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Pitbull bijt
peuter dood

- In een woning in
ty Amsterdamse Leeuwendaeler-
(L^ is gisteravond een 1-jarig kind
H

0r een pitbull doodgebeten. De
j Hter verbleef met zijn moeder en
l 0 andere kinderen in de woning
f etl de hond, die al twee jaar bij de
'Mie was, hem aanviel.

v gealarmeerde politie vuurde
(J^f het balkon enkele schoten af|Qp^e hond toen deze het kind even

«et en zich naar een andere ka-
k?r had begeven. De pitbull werd

'soleerd en door een dierenarts af--B>aakt.
moeder van de peuter is overge-

; ~cht naar een crisiscentrum. Voorver de politie bekend zijn er geen
fdere incidenten met de hond ge-
"st.

De|j. politiewoordvoerder noemde

" gebeuren 'verschrikkelijk.
J lr>ds 1 maart geldt in Amsterdam

kPI straat een muilkorfgebod voor
\s°ulls. Wat ze in huis doen is de
H 'antwoordelijkheid van de eige-
U 6*- Dat klinkt cru, maar wat kun-
'i-w e anc*ers doen", aldus de poli-

'■V-ordvoerder.

het weer

hu-R
dv °ewolking die gisteravond
is *r Limburg kwam te liggen
K \ voorste begrenzing van
'fel e lucnt- Deze bewolking

kt naar West-Duitsland
wS en vandaag wordt het
Ijj gelend bewolkt met een
t,oeine karis op een bui. De

°rdwestenwind' is zwak tot
n, S en de maximumtempe-
(rJUur ügt ron d de 12 graden.
v 0 nacht is er kans op
Hj.^t aan de grond. Na van-
-ert ag ffaat een kracnti£ h°-
l^ükgebied het weer bepa-
Ln e*i gaat het kwik flink om-

Or actuele informatie be-
ttende het weer in Limburg
V *t u bellen 06-91122346

tj^op: 06.18 onder: 20.58
'anop: 07.00 onder: 23.37______

'Fout' leraar leidt totmassalefraude

Leerlingen krijgen
verplicht herexamen

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Ruim tachtig
leerlingen van de MDGO-school
aan de Oude Gracht in Maas-
tricht moeten op 12 juniherexa-
men afleggen in het vak ziekte-
kunde/anatomie. Dat heeft de
onderwijsinspecteur besloten,
nadat leerlingen afgelopen dins-
dag op grote schaal zouden heb-
ben gefraudeerd als gevolg van
een fout die mede kan worden
toegeschreven aan de surveil-
lant.

Volgens dc lezing van directeur
mevrouw A. Bos van dc school,

constateerde dc leraar na afloop
van het examen dat dc op zijn
bureau belande oplossingen niet
'op nummer' lagen. Aangezien
het aantal antwoordbladen van
iedere leerling omvangrijk was,

besloot hij deze terug te geven
aan alle examenkandidaten.
Vervolgens moesten dc leerlin-
gen dc antwoordbladen pas inle-
veren, nadat hij dc namen van dc
leerlingen had afgeroepen. Tij-

dens de vijftien minuten die dat
duurde, hebben verschillende
leerlingen snel fouten verbeterd,
waarop ze door andere studenten
waren gewezen.

Mevrouw Bos zei gisteren in een
reactie dat de surveillant de re-
gels gewoon in acht heeft geno-
men. „Ik moet toegeven dat het
niet erg verstandig is geweest,
wat hij gedaan heeft", aldus Bos.
„Hij heeft ze in goed vertrouwen
teruggegeven. De surveillant
was er in het verleden aan ge-
wend geraakt dat hij op een pret-
tige manier met zijn leerlingen
kon omgaan..."

Isolatie
De energiebesparende maatregelen
van de distributiebedrijven zijn ge-
richt op huishoudens, het bedrijfs-
leven, en de overheid, en de eigen
energiesector. Ook willen VEEN,
VEGIN EN VESTIN veel doen aan
isolatie van in totaal 620.000 wonin-
gen en het plaatsen van ongeveer
180.000 verwarmingsketels met een
zogeheten hoog rendement.

Bij het bedrijfsleven en de overheid
dient de besparing vooral te komen
uit de verlichting (25 procent bespa-
ring) en verwarming (20 procent).
De eigen sector wil een uitbreiding
van klein- en middenschalige
warmte-krachtinstallaties.Deze zijn
bedoeld voor de gelijktijdige op-
wekking van energieen warm.te._De
distributiebedrijven gaan ook wind-
turbines plaatsen.

Lafontaine
maakt al

weer grappen
BONN - Nog geen twaalfuur na de
aanslag op zijn leven door een psy-
chisch gestoorde vrouw maakte de
Westduitse politicus Oskar Lafon-
taine gisteren al weer grappen. „Het
spijt me, maar vrijdag zal iemand
anders de toespraak voor de Bonds-
dag moeten houden", antwoordde
de sociaal-democraat zijn partij baas
Hans-Jochen Vogel, die met de 33-
-jarige partner van Lafontaine,
Christa Muller, naar het ziekenhuis
was gesneld.

Tijdens een persconferentie zei
SPD-voorzitter Vogel gisteren dat
Lafontaine er niet over peinst de
strijd om het bondskanselierschap

tegen christen-democraat Helmut
Kohl te staken.
Volgens een medisch bulletin zal
Lafontaine, die is opgenomen in het
academisch ziekenhuis in Keulen,
geheel van zijn verwondingen her-
stellen. Aanvankelijk meldden art-
sen dat bij de steekpartij met een
groot keukenmes zijn halsslagader
was geraakt, maar bij de operatie
bleek dat dit niet zo was. Zijn ver-
wondingen waren volgens de medi-
ci wel levensgevaarlijk.
De dader van de steekpartij, Adel-
heid Streidel, heeft inmiddels te-
genover de politie verklaard dat ze
erop uit was om Lafontaine of zijn
partijgenoot Johannes Rau, minis-
ter-president van Nordrhein-West-
falen te doden. Ze wilde een signaal
geven dat politici meewerken 'aan
mensenfabrieken en ondergrondse
operatiecellen waar mensen geeste-
lijk en lichamelijk worden gemani-
puleerd.

" Zie ook pagina 5

Staatssecretaris Simons krijgt zijn zin

Akkoord financiering
van gezondheidszorg

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Er komt een basis-
verzekering in de volksgezondheid
waar 96 procent van de zorg onder
gaat vallen. Voor de overige 4 pro-
cent moet iedereen zich aanvullend
verzekeren. Van de premie voor
deze basisverzekering is 15 procent
voor iedereen gelijk (nominale pre-
mie). De rest wordt inkomensafhan-
kelijk.

Staatssecretaris Simons (Volksge-
zondheid) heeft hierover een ak-
koord bereikt met premier Lubbers
en de ministers Kok (Financiën),
Andriessen (Economische Zaken),
Be Vries (Sociale Zaken) en Dales
(Binnenlandse Zaken). Het akkoord
ligt vandaag ter tafel in de minister-
raad.
Onder de basisverzekering gaan val-

len: alle voorzieningen dienu onder
het Ziekenfonds vallen, de voorzie-
ningen in de AWBZ en zaken als ge-
zinsverzorging, bejaardenoorden en
sociaal pedagogische diensten.

De nieuwe basisverzekering komt
er in etappes. In 1996 moet het ge-
heel rond zijn. De nominale premie,
nu 156 gulden per jaarvoor een vol-
wassene en 78 guldenvoor eenkind
(met een maximum van twee), gaat
in 1991 omhoog met 50 gulden voor
een volwassene en 25 gulden voor
een kind.

De bewindslieden hebben op voor-
stel van Simons tevens besloten om
het overhevelen van de huisarts-
hulp van het Ziekenfonds naar de
AWBZ (een operatie waarmee twee
miljard gulden was gemoeid) niet
op 1 januari 1991 door te laten gaan,
maar eenjaar later. Er zullen wel en-
kele kleinere verschuivingen tussen
Ziekenfonds en AWBZ doorge-
voerd worden op 1 januari 1991.

Effecten
In de nu gekozenopzet vallen de in-
komenseffecten van de nieuwe ver-
zekering mee. Het zou in 1991 gaan
om 250 tot 300 miljoen gulden,
waarvan de ambtenaren met kinde-
ren 200 miljoen gulden inleveren.
Andere groepen die worden getrof-
fen, zijn gezinnen met kinderen en
bejaarden met een speciale particu-
liere ziektekostenverzekering die
werd ingesteld toen de vrijwillige
ziekenfondsverzekering werd ge-
schrapt. De effecten zullen onder
meer opgevangen worden door een
extra verhoging van de kinderbij-
slag op 1 januari aanstaande.

De PvdA kan met de plannen zoals
die er nu liggen, leven. Het CDA is
sceptischer. Men vreest bij een zo
groot pakket zorg dat onder de ba-
sisverzekering valt, een te geringe

marktwerking, en dus concurrentie
voor de verzekeraars. Indirect komt
daardoor ook de kostenbeheersing
die beoogd is op de tocht te staan.

vandaag
# Loïs Lane

on-Nederlands goed
pagina 2

# Sla-oliemotor moet
Nederland veroveren
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# CDA verdeeld over
'knooppunten'
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Distributiebedrijven: nodig voor investeringen in energiebesparing

Gas en stroom duurder
ROTTERDAM - De gezamen-
lijke energie-distributiebedrij-
ven willen de prijzen voor het
verbruik van gas en elektrici-
teit verhogen om investerin-
gen in energiebesparing mede
mogelijk te maken. De verho-
ging, die het ministerie van
economische zaken nog moet
goedkeuren, zal een gemid-
deld huishouden jaarlijks in
totaal ongeveer 25 gulden ex-
tra kosten.

De Vereniging van elektriciteits-,
gas- en stadverwarmingsbedrijven
(VEEN, VEGIN, VESTIN) heeft dit
gisteren op een persconferentie in
Rotterdam bekendgemaakt. De dis-
tributiebedrijven presenteerden
een plan, waarbij jaarlijksvoor 1.350
miljoen gulden geïnvesteerd wordt
in energiebesparendemaatregelen.

VEEN, VEGIN en VESTIN ver-
wachten voor hun plan een subsidie
van de rijksoverheid van circa 200
miljoen gulden per jaar. Daarnaast
achten zij een 'milieu-toeslag' voor
verbruikers - burgers en bedrijven
- nodig. De toeslag zal.ongeveer 0,3
per kilowattuur elektriciteit en 0,6
cent per kubieke meter gas bedra-
gen.

Opvallend in het energiebespa-
ringsplan van de distributiebedrij-
ven is dat zij hun bijdrage aan de
uitstoot van kooldioxyde, de/, be-
langrijkste veroorzaker van het
broeikaseffect, in het jaar 2000 wil-
len stabiliseren op het huidige ni-
veau. In de regeringsverklaring is
gesteld dat stabilisatie van de CO2-
-uitstoot al in 1994/1995 moet plaats-
vinden, waarnaar een absolute da-
ling in gang gezet dient te worden.

Volgens S. Rissik, voorzitter van de
stuurgroep die de plannen voor
VEEN, VEGIN en VESTIN heeft
uitgewerkt, zijn het regeerakkoord
en daarop gebaseerde plannen' in
het Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP) Plus 'onduidelijk. De distri-
butiebedrijven zijn dan ook uitge-
gaan van de oorspronkelijke doel-
stelling (stabilisatie in 2000) van het
vorig jaarverschenen NMP.

sport

" Van Basten biedt
excuses aan

pagina 21

" Basketballers
Miniware kloppen
Den Helder
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" Nieuwe start Frans
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Luchtmacht in
België stopt

zoeken UFO's
BRUSSEL- De Belgische lucht-
macht gaat voorlopig niet meer
op zoek naar vreemde vliegende
voorwerpen, beter bekend als
UFO's. Minister van defensie
Guy Coeme zei dit gisteren in
antwoord op vragen van het par-
lementslid Rik Daems.
Deze was benieuwd naar de kos-
ten van de zoektocht naar UFO's
waaraan de Belgische lucht-
macht tijdens de Paasdagen
heeft meegewerkt. Coeme bleef
het antwoord schuldig, omdat hij
geen details kwijt wilde over een
rapport dat de luchtmacht over
de operatie heeft gemaakt.

Ritzen spaart
basisonderwijs

DEN HAAG - Minister Ritzen van
Onderwijs wil onder geen beding
bezuinigen op het basis- en voortge-
zet onderwijs.

„Investeren in kinderen met de leer-
plichtige leeftijd is investeren in de
toekomst", zei de bewindsman gis-
teren tijdens de presentatie van een
OESO-rapport over het Nederland-
se onderwijs. De OESO is de organi-
satie voor economische samenwer-
king en ontwikkeling in Parijs.

Kroonprins Willem
Alexander viert

vandaag zijn 23ste
verjaardag.

# Deze twee verpleegkundigen
maakten gisteren deel uit van
de naar schatting 3500 demon-
stranten die in Den Haag mee-
liepen in de 'dodenmars' tegen
de ontwikkelingen in de ge-
zondheidszorg. De tocht waar-
bij de verpleegkundigen hun
witte uniformen hadden ver-
wisseld voor zwarte kleding,
moet de aanzet zijn voor nog
meer acties. De WIO (Vereni-
ging Verplegenden en Verzor-
genden in Opstand) en de NMV
(Nederlandse Maatschappij
voor Verpleegkunde) eisen acht
procent loonsverhoging.

Plannen voor
zondagskrant

(ADVERTENTIE)
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(ADVERTENTIE)

$
DE WEG NAAR UW BADKAMER

Nog één week - 5 mei as.
OPEN HUIS

250 m2badkamerideeën in onze
nieuwe showroom op ons

NIEUW ADRES:
Handelsstraat 29 6135 XX Sittard

tel. 04490-16742

$
Zuid Limburgse Sanitairhandel

Sittard

(ADVERTENTIE)

8 710404 400017

(ADVERTENTIE)

W aPrÜ / lichtmetalen velgen +.. n*\t%t* _________yen mei ’ brede banden t.w.v. ’ 2000,-^
J^fS" bij aankoop van een KjW,

3\ Nissan Micra - Sunny [*k -a
of Bluebird |

_# ____»

i /
______________________________*_* H y ■

TE ____P^9 lIRRFN

01 Uw Nissan Dealer

■P Jurgen Autocentrum
Kerkrade Heerlen
Langheckweg 36-40 Hoek Schelsberg-Huisbergerstraat
Ind.terr. Dentgenbach Tel. 045-723500
Tel. 045-452570

Verpleegkundigen in actie



The Associates, Wild and Lonely,
Virgin

The Associates riepen met hun
nummer Breakfast dezelfde ge-
voelens op als hierboven omschre-
ven. Trouwens de hele elpee Per-
haps is een klassieker, logischer-
wijs helemaal opgehangen aan het
zo typerende stemgeluid van Billy
McKenzie. Wild and Lonely (Vir-
gin), het nieuwste produkt, semi-
discoot er bij tijd en wijle lustig op
los. En dat in de licht modieuze
stijl a la Peter Godwin, voor dege-
nen die hem kennen. Wie niet an-
ders wist, zou denken dat McKen-
zie overboord is gezet van de love-
boat. Maar dan, ineens, halverwe-
ge het zevende nummer, Where
there's Love, is hij daar. Uithalen
als van een lichtelijkschorre lijster
die zojuist een donker woud heeft
moeten doorkruisen, na een lange
queeste wordt de Heilige Graal ge-
vonden. „Can't getto it if I don't
knowhow" snijdt diepe sporen.
Én nu denderen de échte Associa-
tes binnen. Waar McKenzie zijn
volle arsenaal opentrekt, is hart en
ziel. Helaas telt WilrJ and Lonely
slechts weinig van die zeer aan-
trekkelijke momenten. 'Fever' is
mooi, 'Where there's love' is zeer
prachtig maar de meeste nummers
raken snel in vergetelheid. Dat is
het verschil met The Adventures:
daar is het héle schijfje mooi.

joos philippens

popagenda
APRIL

" 27 Fenix Sittard. Slagerij van Kam-
■ pen

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

Bridge of Spies

" 27 Dancing Dilligence Heerlen, the
Run

" 27 Effenaar Eindhoven, Arno

" 28 't Gevelke B_ °k, Icy Red

:28 Maf Maasbree, Trockener Kecks
28 Zopo Horst, PI Man and Memre
Buku

" 28 Harmoniezaal Heughem-Maas-
tricht, Fietsefreem

" 28 caféTorn Torn Heythuysen, Zuma

" 28 café 't Gevelke Beek, Icy Red

" 28 JMD Motoparts Schinnen, Bizar
Blues

" 29 Dancing Karrosseer Maastricht,, the Run
"30 Zaal Hermans Stem, Rolling

Beats

" 30 Dancing Housmans Montfort, the
Run

" 30 De Haverput Bunde, Fietsefreem

" 30 Fenix Sittard, Icy Red; Never
Mmd, Stake Out, Caxap

MEI

" 1 Rockfabrik Übach Palenberg,
Speedniggs, Myrna Loy, Bela Lugu-
si

" 4 OJE Echt, Dry Clean Only

" 4 SLIK Maastricht, Dance Hall-
night

" 5 Feesttent Ospel. Moulin Blues
Festival

" 6 MECC Maastricht, Sweet Honey
in theRock

" 6 De Boerderij Geleen, Copycat
Trap

" 7 Metropol Aken, Lee 'Scratch' Per-

' re„v

" 7 Rockfabrik Übach Palenberg,
Died Pretty. Vanilla Chainsaws

Succes
Met de muziek van de eind vorig
jaar opgenomen nieuwe elpee
Fortune Fairytales moet nu de
stap naar Het Grote Succes wor-
den gemaakt, na de vier hits tot
nu toe, waaronder 'Amsterdam-
ned'. „Ja, het is er nu tijd voor,
toch", vindt toetsenist Rob van
Dongen, de vervanger van Evert

Abbing. De nieuwe elpee is gro-
tendeels ' volgeschreven door
producer Evert Abbing (muziek
en een deel van de teksten) en
Monique Klemann (teksten).
Daarnaast staan er nog een paar
nummers van oprichter Tijn
Touber op de plaat, hoewel die
verder niet of nauwelijks meer
bij de groep actief is.

De plaat klinkt al even perfect als
de vorig jaaruitgebrachte 'mini',
waarvan inmiddels de 100.000
verkochte exemplaren in zicht
komen en bevat een uit zon 80
nummers gekozen mix van swin-
gende mid tempo-pop en soul,
hier en daar een wat rockend
nummer en een paar gedragen
ballads. En Suzanne en Monique
zingen elf keer achter elkaar de
sterren van de hemel.

„De belangrijkste invloeden voor
ons waren Engelse en Ameri-
kaanse soul-dingen, verder was
het vooral zoiets van: als het lek-
ker klinkt, dan is het goed",
meent Frans. Wat de teksten be-
treft is vooral 'The Trouble I've
Seen' opmerkelijk, omdat Tijn
Touber daarin afrekent met de
ervaringen uit de WEA-periode.

Engeland
Naast Nederland worden de
ogen nu ook heel nadrukkelijk
op Engeland gericht, waar een
paar weken geleden 'It's The
First Time' in een geremixte ver-
sie en begeleid door een andere
clip is 'losgelaten. De reacties tot
nu toe waren heel positief. „En-
geland is voor ons heel belang-
rijk, omdat het van daaruit mak-
kelijker is om internationaal
doorte breken. Als je het daar ge-
maakt hebt, wordt je meteen een
stuk serieuzer genomen", meent
Frans en raakt een teer punt, zo-
als uit de volgende reacties
blijkt.

Want hoe goed het hier ook gaat,
Loïs Lane voelt zich in Neder-
land nog niet echt op waarde ge-
schat. Suzanne: „Je hoort ge-
woon te vaak reacties in de zin
van: zulke mooie meiden en zul-
ke knappe jongens, die kunnen
vast geen muziek maken. Alsof
wij er wat aan kunnen doen dat
we er zo uitzien."

Dan: „We hebben er nooit echt
onder geleden, maar het was
vaak wel een 'gevecht. Sommige
mensen staan je in een zaal heel
afwachtend aan te staren en dan
is het leuk om te zien dat ze aan
het eind van een live-optreden
meedoen, staan te swingen."

„En, het is niet leuk om te zeg-
gen", gaat Suzanne verder, „we
zijn ook gewoon echt goed. We
kunnen allemaal spelen en zin-
gen. Je houdt ervan ofjehoudt er
niet van, maar goed is Loïs Lane
wel. En in die zin is ons succes
ook niet onverdiend, want we
zijn steeds in onszelf blijven ge-
loven."

hans Janssen

Slagerij Van
Kampen in Fenix

Van onze verslaggever

SITTARD - De Nederlandse
slagwerk-formatie Slagerij Van
Kampen staat vanavond op de
planken van het Sittardse jonge-
rencentrum Fenix, gevestigd aan
de Odasingel. De band, opge-
richt in 1983 en vernoemd naar
het gelijknamige slagersbedrijf
uit de avonturen van Kuifje, pro-
duceert een opmerkelijke sound
waarin samples en vooral de
meest uiteenlopende soorten en
maten drums de boventoon voe-
ren.
De groep heeft inmiddels een be-
hoorlijke live-reputatie opge-
bouwd, dienog een stevige injec-
tie kreeg dankzij de vorig jaar
verschenen elpee/cd 'A Long
Walk On A Short Pier. Dit stu-
dio-album, waarvoor de Ameri-
kaanse topproducer Robert Mus-
so - de man die onder anderen
Iggy Pöp en Mick Jagger onder
zijn hoede heeft gehad - werd in-
gehuurd, werd juichend ont-
haald door de popkritikasters in
binnen- en buitenland.
Het concert, dat Slagerij Van
Kampen vanavond in Fenix
geeft, begint rond 21.30 uur. In
de voorverkoop (bij de Sittardse
platenhandel Siva aan de Put-
straat) kost een entreekaartje
’7,50, aan de avondkassa betaal
jeeen rijksdaalder meer. Ook te-
lefonisch reserveren is mogelijk
(504490-10141).

Loïs Lane maakt on-nederlandse 'droomplaat'

Doe-het-zelvers op
weg naar het succes
Vlak voor het interview komt iemand nog even de ideeën
voor de nieuwe concertposters laten zien. „Hoe groot wor-
den de foto's dan?", vraagt bassist Frans Koenn. Even later
komt ook zangeres Suzanne Klemann kijken. De kleuren,
de grootte van de letters, het wordt allemaal kort bespro-
ken. Want bij Loïs Lane houden ze tegenwoordig alles zelf
in de hand. Doe-het-zelvers op weg naar het grote succes.

„ledereen in de band is even be-
langrijk en iedereen heeft ook
evenveel zeggenschap", legt Su-
zanne even later het principe
achter de nu twee jaar gebruikte
filosofie uit. De reden voor het
'eigenwijze' gedrag, dat wat aan
Abba doet denken, is bekend.
Platenmaatschappij WEA sloot
in 1988 zijn Nederlandse stal en
alle bands daarin konden 05zoek naar een nieuwe maat-
schappij, zoals in het geval van
Lois Lane, namen de zaakjes via
het eigen label Low Land Re-
cords zelf in de hand.

Inmiddels is er een distributie-
deal met Polydor, omdat het an-
ders wat te druk zou worden,
maar verder doet de groep alles
zelf. Zangeres Monique Kle-
mann en huiscomponist Evert
Abbing zorgen voor de num-
mers, de beide zangeressen doen
de merchandising en de andere
groepsleden hebben weer andere
zaken. # De groep Loïs Lane

recept
Gerookte
zalmhoorntjes
Benodigdheden voor 4 personen:
4 grote plakken gerookte zalm, 50
g gepelde garnalen, 75 g kruiden-
kaas (paturairi of boursin), 1 tl
melk, 1 el zwarte viseitjes (vervan-
ging voor kaviaar), 12 ongepelde
garnalen en krulandijvie.
Snijd de plakken zalm diagonaal
door.

Verdeel de garnalen over de zalm
en rol de plakken voorzichtig op
tot punbtige hoorntjes.
Roer de verse kruidenkaas met
melk zacht en romig.
Doe dit mengsel in een spuitzak
met een gekarteld spuitmondje en
maak daarmee een toefje kruiden-
kaas in elk hoorntje.
'Leg hierop wat zwarte 'kaviaar.
Schik op vier bordjes 2 zalmrol-

letjes zodanig dat de uiteinden
naar elkaar toe zijn gericht.
Gameer naast hoorntjes en ertus-
sen met drie ongepelde garnalen.
Leg aan de punteinden in slierten
gesneden en grondig gewassen
krulandijvie.
Serveer hierbij kanpperig opge-
warmd stokbrood.

hub meijer

pop

Id-elpee
TheAdventures, Trading Secrets

with the moon, WEA

Er zijn van die nummers, die blij-
ven je bij. 'Send my heart', net

_geen hitje in 1985, maakte op mij
een onuitwisbare indruk. De bij-
behorende groep The Adventures
maakt anno 1990 de cd Trading se-
Crets with the moon (WEA) en het
Send my Heart-gevoel keert on-
middellijk terug. Wat valt er veel
over te zeggen? De muziek is ta-
melijk middle-of-the-road, door en
door romantisch en hier daar mis-
schien wat té. Maar de makkers
rondom Pat Gribben geven iets
bijzonders aan nummers die je bij
andere groepen niks zouden doen.
Neem nou de rasechte 'tearjerker'
Desert Rosé. Een nummer waar de
treurigheid vanaf druipt, gewoon
een liedjevan een man die het pas
uit heeft met zijn vriendin. Miljoe-
nen liedjes zijn er al gemaakt op
dit thema, maar dit met country
getinte niemendalletje verstoort
mijn adrenaline-produktie al bij
de eerste tonen. „Your heart is in a
cold and lonely place", een gewel-
digeregel. Niks aan te doen. O wee
als jeer voor valt: je wilt The Ad-
ventures horen, keer op keer op
keer.

Waiting for Columbus
in Neerlandia Geleen

De Geleense formatie Waiting for Columbus presenteert
haar zojuist vervaardigde demo op maandag 30 april, ko-
ninginnedag, in café Neerlandia in Geleen. Het optreden
begint om 21.00 uur.

De band wist in 1989 door te dringen tot de finale van de NCRV band
van het jaarverkiezing. Ook stonden ze op het programma van de Ge-
leense Rocknach in 1988 en in het voorprogramma van bands als Ste-
ve Harley en I've got the Bullits.

De Geleense formatie heeft op grond van deze successen besloten
een professionle demo op te nemen in de Twin Studio in Brunssum.
De demo bevat twee covers en drie eigen nummers. De demo-presen-
tatie van Waiting for Columbus begint om 21.30 uur.

" Waitingfor Columbus

Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dagblad
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Verwer

Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Banken: ABN Bank Heerlen

57 75 35 935
Postbank
1035100

Tel.: abonnementen:
045-739881
advertenties:
045-739886
rubrieksadvertenties:
045-719966

Rayonkantoren: .
Brunssum 045-2563»»
Geleen 04490-46-6*
Heerlen-Centrum 045-7177^Kerkrade 045-452932/4555^
Maastricht 043-2544
Schaesberg 045-31l7*JRoermond 04750-1B4*,
Sittard 04490-155
Valkenburg 04406-150-»5

Fax: .
redactie 045-73922advertenties 045-7393»*
Telex: .
redactie 561*:
overige afdelingen 5607* j
Abonnementsprijzen:
bij vooruitbetaling te voldoen .
per kwartaal ’ 75.»J j
per maand ’ 25.' j

Goffertweide
exclusief voor
Mojo-Concerts

NIJMEGEN - De gemeente Nij-
megen heeft aan de jointventure
Mojo Concerts/Loc 7000 voor de
komende driejaar exclusiviteits-
rechten verleend voor de organi-
satie van grootschalige popfesti-
vals en concerten op de Goffert-
weide. Dit is gebeurd onder de
voorwaarde dat er minstens een-
maal per jaar een groots gebeu-
ren plaats heeft.

De mega-concerten die Mojo-
concerts in het verleden op de
Goffertweide heeft gehouden,
zijn in alle opzichten een succes
geweest. In 1987 traden Tina Tur-
ner en de groep UB 40 op voor
25.000 bezoekers. Gezien het suc-
ces werden er in 1989 twee con-
certen gegeven. Op 18 junirond
Paul Simon en op 10 juli met de
groep Pink Floyd. Deze twee
concerten waren samen goed
voor 90.000 toehoorders.

