak 450 gram «®* J^ST IAJ^ _ ®®' V -^- door: SieMatic en Siemens.
Ch Volkorentarwebrood, ®®®® £-.*J*J Ch Peria Mild koffie, Ch Huistraiteur Hamlappen, c Gloster, n

„,„, , „—~—~ TTverpakt, half \M 99 IOQ Heinz Sandwich spread sneWtermallng CQQ Chili con Came, ®@© AQC 500 gram£49 5.99 IfiQQ friszu re, sappige 9QQ £H
e wCÏÏ^hKeaX^waf

heel JL9Sr±.ö*7 naturel en komkommer, naturel 3 pakken è 250 g^tf*J.ZfU bakje i4ooigram 4£s*f.ZO kilo ®@@© lèmI\J.Z!Z/ handappel, zak 2 kilo <L.UZJ Meine cijfertjes bij staan.
en pikante fi&iSÏ^Sk - ■■■■ l. a u a **h>~ Dle artlkelenkunt u alleen kopen In AH

Ch 7aan<; vnlknrpnhmnri ernpntp nf fttlßlfll ÉfosHSl 3 halen, 2 betalen. Voordehond: Varkensfricandeau, éWW^ Valencia Late winkels waaréén van dle cijfers op de deur m .
verpakt, half 1251.09 VQQ naturel en SËIPB| fïï^ nmin 1e!ï!,water nf?^ ?£^ZZ"f?%*^X SogramlS^649 -l-l QQ handsinaasappelen, OQQ ggffi "j//
heel 2^?l.yy tomaat, 3 flessen a1to ICQ blik 810 gram, voor de iyg kilo ®@®©,0&9911.^^7 net IV2 kilo £-*ÖV * zoogdevoorraad strekt. Ëhm/j
ftl DnoraBLmln nf

2 potten a »^S^^^^_^ Gehakt half-om-half, Sperziebonen, 1 /IO m, W iJamÊ£.OH Boerenbru.n-of 300 go QQ<-^^^» Mondétour Bordeaux, Ch Panties, 500 gram j^tT 3.99 £QQ 500 gram 1.49 ImF^^-witbrood, £J%sJ.Z/Zr een droge, witte of-rode diverse kleuren, Kilo ©®@© jo^g0.^7^7verpakt, half IW 1.09 -iqq - .
VmrhtPnthPP kwaliteitswijn, 20 denier, maat 35/40 17c Ijsbergsla, -1 aQ gpJËLwnJMpgJ

heel 22gl.yy dElsmaS fles 0.75 liter ®®®^0./0 of 40/44, per paar ChHelekip, per krop , 1,43 *|
Ch Boerenvolkorenbrood, doosje 10 zakjes a lOd Cabrières, ©@®® Libresse damesverband, y<i^§^^ +uoopram Koninginnedag en 5 mei. fah service lijn:
verpakt, half 1.09 IQQ 4êram ®®«® I>^ ±.^r+ een fruitige, droge, rode AQC maxiofsuperdun, OOQ /jW4Ë9ÊÊnK ®®@® Onze winkels zijn gesloten op '■^1
heel Z^l.yy Mprha nraniPknpUiaC -_„-* wijn, fles 0.75 liter >95 4.^0 pak 20 stuks @®@®3M0.0^ (jg^^iiiPiSb IH maandag3oapril (Koninginnedag)en T 1 &«^
W^angdiee^a^ine

wgST*" 175 ch W*o, ~*-«"*«—~ iD. ,a,er aa6 5 m***** ,Vi 1 «V* j
. SSU .- nü9B S^SSf* j*L59 .SÜïSS». n„B9 's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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