Om de Goffertweide als groot-
schalig evenemententerrein te
behouden zijn er inmiddels ver-
schillende voorzieningen getrof-
fen. In overleg met de poporgani'
sator, brandweer en de Zuid Gel-
derse Nutsbedrijven is er voril
jaar een waterleidingnet aange-
legd. Dit is gebeurt in combina-
tie met een bluswatervoorzie-
ning. De kosten hiervoor bedroe-
genruim 85.000 gulden,waarvan
Mojo Concerts twintig mille voor
rekening heeft genomen.

Oplossing van gisteren

gaskachel
a~--alm--a
zo--o-~vfl
overmatig
nete~sits
-ra--~ar"
zege - ar i. 3
weerk 1 a n k
en--c--e^
ebe d e
doorlope*

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 deel v.e. auto; 6 gewicht; 7
vizierlijn v.e. verrekijker; 9 muzieknoot; 10
soort krokodil; 15 houtsoort; 16 onvriende-
lijk; 17 dreumes; 18 dieregelüid; 19 dans;
21 jong v.e. koe; 23 beroep; 25 ofschoon;
26 dieregeluid; 27 tovergodin; 29 stof voor
regenkleding.

Verticaal: 1 kantig visbeen; 2 rivier in H*3
3 onvergelijkelijk; 4 titel (afk.); 5 "*schoen; 8 middel om iets te ontcM
(fig.); 9 beroemde rots aan de Rijn; 11j
vreibediende; 12 persoonlijk vnw.; 13Jboord (afk.); 14 genotmiddel; 19 kruipt
dier; 20 per dag (afk.); 21 kosten k°y
(afk.); 22 deel v.e. fiets; 24 wild zwijn:
muzieknoot; 28 en dergelijke (afk.).

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

vriendenreis naar

OSLO
12 t/m 16 september
In samenwerking met STENA LINE
hebben wij voor U een 5-daagse trip
naar Scandinavië georganiseerd.

Deze komfortabele bus-boot-reis kent
een uitgebreid programma, dat wij
aan de achterzijde van deze strook

volledig beschrijven.

U reist vanuit Limburg per
komfortabele touringcar om

Aansluitend in Kiel in te schepen om
tfe eerste oversteek naar Göteborg te

maken en vervolgens Oslo,
en wederom Göteborg

en Kiel aan te doen.

Stenaline
onze gastvrijheid kent geen grenzen

H _.' * iil-Wi
* ■______fl <M'^^^^^ *__>

mb> ' ________1_* MII1**^^^^^ _____ i_____l-_-_--l_____É_i

aan de achterzijde de volledige
en boek Uw Oslo-trip met de
bestemde reserveringsbon.
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L imburgsDagblaJgpiccolo's

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

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter Prijs per
millimeterhoogte: / 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties / 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 ,ol 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.)
Mimmumhoogte: 10 millimeter. Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogle
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 Mn vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en

J maandag geldt donderdag 17 00 uur.
| Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid

aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig ot onjuist plaatsen van ■advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
iBion Cebuco Summo Scanner) 223üb

Vermist/Gevonden
Vermist KATER tijgeracht. Een PICCOLO in het Urn-
bruin, witte bef, kl. witte poo- burgs Dagblad helpt u op
tjes. Kerkrade-W./Belyerh, weg naar snel succes. Bel:
045-442091/424645 045-719966.

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- kl „ ~~~ ~~ZTnen- en buitenschilderwerk- Nette vr 40,..zoekt ADMI-
zaamheden: 045-210020. NISTRATIEF of winkelwerk
j* ; ;r-———— voor halve dgn in de och-Voor al uw OPRITTEN, tend |lefst in Hr|n.c Te|.
metsel- en timmerwerk. Tel. 045-72718R
045-250238. "_^"_

Personeel gevraagd
Int. transportbedrijf

W.G. Salari B.V.
te Sittard vraagt:

Produktiemedewerkers
en

Int. chauffeurs
met ervaring._ Tel. 04490-11541.

Bloemsierkunst van Aken Vaals
Bloemenspeciaalzaak met een intern, klantenkring en
relaties in het bedrijfsleven zoekt op korte termijn een

assistent bedrijfsleider M/V
1e bloembinder M/V

Commerciële ervaring in de bloemenbrance is vereist.
Belangrijk is ook ervaring in interieurbeplanting en

onderhoud hiervan.
Uitsl. schrift, reacties t.a.V Dhr. H.H.H, van Aken,

Maastrichterlaan 94-96, 6291 ET Vaals.

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

regeltechniek in de industriële sektor.
Wij zoeken:

Electromonteurs
Instrumentatiefitters

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

Tel. 045-718877.

ECM Heerlen BV
is werkzaam op het gebied van elektra-, 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.

Jongeman gevr. voor bloemisterij
leeftijd 18-20 jr., evt. part-time, liefst met rijbewijs.

Ervaring met bloemen gewenst.
Bellen vrijdagmiddag en zaterdag 045-750057.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Huishoudelijke hulpen m/v
Voor diverse projecten in Heerlen en omgeving voor enkele
uren per dag. De werktijden zijn voornamelijk in de avondu-
ren tussen 17.00 en 20.00 uur. Ook werkstudenten komen
hiervoor in aanmerking. Hebt u interesse in bovenstaande

vacature neem dan contact op of kom langs.
Voor meer informatie:

045-718366, Ingrid Driessen of Anita Dolk
OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT, HEERLEN.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn, voor diverse afdelingen van een auto-
fabriek. Het bedrijf ligt in Bom en werkt in 2-ploegendienst.
Wilt u hard werken voor een prima salaris kom dan langs
voor een inschrijving of bel.

Voor informatie:
04490-14222, Jeanette Vaessen

SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4
04490-56156, Marjon Janssen

GELEEN, Rijksweg Zuid 1A
045-718366, Jaap Roelofsen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
043-210551, Adriane Keulen

MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direkt werk voor:

Huishoudelijke hulp m/v
Bij een gezinsvervangend tehuis in Simpelveld. De werktij-
den zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. De
werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van het te-;huis. Eigen vervoer strekt tot aanbeveling i.v.m. de bereik-

baarheid. Leeftijd: 28-50 jr.
Voor meer informatie:

045-718366, Anita Dolk
HEERLEN. OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Becu-Bouw vraagt voor div.
projecten in Keulen en

M-Gladbach
Metselaars
voor accoordloon.

Melden tel. 045-351655.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
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.
Nieuw privéadres vraagt
dringend charmante ASSI-
STENTE'S. Intern mog. Tel.
04490-75028.
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.
Goedlopend en gezellig
privéhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE. Bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203
Dringend DAMES gevr. voor
privé en escort. Tel. 045-
-462805.
Gevr. zelfst.werkende
brood/BANKETBAKKER.
Tel. 077-731359.
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.
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.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time. Pers. aanm. Hom-
pertsweg 12, Landgraaf.
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 Fgll-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.
Hotel De .La Frontière te
Slenaken vraagt voor direkt
SERVEERSTER/Kelner en
kamermeisje. Aanmelden
na tel, afspr. 04456-205.
BARDAMES gezocht! Club
L'Aventura, Hoofdstr. 103,
Amstenrade. 04492-4922
v.a. 16.00 uur.
FRITUREHULP gevr. m/v
voor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.

Onroerend goed
Gezocht overdekte CARA-
VANSTALLING, in of omg.
Nuth. Tel. 045-244963.
Te huur gevraagd woon-
ruimte voor arts in MAAS-
TRICHT. 04492-1565.

Onroerend goed te

KERKRADE te h. woonka-
mer metkeuken, douche en
w.c, slpk. en tuin. Tel.
04748-2679, na 18.00 uur.
Te huur HEERLERHEIDE
15-mei, benedenwoning vor
werkend echtpaar of oudere
heer. Tel. 045-419144.
APPARTEMENT in Land-
graaf vanaf 15.05.'90, 2 ka-
mers, keuken, bad en ver-
warming, ’590,- p.m. Te
bevr. 045-317147.
HEERLEN, Sittarderweg/
Grasbroekerweg, ca. 125m 2bedrijfsruimte te huur.
Geschikt voor kantoor,
showroom, handel etc. Inl.
04490-42375.
Grote WINKEL te huur 120m2. Kerkrade-C, Hoofdstr.
64. Tel. 09-49-2406-3528.

ADMINISTRATIEFMEDE-,
WERKSTER gevr. voor 40
uur per week, ervar. type en
mondel. vaardigh. Engels,
gewenst. Tel. 04490-29012.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed vakbekwame
TIMMERLIEDEN voor pro-
jecten in Krefeld en Düssel-
dorf. Tel. 045-230045/
04405-1236/045-310348.
Gevr. voor direct BABYSIT
in gezin met 2 kinderen (7-2
jr.) voor enkele nachten per
week, liefst oudere dame. Inl
045-463616.
METSELAARS gevr. voor
werk in Nederland. Bouwbe-
drijf Jacobs, tel. 045-216484
na 17.00 uur.
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. '_
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.
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 PP 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.
Bar MONOPOL Herzogen-
rath/Merkstein (D) vraagt
nette bardame, garantie.
Telef. v.a. 17.00 uur 09.49.
2406.62928.
Gevr. ervaren TIMMERMAN
en erv. metselaar. Tel.
04490-19689 b.g.g. 04492-
-2641.
Gezocht tijdelijke boek-
houdkundige KRACHT, erv.
met computers. Tel. 045-
-715663.
TAXICHAUFFEURS ge-
vraagd, full-time en part-ti-
me. Pers. aanmelden Aker-
straat Noord 132, Hoens-
broek.
GROEPSVERVOER-
CHAUFFEURS M/V ge-
vraagd, klein en groot rijbe-
wijs, part-time. Pers. aan-
melden Akerstraat Noord
132, Hoensbroek.
RKVV Geertruidse Boys,
zoekt voor het seizoen '90/
'91 een enthousiaste
JEUGDTRAINER met Zeis-
tervisie (Oefenmeester 111 of
JVT-opleiding), voor training
en begeleiding van de
jeugdafdeling. Korte schrif-
telijke sollcitaties: Geertruid-
se boys, Dorpstraat 19,
6265.AK Sint Geertruid. Te-
lef. informatie bij Harry
Rouschop, 04408-1620.
Korrekt Bedrijfsdiensten BV
zoekt met spoed SCHOON-
MAKERS M/V voor een bun-
galowpark in Simpelveld.
Werktijden van ma. t/m vr.
9.00-14.00 uur. De werk-
zaamheden dienen uitge-
voerd te worden op afroep.
Heeft u interesse, belt u dan
naar onze vestiging in
Maastricht, tel. 043-633247.
Gevraagd RIJ-INSTRUC-
TEUR/TRICE voor de motor.
Tel. 04409-3910.
SERVEERSTER voor zat.
en zond. 18.00-22.30 uur,
045-724427 na 18 uur.
Gevr. BETONTIMMERLIE-
DEN voor Duitsland. Tel.
045-457620.
AKB Hulsberg BV vraagt'
met spoed IJZERVLECH-
TERS voor werk omgeving
Aken. Tel. 045-230045,
04405-1236 of 045-310348.
BUFFETHULP gevraagd
voor 's avonds in bruincafé.
Tel, na 17.00u. 045-460281.
Friture vraagt voor overdag
part-time KRACHT. Markt
31, Kerkrade.
Gevr. IJZERZAGERS, leef-
tijd 23-50 jr., hoog loon. Tel.
04754-86745.

te huur gevraagd
J.m. zkt. i.v.m. baan bij O.U.
appartement of etage in
HEERLEN e.o. Tel. 070-
-3506594.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

i huur aangeboden
Te huur 1-pers. luxe AP-
PARTEMENT. Ind.: woonk.,
keuken, hal, toilet, badk. en
slpks. All-in ’ 700,- 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
App. in SCHAESBERG te
huur, woonk. keuken, slpk.
badk. Tel, ml. 045-752389.
Woonhuis te huur te BORN
(BELGIË) gel. bij St. Vith.
Inl. 09-3280228142.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft, zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. van 20 tot 22 uur.
045-223482.

Te h. per 1 mei ruim
APPARTEMENT in goed-
verz. appartementencom-
plex te Heerlen-Nrd., md;
ruime woonk. met open
keuk., 2 slpk., badk. met
ligb., vold. bergruimte, 2 bal-
kons, afsluitb. kelderberg.,
eig. cv., huursubs. mog. Inl.
Dhr. Bruis 04498-56969.
KERKRADE, Kaalheider-
steenweg complete woning ■met garage en tuin, huurpr.
’B5O,- p.mnd. excl. gas,
water en licht. Vanaf 1 mei
te huur. Te bevr. 045-
-410500, 9.00-17.00 uur.
SITTARD: per 1 mei, gem
woonruimte plm. 25 m2. Tel.
04902-41838 tussen 16.00-
-17.30 uur.

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

Onroerend goed te koop aangeboden
Te koop omgeving Maastricht goed renderende

Brood- en banketbakkerij
Metwoonhuis en div. magazijnruimt. Kooppr. ’ 325.000 kk.

Ged. financ. mog. Br. o.nr. B-4325, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP heerlen.

Brunssum: Heggerank 24
halfvrijst. woonh. m. dubb. garage, 4 slpk., badk. m. ligbad,

gr. zolder. Pr. ’ 143.000,-k.k.
Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

Brunssum: Rdr. Thibaldstr. 21
gunstig gelegen, halfvr. woonh. m. garage, ruime woonk., 3

gr. slpk., badk. m. ligb., berging. Vr.pr.: ’ 146.000,- k.k.
Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

Brunssum: Vondelstr. 127
Woonh. m. cv., geh. onderkeld., keuk. m. aanb., woonk. m.
balcon, 3 sik., douche, vst. trap n. zolder. Pr. ’ 86.000,-k.k.

Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

Brunssum: Akerstr. 27
halfvr. woonh. m. tuin, kelder, hal, woonk., 3 slpk.

Vr.pr. ’ 85.000,- k.k.
Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

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

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

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

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

Brunssum
keurig halfvrijst. woonhuis
met berging en grote tuin
(mogelijkheid dubb. gar.)

Ind.: beg.gr.; gang, kelder,
Woonkamer, eetkeuken,
toilet, badkamer. Verd.:
2 ruime slaapkamers.

Vraagprijs ’ 92.000,- k.k.

LIVAC bv
Tel. 04490-10855
Tel. 045-220550

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
Door onze samenwerking
metDuitse Makelaar zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
WIJMAN & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
Gevraagd ouder WOON-
HUIS in Zuid-Limburg. Op-
knappen geen bezwaar.
Tel. 045-727173.
Jong stel zoekt kleiner
woonh. in Vdaal, KLIMMEN
Hulsberg. Pr. tot ’ 145.000,-
Br.o.nr. B-4387, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
HEERLEN-Beersdal, te k.
aan de Schelsberg goed
onderh. halfvrijst. woonh.
nwe. kozijnen, ben. dubb.
begl. hele pand voorz. van
roll. en c.v. Opp. plusm.
300m2 met oprit. Tel. 045-
-727806.
SCHINNEN, vrijst. huis met
gr. gar., i.z.g.st., opp. 532m2, md: 2 slpk., badk.., zol-
der, kelder. Prijs ’ 170.000,-
Tel. 04493-2984 ,
SITTARD-Centrum, ruim
pand, best. uit geh. gemo-
dern. benedenwoning, als-
mede 6 verhuurde kamers
op verdieping met uitst. ren-
dement. Tel. 04492-2044.
Te k. mooie luxe vrijst.
woonhuis, bwj. 1977 m.
verw. garage en gr. fruitwei-
de m. aparte inrijpoort, rustig
en mooi gel. nabij park en
vijver, groot circa 3500 m2,
Broekstr. 42 te SITTARD na
17.00 uur.
Te k. MEERSSEN gerenov.
knust halfvr. huisje 5 min
loopafst. van stat. en bush.
Ind. kamer(parket), keuken,
1 gr. slaapk. en 1 kl. slaapk.
douche, tuin ’117.000 k.k.
Tel. 043-646534.

Bedrijfsruimte
OPSLAGRUIMTE te huur
ca. 60 m2. Goed bereikbaar.

’ 300,.- p.mnd. 045-229921
Te huur te HEERLEN win-
kel/ kantoorruimte 30 m2.
Tel. 045-228054.

Kamers
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
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.
Div. KAMERS te huur voor
studenten of alleenstaanden
in centr. Heerlen. Tel. 045-
-710782 na 18.00 uur.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
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.
Te koop KINDERKOPJES
ca. 15 m2voor sierbestra-
ting, ’450,-. 04405-1684.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
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
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Reparaties
Snelle en VAKKUNDIGE re- Diepvries- en KOELKAST-
paraties van al uw TV- en REPARATIE zonder voorrij-
Hifi-toestellen zonder voor- kosten. Bel Geleen 04490-
rijkosten. W.R. Klawitter, 45230. Service binnen 24 u.
Veldhofstr. 34 Eygelshoven. —„
Tel. 045-352727. Hobby/D.h^.
TV/VIDEO reparatie. Zonder — 'voorrijkosten. Görgens. In- SCHUURTJES, tuinhuisjes,
dustrieterr. Abdissenbosch- kippe- en hondehokken, ve-
Landgraaf. Tel. 045-314122 le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
VROKO voor Uw koelkast tl0utb0uw

ht
Ub

oa„chs
1> E,v9e|s"

en diepvriesreparatie's. 39. terkrade-
045-441566 17 u. 461658. V"'k teL 045-460252.

Winkel & Kantoor

UMBUKG
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 vrijblijvend"? demonstratie

Bedrijven/Transacties

Draadloze Telefoons
Met beveiliging, vanaf ’ 275,-.

Tel.: 04490-80532.
H.D. REINIGER Wilms, Te huur of te koop ver-
220V en reinigingsmiddelen, plaatsbare UNITS, afm. v.a.
Aanhangwagen 1.15x2.1Om 4X3 mtr. t/m 12X3 mtr., voor
ideaal voor revelreiniging en alle doeleinden geschikt,
schoonmaakwerkzaamhe- event. te huur incl. inventaris
den. Pr.n.o.t.k. 045-422000. (ook occasions). Inl. 04490-
Te k. div. GARAGE- en kan- 14441-
toonmaterialen o.a. hefbrug Van maandag t/m vrijdag,
2 kol., werkbanken, buro's van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
en klein materialen. Tel. uw PICCOLO telefonisch
045-222235. opgeven. Tel. 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Te koop SCHARRELKIP- ONDERDELENBANK.
PEN, bruin en zwart. Zil- Tel. 04493-2715.

04499-1M1 Di6teren' Tel' HANDELSONDERNEMING: Maessen voor al uw stalin-Nieuwe Zetor trekkers voor richting voor varkens-, paar-
superprijzen: 5211, 6211, den- en koeienboxen. Bin-
7211. 1 Zetor 7211 als nen 14 dagen geleverd ennieuw, 375 uur! COLLE Sit- qemonteerd. Bel voor inltard. Tel. 04490-19980. 04754-81107.
Wij hebben nog WEIDE- Te koop SIERGEITJES, po-
GANG voor enkele jaarling- ny-trailer en watervat 700 li-
hengsten, v.a. 1-5/1-11 '90. ter. Vleckstr. 2, Weustenra-
Tel. 04405-1651/1653. de. Tel. 045-751539.

Auto's

Topprodukten :
LABOR hamer-hout-steen en superbetonboren
VIRO hangsloten - MOLYKOTE smeermiddelen

SIKAFLEX elastische lijm- en afdichtkitten
MIDLOCK speciaal gereedschap.

Auto-Aktief boek '90 gratis af te halen!!

|<£gp_v
In de Cramer 31, Heerlen.

Telefoon 045-716951.

Auto Klankstad
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade.

Tel. 045-413916aaaa
Extra aanbieding

Showroomklare auto's 0 KM
Fiat Panda

Fiat Uno
Fiat Tipo

Fiat Croma
tot ’ 5.000,- korting

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

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

TOTAAL ! ’ 860,-
-voor één

Tientje
Fiat Klankstad

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

$ SUZUKI
■a-««^^^r^__________________---------M__M__a-------____i_B_____i

H.LM. Sittard
Hoezo (fl 1 op 20 !!!

Grote keuze jonge Alto accasiohs.
Rijksweg zei. 212, Sittard, tel. 04490-21215.

voor nieuw of gebruikt

MMißfliiliJ
Hagfland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Volvo 440 Jubilee
in de kleuren wit, donkergrijs, blauto en rood.

Uit voorraad leverbaar.

Voor ’ 27.950,-.

VO-LVO
A. Klijn. De Koumen 7

Hoensbroek. 045-220055.
Eerste klas occasions

Grasbroekerweg 28, Heerlen. Tel. 045-722463.
Peugeot 205 1.4 5-versn. schuifdak. : 1987
Renault Rl95-drs. electr. schuifd. nw 1989
OpelKadett 1.3 5-drs. ropd 1986
Opel Corsa GR groenmet. 3-drs 1984
CitroenBK 1.4E 5-versn 1984
Fiat Uno 45 sportief, spee. uitv 1986
Ford Escort XR3-1600orig„ techn. 100% 1982

Opel Senator INKOOP alle type auto's
3KO i autom., '88, "V^wè? '30"000"'■

blauwmet. 60.000km. Tel. 045-427671.
r»>_♦+_-.~._~ <__>;++,,...-_ Tek-FordSCORPIO2.OCL
UOttgenS blttara kl. blauwmet., bwj. '86, pr.n.

Haspelsestr. 20, Sittard. o.t.k. inr.mog. 043-436920
Tel. 04490-1656"". na 17.00 uur.

Hartelijk gefeliciteerd
Pappa en Mamma (Opa en Oma) met jullie35jarighu**

Wensen jullie:
Annie, Wout, Woutje, Michel, Emmie, Sjef, Nicole, Ha"

Sophie, Leon en Tieleke
ledereen is welkom!!!

Vandaag de hele dag te zien op LD-TV ___.
27-4-1990

Proficiat! José en Harry

Na 2 jaar hokken, mag Harry p0..., de vrolijke trekje
Proficiat Fransje

met je 65ste verjaardag Reageren op

J
advertenties onde'

I BRIEFNUMMER-,

enveloppe het numrnê'
de advertentie te

Wenst je Mia, mam, vermelden.
Yvonne, John en Leo.

©
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. 1.8S 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'B7

Kadett 3-drs. 1.3 S '87
Kadett 4-drs. 1.3 Limited '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 OF^EL-e

MMJC/HiïïtJ
Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard. Tel.
04490-16565 BMW 316, '87
Citroen BK 19 TRS Break'BB
Citroen Visa 11 RE '85; Fiat
Uno 60 S '86; Ford Escort
1.1 '85; Ford Escort 1.3 CL

'87; Ford Escort 1.4 CL '87;
Ford Escort 1.4 CL 5-drs.'B6
Ford Escort 1.6 5-drs. '86;

Ford Fiësta 1.1 S, '87 en '88;
Lada 2105, '86; Mazda 323
LX 1.7 D '87; Peugeot 309
KR '87; Peugeot 505 GLD
Break '88; Saab 900 '86;

Toyota Corolla 1.6 i 16 Val-
ve '89; Toyota Corolla 4-drs.

'87; Volvo 360 GLT '86;
Volvo 340 DL 3-drs.'B3, '84
en '87; Volvo 340 DL 5-drs.
'86; Volvo 240 DL met LPG
'88; VW Golf, 5-drs, diesel,
'87. Uiteraard hebben wij 'n

ruime keuze in ons
eigen merk.

fel"
mam 1 .

Opel Veetra
1600iGL, bwj. 1989,8.000
km. ’ 24.500,-. Inr. mog.

Tel. 04490-54074.

Volvo
360 / 2Liter, injectie, sedan,
wit, bwj. 11-'B7, 37.000 km.,
pracht wagen, in nw.st. Tel.

045-226450
Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU-
TO'S, ’ 500,-tot ’ 50.000,-.
045 414372/422959.

Automobielbedrijf
Hensgens BV

te Nieuwstadt, Kruisweg'
Mazda-dealer. Steeds <Jnieuwste modellen in

raad. Tevens bieden W'l
koop aan: keurcollectie«

ruilauto's. Mazda RX 7^
wit met open dak, '83; "j
daRX 7 DX groenmetal!
Mazda 929 2 liter coupe;

ge '85; Mazda 929 2 I'S
coupé groen '83; Mazda'.

coupé autom., '82; Ma*j
626 2 liter GLX coupé. ,

PS rood '88; Mazda 626/*
ter GLX Hatchback me'L
antra. '87; Mazda 626 2"

4-drs. blauw, 88; Nlafl
626 2 liter GLX auto.

89; Mazda 626 1800^Hatchback, met LPG, <V
'89; Mazda 626 1800 4»
met LPG, '87; Mazda Jn1600 LX 4-drs, met

blauw '87; Mazda 626 ]vj
GLX coupé wit, '85; Mf.
626 1600 LX Hatchback
'84; Mazda 626 1600 4-^groen, '82; Mazda 626
4-drs., zilver '81; Mazda jj

1300 3-drs., grijs '88;^!
323 1300 3-drs., zilver.'

Mazda 323 1300, 3-d'Sj
rood, '87; Mazda 323 1;5

3-drs groen, '87; Mazda$
1300 3-drs., wit, '86; M"ii
323 1300 3-drs, zwart,"

Mazda 323 1300 3-°%
groen, '82; Mazda 323 K

3-drs, groen, 81; MaZ",
323 1600 inj., 3-drs, bft
'88; Mazda 323 1500"j

4-drs, zilver, '88; Mazda'
1500 GLX 4-drs., biaC

'87; Mazda 323 1300
bruin, '87; Mazda 121 1L

3-drs., zwart, '88; Maf(
121 1100 3-drs, wit, '8Ö;
pel Rekord 2 liter, 4-%
met LPG, groen '84; ÜU

Ascona 1600 S Traveil^;
ver '87; Opel Ascona I°%

Travelier blauw '86; Oh
Kadett 1300 4-drs., Clupi
'87; Ópel Kadett 1300K

blauw, '87; Opel KadL
1300 3-drs. bruin '82; VJ
Kadett 1200 3-drs., bfï

'81; Honda Civic 1400^goud, '89; Honda Civic L
Shuttle, donkerrood,
Peugeot 505 4-drs, brf;
84; Peugeot 309, 130^drs., grijs, '88; RenaU'V
GTL, 4-drs, beige, "82'|
troen Visa, 4-drs., wit. ,;

Mitsubishi Colt 1500 Gl-'
drs., autom., spee

rood, '88, Ford Sierra }a
Laser, 3-drs., blauw, ;,,
Ford Escort 1300, 5-^(

beige, '86; Ford Siësta L
3-drs., zwart, '86; VW üf
1600 diesel 3-drs., rooö^
VW Golf 1300 3-drs., S

'85; Lada 1500 4-drs.. ffl
'84; Toyota Corolla, V.i

GL, 5-drs., blauw '86; |S
ta Corolla 1300 GL 5-%

wit, '86; Toyota Corolla \
Coupé beige '82; Nis5?.;

Sunny 1700, diesel, 3-°i(
'87; Volvo 360 GLT , 2 \h

4-drs., groenmetal.. "a
Inkoop-verkoop, inruil. %
rantie, tel. 04498-530:',

tevens APK-keuringsgta.

Koopjes
w.o. bedrijf j

Peugeot 305 bestel **,
uitvoering, bwj.'B4, hee

part ’ 4.600,-. ~,Mercedes Benz 280 &Jaorg. AGAM, bwj.'B3,
airco enz., exclusief r"

’ 24.000,-. „
Inf. 04750-2057 X)Q*

04750-3141Q.^y

Opel Veetra
16i, 4-drs,'B9.

Göttgens Sitta
Haspelsestr.2o, Si«ar

Tel. 04490-16565>^
Te koop gevr. alle rnfVAUTO'S. Schade of <&
geen bezwaar. 045-4j>/

Voor Piccolo's ,
zie verder pagina

Limburgs Dagblad



binnen/buitenland

Adelheid Streidl had geen politieke motieven

'Aanslag op Lafontaine
was niet te voorkomen'

Van onze redactie buitenland

- De aanslag op de minister-president van Saarland,
Oskar Lafontaine (SPD), gebeurde op het moment dat Lafon-
pine samen met de minister-president van Nordrhein-Westfa-er. Johannes Rau, op het podium de dank van de enkele dui-
dden belangstellenden in ontvangst nam. Adelheid Streidl,
?'6 op de tweede rij zat ep al verschillende malen had gepro-

het podium te bereiken, werd door een ordebewaarder
boven geleid om haar bloemen af te geven. Volgens oog-

getuigen gaf ze eerst een bos aan Johannes Rau en wendde
i*lch daarna tot Lafontaine, haalde het mes te voorschijn en
s'ak bliksemsnel diverse malen toe.

dankt zijn leven waar-pijnlijk aan het feit dat het mes
pampte. Civiele orde-bewaarders
l°rtten zich op de vrouw, die we-

,eHloos kijkend, geen woord uit
.r^cht. Later werd bekend dat zij
'ch per taxi naar de hal in Keulena°- laten brengen. Hoe zé het grotelj|es door de controle kon smokke-
lt is nog onduidelijk. Waarschijn-

koesterde niemand verdenking
"Hdat ze bioemen bij zich had. Vol-
les SPD-voorzitter Hans Jochen
°gel was de aanslag niet te voorko-ken.

?.e 42-jarige Adelheid Streidl kon, 'rekt na. de aanslag gearresteerd
orden. Over haar motieven zweeg

j,
e vrouw. Volgens het Keulse blad
Xpress leeft de vrouw gescheiden

v" is zij verpleegster. Haar buren
dat ze aan achtervol-

i r^gswaanzin leed en meermaals(5 1 Wapens heeft gevraagd om zich
Seri mannen te kunnen verdedi-jjjft- Adelheid Streidl zou onder toe-cht van haar zuster zijn gesteld,
adat ze in 1986 werd veroordeeld

i e 6§ens poging tot brandstichting
! l .een tijdje in een psychiatrischer'chting werd verpleegd. Hoewel

woensdagavond een stroom ge-
ruchten op gang kwam dat de
vrouw betrokken zou zijn bij de ex-
treem-rechtse partij Die Republika-
ner, blijkt ze helemaal geen politie-
ke motieven gehad te hebben.
De sociaal-democratische politicus
Lafontaine zou in december bij de
algemene verkiezingen de strijd op-
hemen tegen CDU-voorzitter en
kanselier HelmutKohl. Nadat hij in
januari op superieure wijze de abso-
lute meerderheid in de kleine deel-
staat Saarland had verdedigd, nomi-
neerde zijn partij hem unaniem tot
lijsttrekker.
Oskar Lafontaine, 46 jaar,twee maal
getrouwd en gescheiden, sociaal-
democraat, chemicus, levensgenie-
ter en originele denker, wilde zich.tijdens de regionale verkiezings-
strijd in de deelstaten Noordrijn-
Westfalen en Nedersaksen voorbe-
reiden op zijn volgende stunt: de
greep naar het kanselierschap.

Geboren werd hij in 1943 als zoon
van en Saarlandse bakker. Hij be-
zocht een elitecollege van de jezuïe-
ten. Daarna studeerde Lafontaine
chemie en werd directeur openbaar
vervoer in Saarbrucken. Op zijn 33-
-ste jaar was hij burgemeester van
deze stad. Sinds vijfjaar is Lafontai-
ne alleenheerser in de kleinste
Westduitse deelstaat en vice-voor-
zitter van de SPD. De regeringsza-
ken regelt hij met links. Minder in-
telligente gesprekspartners werken
hem op zijn zenuwen en de 'kleine
Napoleon' kan dan behoorlijk grof
worden. Maar vriend en vijand er-
kennen het machtsinstinct. Binnen
de partij heeftLafontaine altijd voor
opschudding gezorgd. „Oskar weet
nu eenmaal vaak alles sneller en be-
ter", geven intussen ook zijn partij-
genoten toe en daarom zagen ze in
hem de enige man dieeen kans zou
hebbenHelmut Kohl te kunnen ver-
slaan.

9 Oskar
Lafontaine zakte
direkt na de
aanslag inelkaar.
Zijn partijgenoten
zorgden voor de
eerste hulp. De
SPD-voorman werd
vervolgens per
helicopter naar het
ziekenhuis
gebracht, waar een
enkele uren
durende operatie
plaatsvond.

Scandinavische landen houden boot voorlopig af
Balten zoeken vergeefs
oude vrienden weer op

Van onze redactie buitenlanc
STOCKHOLM - Slechts een kleine 50 kilometer scheidt de Estse
hoofdstad Tallin van Helsinki. Een enkele Est is het ooit gelukt
om 's winters over deFinse Golf naar het vrije Finland te schaat-
sen. De oversteek is onder Gorbatsjov een stuk gemakkelijkerge-
worden, maar de Scandinaviërs houdende boot nog af. Dit merk-
te deLitouwse premier Kazimiera Prunskiene de afgelopen week
tijdens haar rondreis in Noorwegen, Denemarken en Zweden.
Zelf sprak ze bij haar terugkeer maandag nog van een succesvolle
reis, omdat zij overal als een buitenlands staatshoofd werd ont-
vangen. Maar politieke steun of brandstof voor het afgeknepen
Litouwen zat er niet in.

Sinds het IJzeren Gordijn dwars
door de Oostzee snijdt, leven de
Balten en de Scandinaviërs in
een soort LAT-relatie. Het
rooms-katholieke Litouwen
staat nog het verst van het over-
wegend lutherse Noord-Europa
en is meer gericht op Polen,
waarmee het een eeuwenoude
haat-liefdeverhouding heeft.
Daarentegen hebben de Esten
door de jaren heen nog het meest
contact onderhouden met de
Finnen. Zij zijn verwant in taal
en cultuur, en de Finse televisie-
programma's zijn voor de Esten
altijd een essentieel venster op
het Westen geweest.

eeuwen in het Russische rijk,
waar zij tot in deze eeuw met
weemoed teruggedachten aan de
'goede oude Zweedse tijd.
Met de onafhankelijkheidsstrijd
van de Balten in 1919 leefde de
oude band nog even op toen
Deense vrijwilligers en een Fins
legioen in Estland meevochten
tegen het Rode Leger. Maar voor
de Baltische plannen van een po-
litieke en militaire unie hadden
Finland en Zweden geen,belang-
stelling. Zij wilden zich niet inla-
ten met de koude oorlog tussen
Polen en Litouwen over het bezit
van Vilnius, dat door Polen was
bezet. Het bleef gedurende het
interbellum bij culturele en eco-
nomische contacten, en goedko-
pe vakantietripjes voor Zweden
en Finnen naar de kusten van
Letland en Estland.

Maar terwijl de Esten hongeren
naar contacten met het Westen,
komen de Finnen vooral om hun
dorst met goedkope drank te les-
sen in* de Sovjetunie. Dagelijks
meert de 'Georg Ots' in Tallin
aan met 'wodka-toeristen' uit
Helsinki. Wanneer die van het
zuipen niet meer op hun benen
kunnen staan spreken de Esten
liefkozend van hun 'viervoetige
broeders' uit het noorden.

De Sovjetunie annexeerde de
Baltische staten in 1940 en her-
overde het gebied in 1944 op de
Duitsers. Daarna werd in de
Scandinavische landen weinig
meer gesproken over de onaf-
hankelijkheid van de Balten.
Noorwegen en Denemarken
haddenzelf net een buitenlandse
bezetting meegemaakt en erken-
den de inlijvingvan de Baltische
staten niet, maar richtten zich via
de NAVO meer op de Atlanti-
sche Oceaan dan op de Oostzee.
Het neutrale Finland keek wel
uit om zijn grote Sovjetbuur te-
gen de haren in te strijken met
kritische opmerkingen, over de
onderdrukking van de Balten.

Eeuwenlang gingen de banden
tussen de Oostzeevolkeren veel
dieper dan deze alcoholischever-
broedering. De Denen vestigden
zich in de 13e eeuw al in Estland.
Na hen beheersten de Zweden
vanaf, de 16e eeuw grote delen
van Estland en Letland, totdat zij
in 1721 na de Noordse oorlog
doortsaar Peter deGrote werden
verslagen. Daarop verdwenen
Estland en Letland voor twee

„Er is nu een vreemde tegenstel-
ling in de Scandinavische hou-
ding ten opzichte van de Balti-
sche staten", meent de Zweedse
politicoloogKristian Gerner. „In
de publieke opinie, de oppositie-
partijen en de pers is veel sympa-
thie voor de Balten. Maar de re-
geringen blijven achter, die blij-
ven zeer voorzichtig."
De Zweden hebben niet op hun
regering gewacht om de banden
met de Balten weer aan te halen.
Elke maandag komen duizenden
Balten en Zweden in 20 steden

Zweden ving in 1945 zon 25 a
35.000 Esten en Letten op die
zich goed hebben weten te inte-
greren in de Zweedse samenle-
ving. De Letse Laila Freivalds
heeft het er zelfs tot minister van
Justitie geschopt. Toch was
Stockholm er in 1940 als de kip-
pen bij om de annexatie te erken-
nen en de Baltische ambassade-
gebouwen en goudvoorraden
aan Moskou over te dragen, om
de handelsbetrekkingen met de
Sovjetunie maar niet in gevaar te
brengen.

Stockholm. „Jarenlang hebben
de Zweden zich druk gemaakt
over de Derde Wereld, nu mer-
ken ze via de televisie dat die
Derde Wereld aan de andere
oever van de Oostzee begint. Het
is een mengeling van betrokken-
heid bij wat er in het Balticum
gebeurt, en schuldgevoelens dat
ze er zolang niets aan hebben ge-
daan."
Een soortgelijkereactie is in Fin-
land nog niet te bespeuren, ook
al is de aandacht voor het Balti-
cum daar eveneens sterk toege-
nomen. „De Finnen zijn sterker
in het verdringen van zulke poli-
tiek-psychologische dilemma's",
vindt Estam. „De Balten zijn rea-
listisch genoeg om van hen niet
al te veel te verwachten. Maar als
de Litouwse toestanden zich in
Estland herhalen verwacht ik
ook in Finland een sterke reac-
tie."
Politieke reacties zijn vooralsnog
uitgebleven, hoe hard de opposi-
tiepartijen ook te keer gaat tegen
het 'slappe en laffe' Baltische be-
leid van de sociaal-democraten
in Zwedenen de centrum-rechts-
en in Noorwegen. Het voorstel
omEstland en Letland een waar-
nemersstatus te bieden bij de
Noordse Raad van Scandinavi-
sche landen heeft dan ook wei-
nig respons gevonden. „Waarom
zouden we dan niet dezelfde sta-
tus aan Schotland of Schleswig-
Holstein bieden? Dat zijn ten-
slotte ook onze buren", smaalde
een Zweedse diplomaat hier-
over.
Toch neigt ook Zweden nu tot
een hardere houding. Steeds va-
ker nemen regeringsfunctiona-
rissen de term 'recht op zelfbe-
schikking' in de mond als ze het
over de Baltische staten hebben.
Bij een top van de Noordse Raad
vond Stockholm een door de De-
nen opgestelde protestnota te-
gen de blokkade van Litouwen
zelfs te slap. De nota werd uitein-
delijk door een Fins veto geveld.

voor sympathiebetogingen bij-
een. Tientallen Zweedse ge-
meenten hebben een dorp in Est-
land of Letland 'geadopteerd.
Op cultureel, agrarisch, econo-
misch, ecologisch en andere ge-
bieden hebben de contacten zich
stormachtig ontwikkeld.
„Onder de Zweedse bevolking is
nu een dramatische ommekeer
in de houding ten opzichte van
de Baltische staten, die wordt
versterkt door de ontwikkelin-
gen in Litouwen", aldus Jüri Es-
tam, een Estse journalist in

„Als de situatie in Litouwen ver-
der escaleert en overslaat naar
Estland en Letland ontstaat er
een grotere mobilisatie onder de
Scandinaviërs voor de Balten, en
zullen deregeringen wel moeten
volgen", meent Gerner. „Zweden
wil voorlopig de diplomatieke
achterdeur gebruiken en de in-
formele banden op laag en niet-
gouvernementeel niveau", aldus
Estam. „Maar tegelijk lijden
Stockholm en Oslo aan een soort
'Camp David'-complex: ze willen
graag bemiddelen tussen Vilnius
en Moskou."

"Premier Kazimiera
Prunskiene wordt door
de Deense parlements-
voorzitter Clausen op het
vliegveld vayi Kopenha-
gen, evenals in alle ande-
re Scandinavische lan-
den, hartelijk welkom ge-
heten. Maar economische
en politieke hulp heeft ze
echter nog niet gekregen.

Eerdere aanslagen
op Duitse politici

In de afgelopen de-
cennia werden meer-
dere aanslagen op
Duitse politici ge-
pleegd.:
- 10 februari 1970:
Uit Munchen krijgt
de toenmalige kan-
selier Willy Brandt
een pakje met zout-
zuur en nitraat toe-,
gestuurd.
- 24 september 1970:
een 22-jarige student
valt Brandt op straat
aan wegens diens
Oost-politiek. De
kanselier loopt al-
leen een paar klap-
pen op.
- 19 oktober 1973:
President Gustav
Heinemann (SPD)
wordt neergeslagen
door een met een
mes gewapende
man.
- 30 november 1974:
De RAF vuurt via de
saunadeur in het
huis van de CDU-
penningmeester
Walther Leisier
Kiepp drie schoten

af. De politicus
wordt niet getroffen.- 27 februari 1975:
De Westberlijnse
CDU-voorzitter Pe-
ter Lorenz wordt
ontvoerd door leden
van de terroristische
groep 'Tweede juni.
Hij komt een week
later vrij, nadat vijf
ledenvan de Baader-
Meinhofgroep uit de
gevangenis worden
ontslagen.
- 4 april 1975: Een
buschaffeur valt
CDU-voorzitter Hel-
mut Kohl aan. Kohl
overmeestert de man
persoonlijk.- 11 mei 1981: De li-
berale minister van
economische zaken
van Hessen wordt in
zijn bed doodge-
schoten. De 'Revolu-

tionaire Cellen' eisen
de moord op.
- 10 oktober 1986:
Gerold von Braun-
muhl, een van de
naaste medewerkers
van minister Gen-
scher, wordt voor
zijn huis in Bonn
doodgeschoten. Het
RAF-commando 'In-
grid Schubert'
claimt de moord.- 19 september 1988:
Staatssecretaris
Hans Tietmeyer (fi-
nanciën) ontkomt ter
nauwernood aan de
dood als terroristen
in Bad Godesberg
bij Bonn het vuur
openen op zijn
dienstwagen. Het
RAF-commando
'Chaled Aker' zegt
de aanslag te hebben
gepleegd.

Alleen maatregelen bij serieuze bedreiging

Nederlandse politici
nauwelijks beveiligd

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - In Nederland worden
politici nauwelijks beveiligd. Alleen
als er sprake is van een serieuze be-
dreiging, neemt de overheid extra
veiligheidsmaatregelen. „Een politi-
cus moet vrij rond kunnen lopen.
Anders kan hij zijn werk niet doen.
Hij kan toch niet in contact komen
met de burger als er voortdurend
lijfwachten achter hem aan lopen",
aldus G. Lörtser van de Rijks Voor-
lichtingsdienst.

De discussie over de beveiliging
van Nederlandse politici is opnieuw
opgelaaid nadat woensdagavond de
SPD-politicus Lafontaine in West-
Duitsland op een verkiezingsbijeen-
komst is neergestoken en zwaar ge-
wond raakte. De motieven van de
vrouwelijke dader zijn nog volstrekt
onduidelijk.

Chauffeur
In Nederland worden alleen veilig-
heidsmaatregelen genomen voor
politici als er extreem gevaar dreigt.
Uit het voorval in Duitsland blijkt
opnieuw dat de meeste aanslagen
onvoorspelbaar zijn. Lörtser: „Er
blijven altijd gekken rondlopen,
daar is geen enkele bescherming te-
gen opgewassen. Neem de presi-
denten in de Verenigde Staten. Die
worden extra goed beveiligd, maar
Kennedy is vermoord en op Reagan
is ook een aanslag gepleegd."

In Nederland wordt een minister
deels beschermd door een persoon-
lijke chauffeur die bepaalde be-
voegdheden heeft. Dat is een mini-
male bescherming die altijd geldt.
Bij grote activiteiten in het land
worden in overleg tussen de minis-
teries van Algemene Zaken, Bin-
nenlandse Zaken en Justitie extra
maatregelen genomen. Dan wordt
in de desbetreffende gemeente waar
de minister op bezoek gaat de poli-
tie gewaarschuwd.

Incidentele maatregelen voor de be-
veiliging van ministers zijn vol-
doende, meent Lörtser. In Neder-
land komt het nauwelijks voor dat
bewindslieden persoonlijk worden
bedreigd. „Daarom lopen ze zo
frank en vrij op het Binnenhof
rond", aldus Lörtser.

Verder kunnen de ministeries op
eigen initiatief actie ondernemen en
de politie inschakelen als men pro-
blemen verwacht. Datzelfde geldt
voor politieke partijen bij congres-
sen en manifestaties. Dat gebeurt'
echter maar heel zelden.

Overigens wordt momenteel een
onderzoek gehouden naar de uit-
breiding van de veiligheidsdienst
van het koninklijk huis. Hoeveel
mensen deze diensttelt, wil de RVD
niet zeggen. Wel dat de uitbreiding
noodzakelijk is en zo goed als zeker
'groen licht' krijgt.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
Zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

I .
(ADVERTENTIE)

5 &6 mei
VOICES EXTRAVAGANZA
Hoogtepunt van het

Voices Festival in
Mccc Maastricht

ismNCRV&BRTTV

ZATERDAG 5 MEI
14.00 UUR

MONTEZUMAS
REVENCE

THE OOM MAWMAW
THE MELLOYDS

18.00 UUR

VOCEM
20.00 UUR

CHANTICLEER
CANTABILE

ZONDAG 6 MEI
14.00 UUR

CLOSE UP
VOCAL EASE

MATHILDE SANTINC
fit ENSEMBLE

18.00UUR
PECGY LARSON BAND

20.00 UUR
sweet honey
in the rock

The swincle singers

vrijdag 11 mei
'Voices in WorldMusic'

20.15 UUR

A CUMPACNIA
Volksmuziek uitCorsica

LE MYSTÈRE DES
VOIX BULCARES
Hetkoor met de stalen stemmen

toegang Sen 6 mei:
middag of avond:’ 40,-

-'pauzeconcert' (18.00 uur)’ 15,-
-hele marathon:’ 75,-
-toegang 11 mei:’ 30,-

-(QJP/Pas6s geldig aan de zaalkassa)

kaartverkoop enfolders:
alle VVV-bespreekbureaus

S*adschouwburg Maastricht: 043-293828
en op5, 6,11 mei kassa MECC

(Voicesfestival" mS*
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Auto's
Meer geld voor uw auto.
Gpen 18,5% BTW. Autobe-
mwdeling, "Centrum" vraagt
voortdurend APK-gekeurde
/«TOMOBIELEN. 045-
-2f7395 b.g.g. 04459-1665.
"Tfe koop Triumph SPITFIRE
1800 TC in perfecte origine-
ie conditie, bwj. 79. Tel.
.M5-319204.
dOLF D 78 ’ 950,-; Ascona
78 ’ 650,-; Ford 78 ’ 450,-
Lada '81 ’850,-; Renault 4
'80 ’450,-; Charade '80/jgso,-, APK. 04499-3398.
Tfk. Seat IBIZA L, i.z.g.st.bj-j. '86, kl. wit, APK 3-'9l.
-fel. 045-351816.

3! koop MERCEDES 300
esel bwj. 12-'B2, m. '83,

pf. ’10.450,-, i.g.st. Tel.
045-272773.
Te k. Hyundai PONY 1200
L{ bwj.'B3; Mazda 323 aut.
b*vj.7B; Peugeot 305 GL
bwj.79. Brugweg la, Pey-
Efeht. Tel.: 04754-86213.
Qombies: Ford Sierra 2.0 CL
srbak, '87; Mitsubishi Lan-
cer Diesel '87; Opel Kadett
diesel 5-drs. '87; Opel Re-
kbrd 2.0 S autom. st.bekr.
M'B4; Taunus 1.6 Bravo '82.
Atoto Limburg, Stem, 04490-

Te k. CITROEN GSA X3,
bWj. '81; Citroen G special,bjw. '80. Pr. ’ 600,- voor al-
lebei. Tel. 045-323788.
.{ito LIMBURG biedt aan:
Mercedes 300 E autom., '86
Mercedes 190 okt. '87;
EÉVIW 730 i autom., '87;
BMW 518i, '86; Opel Omega
2|oi '87; Citroen CX 22 TRS
'87; Volvo 240 GL '87; Fiat
O-oma 2.0 CHT '87; Ford
Sierra 2.0 Sedan '88; Mazda
6Ê6 2.0 GLX HB 12 V, '88;
Ford Scorpio 2.0 GL '86;
Fjprd Sierra 1.8 CL '87; Ford
Orion 1600 '88; Ford Escort
1(100 CL '86; Ford Escort
1600 Bravo '83; Ford Escort
1$ GL '83; VW Golf diesel,
WB7; VW Golf GTS '83;
VBI Passat 13 CL '83; Audi
80" 1.8 '88; Audi 80 CC '85;
4idi 100 CC '82/'B3; Re-
nfeult 25 GTS '84.85; Mazda
6^6 Coupé, '86; Mazda 626
2jo GLX HB, autom. '86;
Mazda 626 1.6 LX HB '84;
Mazda 323 LX HB '86; Nis-sen Stanza HB '85; Opel
Kfedett 1.6 HB diesel '85;
(iel Kadett 1.2 S HB '84;
Cjpel Kadett 1.8 S HB '87;
qpel Ascona 1.6 S autom.
'84; Opel Corsa 1.3 S, Luxus
'83; Fiat Regata 85 S, '87;
Fjat Ritmo 70 CL '87; Fiat
PJanda 45 CL ;'B6; Fiat Re-
gfeta 100 S '84; Citroen BK
1900 diesel '86; Mitsubishi
dalant 1.6 GL '87 Austin
Maestro 1300 Luxe '85;
Peugeot 604 GTI autom.,
'34; Lada Samara 1300 GL
'87; Zastava Yugo 55 GTL,
bruin, 3-drs. '83. Inruil auto
eh motor natuurlijk mogelijk.
Mscrete financiering tot
IPD% mogelijk. Uw ver-
trouwd all-round automo-
bielbedrijf: Auto Limburg,Mauritsweg 126, Stem
(rjaast Superconfex). Tel.
04490-38474.
Tëk. Ford FIËSTA, 78, APK
4f'9l, ’700,-, Koningswin-
k^lstr. 25, Valkenburg.
Tfe k. SUZUKI SJ4IO, bwj.
'_S, wit, geel kent. Vr.pr.
’14.350,-. 045-728014.
KpOPJE Alfa Romeo Giu-
li«tta 1.6 bwj. '81, ’ 1.850,-.
0J.490-33190.li koop Alfa ROMEO 33
Ij3, 1e eig., 78.000km, bwj.Bj'B6, in uitst. st., pr.n.o.t.k.
Tfel. 045-316769.
Tfe k. ALFA Sud, 1.5, bwj.
'(Jl, vraagprijs ’400,-. Tel.
OJIS-216373.
Tfe koop BMW 323 I, 6-'B4,
vtel extra's. Geen tel. ml.
Meezenbroekerweg 124,
Heerlen.
BMW 728 met LPG inst.,
APK tot '91, radio-cass.,
trekh., leuke auto, bwj.'Bo,
’3.250,-. Tel. 045-323178.
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, blok 318,
100%, APK 04-'9l, vr.pr.

’ 1.200,-. Tel. 045-226589
Te koop CITROEN CX 2000
Athena, met LPG, bwj. 7-
82, pr. ’3.000,-. Tel. 045-
-219735. Palmstraat 22,
Heerlen, na 18.00 uur.
Te k. CITROEN GSA-Break
bwj.'Bl, APK tot6-'9l, i.g.st.
pr. ’1.650,-. Koekoeksstr.
11, Heerlen-Nrd. Tel. 045-
-218386.
Citroen VISA Super E '83, 4
cyl., APK 4-'9l, met steek-
proef, ’2.750,-. Tel. 045-
-225913.
Te k. CITROEN BK basis,
1988, 40.000 km, wit, voll.
gar. Autobedr. van Leeuwen
Strijthagenweg 129, Kerkra-
de. 045-453355.
CITROEN BK diesel Van,
bwj.'B6, tel. 04759-1028.
Daihatsu CHARADE CX 1.3i
16 kl., 5-drs.," bwj. 5-'B9, in
nw.st. 14.000 km, veel ex-
tra's, ’ 18.950,-. Tel.
04406-14429.
DAIHATSU Charade XTE-5
bwj. '81, APK gek., vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-220482.
DATSUN Sunny met APK,
1981. Tel. 04492-2738.
Datsun CHERRY Coupé
bwj. '81, gave auto, vr.pr.
’2.100,-. 045-462480.
Schade Ford SIËRRA Se-
dan, bjw. 1989, rijbare zij-
schade, ’ 14.250,-; schade
Ford Fiësta 14i CL, bwj. 23-
-290, rijbare zijschade,
’13.250,-. 04490-54074.
Te k. Honda ACCORD, bwj.
79, APK-gek. ’600,-. Ford
Tpunus, bwj. 79, APK gek
tdt '91, ’ 600,-. 045-219253/
213456.

INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572. I
Te k. GEVRAAGD auto's en 'bedrijfsauto's, schade of de- 'fect geen bezwaar, ook 'sloop. Tel. 045-720200 ;
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg :3, Maastricht. 043-634978. j
Te koop onder gar. en servi-(
ce, div. gebr. automobielen: (
VW Golf 1300i, 1989; VW
Golf 1300, Mahattan 1988; '■VW Golf turbo diesel 1985; I
Audi 80 LS 1800 S, t.'BB;
Samba Carbiolet 1983; Seat .
Marabella 1987; Operl Ka- ■dett GSi, div. extra's, 1986; ;
Opel Corsa, 1984; Opel As- ,
cona 16 S, 1984; Opel Man- j
ta 2.0 GTE, 1982; Opel :
Manta 2.0 GSi, div. extra's, ,
1984; BMW 320 6 cyl., !
1981; BMW 318 4 cyl, 1800

_
cc, 1980; Ford Siërra 1.8,
1985; Ford Fiësta 1.6 D,'B7; .
Ford Escort 1300 laser, 4 i
drs., 1984; Ford Escort 1600 :
Laser, 1986; VW Golf GTi, |
1981; MG cabriolet 1977. ,
Inr.fin. gar. Autohandel
FRANKEN V.0.F., Ganze- ■weide 59, Heerlen. Tel.
045-216475 'ESCORT type 13L 5-drs. \
'83, zeldz. mooi, Kerkrader- ■weg 166, Heerlen.
Te koop FIAT Argenta 2000,
bwj. '83, i.z.g.st., vr.pr. \f 3.350,-. Tel. 04490-27521
Fiat UNO 45 S, '87, 5-versn.
pr. ’ 10.900,-. Tel. 04454-
-2002. i
Te k. Fiat PANDA 45, eind :
'83, kl. wit, APK, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 5.150,-, 04490-39127.
Ford ESCORT 1600 GL 5- I
drs., 5-bak, schuifdak, '84, i
’11.500,-. Tel. 045-721268 j
Ford ESCORT 1100 L wit, :
'83, 5-drs., 5-bak, '84, \

’ 8.500,-. Tel. 045-721268. j
Ford SIERRA 1600 L '83, i
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 FIËSTA 1100 De Luxe,
mcl. trekhaak, APK, bwj. '80,
vr.pr. ’2.450,-. Willem De
Rijkestr. 11, Kakert-
Landgraaf.
Te koop Ford ESCORT
1100GTA, i.z.g.st., bwj. '83, 'vr.pr. ’5.750,-. Naar 18.00
uur Tulpstraat 112, Vaesra-
de-Nuth;
Te koop FORD Escort bwj.
'85, 1600 D div. extra's, in-
ruil mogel. 04498-53498.
Te koop Ford FIËSTA 77, i.
z.g.st., APK 4-'9l, vr.pr.
’1.350,-. Tel. 045-727779
na 18.00 uur.
Te koop FIËSTA L bwj. laat
78, i.z.g.st. Kling Bemden
33, Brunssum.
Te koop Ford ESCORT
XR3i '85, rood, 51.000 km,
evt. ruilen tegen Suzuki 413
of Sanurai soft-top. Vrede-
str. 10, Heerlen. 045-
-410243 na 18.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1300L,
79, APK april '91, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-451750.
FORD Fiësta 1100 bwj. 78,
grijsmetallic, pr. ’ 950,-. Tel.
045-325671.
Ford ESCORT 79, Fina
tankstation Bodemplein,
Brunssum.
Te koop Ford SIERRA 2.3 D
GL bwj. '83, 5-bak, stuurbe-
krachtiging, schuif-kantel-
dak, ml. 045-259889, vrij. na
16.00 uur en zat.
Ford TAUNUS 2 GL 1978, 6
cyl., 4-drs., goede banden.
APK febr. 1991, techn.
100%, 045-314373.
Te k. zeer mooie 5-drs. Ford.ESCORT 1300 L, blauwmet.
t.'Bl, APK gek., vr.pr.
’3.950,-. Zandkuilenstr. 11,
Hoensbroek
Te k. Ford SIERRA 1.6 L,
bwj.'B4, kl.wit, 5-drs., LPG,
radio, trekh., i.z.g.st., getint
glas, ’ 8.500,-. Piet Heinstr.
22, Geleen.
Te k. Ford FIËSTA XR2,

; bwj. nov.'Bl, ’6.250,-. Tel.
045-216882.
FORD Transit diesel bestel
'85, tel. 04759-1028.. Te k. Honda CIVIC bwj.'Bo,

; pr. ’ 1.750,-, tel. tussen 14
en 16 u. 045-461014.
Wegens vertrek naar Ameri-
ka 2-kleurige HONDA Aero-. deck 2.0 I a.b.l. Vraagprijs

’ 20.950,-. 045-444243.
Te k. Honda CIVIC, bwj.79,
vr.pr. ’ 1.500,-. Burg. Slan-. genstr. 54, Hoensbroek

■LADA 1200 wit '85,

’ 2.750,-. Tel. 045-721268.. Te k. Lada Niva JEEP, bwj.
78, wit, met bullbar, sunroof
en trekhaak, i.z.g.st. APK
'91, pr. ’2.500,-. Inl. 045-
-716526 b.g.g. 713546.

'LADA 1200 S, bwj. juni '88,
1km.st. 16.000, vr.pr.

’ 6.500,-. Tel. 045-729206.
LANDROVER V 8Pick-Up,
mech. nw., km.st. 57.000,
bwj. 79 te bevr. 045725734
MAZDA 626 Coupé, met
LPG-inst., APK gek., bwj.'B2
kl. goudmet., perf. goede
auto, ’2.650,-. Tel. 045-
-323178.
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. 04450-1é37, na
18.00 uur.
Te koop MAZDA 626 HB 2.0
GLX autom. bwj. '84, vr.pr.

’ 10.500,- i.g.st. Brandhof-
str. 34, Landgraaf. Tel. 045-
-317771.

Te k. MAZDA 323 autom.,
bwj.77, APK 4-'9l, vr.pr.

’ 750,-. Tel. 045-228236
Te k. MAZDA 323 hatch-
back, bwj. '83, i.z.g.st., tel.
04492-4975.
MAZDA 323 automatiek, 4-
drs. nw. mod. '81, i.z.g.st.,
’2.950,-. 045-316940.
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
Te k. i.z.g.st. MERCEDES
240 D, aut. bwj. 78, motor
gerev. APK tot '91. Steen-
koolstr. 1, Hoensbroek.
Te k. MERCEDES 190 E,
bwj. nov. '85, div. extra's.
Tel. 045-217915. na 17 u.
Te k. MERCEDES 300 D
’2.500,-, motor 100%. Tel.
045-324129 na 17.00 uur.
Te k. MERCEDES 190 D,
bwj. '85, km.st. 104.000, div.
extra's, mr. mogel. 04498-
-53498.
Mitsubishi LANCER 140,
bwj.'Bl, APK'9I, 4-drs.,
zeer goede auto, ’ 2.350,-,
tel. 045-323178.
Mitsubishi GALANT T Diesel
'81, APK 26-1 -'91, 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. j_

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.
Sport. Mitsubishi SAPPORO
2000 GSR '80, APK '91, i.z.
g.st., evt. ruil Golf D. Tel.
045-713883.
SPACEWAGON Mitsubishi
M. '85 i.z.g.st., vr.pr.
’14.500,-, 045-719746 vr.
na 18.00 u., za. na 10.00 u.

Te koop PORSCHE 928,
bwj. 79, kl. rood, in nw.st.,
mr. mog. Vr.pr. ’34.500,-.
Broekstraat 8, Obbicht. Tel.
04498-55824.
PORSCHE 924 met Targa-
dak, zw.met., 78, in nw. st.,

’ 12.500,-. 045-325144.
Opkn. RENAULT 18 GTL,
bwj.'Bo, APK 09-'9O, ’ 500,-
P. Schunckstr. 778, Heerlen
Te k. RENAULT 5, Parisien-
ne uitv., bwj. 15-10-'B2,
APK tot 15-10-90, vr.pr.

’ 3.900,-. Tel. 04454-2092.
Te koop RENAULT 4, bwj.
'82, APK, i.g.st., vr.pr.

’ 1.400,-. Tel. 04405-3664.
Te koop ROVER 2600 i.z.g.
st., type '83, APK 4-'9l,
LPG, vr. pr. ’2.250,-. Te
bevr. Dorpsstr. 73, Bingel-
rade. Tel. 04492-1835.
Te k. Suzuki ALTO bwj. '82,
i.z.g.st., APK 4-'9l,
’3.300,-. Tel. 045-440339,
na 16.00 uur.
Te k. TOYOTA Carinna bwj.
'82, diesel, in prima staat.
Tel. 04498-53575/59351.
Te k. TOYOTA Tercel, 3-drs
bwj. '84, APK t/m 4-'9l, als
nw. pr.n.o.t.k., 043-436920
na 17.00 uur.
Toyota COROLLA Coupé
79, APK 3-'9l, ’ 900,-. Van
Meertenstraat 20, Kerkrade.
Te koop Toyota COROLLA
bwj. 77, APK2-'9l, ’475,-.
Tel. 045-257900.
Te koop Toyota CELICA t.
1.6 ST Coupe, kl. grijsmet.,
bwj. '82, veel extra's, kl. de-
fect aan motor, t.e.a.b. Tel.
04450-1895.
TOYOTA Celica 2.0 1., bwj.
'82, zwart, Wolf race-velgen
electr. schuifd. APK 4-'9l, vr
pr. ’ 6.750,-, 045-229310.
Te k. Toyota STARLET, bwj.
'80, 1e eig., nw. APK, zeer
mooi, vr.pr. ’ 2.750,-. Zand-
kuilenstr. 11, Hoensbroek.
VW GOLF GTi wit, bwj. '85,
i.z.g.st. ’ 16.500,-. Tel. 045-
-721268.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Morgen gebeurt het bij
GÖTTGENS - SlTTfiRD
Gebruikte auto's voor
extra lage prijzen!
■ Gw voordeel tot

f 5QOO,-
Mitsubishi LANCER 1600
EL, 04-'B6, 38.000 km. gel.,
beigemet., in nw.st. Tel.
04490-34411
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
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
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 ASCONA B bwj.'Bo,
LPG-inst. Tel. 045-464184
Mooie Opel KADETT HB
1200 S, in nw.st., ’3.250,-.
Vliegveldweg 62, Beek.
KADETT City 1977, APK 5-
91, ’1.200,-. Tel. 04490-
-269J79.
Te k. Opel KADETT 5-drs.
bwj. '86 z.g.a.n., van part.
Tulpstr. 57 Vaesrade-Nuth.
Te koop Opel KADETT bwj.
78, APK '91. M. Trompstr.
24, Landgraaf, 045-410754
Stationcar Opel KADETT 12
S '80, 5-drs., APK4-'9l, vr.
pr. ’ 2.650,-. 045-322619.
Te koop Opel KADETT Die-
sel bwj. '83, APK 5-'9l, als
nw. ’4.950,-. 045-316940.
Te koop Opel KADETT 1300
N HB bwj. '81, bruin, vr.pr.
’2.750,-. Tel. 045-221578.
Opel Kadett AUTOMATIEK
1.6 S Grand Luxe, 5-drs.,
58.000 km, bwj. '85, in opti-
male st. Koningsweg 37,
Kerkrade. Te|. 045-455432.
Te k. Opel REKORD, bwj.
77, pr. ’700,-. Tel. 045-
-323788.
Te k. Opel CORSA 12S,
hatchback, bwj.'B4 met APK
zeer mooie auto ’ 7.950,-.
Tel. 04406-14307.
Opel KADETT HB 1.3 S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, ’ 3.900,-. 045-721660.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
77, APK gek. mrt.'9l, sport-
velg. en nw. band., vr.pr.
’1.500,-. Burg. Slanghen-
str. 54, Hoensbroek
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.
PEUGEOT 205 GR '84, s-
drs., blauwmet., auto verk. i.
z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-444014, na 18.00 uur.
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 504DFam '80,
tel. 04759-1028.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. GOLF 18i, autom., bwj.
'89, kl. blauwmet., stuurbekr
sportvelgen, en kat., km.st.
2.900, ANWB keuringsrap.
pr.n.o.t.k. mr. mog. 043-
-436920 na 17.00 uur.
Te koop GOLF Diesel bwj.
okt. 79, 1 jr. APK, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 04405-3783.
Te koop VW GOLF 1.6 GX
bjw. '83, kl. donk.met.groen.
Tel. 045-317426.
VW BUS 2.0 met ruiten, grijs
kenr., '81, pr. ’2.750,-; VW
Pick-Up dubb. cabine, LPG,
'81 ’ 3.500,-. Garage Kevin
Kerkrade, Beitel 6A. Tel.
045-421741.
Te k. VW PASSAT MX, bwj.
79, LPG, APK 5-'9l, i.z.g.st

’ 1.650,-. Tel. 045-230346.
Te k. VW PASSAT, type 79,
APK 7-'9O, pr. ’ 600,-. Mid-
delste Wehr 46, Hoensbroek
VW GOLF i.z.g.st. kl. grijs,
pr. ’1.500,-, APK 1-'9l. G.
Flinckstr. 45, Heerlen.
Te k. VW KEVER Cabriolet
Speedstart, bwj. 73, Ferrari
rood, wit dak, APK tot 4-'9l,
’11.500,-. 04490-24273.
Te k. VW-KEVER 1600 cc,
bwj.76, in uitst. staat,
’2.650,-. Tel. 045-419136.
Te k. GOLF diesel met Pul-
man bekl., i.z.g.st., bwj. 79,
Trichterweg 125, Treebeek/
Brunssum.
Te k. GOLF 1300, bwj. '87,
km.st. 37.000, donk. grijs,

’ 15.500,-. 045-312689.
Te k. VW-GOLF cl. diesel,
bwj.'B4 n.m., 5-gang, kl.wit,
i.z.g.st., 3-drs., ’9.750,-,
Middenveld 12, Urmond.
VW GOLF 1.6 SC, m. '82,
APK, sunroof, zeer mooi,

’ 5.750,-. Tel. 045-454087.
Te k. VW Golf C. Diesel
1985, kl. rood, div. extra's,
i.z.g.st. ’ 10.500,-, te bevr.
Spoorstr. 72, Geleen.
Te k. GOLF diesel, bwj. '81,
APK-gek, i.z.g.st. Tel. 045-
-225317/226478.
Diverse VW GOLF diesels,
tel. 04759-1028.
VOLKSWAGEN Bestelau-
to's, tel. 04759-1028.
Van Volvo-medewerker
VOLVO 440 GL, rood, bwj.
'89, mcl. ace. 045-410343.
Van Volvo-medew. t.k.
VOLVO 440GLT donkergrijs
bwj. 5-'B9, ’27.000,-. Km.
st. 16.000. 04498-56986.
Volvo STATIONCARS: Vol-
vo 740 GLE automaat sta-
tioncar, LPG, metallic lak,
stereo, 1987; Volvo 740 GL
Turbo Diesel, stationcar
1987; Volvo 740 GL Station-
car LPG, metalliclak 1987.
Volvo A. Klijn, De Koumen
7, Hoensbroek, 045-220055
Volvo 340 wit, 1400 cc 1985,

’ 8.950,-; Volvo 340 blauw,
5-drs., 1984, ’ 6.950,-; Vol-
vo 360 grijsmetallic Sedan
1987, ’ 16.950,-; Volvo 340
DL Sedan diesel 1985,

’ 10.950,-. Volvo A. KLIJN,
de Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
Te koop VOLVO 740 GL
Diesel, bwj. '85, kl. antraciet,
5-bak, 1e eig. Vr.pr.

’ 18.500,-. Inr. mog. Broek-
straat 8, Obbicht. Tel.
04498-55824.
VOLVO 244 DL gas, bwj.79
vr.pr. ’ 2.500,-. Tel. 04492-
-1038 of 06-52980935.

VOLVO 480 ES inj. turbo
uitv., bwj.'B6, wit. Peschstr.
27 Geleen.
Te k. VOLVO 340, automaat
vaste pr. ’ 1.500,-. Tel.
045-228076 na 15.00 uur.
VOLVO 142, bwj. 1974, voor
liefh., prijs n.o.t.k. Tel.
04490-54381 of 43611.
T.k. VOLVO 66 autom. bwj.
'81, APK 5-'9l, km 38.000,

’ 1650,-. 045-453572 .
Te koop VOLVO 345 GLS
bwj. '81, tel. 045-422089.
Nissan Bleubird 2.0 SLX s-
drs. '89; Nissan Sunny 1.6
SLX 5-drs. '88; Nissan
Cherry 1.7 DX Diesel '85;
Nissan Sunny 1.3 LX 4-drs.
'87; Honda Civic 1.3 De Lu-
xe '87; Citroen BK 1.4 '86;
Citroen BK 1.4 E '88; Re-
nault 5 TL '85; Opel Kadett
1.2 LS '86; Lada 1200 S '88;
Lada 2105 1.5 '86; Lada Sa-
mara 1.3 '87. Autobedrijf
CHIARADIA, Trichterweg
122, Brunssum. Tel. 045-
-212843.
VW GOLF '80 speciale uit-
voering ’3.900,-; VW Golf
D 79, ’ 3.600,-; Honda Ci-
vic automaat '80, ’2.900,-;
Renault Fuego GTL '81
’3.900,-; Mitsubishi Galant
'80 ’1.950,-. Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-.
Landgraaf, tel. 045-311078.
Seat Marbella '88; Opel Re-
kord Stationcar 2 liter S aut.
'83; Peugeot 205 '85; Suzuki
Alto '85; Ford Escort '86;
Ford Capri '82; Ford Escort
'82; Opel Manta 2 liter GTE
'82; Opel Kadett LS '85; Au-
di 80 '84. Div. goedkope in-
ruilers. Autobedrijf Chris
GEILEN. Erkend Bovagbe-
drijf, APK-keuringsstation.
Dorpsstr. 56-58, Broeksit-
tard. Inr. en financ. mog. Tel.
04490-16295. ,
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Fiësta 11i
CL, t.'9o; Mazda 323 GLX
1.3 5-drs. '88; Ford Escort
16 CL 5-bak '85; Ford Es-
cort 1100 Laser 5-bak, div.
extra's '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '85; Citroen BK
14 RE 5-bak 11-'B5; Nissan
Micra FDX '85; Opel Ascona
16S 4-drs. '83; Mazda 626
GLX 20 diesel 11-'B4; Opel
Kadett 12 S 80; Subaru
1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Citroen
Visa GT 5-bak '83; Opel Ka-
dett 13 S berl. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Datsun
Cherry '80; Peugeot 305 GL
i.z.g.st. 79; Ford Escort 13
GL aut. 78; Citroen GSA s-
bak '83; Fiat 127 speciaal s-
bak '82; Renault Fuego TX
2.0 '80; Peugeot 504 Tl aut.
78 ’1.500,-. Inkoop, ver-
koop, financiering. Diverse
inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
Opel ASCONA 19 N 79 au-
tom.; Honda Accord 4-drs.
79 autom.; Skoda 120 L '85
enz. Garage P. de La Roy &
Zn, Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
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 k. Toyota CARINA 4-drs.
'83, ’6.000,-; Opel Kadett
13 N t. '80, ’.2600,-; Mitsu-
bishi Colt 79 ’ 1.500,-; Audi
80 ’ 350,-; aanhangwagen
120x150 ’300,-. Plein 12,
Merkelbeek.
Opel MANTA 3x v.a.

’ 3.750,-; Opel Ascona 20 S
4-drs. m. '80 ’ 2.250,-; VW
Derby LX m. '81 ’2.750,-;
Fiat Panda 45 m. '84
’3.950,-; Ford Escort 1600
Sport aut. 79 ’ 1.650,-; Ci-
troen HY camper 74 zeer
mooi. Hoofdstr. 200, Hoens-
broek. 045-227395.
MAZDA 323 sedan '83,
’5.000,-. Tel. 045-463501.
Inruil: KADETT 1300 S '80,
’3.950,-; Golf GTi '80

’ 4.900,-; Oldsmobile V8
met LPG 78 ’ 2.750,-. Tel.
045-721268.
Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Corsa '83; Kadett 1200
'86; Ford Siërra 1600 5-drs.
'87, nieuw model; Ford
Scorpio 2.0 GLi '85; Opel
Ascona 1600 5-drs. '82; VW
Golf CL 130086; Ford Siër-
ra 2.0 GL 5-drs. stationcar
'86; Lada 210784’ 4.000,-
Opel Kadett Stationcar 1300
'80 ’3.000,-; Opel Kadett
Sedan '87 automatic; Opel
Kadett Sedan '87; Opel Ka-
dett 1300 '83 5-drs.
’6.500,-; Opel Kadett 1200
Stationcar '82. Auto's met
Bovaggarantie. Inruil en fi-
nanciering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Opel ASCONA '80, Berlina,
spee. uitv.; Ford Fiësta 79,
zeer mooi; VW Jetta '81,
zeer mooi. Grote beurt en
APK ’ 240,-. 045-460734.
Opel 2.0 '84; Kadett 13 S
'82; Escort 11 '81 5-drs.;
Kadett 13 S op gas '82; alles
APK. Tel. 04499-3398.

Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. BMW 316, 1982, zeer
mooi, licht blauwmetal. 3
mnd gar. Autobedr. van
Leeuwen, Strijthagenweg
129, Kerkrade. 045-453355.
Te k. CITROEN BK 16 TRi,
1987, 40.000 km., wit voll.
gar. Autobedrijf van Leeu-
wen, Strijthagenweg 129,
Kerkrade. 045-453355.
Te k. Ford ESCORT 1600
CL, Bravo, kl. wit, 5-drs, bwj.
'88, pr.n.o.t.k. mr. mog.,
043-436920 na 17.00 uur.
Koopje! Ford SIËRRA 1.8
laser, bwj. '86, 5-drs, APK,
moet weg! mr. event. mog.
Inl. 04754-85336 na 17uur.
Ford Sierra 1600 Sedan
special '89; Ford Escort.
1400 Bravo '89; Ford Escort
1600 5-bak '89; Peugeot
205 16 GTI'88; VW Golf GTI
'89; Toyota Carolla 1800 D
'89; Audi 100 D '84; Ford
Escort stationcar 79; Opel
Kadett 4-deurs autom. '86;
Opel Kadett 16i '88; Nissan
Priarri 18 SGL '83; VW Pas-
sat D '81; Ford Escort 1600
'84; Mercedes bestelbus
207 D '86; BMW 320 i '86;
BMW 320 i '85; BMW 316
'85; BMW 524 TD '85; BMW
320 autom. '82; BMW 320
'80; Suzuki Swift 13 GL '87;
Suzuki Alto autom. '84; Su-
zuki AltQ '82-'B6-'BB. Uitno-
diging: Maandag 30 april
koninginnedag vieren wij
ons 10-jarig bestaan. Ter
gelegenheid houden wij een
AUTOSHOW van 11 tot 17
uur. Bij aank. van een auto
een diner voor 2 pers. kado
bij Autobedrijf Reubsaet, Op
de Vey 47-49, Geleen, tel.
04490-44944.
Te k. LADA 2105N, bwj. nov
'86, in nw.st., ’ 4.250,-. Tel.
045-223681.
Mitsubishi GALANT 2.3 GLX
T Diesel, '84, nw. mod., APK
2-'9l ’ 4.950,-045-319328
Te k. Opel Kadett AUTO-
MAAT C type, ’2.700,-.
Autobedr. van Leeuwen,
Strijthagenweg 129, Kerkra-
de. 045-453355.
Opel OMEGA 20 I GLS, au-
tomaat, km. st. 55.000, bwj.
'87. Tel. 04746-3315.
Te k. PEUGEOT 205 GE
Sedan 1100, bwj.'Bs, i.z.g.st
Tel. 045-422089
Te k. SIMCA Horizon Talbot,
bwj. 79, vr.pr. ’1.200,-.
04498-56350.
Citroen BK TRD automaat
diesel, schuifdak, zilver, '87;
Citroen BK I' 9 GTi, zwart,
17.000 km., '89; BK 19 GTi,
schuifdak, zilver, '89; BK 16
klepper, rood, schuifdak,
'88; BK 19 GT, blauw,
schuifdak, met gas, '85; BK
14 E, zilver, '85; BK turbo
diesel, met schuifdak, blauw
BK 19 RD, rood, '88; BK 16
TRi, Break, rood, '88; CX 25
GTi Turbo Break, blauw,
nov.'BB; C 15 famiale, 4 per-
soons, wit, 10.000 km., '89;
C 15 E bestel, wit, 25.000
km., '88; GSA Break Special
groenmet., '83; 2 CV 6, bei-
ge, wit, '83; Nissan Vannette
8-pers., 2300cc, 28.000 km,
'89; Nissan Bluebird SLX
met gas, beige, '89; BMW
518, blauw, '83; Volvo 240
GL, met gas, zilver, schuif-
dak, '83; Citroen Axel 1200,
'85; VW Polo, wit, '86.
Bovag May CRUTZEN,
hunsstr. 33, Übachsberg,
045-752121

Sloopauto's
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
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 k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’lOO,- tot
’5.000,-. 04490-43481.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Onderdelen/ace.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.

(Bromfietsen
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 koop YAMAHA DT; Zün-
dapp KSSO, beide i.z.g.st.
Tel. 045-752968.
Te k. gebruikte FIETSEN en
bromfietsen als nw. Anjerstr.
8, Schinveld 045-256719.
Te k. GEVRAAGD loop- en
sloop bromfietsen Vespa,
Puch Maxi, Zündapp en'
Honda's. Tel. 045-750393
of 752574
Gebr. RIJWIELEN, groot en
klein. Akerstraat Nrd. 52,
Hoensbroek. 045-216818.

Te k. YAMAHA DT 80 LC 2,
bwj. '87, met schijfr. Tel.
04493-2024.
Te k. z.g.a.n. BMX CROSS-
FIETS, leeft. 7 tot 10 jr.,

’ 150,-. 045-229010.
Te k. SUZUKI TSX 50, '89,
i.st.v.nw., div. ace. ’ 2.750,-
Tel. 04406-12750.
Te k.A/ESPA Ciao, bwj.'BB,
’650,-. Parallelstr. 18, Nuth
Puch MAXI, i.z.g.st. pr.
’475,-. Tel. 045-421539.

2x ZÜNDAPP KS 50. Jul. v.
Stolbergstr. 24, Kakert/
Schaesberg.
Te koop ZÜNDAPP KS 50
bwj.'B4, i.z.g.st. Tel. 045-
-323176.
De mooiste Mountainbikes
beneden de ’lOOO,- de
Giant COLDROCK met Shi-
mano 400 uit voorraad le-
verbaar bij Rens Janssen,
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486. Fin. mog..
v.a. ’ 40,- p.mnd.

De nieuwe kleuren van de
VESPA Ciao zijn binnen, in
de wit, zwart en groen v.a.
’1.345,-. Fin. mog. v.a.

’ 40,- p.mnd. Uit voorraad
leverbaar. Rens Janssen,
Ganzeweide 54, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Te koop: RACEFIETS Giant
Pacer, mt. 54, 12 versnellin-
gen, Shimano derailleur,
pr. ’ 500,-. Tel. 04750-3900
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045719966.

Motoren en scooters

(M

biedt aan:
Een niet te evenaren grandioos banden assortiment, tegen

eveneens niet te evenaren grandioze
superprijzen

Tevens een superaktie in
AGV, Kevlar en Fiberglas helmen

en alvast een weet!!
Zat. 28 april is er weer onze jaarlijkse grote

motoronderdelenmarkt
met natuurlijk 10% korting op alle onderdelen.

Met als nieuwe stunt een zeer mooie
.TOURRIT DOOR LIMBURG

Start van 10.00-13.00 uur bij Moto-parts,
Bij terugkomst speelt voor u LIVE "BIZAR BLUES"

Breinder 9B, 6365 CX Schinnen, 04493-4266.
Tek. BMW R80RT, bwj. '82, Je koop SUZUKI GN 250
km.st. 20.000, H. v: Velde- £hop. 1-6- 89,. 1.400 km.
kestr.59, Heerlen, 045-415400.

HONDA 750 F, i.z.g.st., '77,
Te koop STERWIELEN voor ’ 1.600,-; Honda 550 F '78
Vespa. Mesdagstr. 38, ’ 1.600,-. Koningswinkelstr.
Heerlen (Meezenbroek). 25, Valkenburg.

Vakantie en Rekreatie
SINT-MAARTENSZEE FRANKRIJK, 4-pers.appart.
bungalow, zwemparadijs, 1 mooi wandelgeb, zicht op
mei-weekend vanaf ’ 295,-. meer van Genève. Bezet 30
Tel. 02246-3109. juni-25 aug. 045-711386.
Te huur luxe STACARAVAN Te k dubbelwandige houtenop camping de Kikmolen reCr. BUNGALOW met alge-
S2Ö7&" (Bel9'e)- el' hele inboedel °P Prachtige045-210575. camping te Kimrooi. Pr.
Nieuw!! VAKANTIEHUIS tot ’ 17.500,-. Inl. na 18.00 uur
4-pers. v.a. DM. 45,- nabij 078-159040.
Loreley, 20 km. van Rhein
en Lahn bij speeltuin Holtz- Watersporthausen-Heide. Tel. 09-49- :r
6772-7479. Te koop voor beginners
Vakantie in TIROL, Aurach, mooie SURFPLANK compl.,
gunstige prijzen. Inl. en vr Pr- ’395,-. Rukkerweg
prospectus. 04492-1762. 74, Heerlen va. 13.00 uur.

Caravans/Kamperen

Zaterdag en zondag
koninginneshow

van KNAUS, AVENTO en BIOD.
Caravans met allure!!!
Bos Caravan is beter!

Braambos 26, Westerhoven. 04902-15380.
Route Valkenswaard-Eersel.

CARAVANSTALLING; Te k. Caravan WOLF, 4-
Gronsveld 04408-1251. pers., 4.20 m, type '80, ijs-: kast, kachel, voortent. Cau-
ANDRE JAMET vouwwa- merweg 5, Heerlerbaan
gens nu nog tegen oude Heerlen.
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten- =—;——'- ..... „.,.,-),-,-□

,
tenhuis Hans Stassar, Heis- Je k. inger. VW KAMPEER-»
terberg 78, Hoensbroek. BUS me voort, t.e.a. b. Flo-
Tel 045-224200 ribertusstr. 17, Brunssum.—: : CAMPER Mercedes 206 DSTACARAVANS te koop bwj.'75, 2-pers.chem. toilet,
gevraagd met 2 aparte techn. 100%, 045-314373.
slaapkamers en w.c. Tel. «ADA ,, A ..—- ———04492-2044 CARAVAN 3-pers. 20 jr.■ oud met grote voortent, 4 jr.
Te k. 3-pers. WINTERCA- oud, ’ 750,- na 6 uur. Julia-
RAVAN Sprite sport 3.70 TD nastr. 76, Heerlen.
bwj. '74, i.z.g.st., incl. voor- Te k VOUWCARAVAN Pa-
tent, toiletruimte, ijskast, ka- radjso zeer mooi met v00r.chel met nngverw. Tel. tent vaste pr ’ 1 2oo,-, P.04490-27667 b.g.g. 04490- Zeyenstr. 5, Kerkrade, 045-
13697. . 463164. _
Te k. Hobby PRESTIGE T Te k. CAMPER Fiat v. Hooi
495, 6 pers., '88, z. compl. bus, & m. lang, geh. nieuw
en acces., vr.pr. ’ 17.500,-. ingericht. In '90 nieuw ge-
045-722932/04490-54390. spoten. Tel. 04490-18041.

(Huis)dieren
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt:
STERILISATIE hond met
inhalatienarcose v.a.
’lBO,-. Cocktail-entingen

’ 32,00. Tel. 045-244247.
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Te k. nestje zeer mooie
WEST HIGHLAND White
Terriërs met stamboom, ing.
en ontw. 08866-1824.
Duitse HERDER kennel
biedt te koop aan: teef, 7
mnd., gefokt op schoonheid
en karakter, goede heupen.
Tel. 045-241610. __
Te koop SCHAPEN met
lammeren. Tel. 04498-
-51710. 'Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4A, Guttecoven.
04490-24401.
Te k. dwerg TECKELTJE.
Oude Schoolstr. 37,
Übachsberg.
Te k. AQUARIUM 100x50x
40 cm met toebeh., vaste pr.
’400,-. Prickenleenstr. 34,
Landgraaf 'Jonge dieren zoals: dwerg-
konijntjes, cavia's, hamsters
Chinchilla's, grasparkieten,
valkparkieteii, dwergpape-
gaaitjes, kanaries en jap.
nachtegalen. V.d. VEER,
Rumpenerstr. 70 Brunssum

Huwelijk/Kennismaking

Dansen voor 't iets ouder publiek
Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 uur.
Zondag 22 april v.a. 15.00 uur tot 20.00 uur

Orkest Duo Masarama
Zondag en maandag 10 consumptiebonnen voor ’ 15,-.

Bar-dancing de Fontein,
Schandelerboord 7, Heerlen-Meezenbroek.
i

Te koop 2-kleurige PONY,
goed bereden en hangbuik-
zwijntjes. Kinderboerderij ,
045-451670 b.g.g. 455144.
Te k. blauwe KEESHOND,
geënt en ontwormd, 6 mnd.
oud, teef, ’350,-. Tel.
04490-50495.

In/om de tuin
TUINHOUTVAKMAN irrv
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.
Div. soorten natuursteen.
Voor uw rotstuin. Tuin en
keermuurtjes, bouwnatuur-
steen, zwerfkeien. Q&Q,
BERGSEWEG-Kunrade-
Voerendaal. Telefoon 045-
-751884. Geopend woensd.
10-17 uur, zat. 10-14 uur.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’3,25 perm2. Jawell 045-256423.
Te koop alle maten TUIN-
HUISJES, kippe- en honde-
hokken. Tel. 045-321252.
Europaw. Z. 410, Landgraaf.
Te k. graszoden ’ 3,25 p.m2, koniferen, heesters,
vaste planten, klimplanten,
geraniums, perkplanten,
groenteplanten. 30 april
open van 9-18 uur. Kwekerij
DAUTZENBERG, Euverem
16, Gulpen. 04450-2131.

Cafe-dancing "WINDROSE"-
Akerstraat Nrd.lso, Hoens-
broek. Elke woens.-vrij. en
zaterdag, gezellig dansen.
Geop. van woensd. t/m zon-
dag. Koninginnendag
Oranjebal.
Leuke romant. j.man 24 jr.
1.70 m, HBO, vast werk, niet
roker, z.s.k.m. nette en
sport. J.DAME tot 27 jr. om
fijne eerl. rel. op te bouwen.
Geen bartype. Br. evt. met
foto worden altijd beantw.
Br.o.nr. B-4389, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Man 52 jr. zoekt leuke
VRIENDIN ook met kinde-
ren. Br. o. no. B-4396 LD
Postb.3loo, 6401 DP Hrl.

Rijles
CHAUFFEURSCURSUS?
Bovag rijschool Th. van
Bentum organiseert een
unieke rij-opleiding die zon
6 weken duurtvoor het groot
rijbewijs C. Deze rij-oplei-
ding wordt afgesloten met
het officiële CBR rij-examen
Bel voor info 045-217487.

Opleidingen

ANWB auto-en moto"!i
school Wischmann en ZJEuropaweg-Zuid 3.'
Übach over Worms. "
045-321721. Voor alle rijt*
wijzen A.B.C.D.E. Cm
feursopleiding goed. vervij!
pers. vervoer, bederf*
goed, gevaarlijke stofje
Vrachtautolessen Mercefl*
12170fDaf 2800 SpaceCJ
Start cursus chauffeurs"1,

ploma 28 april.
ZEILVLIEGEN in de ArdeJ
nen. PH-Vliegsport, %
120139. Pb. 63197, l""

LD Amsterdam. _^

Mode Totaal
Te koop Witte BRUID*
JURK mt. 36-38. Tel. O*'
230549. ___^_ :
Met een PICCOLO in
Limburgs Dagblad raakt'
uw oude spulletjes 't snel»
kwijt. Piccolo's doen va»
wonderen... Probeer ma*
Tel. 045-719966 s>

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892 J
G.V.L. Restauratie 045-226000

Gespee. in gevelreiniging,renov., kelderafdichting, voeg*'
vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meube'

autoplaatwerk, velgen, chassis, etc. y
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur!

Bel: WOCOM. Tel. 045-711864.
Vrijblijvende prijsopgave. J

ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnein 24 u.

OPRITTEN en terassen'!
klinkers of sierbestratig;
tuinaanleg. Tel. 045-423^Voor al uw DAKWÊO;
ZAAMHEDEN dakdekk** j
bedrijf Adams, tevens <%ratie van uw schoorster*..,
Bel voor vrijblijvende ott^
045-726716. ___";
GEVELREININGING, i
kappen en voegen. Te^s
ook nieuwbouw. Schelste'
17, Heerlen. 045-724462^
KTV-Service, specialiste"!
BLIKSCHADE 043-642»*
644578. _J
VAKKUNDIG aanleg va"
tuin, beplantingen, renova
bestrating. Bel Leo v"

Veen 045-724733 A
Voor SIERBESTRATII*,
terras, oprit en vakr"Jß
schap, Stratenmakersbe".Nico Gerards. VrijbK»
prijsopgave en advies. ' \045-313956. >

: ~ ■ 1 ! m I

Wonen Totaal ,'
I iil - i.Mi ' —"^ l

Nieuw tapijt of gordijnen!
Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd JElk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakjj

Bovendien deze week bij elke bestelling een gratis deu"1^

♦♦ Hatemcl
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741. Jl

'KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
TRADERS biedt u prachtige
gebruikte meubels, kook-
platen, ijskasten en div.
andere huisraad teg. zeer
lage prijzen. Bezorging
mogelijk. Tel. 043-210830.
Heggenstr. 16 Maastricht
(zijstr. Amorsplein) 'Te k. massief eiken EET-
HOEK, tafel 2.20 m. en 4
stoelen ’ 600,- 04493-4427
Ruil in! koop daardoor
spotgoedk. nieuwe MEU-
BELS, en wie heeft deze
prijzen? zoals witte eethoe-
ken v.a. ’ 395,- met kolom-
tafel v.a. ’495,-; ultra mo-
derne witte wandmeubels
v.a. ’ 595,-; grote sortering
bankstellen modern en klas-
siek v.a. ’ 395,-; blank ei-
ken en Reliance meubels;
schitterende 2-zits banken;
kolom en toogkasten; rundl..kuipbankstellen; grote en
kleine wandmeubels. Beta-
lingsregeling zonder rente
en! denk aan het inruilen
van Uw oude spullen
(scheelt dikwijls enorm in de
prijs). Ook maken wij 1e klas
stoffeerwerk met allermooi-
ste stoffen spotgoedk. O.K.
Hallen, Agnes Printhagenstr
22-24, Geleen-centrum,

'Grote eiken KAST firtfj,
met vitrine, bar, en tv-i"*
Z.g.a.n. 045-458212. A
Te k. een complete A^JRECHT plus 4 bovenkas'Jmet eetbar plus 3 bark"
ken. Tel. 045-229600.>fl
Pracht. modern leoj
BANKSTEL mcl. salont <£D
lade ’ 975,- (V 2 jr. oud).'n
pr. ’ 1.650,-. 045-32383gy
Te k. mach. Perzisch \
PUT 2,5 x 3,5 mtr. h
’475,-; draagb. telef. «M
Brabo ’175,-. Tel. °,A
214119 b.g.g. 043-211^Te koop ,klassieke n" j
EETHOEK, i.z.g.st. '045-255037. A
T.k. AANBOUWKEUK^nieuw, 1 blok 3 m., 1 \a
3.10 m., eiken: koelkj
diepvries, bakoven/0,
druipdroogblad, afzuig^
broodmachine, app. A&-
tel. 04454-5398. A
Weg. sterfgeval te k- j
BOEDEL, slpk., bank*",
Utr. Poort kast, eetk. s&i
tafel, wasmach., kookp'^i
div. perzen, kleingoed. *j
licht. enz. Alleen zat. 28 %
van. 14.00-17.00 uur uï
Hickoryplein 798 MaasTO
In 't SLUISJE koopt u $1
len voor in uw huis, I°a
Delfts-blauw, porselein, sj
reo's, video's, meubels .j
computers. Hoogstr.

vlakbij Alb. Heijn. l Landgraaf. 045-323788^
Zonnebanken/Zonnehemels j

Superbruiner!
'10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator e

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,--
Volledige garantie en service. .

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-1353 1'
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999. _^>

Computers j

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

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

Te koop NLQ-PRINTER Met een PICCOLO in .
voor Amiga of PC e.d., kleu- Limburgs Dagblad raaKj
renmonitor C64, 200 disks uw oude spulletjes 't s^C64, Finalcard. 3, 100x3.5 kwijt. Piccolo's doen
inch Amiga disks. Tel. 045- wonderen... Probeer m3
229256. Tel. 045-719966. __^

TV/Video j

■ " - - .■■ .■■■■■. ~~^f,iKleuren T.V.'s 8-12 kan. va. Goede KLEUREN- 1"^
’75,-. Afstandsbed. va. Met gar. va. ’ 125,-. PJLj
’125,-. Radio/tv FRANK 25 jaar tv-occ.centrum "j
BV, Bokstr. 33 Heerlerheide. Grasbroekerweg 25, "
Tel. 045-213432. len. 045-724760. v^
KLEUREN TV grote sorte- VIDEO'S, VHS gevr. 3
ring vanaf ’75,-. Radio TV defecte kleuren t.v.'s J
van Voorst, Ganzeweide 48. 1982 en stereo-t°'
Heerlerheide. 045-213879. 04406-12875.

Voor Piccolo's zie verder pagina 14
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economie

Topman Coca
Cola verdiende
in 1989 ruim

’20 miljoen

NEW VORK - Roberto Goizueta, de topman
van Coca Cola, heeft vorig jaar 10,8 miljoen
dollar (f20,5 miljoen) aan salaris en bonussen
ontvangen en is daarmee de best betaalde
Amerikaanse topbestuurder. Dat schrijft het
tijdschrift Forbes, dat elk jaareen lijst opstelt

de inkomsten van de managers van de
vijftig leidende bedrijven in de Verenigde
Staten.
poizueta toucheerde vorig jaar voor 5,9 mil-
joen dollaraan aandeleninkorhsten naast zijn
normale' salaris van 2,5 miljoen dollaren 2,4

"niljoen dollar aan vergoedingen. Weliswaar
Was de Coca Cola-topman de best betaalde
executive', Cola Cola zelfstaat gemeten naar
°n_zet en resultaat op de laatste plaats van
°eze lijst. De inkomstenvan een topman zeg-
den dus niets over de grootte van het bedrijf,

aldus Forbes.
Sommige van' de grootste bedrijven betalen
hun topmensen relatief bescheiden salaris-
sen. Zo wijst Forbes op Exxon, waar be-

stuursvoorzitter Lawrence Rawl het in 1989
met een inkomen van 'slechts' 1,45 miljoen
dollar moest stellen terwijl zijn bedrijf de
derdeplaats van de top-50-lijst inneemt. Ver-
der staat topman Roger Smith van General
Motors op een schamele 22ste plaats onder
de 50 best betaalde executives met een inko-
men van in totaal 2,1 miljoen dollar, terwijl
zijn bedrijf als eerste genoteerd staat in de
top-50 van Forbes.
Goizueta torent met zijn inkomen fors uit bo-
ven de 6,75 miljoen dollar van David Glass
van de Wal Mart-winkelketen, die daarmee
toch een eervolle tweede plaats inneemt. Bo-
ven de inkomensgrens van 6 miljoen dollar
blijft ook Hamish Maxwell van Philip Morris,
het tabaksconcern dat de zesde plaats op de
top 50-lijst inneemt.

Door kleinere oogst en grotere vraag

Aardappelen duurder
- Een kilo .bintjes kost op.het ogenblik onge-

eer 80 cent per kilo, dat is 20 tot 30 cent duurder dan vorig jaary deze tijd. De kleinere oogst vorige jaar en de grote vraag
dit moment hebben de prijs van aardappelen de laatste

J^and opgedreven. Dit meldt B. Kimman van het Produkt-
chap voor Aardappelen. Het gaat hier uitsluitend om de oude

determijnmarkt en op de beurs
stegen de prijzen van

de aardappelen de afgelopen weken
enorm. Tot nu toe is deze hogere
prijs niet of nauwelijks doorbere-
kend aan de consument, maar nu
komt daar duidelijk verandering
in," aldus Kimman die regelmatig
contact heeft groentehandelaren
om een actueel overzicht te houden
van de prijs van aardappelen in de
winkel.

Forse stijging
Aantal banen in
elektrobedrijven
$ HAAG - Het aantal banen bij
»5h r°technische installatiebedrij-
fyj is vanaf 1985 met vijftiendui-
§!* gestegen. Momenteel zijn er
Lj 0 mensen werkzaam in deze
j^-fstak. Verwacht wordt dat dit

|jb'al met enkele duizenden per
! 2al toenemen.

L denken dat er in de
Loomst onvoldoende jongeren uit
L technisch onderwijs zullen zijn
L net aantal vacatures te vervul-
tv' Öaarom gaat met zich richten
L°n.der andere mavo- en havo-
w "ngen, vrouwen en langdurig
L^lozen. Zij krijgen dan een in-ti^e opleiding.
IL elektrotechnische bedrijfstak
Cft al enkele jaren een tiental op-
(T'ngscentra speciaal voor lang-
tjj§ werklozen. Langs deze weg
erVen tot nu toe bijna tweeben-
ig niensen werk gevonden. Om
LS°leel te werven stellen de
j^gevers informatieve videoban-
k, beschikbaar aan scholen op alleVea üs.

Voorraad
Na de kleinere oogst in 1989 lag de
kilo-prijs van de aardappelen 10 tot
15 cent boven die van vorige jaar.
„De voorraad van de oogst uit 1989
lijkt echter bijna op, waardoor boe-
ren die aardappelen in hun schuur
hebben bewaard nu een veel betere
prijs voor hun aardappelen kunnen
vragen.

Het waren in eerste instantie de gro-
te aardappelen die erg in prijs zijn
gestegen en deze aardappelen zijn
voornamelijk bestemd voor de pa-
tat- ern chipsindustrie," zegt Kim-
man. Nu zijn ook de kleinere aard-
appelen duidelijk duurder.

Tijdelijk
Het Produktschap voor Aardappe-
len,waarin ook de industrie is verte-
genwoordigd, denkt niet dat de ho-
gere aardappelprijs zal leiden tot
hogere prijzen van aardappelenpro-
dukten. „Het gaat om een tijdelijke
verhoging van de prijzen. Vanaf ja-
nuari komen al nieuwe aardappelen
vanuit Israël, Egypte, Marokko en
Malta binnen. En in Italië en Spanje
is nu ook de export van aardappelen
op gang gekomen.

„De nieuwe aardappelen zullen de
oude dusbinnen niet al te lange tijd
verdringen in de winkel. Vooral om-
dat de nieuwe in verhouding nu een
veel minder duur zijn ten opzichte
van de oude dan in andere jaren. De
nieuwe Nederlandse aardappelen
komen pas eind juni," aldus Kim-
man.

berus-overzicht
Koersval

- De winstdaling
'Let 11 procent in het eerstej^artaal voor Akzo is op hetyatnrak hard aangekomen.
u°°rdat de cijfers bekend waren
I eef de daling beperkt, maaren het nieuws was doorgedron-
-0J 1tuimeldehet chemie-aandeel

Per saldo werd een ver-
o*s0
*s geleden van f5of3,8 procent
f f 127,50. Akzo sleepte in zijn
j_/ concurrent DSM mee, die na
s !\ruim prijshoudend begin perrj'do f 1,30 moest laten schietenö& f 114,70.
j.f

e obligatiemarkt was nagenoeg
jj.shoudend bij lage omzetten.
ol^ meer dan f373 miljoen aan

ging over dej°r_bank. De aandelen brachten
V n°§ tot f 670 miljoen, aange-
Lerd door Akzo met ’76 mil-
s.^ en Koninklijke Olie met f 72ifWn.J"* ongunstige Akzo-nieuws
ij, s ook voor de rest van derkt niet bepaald opbouwend.
» aarzeling die er, mede door de
\Jlr>ge belangstelling, al was
$t

rd extra aangewakkerd. De
w sloot na een top
■Q U8,2 0,6 punt lager op 117,2.it6 ninklijke Olie kwam duidelij-
(wr onder de grens van f 140 en
C f 138,40 werd f 1,50 ingele-
gd. Unilever sloot f 0,90 lager
.g 1 140,10 en Philips verspeelde

'80op f39,10.

Kieken, dat ex f 2 slotdividend
&

rd verhandeld, sloot f 1,30 la-
C°P f 118,70. DAF zat ook in de
f g drukking met een verlies van
it/0 op f33,40. Pakhoed was f2i^ reactie op f 180,50. Frans
jj^s, die nabeurs met gunstige

Hj cijfers voor de dag kwam,

’ 1 ,est f 2,50 terrein prijsgeven op

'itirt ren echter ookvrolijker ge-
VQ "^n. Zo ging Stork nog f 1,20
C^it naar f55,10 en boekte
f^ter Douglas f 1,60 bij op
§oe^'so. Verzekeraar Aegon lag
V^ d in de markt met eeen winst

f 1,30 op ’ 120,90.
V^H de parallelmarkt sprintte
V/^ade f 16,50 weg naar f425.

r ,daag worden nadere bijzon-
h^j eden bekendgemaakt over
tai §eannonceerde bod van Uni--_£ «iscuits.
W°Ptiebeurs beleefde opnieuwkalme en afwachtende han-
ti.,s dag. In Akzo gingen 4300 op-
fcj om, de totale omzet kwam

38.000 contracten.

Bankiers BRD: angst voor
opleving inflatie ongegrond

BONN- De angst voor oplevingvan
de inflatie als de monetaire unie tus-
sen de twee Duitslanden een feit is,
is ongegrond. Monetaire eenwor.
ding leidt niet noodzakelijkerwijs
tot hogere rentetarieven, zo heeft
Wolfgang Roeller, voorzitter van de
Westduitse bankiersvereniging, ge-
zegd.

Roeller, die ook bestuursvoorziter
van Dresdner Bank is, tekende erbij
aan dat zijn vaststelling is geba-
seerd op de binnenlandse gang van

zaken, waarbij de invloed van de in-
ternationale rente-ontwikkeling
buiten beschouwing is gelaten. De
bankier verklaarde ingenomen te
zijn met de snelheid waarmee de
voorstellen voor een omwisselkoers
tot stand zijn gekomen. De koers
van 1:1 voor spaartegoeden tot 4000
mark en voor lonen en pensioenen
in de DDR is 'een goed evenwicht
tussen het economisch mogelijke
en politiek noodzakelijke.

Roeller gelooft niet dat de voorstel

len van Bonn bij de Bundesbank
verkeerd zijn overgekomen. Toen
de voorstellen werden geformu-
leerd was Hans Tietmeyer, directie-
lid van deWestduitse centrale bank,
daar bij. Dat is het beste voorbeeld
dat er geen meningsverschil bestaat
tussen de regering en de Bundes-
bank, zo betoogde Roeller.

De Westduitse centrale bank heeft
eerder laten weten veel te voelen
voor een koers van 2:1. Alleen voor
spaartegoeden tot 2.000 mark zou
een koers mogen gelden van 1:1. In
haar woensdag gepubliceerde jaar-
verslag .waarschuwt de Bundes-
bank nog voor de hoge inflatie die
het gevolg kan zijn van de eenwor-
ding van beide Duitslanden.

Inzake kosten betalingsverkeer banken

Duisenberg verbaast
Gebruikersplatform

AMSTERDAM - Het Gebruikers-
platform Betalingsverkeer heeft
met stijgende verbazing kennis ge-
nomen van de uitsprakenvan presi-
dentDuisenberg van De Nederland-
sche Bank, dat doorberekening van
kosten voor het betalingsverkeer
een van de maatregelen zou moeten
zijn om de waardering van de bank-
aandelen op de beurs te verbeteren.
Tot het platform behoren de zieken-
fondsen, de gemeenten, de uitge-
vers, de leden van de Postorder-
bond, de charitatieve instellingen,
de ANWB en de Raad voor het Fi-
liaal- en Grootwinkelbedrijf. Er zijn
verder contacten met de nutsbedrij-
ven, waterschappen en woningcor-
poraties.
Het platform heeft zich vrijdag in
een gesprek met de banken bereid
verklaard mee te denken over een
verbetering van de efficiency van

het betalingsverkeer. Met teleur-
stelling wordt geconstateerd dat de
banken niet op dit aanbod zijn inge-
gaan. Het platform is hierover be-
zorgd, omdat uiteindelijk onvermij-
delijk de consument in enigerlei
vorm met de kosten van het beta-
lingsverkeer zal worden geconfron-
teerd.
Een schrijnend voorbeeld noemt
men de situatie met betrekking tot
de charitatieve instellingen, omdat
berekening van kosten de op-
brengst voor het goede doel direct
aantast. Het platform spreekt op
korte termijn met de consumenten-
organisaties en heeft een gesprek
aangevraagd met de vaste Kamer-
commissie voor Financiën.

Nettowinst
Frans Maas
stuk hoger

VENLO - Het expeditieconcern
Frans Maas heeft vorig jaar de net-
towinst zien stijgen met circa 32
procent tot f26,6 miljoen. Voorge-
steld wordt het dividend te verho-
gen van f 2 tot f 2,36 per aandeel van

’ 10. De bruto-omzet steeg met on-
geveer 38 procent tot f2249 miljoen.
Voor 1990 wordt verwacht dat om-
zet en activiteiten verder zullen toe-
nemen. Het ziet er daarom naar uit
dat hetresultaat boven dat van 1989
zal uitkomen. Het aantal medewer-
kers nam toe van 2814 tot 3635.

G.H. Minkman
nieuwe direkteur

van Eijsbouts
MEERSSEN - G.H. Minkman (54)
uit Meerssen, thans vestigingsdi-
rekteur van VBF Buizen b.v. te
Maastricht, is per 1 mei benoemd als
algemeen direkteur van de> konink-
lijke Eijsbouts klokkengieterij en
fabriek van torenuurwerken b.v. te
Asten.
Hij volgt dr André Lehr (60) op, die
wel als directeur technologie en ont-
wikkeling aan het bedrijf verbon-
den blijft.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v .k. s.k.
AEGON 119,60 120.90
Ahold 133,40 132,20
Akzo 132,50 127,50
A.B.N. 39.70 39,40
Alrenta 154.00 154,00
Amev 55,70 55,90
Amro A. in F. 88,30 88,20
Amro-Bank 76,10 75,60
BorsumijW. 80.70 78,00
Bührm.Tet. 64,30 63,60
C.S.M.eert. 82,20 82,20
DAF 34,10 33,40
Dordt.Petr. 128.00 127,40
DSM 116,00 114,30
Elsevier . 82.90 81,80
Fokker eert. 46.80 46.50
Gist-Broc. c. 32,70 32,90
HCS Techn. 14,10 14,00
Heineken 122,00 118,70 d
Hoogovens 81,00 80,50
Hunter Dougl. 101,90 103,50
Int.Müller 95,00 95,50
KLM 35,90 35,60
Kon.Ned.Pap. 43,00 43,00
Kon. Olie 139,90 138,40
Nat. Nederl. 72,30 72,30
NMB Postbank 50,60 50,00
Nedlloyd 92,00 91.40
Océ-v.d.Gr. 315,00 315,00
Pakhoed Hold. 182.50 180,50
Philips 39.70 39,10
Robeco 93.90 93.20
Rodamco 80,00 79,80
Rolinco 91,30 90,90
Rorentö 57,80 57,80
Stork VMF 53,90 55.10
Unilever 141,00 140,10
Ver.Bezit VNU 94,50 d 95,00
Volmac Softw. 42,40 42,10
VOC 38,10 38.40Wessanen 70,00 70.30
Wolters-Kluwer 51,90 51,70

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 74,00 76,00
ACF-Holding 38,50 38,80
Ahrend Gr. c 270,00 264,00
AirHolland 32,70 . 31.80
Alg.Bank.Ned 40,50 40 50ABN (div'9o) 38,40 38,40Asd Opt. Tr. 19,90 19,90
Asd Rubber 5,25 5,20Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 103.50 104.50
Aut.lnd.R'dam 110,00 115,00
BAM Groep 98,50 100,00
Batenburg 93,00 93,00
Beers 138,00 141,00
Begemann 161,50 163,00
Belindo 320.00 320,20
Berkei's P. 5,20 5,20
Blydenst.-Will. 32,00 32 00
Boer De, Kon. 330,00 330,00
de Boer Winkelbedr. 67,20 67.30
Bols 177.00 175Ï50
Boskalis W. 17,40 17,30
Boskalis pr s 20,80 20,80

Braat Beheer 45.00 44,80
Breevast 16.90 16,90
Burgman-H. 3300,00 3350.00
Calvé-Delft pr 810,00 810,00
Calvé-Delft c 935.00 935,00
Center Pares 54.50' 54.20
Centr.Suiker 81,40 81.40
Chamotte Unie 6,90 6,90
Cindu-Key 295.00 295,00
Claimindo 310,00 309,00
Content Beheer 23.30 24,80
Cred.LßN 47.80 47,60
Crown v.G.c 100.00 100,00
Delft Instrum. 49,70 49,80
Desseaux 244,00 243,00
Dorp-Groep 39,00 38,00
Econosto 397,50 405.00
EMBA 123.00
-Eriks hold. 124,50 125.50
Flexovit Int. 95.90 98,40
Frans Maas c. 117.00 114,50
Furness 137.50 137,50
Gamma Holding 93,50 98,00
Gamma pref 6,20 6,20
Getronics 31.90 31,90
Geveke 51.00 49.40 d
Giessen-de N. 318,00 312,00
Goudsmit Ed. 420,80 423,50
Grasso's Kon. 125,00 125,50
Grolsch 141.50 141,50
GTI-Holding 195,50 198,70
Hagemeyer 110,50 105.50 d
HAL Trust B 14.90 15,40
HAL Trust Unit H.90 15,40
H.B.G. 206,50 207,00
Hein Hold 106.00 103,30 d
Hoek's Mach. 202.00 202,00
Heineken Hld 106.00 103,30 d
HolLSea S. 1,06 e 1,10
Holl. Kloos 487,00 484,00
Hoop Eff.bk. 10.20 10,40
Hunter D.pr. 4,45 4,45
ICA Holding 16,90 16.90
IHCCaland 49,50 49,20
lndustr. My 205.00 204,00
Infotheek 29,40 29,00
Ing.Bur.Kondor 615.00 615,00 b
Kas-Ass. 44.00 44,30
Kempen Holding 14.10 14,20
Kiene's Suik. ' 1420.00 1420,00
KBB 82,50 82.80
KBB c. 83.80 82.80
Kon.Sphinx 137,50 139.00
Koppelpoort H. 293,00 294.00
Krasnapolsky 210,00 211,00
Landré & Gl. 64,00 64,50
Macintosh 44.60 44.80
Maxwell Petr. 675.00 675,00
Medicopharma 66,00 66,00
Idem (div9o) 59.00
Melia Int. 6.40 6,50
MHV Amsterdam 32,00 33,00
Moeara Enim 1180.00 1155.00
M.Enim 08-cert 15400.00 15300,00
Moolen en Co 27,00 27,50
Mulder Bosk. 69,00 70.00
Multihouse 10,10 10.40
Mynbouwk. W. 412,50 412,50
Naeff 300,00
NAGRON 50,70 50.20

NIB 591.00 d 588.00 I
NBM-Amstelland 18.50 18,60
NEDAP 365,00 365.00
NKF Hold.cert. 329,00 329,50
Ned.Part.Mij , 42,00 41,90
Ned.Springst. 9700.00 9700,00
Norit 1115,00 1120.00
Nutricia gb 78.50 81.00
Nutricia vb 88,50 89,50
Nijv.t.Cate 104,00 d 107,60
Omnium Europe 13,50 13.50e
Orco Bank c. 72,20 72.20
OTRA 219.00 220.00
Palthe 107.00 111.00
Philips div.'9o - 39.10
Pirelli Tyre 31.90 31.60
Polvgram 36,20 36.50
Polynorm 112.60 113.00
Porcel. Fles 178.00 178.00
Ravast 46.50 46.50
Reesink 74,50 74.70
Riva 54,20 54.20f
Riva (eert.) 53,50 53.50
Samas Groep 70,50 71.00
Sarakreek 29,00 d 29.00
Schuitema 1320,00 1325.00
Schuttersveld 46,40 51.00
Smit Intern. 70,50 71.00
St.Bankiers c. 24,90 25,00
Stad Rotterdam c 47,00 46.40
TelegraafDe 100,20 100,20
Text.Twenthe 354.00 354,00
Tulip Comp. 46.00 45.00
Tw.Kabel Hold 157,50 157.50
Übbink 88,00 88.00
Union Fiets. 36,00 36.90
Ver.Glasfabr. 337.00 349.50
Verto 84,00 87.50
Volker Stev. 79,00 79.00
Vredestein 23.50 23.40
VRG-Groep 71,40 72,20
WegenerTyl 197,50 201,00
West Invest 24.00 24,00
West Inv. wb. 96.00
Wolters Kluwer 205.00 206,00
Idem div.'OO 51,00 51,00
Wyers 44,00 43.00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f 37,50 37,50
ABN Aand.f 73.50 73,20
ABN Beleg.f. 57,40 57.60
ALBEFO 51,20 51,20
AldollarßFs 21,40 21.40
Alg.Fondsenb. 227,00 229,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,50
America Fund 278,00 277,00
Amro Eur.F.' 73.40 72,60
Amro Far E.F. 60,10 59,90
Amro Neth.F. 76,70 76.60
Amro N.Am.F. 60,40 60.40
AmioObl.Gr. 153,90 154.10
Amvabel . 77,40 77,40
AsianTigersFd 61,00 60.70
AsianSelFund 47,50 47.20
Bemco Austr. 48.20 48.20
Bever Belegg. 5,90 5,80
BOGAMIJ 111,50 111.00

ICLN Obl.Waardef 101,00 101,00
Delta Lloyd 43,40 43,20
DP Am. Gr.F. 24,70 24.70
Dp Energy.Res. 45.00 45,00
Eng-H011.8.T 1 9,30 9,30
EMFrentefonds 59.60 59,60
Eur.Ass. Tr. 10.50 10,50
EOE DuStlnF. 300.00 296.00
EurGrFund 63,50 63,40
Euro Spain Fd 8.70 8,20
Florente Fund 100,80 101.10
Gim Global 50,10 50.00
Hend.Eur.Gr.F. 223.00 223,00
Henderson Spirit 62.00 62,00
Holland Fund 75.20 75,10
Holl.Obl.Fonds 115,50 116,00
Holl.Pac.F. . 103,10 103,50
Interbonds 495.00 495,00
Interelf.soo 47.00 46,80
Interelf.Warr. 280,00 277,00
Jade Fonds 165.00 162,50
Japan Fund 26,40 26,00
Jap.lnd.Alpha Fd 10000,00
Japan Rot. Fund yen 8700,00
Mal.Cap.F. $ 8.40 8.40
MeesObl.Div.Fonds 97,00 97.00
MX Int.Vent. 50.30 50.30
Nat.Res.Fund 1330,00 1330,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135.50 135,50
NMB Dutch Fund 40.20 40.80
NMB Global F. 47.10 47.10
NMB Oblig.F. 34.90 34.90
NMB Rente F. 102,40 102,50
NMBVast Goed 38.70 38.70
Obam, Belegg. 217.50 216.70
OAMFRentef 12,20 e 12.20
Orcur.Ned.p. 48.00 48.00
Pac.Dimens. 100,50 100.50
Pac.Prop.Sec.t'. 42,40 42,20
Pierson Rente 100,80 100.80
Postb.Belegg.f 52,10 52.10
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00
Rabo Obl.inv.f. 73.20 73.30
Rabo Obl.div.f. 48.20 48,20
Rabo Onr.g.f 83,90 83,90
Rentalent Bel. 133,00 132.80
Rentotaal NV 30,70 e 30.60
RG groen 50,50 50,50
RG blauw 49,60 49.30
.RG geel 47.90 47,80
Rodin Prop.s 107,50 107,50
Rolinco cum.p 89.20 89,20
SciTech 17.50 1..50
Technology F. 17,60 17,60
Tokvo Pac. H. 223.00 222,60
Trans Eur.F. 84.40 84,30
Transpac.F. 390.00 e 391.00
Uni-Invest 115.80 115,80
Unico Inv.F. 79.00 79,50
Unifonds 37.80 37,50
VWN 60.90 60,90
Vast Ned 131.40 131.50
Venture F.N. 42,10 42,00
VIB NV 82,40 82,10
VSB Mix Fund 50.80 50.80
WBO Int. 70.70 70,00
Wereldhave NV 198,50 199.50
Yen Value Fund 83,50 83.10

Buitenlandse obligaties
8.. EEGB4(Ij 98,70 98,70b
3/2 EngWarL 31.30 30,50
5',. EIB 65 99,60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb.Fisher 1.20 1,20
Allied Signal Ind 35.00 34,50
Amer. Brands 63.50 64.10
Amer. Expres 27.00 26.80
Am.Tel.& Tel. 39.70 40.00
Ameritech 59.20 59,40
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Inc. 218.00
ASARCO Inc. 25.80 25,70
Atl.Richf. 112.25 112.70
BAT lndustr. 7.20 7.20
Bell Atlantic 93,20 93,60
BellCanEnterpr 38.20 38,60
BellRes.Adlr 0.20
Bell South 52.80 53,00
BET Public 2.60
Bethl. Steel 17.60 17,50
Boeing Comp. 69.80 69,60
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70.25
Chrysler 15.80 . 15.50
Citicorp. 22,20 22,30
Colgate-Palm. 56.00 56,50
Comm. Edison 32.30 32,70
Comp.Gen.El. 610.00
Control Data 18.30 18,60
Dai-lohi Yen 2200,00
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Dow Chemical 61,00 61,75
Du Pont 38.75
Eastman Kodak 38.00 38.00
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Euroact.Zw.fr. 142.00
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FirstPac.HKs 1.45
Fluor Corp. 43.75
Ford Motor 46.70 45,80 d
Gen. Electric 64.30 64.40
Gen. Motors 46.10 45,50
Gillette 51.00 d 51.30
Goodyear 35.00 35.50
Grace & Co. 29.40
Honevwell 87.50 87.80
Int.Bus.Mach. 109,00 109.75
Intern.Flavor 60,60
Intern. Paper 49,70
ITT Corp. 51,30 52,00
K.Benson ® 5017,30
Litton Ind. 70.70 71,00
Lockheed 33.00 33.00
Minnesota Mining 79.00 79,50
Mitsub.Elect. 1030,00
MobilOil 60.00 59,90
Morgan $ 32.80 33,20
News Corp AusS 10.20 10.10
Nynex 79.80 80,60
Occ.Petr.Corp 26.80 27,00
Pac. Telesis 42,40 42.60
P.& O. ® 5.80 5.80
Pepsico 65.25 65.00
Philip Morris C. 41.60 42.00
Phill. Petr. 24,6.0 24,70

Polaroid 43.70 43.70
Privatb Dkr 273.00 274.00
Quaker Oats 47.00
St.Gobin Flr 635.00
Saralee 29,10
Schlumberger 50.20 50,00
Sears Roebuck 35.10 35.50
Sony (yen) 49.50 49.20
Southw. Bell 53.80 54.30
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Tandy Corp. 30,70 31,20
Texaco 57.00 57.75
Texas Instr. 34.20 34.50
TheCoastalC. 30.50 31,00
T.I.P Eur. 1.87 1,80
Toshiba Corp. 1020.00 1020.00
Union Carbide 21.00
Union Pacific 67.00 67.50
Vinisys 14.50 14.30
USX Corp 32,70 34,00
US West 69.80 70,00
Warner Lamb. 109.10
Westinghouse 72,70 73.00
Woolworth 60,70 60.60
Xerox Corp. 52.20 52,20

Certificaten Amerika
AMAX Inc. 44.00 46,00
Am. Home Prod. 193.00
ATT Nedam 75.00 74.00
ASARCO Inc. 44.50
Atl. Richf. 212.50 210.00
Boeing Corp. 130.50 130,00
Can. Pacific 32.00 31,50
Chevron Corp. 119.50 120,50
Chrysler 29.00 28.20 d
Citicorp. 41.00 40,50
Colgate-Palm. 106.00 106,00
Control Data 31,50 31.50
Dow Chemical 115,00 114,00
Eastman Kodak 70.00 70,20
Exxon Corp. 85.00 83,50
Fluor Corp. 79.00
Gen. Electnc 121.50 120.00
Gen. Motors 85.00 82.60
Gillette 97.00 97.00
Goodyear 65.00 67,00
Inco 44.00 44.00
1-B.M. 202.00 201.50
Int. Flavors 110,00
iTTCorp. 119.00
Kroger 23,00 23,00
Lockheed 62,00 61.50
Merck & Co. 135,50 137.50
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Pepsi Co. 122.00 120.50
Philip Morris C. 80.00 79,00d
Phill. Petr. 45.00 45,00
Polaroid 75.00 75,50
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Quaker Oats 92.00
Schlumberger 94.50 94,00
Sears Roebuck 67.00 66,00
Shell Canada 60.50 60.00
Tandy Corp. 58.00 56.50
Texas Instr. 64.50 64.00
Union Pacific 128,50 129,00
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USX Corp 61,50 ' 63.00
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Westinghouse 137.00 136,50
Woolworth 113,20 113,00
Xerox Corp. 90.00 90,00

Certificaten overig
Deutsche B. 764.00 755,00
Dresdnerß. 411,00 411,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 292.50 292.50
Nestlé 8650.00 8550.00
Siemens 754.00 754.00

Warrants
Akzo 21.00 18,10
Bogamij 6.00 6,00
Falcons Sec. 22.80 22.50
K.L.M. 85-92 90.20 90,20
St.Bankiers b 0,70 0.65
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6.20 6.20
Bredero aand. 23.00 23.00
Bredero eert. 22.00 22.00
11Bredero 25.00 25,00 b

LTVCorp. 1.50 1.50
5 Nederh. 68-78 24.50 24.50
RSV. eert 0,29 0,41

Parallelmarkt
Alanheri 27,00 27.00
Berghuizer 37,00 39,00
Besouw Van c. 54.70 55,00
CBI Bann Oce. yen 2030.00 2030,00
Comm.Obl.F.l 94,30 94,30
Comm.Obl.F.2 93.80 93.70
Comm.Obl.F.3 94,30 94,30
De Drie Electr. 29,70 29.50
Dico Intern. 112.50 112,50
DOCdata 28.40 28,00
Ehco-KLM Kl. 38.60 38,90
E&L Belegg.l 73.60 73,60
E&L Belegg.2 73.90 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 Vuurv c 106.00 106.00
Groenendijk 36.80 36.30
Grontmij c. 191.80 193.00
HCA Holding 55,20 55,20
Hes Beheer 270,00 270,00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3,85 3.85
Interview Eur. 7,90 7,90
Inv. Mij Ned. 46.20 45,00
KuehnerHeitz 48,90 51,00
LCI Comp.Gr. 17.10 17,60
Idem 8 st. 0,68 0,68
Melle 307.20 312,00
Nedschroef 128,40 128.80
Nevas st.(cert) 0.83 0,83
Nevas st.(cpref) 0.65 0,66
Newavs Elec. 10,00 9,90
NOG BeUbnds 31.80 31.80
pan pacific 10,70 10.70

Pie Med. 13.00 13.90
Poolgarant 9.20 9,20
Simac Tech. 17,20 17,20
Sligro Beh. 54,00 54,00
Verkade Kon. 408,50 425.00
VHS Onr.Goed 13,80 13,60
Weweler 87,00 87.50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 40.00 270 0.90 0,80 'abn p okt 40,00 315 3.00 3.00aegn' c jul 120,00 221 3,60 4,00
aegn c jul 125,00 343 1,70 2,10 'akzo c jul 120,00 209 12,50 7,50»
akzo c jul 130,00 400 3,70 1.70.-
-akzo c jul 135,00 252 1.70 0,90
akzo c jul 140.00 483 o,Bob 0,80 ,
akzo c okt 130.00 591 7.00 4,00
akzo p jul 120,00 378 2,30 3,601»'
akzo p jul 125,00 440 4,00 6,50
akzo p jul 130.00 493 6.30 9,60 .
dsm c jul 120.00 195 3.40 3.20_ .
dsm p jul 110.00 256 1,30 1,80
dsm p jul 115,00 231 3,00 3.50
coc c mei 285.00 395 4,10 3.00
coc c mei 290,00 343 2,50 1,90 "goud p mei 350,00 250 0,90 a 0.70
goud p mei 360,00 260 2.20 a 1.80
gist c jul 35,00 504 1.20 1,40
gist c okt 35.00 201 2.10 2.40-
-gist p jul 32.50 232 2.90 2.50
kim c 092 55,00 217 2,20 2,20 .
kim p 091 40.00 397 6,00 6.50
kim p 094 50.00 310 16,80b 16.50b
knp c jul 50,00 200 0,60 a 0,60 'natn c jul 75.00 512 1,20 1,20
natn c okt 75.00 261 2,20 a 2,30
natn p jul 70.00 1181 1,70 a 1,70 'natn p okt 65,00 1000 1,40 a 1,00 'phil c jul 40,00 521 2,50 2.10 *phil c jul 42.50 1103 1.30 1.10 ,
phil c okt 40.00 266 3.50 " 3,40"
phil c jan 37.50 400 6.00 5,80 a
phil c 092 55,00 526 3.80 370
phil c 093 30,00 201 15.50 15.20
phil p jul 37,50 508 0,90 1,00
olie c jul 140.00 499 3.60 2.70
ohe c jul 145.00 772 1.90 1.60
oüe c 091 105.00 340 37.00 36.00-'
olie p jul 135.00 222 3,10 3,70
olie p jul 140.00 842 5.70 6.70unil c jul 150,00 284 1,50 1,30
unil c okt 150.00 770 4.30 3,80
unil p jul 160.00 409 21,00 22.50
unil p okt 140.00 240 5.70 b 6.50unil p okt 160.00 1001 21,00 22.00
voc c jul- 37.50 420 3.00 3.00 'voc p jul 37.50 237 2.40 2.30

I 1
a=laten g=bieden +ej-di».
b=bieden h—laten-, ei-div.
c=e»-claim k= gedaan +k
d=ei-dividend l=gedaan+g
e=gedaan .bieden vk=slotkoerj vorige dag
I=gedaan+laten sk-slotkoers gisteren
1 . , .— 1

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 26-04-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt .’ 22.210-/22.810; 'vorige ’ 22.680-/ 23.280; bewerkt ver- .
koop ’ 24.410; vorige ’ 24.880 laten.
Zilver; onbewerkt ’ 260-/330 vorige

’ 270-/ 340; bewerkt verkoop ’ 370 la-
ten, vorige ’ 380 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,82 1,94
austr.dollar 1,37 1,49
belg.frank (100) 5,29 5,59
canad.dollar 1,56 1,67
deensekroon (100) 28,00 30,50
duitse mark (100) 110,00 114,00
engelse pond 2,95 3,20 *
finse mark (100) 45,95 48,45
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) 114,50 120,50 'joeg.dm. (100 nieuw) 14.25 18,25
noorsekroon (100) 27,40 29,90
oost.schill. (100) 15,65 16,20
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,70 1,86 ■zweedse kr. (100) 29,45 31,95
zwits.fr. (100) 126.25 130.75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.88375-1,88625
antill.gulden 1,0400-1,0700
austr.dollar 1,4310-1,4410
belg.frank (100) 5,4495-5,4545
canad.dollar 1,62075-1,62325
deense kroon (100) 29,535-29,585
duitse mark (100) 112,505-112,555 "engelse pond 3.0820-3,0870
franse frank (100) 33,535-33,585
griekse dr. (100) 1.0995-1,1995
hongk.dollar (100) 24,1250-24,3750
ierse pond 3,0130-3,0230
ital.lire (10.000) 15.325-15,375
jap.yen (10.000) 118,75-118,85
nwzeel.dollar 1,0900-1.1000
noorse kroon (100) 28,920-28,970
oostenr.sch. (100) 15,9890-15.9990
saudiar.ryal(lOO) 50,2750-50,5250
spaanse pes. (100) 1,7780-1,7880
surin.gulden 1,0375-1,0775
zweedse kr. (100) 30.900-30,950
zwits.frank (100) 129,195-129.245 ■e.e.u. 2.2985-2.3035
INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 194,70 193,30
id excl.kon.olie 189,60 188.60
internationals 191.70 189,50 3
lokale ondernem. 199,90 199,40
id financieel 147,60 147,30
id niet-financ. 251,70 251,10 "

CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen -255.20 253,50 'id excl.kon.olie 237.70 236,60 ~internationals 259,80 256,80
lokale ondernem. 249.30 248.90
id financieel 194:20 193,80
id niet-financ. 303,00 302,70
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 117.80 117,20 'internation 112.30 110,60 l

lokaal 118,80 118.40 8
fin.instell 108,50 108,30 .
alg. banken 105,70 104,80
verzekering 111,90 112,50 j
niet-financ 121,90 121.50
industrie 124,10 124,00
transp/opsl 131,20 130,60

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonisch avond-
verkeer kwamen donderdagavond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daag):
Akzo 126,80-128,00 (127,50)
Kon. Olie 138,30-138,80 (138,40)
Philips 39,00-39,10 (39,10)
Unilever 140,10-140,80 (140,10)
KLM 35,60-35,80 (35.60)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter- I
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15 ;
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2678.15 1138.69 206.55 988.82
Hoogst 2691 89 1147.58 208.06 995.01
Laagst 2650.23 1126.24 204.29 978.28
Slot 2676.58 1139.05 206.61 988.64
Winst/
verlies + 10.14 + 2.67 + 0.31 + 2.98
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(ADVERTENTIE)

Genoeglijke
ambiance

by
onze royale

zondagslunch
culinair verfijnd,

(wijn en moka inbegrepen)

’ 87,50 p.p.
Reserveren is gewenst.

%
prinses Juliana

hotel restaurant

Broekriem 11 Valkenburg a/d Geul
tel. 04406-12244.

weegt zon 8.5 ton.
Op de voorgrond wachten de fokke- en de
bezaanmast op hun beurt om te worden ge-
plaatst. De masten zijn vervaardigd van
Oregon-pine, een houtsoort verwant aan
grenen.

Op de in aanbouw zijnde replica van de
'Amsterdam' van de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie, werden gisteren de mas-
ten geplaatst. Met behulp van een kraan
werd de grote mast met het kraaienest aan
boord gehesen. Deze mast meet 28 meter en
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BMW 316 i groenmet. div. ace. 22.000 km 4/88

BMW 316 i zilvermet. m.tech. uitv. 8.000 km 1/90

BMW 318iS zilvermet. 16 klepper 10.000 km 1/90

" BMW 324 0 alpinewit radio/cass. 15.000 km 8/89

BMW 735 Aut. groenmet. div. ace. 35.000km 4/89

BMW 320iTouring rood 15.000 km 9/89

BMW 318irood m. tech. uitv. showroommodel

SPECIALE PRIJS
mjw M_B jk Kerkradersteenweg 5
BB El B2Ê\ Kerkrade■ m _____■_■ ■ M_F% Tel. 045-452121

UW BMW DEALER «^
__^__________________________________--------------------

DE VLAG
DIE ELKE LADING DEKT

Zeta/TurboZeta. Een range bedrijfswagens
van Iveco (3,5 tot 9,4 ton GVW) die geschikt is voor
vrijwel ieder gebruiksdoel.

Als bestelwagen met grote laadruimte of als
cabine-chassis, ook met dubbele cabine. Het chassis is
geschikt voor iedere opbouw.

Krachtige diesel- en turbodieselmotoren van
88t/m 139pk.

f*- A DAf* C APK- KEURINGSTATIONV7AKAV9E TACHOGRAAFSERVKE V.D.O.

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

_________^ sHtf* "^- 1 0̂6*■s»I .s^s^ff 1 - s I
I ss^s^ï I
I £*^S^-:* I■I i^ : I

»Hetce*eS
rtffve ĉ' 5°

1

Als u dit gevoel hebt I
in uw auto..

//////////_*/////// .ninammuu "^*^^^^*^ai... dan moet u beslist naar
onze 'open daken dag' komen

Vandaag 27 april
van 14.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 28 april a.s.
van 10.00 tot 17.00 uur

Maandag Koninginnedag 30 april a.s.
van 10.00 tot 17.00 uur

Dealer van Webasto, Brittax, Ellermeijer en Brilliant klap- en schuifdaken

autoschade jpyDdeVries bv
Herstelt plaat- en chassisschade onzichtbaarJ I

GRASBROEKERWEG 28, HEERLEN

" Tevens autoruitenservice -ii /M^(fr![ÊmNÊrM GARANTICQCriQI IC
" Lid Focwa Garantiefonds N w uAHAI. I ItötUnlJf
" Vervangende auto ter beschikking

Webasto sowifdakei.-zonnedaken

I

Ister garant De n'euwe klasse voor m*euwe eigenaar
Opel Omega 2.3DLS '87 ’ 47.000,- / 24.500,- Mercedes Benz 300 E '88 ’115.000,- ’ 69.500,-

-l 1 1 ope| Sena,or 25 L a||t lg6 ’ 60.000,- ’ 26.500,- Mercedes Benz 190 D '86 ’ 64.000,- ’ 35.000,
■_._,_,,.,,,,,,,,. ..,.,...,.. .. .........,,_....... 1 Opel Kadett 1.6 D '88 ’ 35.000,- ’21.500,- Mercedes Benz 250 D '86 ’ 89.000,- ’59.500,

" -EN Alfa 33 1.7 '87 ’ 39.000,- ’17.500,- Mercedes Benz 300 SE '86 ’130.000,- ’52.750,-

-" Tyoe Bwi. Nieuwpr. Onze pr. «M» 316 ;j5 f 38.000, ’16.750, Toyota Coro.la 1.616 V '88 ’ 34.000, ’23.500,

Mercedes Benz 19ÜD '86 ’ 63.600, ’35.000, «fi'ïïlL ~ ,fa i„5 #«ïïr ___
Mercedes Benz 190 0 '87 ’ 65.000, ’43.500, Austin Metro 1.3 89 ’ 17.000, ’11.900, , ~
Mercedes Benz 190 0 '87 ’ 63.000, ’44.000, . w~~, | MAASTRICHT .__,
Mercedes Benz 260 SE '87 ’125.000, ’62.500, HEERLEN „„,,, T«np ___ Nieuwnr Onze arMercedes Benz 190E aut. '85 ’ 72.000, ’33.750, "— 'T* " ' nnze nr ' Merk Tïpe ■"'■ N,euwpr- onze pr'

Mercedes Benz 190E '87 ’69.500, ’46.500, Merk T»Pe "*'" »'eu"Pr- onze ■»■ u„rrdKßpm - ,77 m fum .
m_ rrpdps Rpn? mm n '87 f75 ______ ■ fu 750 - Mercedes Benz ZOO 88 ’ 77.UUU, ’ w-suu,

!«__ Ben 200 0 '89

_
75 000- ’55 000- Mercedes Benz 190 0 '87 ’ 64.000, ’37.750, Mercedes Benz 190E aut. '86 ’ 77.000, ’36.500.

Me eed Ben 250 0 '88 .85 000- .MOOO- Mercedes Benz 190 0 2.5 '86 ’75.000, ’38.500, Mercedes Benz 190E '87 ’73.500, ’45.000,
Mecedesß 300 0 '86 f 99000- ’52 500- Mercedes Benz 300 SE '88 ’140.000, ’87.500, Mercedes Benz 250 0 '87 ’ 87.000, ’50.500,oïl Omega SoBL '87 ’ ES- JS- Mercedes Benz 300DTurWB8 ’120.000, ’82.750, Mercedes Benz 300D '88 ’ 96.000, ’49.500,

BB _■__ ■____________________■___■____■ _______________! De en'9e officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg, met vestigingen in:
{^n II Tf^P GELEEN - Rijksweg-Nrd. 125 - tel. 04490-46333 -
"^■ ■ I HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - tel 045-224800 VRAAG NA^R ONZE■I ■ MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - tel. 043-613200 7 UN, EKE ZEKERHEDEN

m ïinl.ftiini.riiii.lMiT__i_tfiHftiff* a^"' ----■ ■■ ;: J*^ ■ * w*

COUMANS GELEEN
Alfa 75 1.8L 07/'B7
Alfa 75 1.8 _. 04. 88
Alfa 75 1.8Lv. part , 0386
Alfa 75 2.0L v. part 04 '86
Alfa Alfetta 2.0 L 03.81
Alfa Giulietta 1.6L 03.85
Alfa 33 1.3 01. 86
Alfa 33 1.3 11 '86
Alfa 33 1.3Junior S6(2x) 0388
Alfa 33 1.7 QVB603 '89
Alfa33 1.7g.v. B609/'BB
Alfa33 1.3 S 02 87

Audi 10065 kwK 602/'B7
BNW 520 I 02/.84
Mercedes-Benz 230 E 10.85
Volvo 240 GLTK610.88
Volvo 740 GLE TD Intercoler 11 '87
Volvo 360 GLE 03.85
Honda Prelude 2.0EXK 603.88
Opel Omega C 2.0 NE autom. K 6 12/'B7
Opel Corsa 1.3 NB S603/'B9
Opel Kadett HB 1.6D 01 '83
Saab 900LPG 06/'B5
Ford Scorpio 2.0 CC 11/'B6
Ford Sierra 1.8Laser T 11/'B5
Ford Sierra 2.0 IS 01 '87
Ford Escort 1600KR 3 i 05/'B5
Ford Escort 1600C 05/'B2
Renault 11 GTX 03/'B7
Renault 11 TSE 01. 85
Renault 9 C 01.84
Seat Malaga GL 1.2K 603 '88
Volks. JettaC diesel 02/'B3
Lancia Al 12 Elite 09.83
Mini 1000 HLE 09.84
Mazda 626 coupé 2 L GLX 0484

70016

_________ BPï____>____.W'V*^^--^___^----j^^____^."^^^^^^^^^* B' B__________________ ______Ï___P ____r ■ __JS^l _____^^^^^______S^W^_____^__^_^^^^l__!___i_i_i iÉP^ ' £^H__fl__P

Bje]::.\ Ll* »_\ -"____________ü^^^^"""^^__^^_"Ar"__z__j_> ____________■ _________________________■ _■■_■> B"__> _■■' IVjß^^^l B« ■/ I

r^M NISSAN-dealer en MERCEDES-specialist

BI JURGEN AUTOCENTRUM
Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions

I^CDI/DAnC Door eigen import:
l**^ | ___ p^ |^f^p\ [^ Steeds wisselende voorraad nieuwe

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

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

Nissan 200 SX rood, 14.000km, sept.,'B9 m^^ „„^ „, mm_
ajrco en 2

Nissan 300 ZX d.grijsmet., Turbo T-bar, okt. '87' 51.000rnn 1988 _,
TT ü ;_,_.„ mi- Z7- o , 500SEC: autom., alle ertra's, 83.000 km 1984Diverse gebruikte Nissans Micra, Sunny, ; -\—— —
Bluebird en andere merken in prijsklassen v.a. 300 0:auton... rt—t. lederen bem. enz. 198S. fiSfin - 2*o E: zilvermet., ww-glas, centr. vergr., lichtmet. wielen, r-spiegel,
1 ' ' radiocass. etc, 57.000 km, bwj. 1986 .
AMfIFRF MERKEN 230 E: aul' nacl,t9raenmet' cenl'- ,er9r- SKD- ""-glas. sportv. enz.

Audi 801.8Szwartmet. '89 230 E: zilvermei., veloursbekl., 5-bak, veel extra's, 65.000 km, bwj.
Audi 100 2.2 cc rookzilver '86 1987 _,
üï__Sn!ir_i_ iB_ï pi'ÜLhS* ,o°dmet '* 2500: perlmutgrijs, schuit-/kanteld., centr. vergr., ww-glas, di».

Honda Prelude 2.0 autom., goudmet. '85 200 0: d.blauw, ww-glas, centr. v?gr., bwj. 1987
Honda Prelude 2 0 autom zilvermet. '83 m£.2 3 antr met ABS SC|,uj(/k m e|. ramßn w.w._8|aSiOpel Corsa TB 1.3S wit "86 Mnlr ,e 24.000 km, 1989Jeep Wagoneer pick-up zwart = : : 'Peugeot 205 XE wit '86 190 0: rookzilvermet., schuifd., ww-glas, centr. vergr. enz. 58.000 km
Renault 25 GTS wit '84 1987 . _.
Toyota Carina 1.6 61 zilver '84 190 p. roodmet., ww-glas, centr. vergr., r-spiegel, alarm, buitentemp.
VWGolf6TDgri|smet.'B7 mtr, 70.000 km, bwj. 1986 __,Golt GTibeigemet. 86 "VW Passat diesel wit '83 190 0: zilvermet., schuifd., w.w.-glas, centr. vergr., Ie eig., 60.000
Volvo 740 GL blauwmet. '85 hm, 1986 .
Volvo 440 GLi smoke zilver nov. '88 230 GE: (jeep) autom., groen, alle extra's, bwj. 1983

l Meer dan 20 jaar ervaring als Mercedes-specialist j
69967 /

-<Ji

GOODfYEAR f \Mmk

besneeuwde en beuzelde wegen. «pl_: >^ m''^^^M
____L _______r_^ï______________^ ?&$m ' _^r

S lïap_ jtf

______■ iB

Bandenspecialist

KICKEN bv
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
tel.045-751700 tel.043-621515 tel.077-733433 tel.04490-10707 _J

Vrijdag 27 april 1990»8



Anders aanpakken
"We gaan het in Nederland an-ders aanpakken dan in Duits-
land. Daar werd de automobiel-
industrie benaderd; hier gaan we
het via de regering spelen. Het
zou dé oplossing voor het akker-
bouwprobleem kunnen zijn. Als
op eenderdevan de akkers kool-
zaad wordt verbouwd, dan zoudat genoeg olie opleveren om het
hele Nederlandse autopark te la-
ten rijden," zegt De Lange. Het is
voor hem een raadsel waarom de

motor bij de oosterburen met is
aangeslagen. "We kunnen er niet
achter komen waarom de vin-
ding daar niet van de grond is ge-
komen."

Volgens het bedrijf 'loopt' de
Elsbett-motor op elke plantaar-
dige olie, zoals slaolie,-koolzaad-
olie, pindaolie en zelfs palmolie.
Daartoe is in de brandstoftank
een spiraal geplaatst, die te dikke
olie via verwarming 'soepeler'
maakt. Ook het zeer kleine koels-
systeem en de carter zijn met olie
gevuld.

Concurrerend!
En dat is opmerkelijk omdat de
motor een compressieverhou-
ding heeft van 1:30, waardoor er
extreem hoge wrijvingswarmte
ontstaat. Koeling is volgens De
Lange echter nauwelijks nodig,
vanwege de sterke constructie
van de motor. Het bedrijf'claimt
een olieverbruik van 1 op 38. De
motor voldoet volgens het be-
drijf aan de strengste Ameri-

kaanse milieu-eisen en is boven-
dien een stuk veiliger omdat
plantaardige olie niet explosief
is.
De huidige produktiekosten van
de motor zijn ongeveer 20.000
gulden. Bij 4800 toeren per mi-
nuut levert hij 90 PK. Bij massale
fabricage zou de 'oliemotor' vol-
gens De Lange zeker concurre-
rend kunnen werken met de re-
guliere dieselmotoren. Het be-
drijfheeft nog overwogen met de
Nederlandse presentatie te
wachten tot de Auto-Rai, maar
dat duurde volgens de De Lange
te lang. "We houden vast aan ons
eigen tijdsbestek."

Een delegatie van akkerbouwers
woonde de presentatie van de
'wondermotor' bij. De boeren
waren zo enthousiast over het
idee, dat zij de Mercedes meteen
meenamen naar Den Haag om
hem aan het ministerie van
Landbouw te tonen. Daarvoor
moesten ze eerst wel naar de su-
permarkt voor een aantal flessen
slaolie, omdat de tank bijna leeg
was.

Mazda 323 met
verbeterde 4wd

Mazda's populaire model 323, dat
vorig jaareen totale wijziging on-
derging, heeft nu ook een aange-
past 4WD-systeem. Het kenmerk
van deze nieuwe vierwielaandrij-
ving is een grotere wegstabiliteit
door optimaler grip bij steeds
wisselende omstandigheden.
Dat is onder meer verkregen
door de toepassing van een mid-
dendifferentieel dat de aandrijf-
krachten ongelijk verdeelt over
voor- en achteras. Dit#en ook het
achterdifferentieel hebben nu
een viscókoppeling gekregen.
Deze combinatie zorgt voor een
vermogensverdeling van 60:40
voor/achter.
De Mazda 323 4WD, die voor 57
mille te boek staat, heeft onder

normale droge rij-omstandighe-
den bijna tweederde van de aan-
drijfkrachten op de achterwie-
len. Wordt het op de weg glad
door regen, ijzel of sneeuw dan
krijgt deze van huis uit yoorwie-
laangedreven auto, 60 procent
van de 122kW (165 pk) vermogen
op de voorwielen.

Jammer dat de visco alleen op de
achterwielen werkt. Draait de
zaak bijvoorbeeld links voor en
achter door, dan is het moeizaam
wegkomen of koers houden.

Standaard heeft de auto ABS,
met een sensor die de vertra-
gingsfactor meet bij het afrem-

men van de auto. Daardoor kan
via computerbesturing ook bij
vier aangedreven wielen opti-
maal van ABS gebruik worden
gemaakt. Andere voorzieningen
zijn een elektrisch bediend
schuifdak, een centrale deurver-
grendeling, getint glas en brede
195/60 banden.

De 16-kleps turbomotor levert
een maximum koppel van 219
Nm/3000 tr. en dat is voor een be-
trekkelijk lichte auto van 1175
kilo meer dan voldoende om een
'dynamische rijstijl' te etaleren.
De topsnelheid van 210 km/u
zegt ook het een en ander over
deze Mazda 323 4WD in GTX uit-
voering.

" De Mazda 323 onderging vorig jaar een totale wijziging.

Nieuwe Alfa 33 Boxer 16V Quadrofoglio Verde getest

Italiaanse volbloed
levert puur rijgenot

zal de Nederlandse
goede zakenS°en met de nieuwe Alfa 33.

~]eZe Italiaanse auto is leverbaarj's 1.3 en 1.7 I.E. versie vanalr 5-190 gulden. Door het Lim-
land werd getoerd met de

V^nst geciviliseerde uitvoering
Ka«X a« de Alfa 33, de Boxer 1.6V"adrofoglio Verde, wat staat
°or klavertje vier met 16-klep-

Jjer> motor. In feite is het een Ita-eaans antwoord op alles wat GSI
GTi heet. Een direkte concur-

j^t voor de Opel Kadett GSIbDV. de VW Golf GTI 16V en de
309 GTI 16V. In Rüs-
Wolfsburg en Sochaux' beslist slecht worden gesla-

pt "} nu deze 16-klepper voor
tj. *90 gulden op de Nederlandse
ter. is gebracht. °e concurren-
ci^ brengen hun produkt voorca 10.000 gulden meer op de
starkt, waarbij de auto ook in de
j ar>daard-uitvoering minder

Xe is uitgevoerd.

De vuurrode Alfa 33 oogt als een
sportwagen door de grote voor-
spoiler, de „gepikte" neus van de
Alfa 164, de skirts en de grote
spoiler achterop in kleur van de
carrosserie. In de 16-kleppen uit-
voering zijn zaken als getint glas
en lichtmetalen velgen stan-
daard. Het is een auto dieveel be-
wondering oogst bij het publiek
en die zijn première beleefde opde Brusselse Autosalon.
De Alfa is geen wolf in
schaapskleren. Hij maakt zijn
uiterlijk ook waar want onder de
motorkap is een beul van een
motor gemonteerd. Voor een ge-
zin kan deze Alfa een ideale wa-
gen zijn omdat de auto met vijf-
deurs-carrosserie beschikt over
een achterbank met in twee de-
len neerklapbare achterleuning.
Meteen bij het instappen wordt
geconstateerd dat deze Alfa in
feite is gemaakt voor puur rijge-
not, echter met een erg sportieve
invloed. Het lijkt net alsof je in

een racewagen stapt als jeplaats
neemt achter het met leer be-
kleed stuur. De kuipzetels met
een diepe zit leveren voor 1 me-
ter 90 lange bestuurders geen
problemen op en geven voldoen-
de steun. Temeer daar het stuur-
wiel in hoogte verstelbaar is,
evenals het bevestigingspunt
van de autogordels.
Voor de bestuurder liggen de
snelheidsmeter en toerenteller
recht in het blikveld. De pook
van de 5-versnellingsbak ligt
meteen onder de hand. Door de
diepezit voelt de auto erg stabiel
en snel aan. Ondanks het sportie-
ve imago van de Alfa 33 Boxer
16V QV behoren comfortabele
zaken als van binnenuit verstel-
bare buitenspiegels links en
rechts, een wis/was op de achter-
ruit, elektrisch bediende portier-
ruiten voor en centrale deurver-
grendeling tot het all-in pakket.
Een digitaal klokje in het dak
ontbreekt ook niet.

De tocht langs Maastricht, Val-
kenburg, Schinnen en Geleen
met de Alfa boodt een gevarieerd
parcours. Er werd op de snelweg,
de buitenweg en in de stad gere-
den. De weerselementen werk-
ten mee, het weer varieerde van
zon tot onweer en regen. Het ver-
warmings- en ventilatiesysteem,
met recirculatiemogelijkheid,
bood op elk moment een aange-
name temperatuur aan de passa-
giers.
Meteen valt het beste op aan de
Alfa; de standaard hydraulische

stuurbekrachtiging. Of de Alfa
33 Boxer 16V QV nou op de bui-
tenweg of op de autobaande spo-
ren krijgt, te allen tijde blijft de
besturing erg direkt. De aandrij-
ving geschiedt op de voorwielen
en de auto heeft voor geventi-
leerde schijfremmen en achter
trommels. Voor- en achter schijf-
remmen met ABS is een optie.
Met 185/60HR14 banden op licht-
metalen velgen leeft de Alfa 33
op grote voet.

In de wereld van het automobiel

behoort een boxermotor tot de
rariteiten. De Porsche 911, de
VW Kever en de Alfa 33 zijn de
meest voorkomende auto's met
dit principe. In tegenstelling tot
de conventionele automotor be-
wegen de zuigers niet vertikaal
maar horizontaal.
De 1712 cc metende 4 cilinder
boxermotor levert een maximaal
vermogen van 132 pk en een
maximaal koppel van 15,8 kgm.
In elke cilinderkop zijn twee
nokkenassen gemonteerd en de
elektronisch digitaal geregelde

Bosch Motronic injectie wordt
gevoed met loodvrije benzine.
De motor stelt de brutale Italiaan
in staat tot verbluffende presta-
ties. De bestuurder moet in feite
wennen aan het enorme poten-
tieel van de Alfa.
In het begin is het even wennen
aan de vijfversnellingsbak. In
een te hoge versnelling schake-
len gebeurt vaak in het tfegin.
Voor een bestuurder met weinig
rij-ervaring verandert de Alfa 33
Boxer 16V QV in een projectiel.
De ervaren automobilist kan
echter genieten van deze Ita-
liaanse volbloed. Met een accele-
ratie van 0-100 in 8,4 seconden en
een top van 205 km./per uur
openbaart zich een nieuwe we-
reld van autorijden. Een beetje
discipline is echter wel vereist.
Op de snelwegwordt in devierde
versnelling gekoerst om binnen
het kader van de wet te blijven.
Als de vijfde versnelling wordt
ingeschakeld loopt de snelheid
vlug op. In de stad moet de Alfa
in toom worden gehouden, de 16-
-kleppen motor is in feite te ruig
voor stadsverkeer. Ondanks de
gigantische prestaties is het ge-
middelde benzinverbruik 1 op
12. De Alfa 33 Boxer 16V QV is
een waar racemonster die de di-
rekte concurrenten nachtmer-
ries zal bezorgen. Voor de gema-
tigde automobilist is er echter
ook een meer huis-tuin-en keu-
ken-uitvoering met 1300 cc. mo-
tor leverbaar.

flor schilte

I

" Brutale Italiaanse volbloed van Alfa Romeo. Foto: MARCEL VAN HOORN

auto

uitlaatjes
SUZUKI brengt de nieuwe
"XBOO op de markt. Volgens Su-
zuki wordt hier High-Tech in
klassieke vormen gepresenteerd,

klassiek gelijnde motorfiets
's bij uitstek het symbool van
Vrijheidsdrang. Suzuki heeft met<je komst van de VXBOO de toe-komst van de toerfiets weer vei-
US gesteld. Deze motorfiets heeft
en machinekamer die is afge-

leid van de Intruder 750, die zijn
onverwoestbare kwaliteit doorde jaren heen heeft bewezen. De
VXBOOO krijgt zijn powervan eenw atergekoelde 805 cm3V-twin
J^otor met 4 kleppen per cilin-
der. Gekoppeld aan een soepel
schakelende 5-bak staat de ma-
chine borg voor kracht en presta-
Ö6s. Het door een micro-compu-
*r gestuurde digitale injectie-
sYsteem garandeert een rustigeacceleratie. Maar bijna onge-
merkt trekt de V-twin soepel
d°or tot in de hoogste toerregio-
'ten. Deze motor moet aan de
zwaarste eisen van wegliggingen
comfort beantwoorden en is le-
erbaar voor 13.999 gulden.

maakt bekend dat
°P 26 mei voor de 6e keer de Frie-
Se Elfsteden OldtimerRally weervan start gaat. Vanuit het reerea-J'ecentrum „Sondel" in Gaaster-
end vertrekken vanaf 07.00 uur'■'e opgepoetste juweeltjes ,
aUtos en motoren van voor 1950,v °or een monsterrit van 230 kilo-
meter langs 11 steden. In 1989
"amen niet minder dan 250 auto-mobielen deel, waaronder een Le
febre A uit 1913, een Peugeot*36 Auit 1912 en een Talbot Lon-
3°n uit 1913. Pronkstuk was een
J^eDion Bouton Tonne uit 1913.

Friesland leeft mee met
oldtimer rally en laat folklo-

j!e en Friese gebruiken zien. In-
05120-3157 2

VOLVO maakt bekend dat Ame-
'kaans consumentenrapportaantoont dat het Zweedse merk?? beste prijs/waardeverhouding

?ledt. Volvo voert voor de twee-e keer deze lijst van merken
?ar.. Het consumentenrapport ispedoeld om de Amerikaanse
*|ant te helpen bij de best moge-
'Jke aankoop. De waardekwalifi-
catie is gepubliceerd in „The
fornplete Car Cost Guide" in Ca-
'jonië. De kwalificatie vindt

op basis van een door-
pchte financiële analyse omvat-ende de te verwachten kosten
Oor een periode van 5 jaar,

"'aardevermindering, belastin-gen en verzekeringen, lopendebosten, reparaties, financiering
?te. De vaststelling van een alge-
Ne economische waarde is ge-
baseerd op een combinatie van
e^ oorspronkelijke aankoopprijs
j de te verwachten kosten voor
iï eigenaar. De Volvo 240 Dl en
J*o GL zijn bij de personenwa--ser>s en stationcars lijstaanvoer-der.

JfAAIJNBERG BV presenteert
p Arola 20. Honderden Neder-a nders vervoeren zich met de
|*rola 16, een invalidewagen die11 ons land wordt gebouwd. Dituccesvolle vervoermiddel heeft
|J U een opvolger: de Arola 20. De
leranderingen ten opzichte van
v?t oude model zijn met name te,lftden in de perfectionering vanJJet onderstel, het verminderen

ar> het onderhoud en het ver-
F°ten van het comfort. Lichtme-
/*!en wielophanging en smallere
vielen verlagen het onafgeveer-
k6 gewicht en het totaalgewicht.
Cece onderhoudsvrije polyester
3°ine is door de ruime deurope-
lrigen en de plaatsingvan de zit-alk op rolstoelhoogte zeer toe-

Daarbij biedt de cabi-
s.

e Plaats aan de ingeklapte rol-
y°el. De wagen is geregistreerd
l s bromfiets en mag binnen enWten de bebouwde kom op bij-.a alle wegen rijden. Het voer-
p'ë is goedgekeurd door het
v en kan geheel aan de eisen
-j de invalide bestuurder wor-
(j 1 aangepast. De basisprijs van
rte Arola 20 bedraagt 15.975 gul-en.

Vinding biedt perspectief voor akkerbouw en milieu

'Sla-oliemotor' moet
Nederland veroveren

Als het aan het montagebedrijf Moeken in Zwartsluis ligt,
rijden binnen enkele jaren alle Nederlandse tractoren niet
meer op diesel, maar op plantaardige olie. Het bedrijf pre-
senteerde deze week een Mercedes 190Dmet daarin een
motor, die zonder problemen 200.000 kilometer op slaolie
heeft gereden. Geestelijk vader van het ontwerp is de Duit-
serLudwig Elsbett. Zijn vinding is in Duitsland niet van de
grond gekomen, maar Moeken ziet er wel brood in.

Het bedrijf in Zwartsluis denkt
met de motor het ei van Colum-
bus naar Nederland te hebben
gehaald. Het plan is met steun
van het rijk een proeffabriek te
bouwen, waar in eerste instantie
5000 Elsbett-motoren per jaar
van de band rollen. Het bedrijf
mikt, voor de afzet van de moto-
ren voorlopig vooral op de akker-
bouw en de scheepvaart. De eer-
ste contacten met de desbetref-
fende departementen en TNO in
Delft zijn al gelegd.

Ondanks dat de Duitse automo-
bielindustrie niet enthousiast
reageerde op de Elsbett-motor,
heeft woordyoerder De Lange
van Moeken grote verwachtin-

gen van de alternatieve kracnt-
bron. Het bedrijf heeft inmiddels
een licentie voor heel Europa.

Handzaam
naslagblad

'Autowegservice', een uitgave
van de Stichting Motorwegver-
keer Service, geeft een overzicht I
van alle faciliteiten rond autowe-.«
gen. Handig is ook het overzicht I
per vakantieland waar op welke *dagen grote verkeersdrukte is te i
verwachten. Het 32 pagina's tel- I
lende blad is te krijgen bij weg-
restaurants, Grenswisselkanto- ;
ren, benzinestations aan de snel- I
wegen bij ANWB- kantoren.

'Lelijk eendje'
is niet meer

'De eend is niet meer. Voor de
kenners, en wie zijn dat niet als
het over dit onderwerp gaat, is
een dergelijk bericht overduide-
lijk. Opmerkelijk genoeg hebben
we nog geen ludieke advertentie
gezien van Citroen. Ook de vele
Citrofielen, al dan niet verenigd
in clubs, hebben na tientallen ja-
ren trouwe dienst geen dank- of
spijtbetuiging gewijd aan de
Deux-Chevaux.

De produktie in Frankrijk van de
'lelijke eend' werd al lang gele-
den definitief gestaakt, maar in
het Portugese Mangualde werd
de 2CV nog in kleine aantallen
gemaakt. Die auto's werden on-
der meer naar Frankrijk en
Duitsland geëxporteerd. De pro-
duktie stond op 100 stuks per
dag. Maar nu is er in Mangualde
ook definitiefeen punt achter ge-
zet.

Er zijn ruim 215.000 originele
'eenden' verkocht in de afgelo-
pen 35 jaar. De afgeleide modell-

len AZU, AK, Dyane en Acadya-
ne kenden gezamenlijk een veel
lager verkoopaantal, waarbij de
Dyane — een luxe versie van de
2CV met 425 cc of600 cc motor —de meeste kopers trok.

De in '49 op de Parijse Autosalon
geïntroduceerde 2CV werd drie
jaar later naar Nederland ge-
haald. Dat eerste jaar werden er
slechts 183 verkocht en het
moest bijna 20 jaar duren eer de
Lelijke Eend een doorslaand
succes werd. In 1970 werden er
22.306 van verkocht, inclusief
Dyane stond het verkoopcijfer
op 33.701 stuks. Dat record is
nooit meer geëvenaard.

De auto die met gemak 1:18 liep
en 20 jaargeledennog geen 4 mil-
le kostte, kende in '87 als laatste
catalogusprijsf 11.500,-. Voor dat
geld moet je tegenwoordig goed
zoeken om overdekt meerper-1soons vervoer te kunnen kopen.

Het lukt wel, maar de frivole
Franse charme is er af. En dat is
zonder meer heel spijtig.

# De laatste versie van de Citroen 2CV, die al een aantc
jaren niet meer in ons land te koop is.

" De laatste serie eenden die in Portugal van de band rol
de, was wit.
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Wegens enorm succes van de nieuwe Suzuki

OCCASIONFESTIVAL
van 28-4 t/m 5-5 30-4 en 5-5 geopend

★ extra scherpe prijzen
★ 3 of 6 mnd. (boven ’ 10.000,-) garantie
★ bij aankoop va. ’ 5000,-, GRATIS ZONNEDAK
r type. bwjr. km-st. prijs pmnd. va.
SUZUKI Fiat Uno 45 1988 8.300 13.200- 330-- Hyundai

type bwjr. km-st. prijs pmnd. va. Stellar 1985 88.800 6.200,- 155-
Alto GL 1986 22.500 8.000,- 200- Ford Escort
Alto GA 1986 39.800 8.900- 225- 1.3 L 1985 75.000 10.900- 273-
-£_- Z .38 !S; _~- ïT mL'm'im """ '30-

SKtf*ffi WSffi. S. ï£r°° '-" '»■»"»- **-Peugeot
AIinCDC lirDveu 30S SR '982 93.500 3.900- 100-ANDERE MERKEN Voivo

_~ .. 360 GLT 1986 68.50016.300,- 408-Citroen ..
EaU 198659600 52°°" 13°'" ï°3«GL 1987 25.10018.300, 458,-
Cuore 850 1988 30.000 12.200,- 305,- Subaru
Fiat Panda 451985 33.000 7.200,- 180- Justy S 1987 40.82511.900,-298,-
Fiat Panda 341985 23.300 6.700- 168,- Toyota
Fiat Uno 45s 1985 73.700 7.200,- 180,- Starlet 1.0 1989 17.52015.500,- 388-

-'Maandtarieven zijn gebaseerd op volledige financiering, zonder inruil
(inruil is uiteraard mogelijk)

Autobedrijf Bos
Heerlen B.V. i«fe££v_^W tel. 045-724545 ?«gllg§l|S;

f_f__^l_r<_<-l-'or\A/ori Q/ Ïüs—^ ___!_____ i■_"__ ""lisf.

_
—""— Sittarderweg 34, ,^f_P!

Heerlen Ef^Ml
!

Auto Veneken f>.v.
*

Auto Veneken b.v. „Occasioncentrum"
„Occasionkelder" | Prins Mauritslaan 171

Leyenbroekerweg 27 Bïfflö|s9 6191 EE Beek
6132 CN Sittard ■ _. UT tel. 04490-72882
te1.04490-15777

Veneken Sittard Veneken Beek
Fiat Uno 60 S, 3-drs.,blauw 1987 Volvo 480ES. airco, grijsmet 1988
Fiat Regatta 70 ES, rood 1984 Golf GTi 16V, 139 pk. blauwmet 1988
Ford Sierra, 5-drs., 2.0 Itr., wit 1986 Golf Memphis, 5-drs. Turbo, diesel,
Opel Kadett 1.2S, groenmet 1983 70 pk, grijsmet 1988
Opel Kadett 1.2S, zilvermet 1985 Lada Samara 1300rood 1987
OpelKadett 1.3S, gasinst 1987 VW JettaCL 1800i, 90pk, groenmet 1987
Peugeot 205 XE, rood 1987 Golf GTi, 112 pk, marsrood 1984
Skodal2oL,wit 1987 8MW316.4-drs., wit 1986
V01v0343 DL, aut., rood 1982 AudiBo.l.BS. sportpakket. wit 1987
Volvo 340OL, wit 1983 Ford Escort 1.4 CL, 3-drs., grijsmet 1987
Volvo 340 DL. gasinst., blauwmet 1983 OpelKadett 4-drs., diesel, blauw 1984
VW Caddy, diesel, kunststof kap, Passat, 5-drs., Avance Turbo,
wit 1987 dieselwit 1987
VWPolo, 3-drs., 1050cc, wit 1988 Golf GTD. Turbo, diesel, 70 pk, wit 1986
VwPolo, 3-drs, 1300 cc, zilvermet 1987 Golf Avance Sportief, 1600,
VW Golf, automaat, wit 1984 5-bak, tomadorood 1988
VW Golf CL 1600 cc, polarzilvermet. 1986 Audi 100,5-cylinder, nieuw model,
VW Golf CL 1600cc, blauwmet 1986 grijsmet -1983
VW Golf diesel, wit 1986 Golf Memphis I.Bi 90 pk, wit 1989
VWJetta 1300cc. wit 1985 OpelKadett GLS, zilver 1985
VW Jetta CL Turbo, diesel, rood 1985 Mazda 3231.5 Sport, rood 1985
VWJetta. diesel, atlasgrijsmet 1986 OpelKadett 1.3S GT, rood 1988
VWJetta 1300,4-drs., roodmet 1988 BMW3ls,groen 1981
VWJetta 1300. blauw 1984 Golf 1100CCbeige 1981
VW Passat Comf., 5-drs. AudiBol.BS blauw 1989
1600cc. blauwmet 1988 Audi 80 CE, blauwmet 1986
VW Passat, 5-drs. GL. 1800 cc 1984 Passat. 5-drs.. 1600 Avance, diesel_ . ■ i ij en benzine,witgrijs '■ 1987Bezoek onze occasionkeioer. m\ iooccTurbo,diesel.aiver mi
69999

BNW3lsblauw 1983 IiPPIAudi 80 Crayon 1800cc, blauw 1988 II T, lil lil JAudi 80 CC 1800cc, 4-drs., kalaharibeigemetallic 1985 'J . B t,\*j LJJ *J
Audi 80 GT, grafietmetallic 1987 IMIMPPhIfIAlfa33wit 1987 I . I I _| J
CitroënGSA 1984 I i I I -I I
Fiat Tipo 1.6, wit 1988 ■UUJ
Fiat Uno 45, blauwmetallic 1988 I
Citroen BK, bruin 1987 I_. l i l (1 I
Daihatsu Charade, wit 1987 !^^JDaihatsu Charade TS 1985
Fiat Ritmo, wit 1987
Fiat Panda, wit 1985 P "^^^""ffSFord Escort 1600 L, grijsmetallic 1986 Ij»

//,JiaH!3lWiSf'S^m
Ford Escort 1600CL, goudmetallic 1987 1" fj\, "'■""ffiM|
Mitsubishi Lancer, zilvermetallic 1987
Opel Ascona Hatchback, 5-drs.,bruinmetallic 1984
Opel Ascona 1.6S, blauw 1983 h__-__-_--b_ibb____-----b---
Opel Corsa 1200, blauw 1987 /
OpelKadett 16i,4-drs., rood 1988 /uJj^"t'
Opel Kadett 13S, grijsmetallic 1985 e. L* fi*fa"r]' /OpelKadett 1300 N, wit 1986 Jl*"') W <^_ j 'Peugeot 505GR, blauwmetallic 1984 —Peugeot 309 GTi, grijsmetallic 1988 w *2^^\Peugeot 205 GR, grijsmetallic 1984 \
Renault 5 GTL, rood 1986 \ I
Suzuki Alto GL,wit 1988 __W
Skoda 120L 1986 \ToyotaCorolla 1600, groenmetallic 1989 \^^^^^
VW Golf GTi, zwart 1987 /, JTVWGolf 1300C, 5-drs, beige 1984 // !
VW Golf 1300CL, wit 1987 JLf T
VWGOIM6OOCC 1985/1986 (T ( l r_C.-\
VWGolf 1600 diesel, geel 1987/1988 \ V V__7^"';/\\'
VW Passat 1800GL, 4-drs., blauwgrijs 1987 \>^ \? IVWPolo,2-drs., 1300CC, groenmetallic 1987 }JJ
VW Polo coupé, wit 1987 SS/+
VWJetta 1300, 4-drs 1986 yyjr
VW Jetta C 1600CC 1986 sC/i
Volvo 360 GLS, blauw 1985 7* (
Volvo 340 GL, grijsmetallic 1985 l V VVWPolo .'. 1983-1987 \\\ "Volvo 360 GLS, blauwmetallic 1985 V,\\»

|B| j. Hrl of schrijf:
mmmmmamammm^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B /\\ Slichtinghet Limburg* Landschap

Geopend ma. t/m vri. van 9.00 tot 18.00 uur 4%' i_«__h akm
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur ofö pmOh-om.»*»'*»*»

donderdag koopavond tot 21.00 uur 69757 icicfoonwoj-i-io

De door Seat gesponsorde tennis-ster Gabriela die menigberijderveel opwinding zullen bezorgen. de sportieve striping en de aërodynamische wieldoppen
Sabatini is één van de charmantste verschijningen op de Neem alleen al de 900 cc, of 1200 cc Motor System Rijden in de Ibiza Sabatini is dan ook een verhit*
internationale banen. Een echte topper. Porsche met 5-versnellingsbak, die de bestuurder ervaring. Om het hoofd koel te houden is daarom, specia'

Even charmant en sportief is het nieuwe actie- moeiteloos naar niet toegestane snelheden brengt. in ditactiemodel, een zomers zonnedak gemonteerd,
model van Seat: de Ibiza Sabatini. Met eigenschappen Het pittige karakter wordt nog eens benadrukt door Exclusieve charme vinden we niet alleen terug ■'; 1 de elegante lijnen van de carrosserie, maar ook in het

interieur. Noemen we slechts de bijzondere bekledinge'
[ "*i *E iLJË/* _f ir __F_ Hf **M _W*Jr _ L J I I M de vloermatten met subtiel tennis-logo. *

Porsche, katalysator,
5-versnellingsbak, sportieve KHi_l _■

__T^^^^^^^^^^B __&____h__^^B|l striping, aërodynamische rfyV^^r
W^^^^ Jl^ BÉ^J^!! wieldoppen, zonnedak, speciale /kbafeJM

__________&. bekleding en vloermatten, wis-was________ -__________s___w_i_rS_^l___. Bv
BBBBSWHMMwBHtS_'_^T^^^'^^"^"^r'' " ' ■ ■ I’ '1 ■' ■ _^HI Httttttrag«SS9&^ in^_t_ll _____

s__"*r____l" ■______.\ _______
||g**""MM üfc. / m _''iry. ffi _r:' JB „S_fc*i_*s*_ 111-sl____-l-___-lc.A_lll.cr. ""^sl jsa^ ____■ 3_*

Jr^ » [ I __~,I^^,,,^BMBBBP_BP*^^^^ Natuurlijk biedt de Ibiza Sabatini nog veel en ve»
_£__________■ lt_--fl ___É6S-S-__H_-_--£-9 meer. Maar dat moet u zelf zien en ervaren. Kom dussn*
lP 'llHßffi.Bl naar onze showroom en ook u zult het ontdekken: de Sea'H ttj Ibiza Sabatini is een regelrechte ace.
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I|| HF Volkswagen Groep.

I FINANCIERING: 0%RENTE TOT IN 190*
BEEK,Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V,DSM-straat 7,04490-71243. HEERLEN,AutosportBrouns B.V, Schelsberg175,045-725507. HOENSBROEK,ACH., Jeugrubbenweg20,045-222455.K^j
RADE, Auto Aarts,Hamstraat 211,045-412545. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V. (subdealer), Rötscherweg 60,045-313588. MAASTRICHT, Automobielbedrijf GH.Boosten & Zn1Bergerstraat 68-70,043-634367. MAASTRICHT,Autobedrijf Peter Bancken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Berge^
04490-14364. , i
Prijzen inclusief BTW,exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomstmeteenlooptijd tot inapril 1991 in samenwerking metonze financieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden,v-*!
inruilbij te betalen bedrag, met een maximum van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en alleen bij aanschaf van een nieuwe Seat personenwagen inapril 1990enregistratie vóór 15 mei 1990. Importeur Pon Car b.v.. Leusden. Tel.: 033

■ Bij Smeets Mercedes-Benz j■ weet u zeker datuw
nieuwe Mercedes-Benz j.laljlfij^ gegarandeerd gloednieuwis.

/T\ Naast officiële Smeets Mercedes-Benz BA'
1 _^*^_ 1MerCedeS-BeilZ dealer vVijn«a_._lswe« 55, <i4:.:iKA Heerlen, Hoensbroek. lel. (Mr.-224»1'

BSPöIpsPHH 'mm V^ ,___-_.,_-__-.»l. _"__r _rl_r____J______. Akereteemvefi 1(1. (.227 AA Maastricht. Telefoon O-W-lil .12(11'
Xsj—ss^ VlHilitl UWUtdltr. Rijksweg Noord 12n; Blfia AK Geleen. Telefoon (14490-4«W*1iiiiiTé^mitfriiiii 111lliliiMiifïifft'f1 n .^^
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Opel Omega 2.0iLS '87
Opel Ascona 16 S, 5-deurs '87
Opel Ascona 1600,4-deurs '85-'B7
Opel Corsa, 5-deurs '87
Opel Corsa, 3-deurs '83-'B6-'B7-'BB
Opel Kadett GT, 3-deurs '86
Opel Kadett, 4-deurs '86-'B7
Opel Kadett, 3-deurs '83-'B4-'B5-'B6-'B7
Peugeot 309 XS 16 injectie (105 PK) '88
Subaru Mini Jumbo.... '88
Peugeot 104 SR '81
Nissan Sunny, 4-deurs dcc. '85
Mazda 323 GLX '86
Mitsubishi Lancer F '83
Volvo 245 GL stationcar, 3 zitbanken '80
72890

Rijksweg 61, Berg & Terblijt
ST 04406-41700

v_: V^ »^1
Voor nieuw of gebruikt moet u bij

Loven zijn!
Mazda 626 HB 20 GLX nw. mod 1988
Mazda 626 HB 26GLX 1984/1985
Mazda 626 HB 20LX metLPG 1987
Mazda 626 HB 1.6 GLX 1987
Mazda 626 Sedan 1.8 GLX nw. mod 1988
Mazda 626 coupé 20 GLX nw. mod 1987/1988
Mazda 626 coupé 20 GLX 1986/1987
Mazda 626 coupé 1.6LX 1983
Mazda 626 HB20 LX diesel 1986
Mazda 323 Sedan 1.5 GLX 1986/1987
Mazda 323 Sedan 1.3 GLX 1985/1987
Mazda 323 Sedan 1.3 GLX 1986
Mazda 323 Sedan 1.7 dieselGLX 1988
Mazda 323 Estate 1.7 diesel GLX 1988
Mazda 323 HB 1.3Sport 1987
Mazda323Hßl.l LX 1987
Mazda 323 HB 1.5GLX 1986
Mazda 323 HB 1.6 I GTX met div. extra's 1986
Mazda 323 HB 1.3 LX 1986
Opel Omega 1.8 S ;..... 1987
Opel Ascona 1.6 S 1984
OpelKadett 1.6 GT 1986
Opel Kadett Sedan 1.3 S 1986
Opel Kadett 1.3 S 1986/1987
Opel Kadett 1.2 S 1985/1986
Opel Corsa 1.3 1988
BMW 315 1981
Honda Civic 1982
Ford Fiësta 1.1 Sport 1988
Ford Fiësta 1.0 1987
Ford Escort 1.3Laser 1986 (2x)
Ford Sierra 20Laser LPG onderb 1986
Ford Sierra 1.6Laser 1985
Nissan Sunny 1.3 HBzwart 1989
Peugeot 405 SR 1.9 1987
VW Jetta 2-drs 1987
Volvo 340 3-drs 1986
Lada Stationcar 2104 1.5L 1986
Div. goedkope inruilauto's in de prijsklasse tot

’ 6000,-.

mazoa
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ORANJE-BRADERIE
De Streep,

Schaesberg
ANWB-gekeurde auto-occasions
ALFA ROMEO en andere merken

UW ALFA ROMEO DEALER

m VENCKEH
BEDRIJFSAUTO'S

Bedrijfswagens
______________■■-_■--■

biedt aan:

J

VW LT 40A met opbouw, lengte 402, bouwjaa'
okt. 1989

VW Transporter pick-up, benz./LPG,
bouwjaar 1986

VW T.ansporter bestel (2 schuifdeuren),
diesel, bouwjaar 1985

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

donderdag koopavond tot 21.00 uur

/44/ROTOR HEERLEN BIEDT AAN: \&V GRATIS
MINIVAKANTIE
j bij aankoop van een occasion va. ’ 3.500.-
-_^_^ vrijdag 27 april t/m zaterdag 5 mei
'-> "^ . ' I7ir~~-<_^fcs. I " '—v

_^É_______. Bij aanschaf van een occasion van/ 3.500.-ofmeer V
.^**lftr'^'"y

m lv " -^_^M ______________ krijgt u gratis een 3-daags verblijf in één van de 10 \*k__P"*'__P**"~'- " ' Ji*b&'>'*~rt'*^'m " <^»__J~~"- -nwi» !■__"■ bungalowparken of appartementen/hotels die >t
■-J***1- flp* ""ÜB-Tt'^''v^f! , i -"* SFW (Stay Free Weekends) voor onsheeft gese-

._________.---___■ ~ ' „ [ lecteerd! X
'^^Jgia^— Kl 'De SFW-parken vindt u verspreid over heel Ne- Q 1

c _J__v - _j_j___iin "'"'" ' '':^3rwSW ' derland, in de mooiste gebieden die ons landkent. v/
i^^^B BS"_B_r____l \~" =_-^' Afhankelijk van de bestemming kunt u 4 tot zelfs 10 X

"I ~iß ÊTB m___^^"^W \. "c" 'sÜlr^'^i T. ' '
personen meenemen! f

\ V Ba| v J >. "^L-J^.--^r*- *~? Overtuig uzetf. Bezoek ons occasioncentium. f

■ B*\t_iSvi___l_B «\ _- '-,>/ I Bofor sfaaf voor garantie en kwaliteit. /■E __^^_r^_^t*\_____É °J -"' "-<J .- #I_i__^^___________ / -Nwl i f

HUJJ..1..1 ■ C-By¥Oß- b.v heerlen!
[ mÊmm^Ê^^m^m^m Heerlerbaan 229, tel. 045-416900 J



Succes heeft Italiaans pasta-popidool in zijn greep

Geen weg terug voor
Eros Ramazzotti

Van onze showpagina-redactie
AMSTERDAM - Een Ita-liaan die met stelligheid be-
weert dat Brazilië de nieu-we wereldkampioen voet-bal wordt, zal door zijn land-
genoten beslist voor dom
worden versleten. Tenzij hijeen idool is, zoals Eros Ra-
rnazzotti, de Romeinse su-
perstar die van Bolzano tot

op handen wordt
§edragen.
Minstens zo opmerkelijk aan dit
°P voetbalgebied dus niet chau-v'nistische fenomeen is dat ook
?ndere landen plat gaan voor zijn
.Pasta-pop. Van zijn vorige al-
öt|rn 'Musica è', werden ettelijke
ï^iljoenen exemplaren in om-
y°P gebracht. Dagdromers in

Spanje, Frankrijk,
Puitsland en Nederland blijken
".kans even gewillige afnemersa's Eros' warmbloedige landge-
noten, die de zingende kelner in
betrekkelijk korte tijd op eenManshoog voetstuk hebben ge-
kaatst.
Ramazzotti geldt voor het thuis-
'ront als het blinkende symbool

een dynamische generatie,
e verpersoonlijking van een op-

roeiende categorie twintigers,
kent de 26-jarige won-

derboy nog amper enige privacy.
f*et publiek beslag een beetje

eü, is hij inmiddels het mondai-ne Milaan ontvlucht naar een?tulpje in de bergen.
~elfs in de bar van het hoofdste-delijke Americain Hotel komt hij
I^t van zijn fans los. Italiaanse
,°eristen laten spontaan musea-e2oek en rondvaarten schieten

enige wijlen in ZijnBijzijn te
ertoeven. Ramazzotti, die nog
teeds geen woord over de grens
Preekt, kan enige aanspraak in7*Jn moerstaal wel billijken. HijProbeert monter te blijven onder?e verstikkende belangstelling,

oogt niettemin verveeld,
""et is niet gemakkelijk zó te le-
,?n, maar ik slaag erin", biechtJHJ op. „Ik probeer me zo gewoon
[hogelijk te gedragen. Ik kan na-
üUrlijk ook niet meer terug, er is'leen nog een weg vooruit. En

°P zich heb ik dit natuurlijk ookgewild. Ir) dat opzicht bevalt diteVen me wel. Ik weet tenminste
°g iets voor mezelf te houden."

" Eros Ramazzotti: „Ik slaag er in een steeds grotere groei
mensen te bereiken."

Weemoedig
Ramazzotti zag er dientengevol-
}!e ook niet tegenop om vrij snel
ka het succes van 'Musica è' te
00rnen met een opvolger, 'In
Sni senso' (vrij vertaald: hoe

jan ook, hoe je het ook bekijkt,
s elk gevaj). Na zijn bombasti-

voorganger (het titelnum-mer, een suite, was een elf minu-
- n durende liefdesverklaring
s^n de muziek) laat 'In ogni sen-
■j, zich vrij eenvoudig verteren.

valt het op dat Ramazzotti's
ljj?rk een wat levensbeschouwe-
giu ' weemoedige inslag heeft««kregen. Is de jonge halfgod

een middentwintiger soms
wat erg zwaar op de hand ge-

Se°rden? „Er staan op 'In ogni
'üirf°' Qok vr°tuke nummers",
f_. dt het verweer, „maar mijn
tiiri e^ was voorheen al niet al-
If-^.even licht te verteren. De
% t-eS Z^n soms °°k nietper de-
y n_e somber, maar eerder diep-
ge niS- Ik druk in mijn werk m'n
*ich lens uit' En een mens voeltn niet permanent gelukkig,

dus is het logisch dat je die ge-
voelens op een plaat óók tegen-
komt."
Eros gaat er prat op dat zijn werk

mettertijd aan diepgangheelt ge-
wonnen. Volwassen geworden,
zoals de ware ster betaamt te zeg-
gen. In dat opzicht is 'In ogni

senso' een spannende test-case
voor deze raggazzo geworden:
„De fans van mijn eerste werk
zijn nu, net als ikzelf, opge-
groeid, gerijpt. Ik hoop daarom
dat ze met me mee blijven gaan.
Niet omdat ik per se meer wil
verkopen, maar omdat dat zou
betekenen dat ik er in slaag een
steeds grotere groep mensen te
bereiken."

Volwassen
Volwassen klinkt 'In ogni senso'
in elk geval, in ogni senso dus.
Niet alleen vanwege de fraaie ar-
rangementen van Maurizio Bassi
en Celso Valli, maar ook door de
inzet van doorgewinterde sessie-
muzikanten van buiten de Laars.

Credits gaan bijvoorbeeld naar
de bassisten Pino Palladino (die
onder meer heeft gewerkt met
Paul Young) en John Giblin (ex-
Simple Minds), maar ook naar
zangeressen Tessa Niles (onder
anderen Duran Duran) en Carol
Kenyan (Soul II Soul), alsmede
de warmgevooisde Jimmy
Helms en Jimmy Chambers
(Paul Young, Deacon Blue). Van-
waar deze opvallende import-
stoottroepen? „Dat is mede een
keus van de arrangeurs geweest.

We konden kiezen uit een reeks
musici en we hebben deze men-
sen genomen. Dat is goed beval-
len. Vooral Palladino is een fan-
tastische bassist, maar het zijn al-
lemaal professionele jongens. En
dat is de basis van succes. Een
belangrijke wetenschap, zeker
als je al succesvol bent."

Wat heet. Geen Italiaans restau-
rant in den vreemde of pizza en
pasta gaan vergezeld met het
muzikale behang van Eros Ra-
mazzotti. De tol van de heimwee.
Een lot om mee te leven? „Ach,
ik neem aan dat mijn muziek in
restaurants gedraaid wordt om-
dat men haar accepteert. En het
is duidelijk dat mijn muziek ook
bedoeld is voor Italianen in den
vreemde. Ik vind het leuk wan-
neer die dat kunnen waarderen.
Maar restaurants... Nee, dat is
niet waar ik op uit ben."

show

Grote markt voor
tv-programma's

CANNES - De internationale markt voor televisieprogramma's kent
nog altijd een forse groei, mede door het ontstaan van nieuwe tv-sta-
tions. Volgens Xavier Roy, president van de jaarlijkseMIP-televisie-
beurs in Cannes, is vooral duidelijk merkbaar dat Europese televisie-
bedrijven steeds actiever worden op de internationale markt.

Volgens de MIP-president is de groei in de markt af te lezen aan de
deelname aan de televisiebeurs. „De MIP-beurs heeft dit jaar meer
deelnemers gehad dan ooit tevoren en het aantal deelnemende bedrij-
ven is ook groter dan ooit", aldus Roy. Volgens hem is het vooral
merkbaar dat veel televisiebedrijven op zoek zijn naar partners voor
co-produkties. „Ook signaleer ik een trend naar meer programma's
over milieuzaken."
Op de MIP-tv beurs waren Nederlandse bedrijven nadrukkelijk aan-
wezig. Volgens Roy staat Nederland op de achtste plaats voor wat be-
treft het aantal individuele deelnemers (208). Ook een achtste plaats
krijgt Nederland voor wat betreft het aantal aan de beurs deelnemen-
de televisie-bedrijven (52). Beide toptien lijsten worden aangevoerd
door Frankrijk, gevolgd door Groot Brittannië en de Verenigde Sta-
ten.
De toename van het aantal deelnemers aan de MIP-beurs is voor een
groot deel toe te schrijven aan het ontstaan van nieuwe tv-stations,
met name in West-Europa.
Het laatste jaaralleen al heeft Europa kennis kunnen maken met 21
nieuwe stations. De verwachting is dat deze explosie van nieuwe tv-
stations nog even aan zal houden. In het kielzog van het ontstaan van
nieuwe stations neemt ook het aantal produktie- en distributiemaat-
schappijen enorm toe. Waren er in Cannes vorig jaar nog' 1260 bedrij-
ven uit deze sector aanwezig (vaak niet meer dan eenmansbedrijven),
dit jaarbezochten al 1927 produktie- en distributiebedrijvende MlP-
beurs.

Koos Alberts
praat over
dwarslaesie

HILVERSUM - Tijdens
de vierde en laatste afle-
vering van deKRO-serie
'Als ik jou was', van-
avond om 22.05 uur op
Nederland 1, praat Milou
van Sprang met zanger
Koos Alberts over 'Leven
met een dwarslaesie. Per
jaar raken door een be-
schadiging van de wer-
velkolom in ons land on-
geveer vierhonderd men-
sen blijvend verlamd.
Koos Alberts is ook
iemand die blijvend ver-
lamd is. Maar dank zij de
steun van zijn vrouw
zingt hij weer en kan hij
het leven weer aan. Milou
van Sprang zocht voor
het programma het echt-
paar Alberts thuis op." Koos Alberts: dank zij de steun van zijn vrouw kan hij

het leven weer aan.

Xaviera Hollander lanceert tango-cd
AMSTERDAM - Xaviera Hol-
lander, auteur van enkele prik-
kelende bestsellers over haar
frivole leven als 'happy hook-
er', heeft de eerste cd van het
Nederlandse tango-orkest Tan-
go Cuatro ten doop gehouden.

De echte tangoliefhebbers
gruwden ervan, want met haar
verschijning bevestigde ze het
vooroordeel, dat de tango een
banale dans is. En dat is de tan-
go nu juist niét, zeggen de tan-
gueros, van wie er steeds meer
in Nederland komen.

Xaviera's verschijning was de
enige smet op een verder zeer
smaakvolle presentatie van de cd
(ook in lp en mc-vorm beschik-
baar) in het VOC-theater te Am-
sterdam. Cherry Duyns trad op
in het voorprogramma; deVPRO-televisiemaker las zijn

verhaal 'Tropentango' voor, een
verhaal vol verdriet en heimwee.
Daarmee bewees Duyns de voe-
dingsbodem van de Argentijnse
tango heel wat beter te begrijpen
dan Xaviera.
In het verhaal ontmoet hij in Ar-
gentinië een oude man, een Ne-
derlander, en samen 'genieten ze
van de droefheid van het be-
staan. Uiteraard onder het genot
van tangomuziek, die aan de an-
dere kant van de oceaan in Am-
sterdam vertolkt werd door de
vijf hoofdpersonen van de pre-
sentatie.

Tango Cuatro werd in 1983 gefor-
meerd. Het gezelschap bestaat
uit vier muzikanten, onder wie
de bekende Nederlandse bando-
neonist Carel Kraayenhof, en de
Argentijnse zanger Juan Tajes.
Typerend voor de groep is, dat zij
geen Europees sausje over de
tango gooit(zoals destijds Malan-
do), maar de Argentijnse muziek

zo authentiek mogelijk probeert
te spelen. Nummers van Puglie-
se en Piazzolla, namen van twee
tango-giganten, die ook niet-in-
gewijden inmiddels niet meer
vreemd in de oren klinken.

Dat is ook de belangrijkste re-
den, waarom een grote platen-
maatschappij als CBS het thans
aandurft de cd uit te geven. Bert
Smit, manager bij CBS: „We den-
ken absoluut niet, dat we er de
hitparade mee zullen bestormen.

Maar de laatste jaren is er toch
duidelijk een tango revival. Het
publiek is niet gigantisch breed,
maar het groeit wel langzaam."
Zelf houdt hij ook van de mu-
ziek: „Tango, dat is een muziek,
daar heb je iets mee of je hebt er.
niets mee." De vier muzikanten
behoren in ieder geval tot deeer-
ste categorie. Manager Mick Wit-
teveen: „Sommige leven zelfs als
de tango."

" Xaviera Hollander hield
de eerste cd van het tango-
orkest Cuatro ten doop.

Country party
in Vaesrade

VAESRADE - De Country en
Music Club 'Opryland' houdt za-
terdagavond vanaf 20.00 uur een
country party in 't Pomphuuske
in Vaesrade. De groep Pinto
Bennett & the Famous Motel
Cowboys brengt eigen werk dat
bestaat uit zogeheten 'country
honky-tonk rock music'. Aan
deze avond werken voorts mee
de groep Winchester, het duo
Dave & Angelique optreden en
Thomas Hodges uit Savannah
(Georgia).

Tina Turner ook
naar Oostblok

Van onze showpagina-redactie

MAASTRICHT - De bekend-
ste grootmoeder in derock and
roll, Tina Turner, heeft plannen
om concerten in een aantal
Oostbloklanden te geven. Tina
Turner tekende hiervoor een
miljoenencontract met Pepsi
Cola. Deze frisdrankengigant
is opnieuw hoofdsponsor ge-
worden van Turners wereld-
toernee, die vandaag (vrijdag)
in Antwerpen start. Zoals be-
kend komt Tina Turner op zon-

dag 24 juniook naar het MECC
in Maastricht.

Pepsi Cola heeftin de loop der ja-
ren al heel wat popsterren gefi-
nancierd. In 1984 ontdekte de di-
rectie de invloed van popmuziek
op de jeugd en zag een gat in de
markt. In dat jaar contracteerde
Pepsi Lionel Richie voor optre-
dens in reclamespotjes en werd
hoofdsponsor van de Jacksons
Victory Tour waarin ook Michael
Jackson schitterde. In 1985 gin-
gen de reclamegelden van Pepsi
naar Tina Turner die door de VS
reisde met haar Private Daneer
Tour. In 1986 componeerde
Glenn Frey, voormalig lid van
The Eagles, de muziek voor een
nieuwe tv-spot voor de cola-gi-
gant waarin hijzelf met Don
Johnson acteerde. Ook in 1987
investeerde Pepsi veel geld in
popmuzikanten. Zo trad Michael
Jackson op in een reclame-
filmpje en sponsorde Pepsi ook
de tournee van Michael. Verder
gingenDavid Bowie en de Miami
Sound Machine met Pepsi in zee.
Madonna en Robert Palmer wer-
den vorig jaar de paradepaardjes
van de frisdrankfabriek en dit
jaarkeert Tina Turner weer terug
bij haar sponsor. De Europese
president van Pepsico, Fred
Meils, toont zich zeer ingenomen
met de gesloten deal. „Tina Tur-
ner is een wereldberoemde ar-
tieste met en dynamische uitstra-
ling. Wij zijn enorm verheugd de
samenwerking met haar in de ja-
ren negentig tekunnen voortzet-
ten." Na de start van haar toernee
in Antwerpen volgen nog tiental-
len concerten in 16 landen. In to-
taal is Tina Turner meer dan 22
weken op reis. Wegens overwel-
digende belangstelling wordt op
het moment bekeken of er ruim-
te is voor extra concerten in
Europa en in het speciaal in de
Oostbloklanden.

" Tina Turner: tijdens haar toernee treedt zij onder ande-
ren op 24 juni in het MECC van Maastricht op.

Op maandag 21 mei
Galaconcert van
Marinierskapel

in Wittem
WITTEM — De Mariniers-
kapel verzorgt op maandag
21 mei een galaconcert in de
feesttent op de parkeer-
plaats bij het Redemptoris-
tenklooster in Wittem. Het
concert vindt plaats in het
kader van het veertigjarig
bestaansfeest van fanfare
Kunst en Vriendschap van
Wittem.

De Marinierskapel staat ook in
Wittem onder leiding van diri-
gent Gert Buitenhuis. Het pro-
gramma vermeldt onder meer
een bijzonder fagotconcert,
waarbij als solist de uit Treebeek
afkomstige Harrie Bosch op-
treedt. Verder staat in het eerste
concertgedeelte ook het bekende
Year of the Dragon van Philip
Sparke op het programma. In het
tweede concertgedeelte komt de
Marinierskapel in een een uur
durende non-stop-show specta-
culair voor de dag, waarbij een
hoofdrol is weggelegd voor de
trompettengroep onder leiding
van Frank van der Poel.

Kaarten a vijftien gulden voor dit
galaconcert zijn tot 12 mei in de
voorverkoop verkrijgbaar bij Si-
garenhandel Van Verseveld, Sa-
roleastraat 80A, Heerlen; Slijterij
Corrie, Wilhelminastraat 16, Bo-
choltz; Menschop, Maastrichter-
laan 42, Vaals; Boekenshop Jas-
pers, Rijksweg 61, Gulpen. Re-
serveringen kunnen op werkda-
gen tussen negen en vijfuur tele-
fonisch worden gedaan via H
04450-2139.

Beste 'Kinderen
voor kinderen'

HEERLEN- Tien jaar 'Kinderen
voor Kinderen' heeft zon 150
kinderliedjes opgeleverd, ge-
maakt door de beste tekstschrij-
vers en componisten van Neder-
land. De dertien allerleukste
daarvan zijn zondagmiddag om
16.16 uur op Nederland 1 te zien
en te horen in het programma
'Het beste uit Kinderen voor
Kinderen. Flory Anstadt, het
'geestelijk brein' achter 'Kinde-
ren voor Kinderen' presenteert
deze uitzending en praat met een
aantal kinderen van toen en nu.

VTM ontslaat
Jan Schodts

BRUSSEL - Jan Schodts. een
van de bekendste Belgische tele-
visie-figuren, is door de Vlaamse
commerciële televisiemaat-
schappij VTM ontslagen. De
raad van bestuur van de VTM
heeft dat bekendgemaakt.
Schodts was de hoofdredacteur
van het VTM-journaal. Enkele
weken geleden al werd bekend
gemaakt dat Schodts een 'studie-
reis' zou gaan maken langs diver-
se tv-stations in de wereld. Toen
al ontstond het sterke vermoe-
den dat Schodts in een ernstig
conflict geraakt was met de
VTM-leiding.

Jan Schodts kreeg vooral be-
kendheid toen hij bij de over-
heidstelevisie, de BRT, 'het
nieuws uit deWetstraat' (het Bel-
gische regeringscentrum) ver-
sloeg. Enige tijd voordat de VTM
ging uitzenden maakte Schodts
de overstap naar decommerciële
zender.
Dinsdag verspreidde de raad van
bestuur van VTM een korte me-
dedeling waarin gezegd wordt
dat de raad „eenparig besloten
heeft een einde te maken aan de
samenwerking met hoofdredac-
teur Jan Schodts". Het besluit
werd genomen op voordracht
van de directeur-generaal.

Tv-serie
over

Sartre
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Het Hilversum-
se produktiebedrijf Belbo gaat in
samenwerking met het Franse
culturele station La Sept en
NOS-NOB een vierdelige docu-
mentaire maken over het leven
van JeanPaul Sartre. De NOS zal
de vier afleveringen volgend jaar
op het scherm brengen.

Volgens een woordvoerder van
Belbo beginnen de opnamen
voor de vierdelige documentaire
in juli. De serie zal gaan over alle
aspecten van het leven van de
Franse filosoof, politiek activist,
schrijver van toneelstukken, es-
sayist en onderwijskundige.

De serie, die uit vier delen van 52
minuten gaat bestaan, wordt ge-
baseerd op het boek 'Sartre' van
Annie Cohen Solal.
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JffiS,_..#sf( GEZËÏ____IG.~TJIT^$4v iÜ=j
_______r~-_l_i Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - "* —|

RIJNHAL-ARNHEM-19 MEI-20.00 uur

KAARTVERKOOP: kassa Rijnhal;
alle VVV-Bespreekburo's en

070-3860400. Entreeprijs f 45,- p.p.

Vrijdag 27 april: aanvang 20.00 uur

VERONICA 10P 40 DRIVE IN SHOW
Zondag 29 april:

ROMMELMARKT
van 10.00 -16.00 uur

Looierstraat Voerendaal

Harmonie St.-David

__Bl^____l_____________i
_____^^____t^^____^________H ■>. ■ __ w \ __^j

Zaterdag: EX-T.V.S.

Zondag NEW SPIKES

koninginnedag U.J. WALItK l\_

—® -I
stadsschouwburg heerlen

_______P.______l __ETT_T_____ Testimony -Na FlorestaLOlLi_________-K____l ’ 24.-- ’ 21,-- ’ 18.-; pasp.
Ballet Royal de Wallonië / 16,-; JTP-Tip ’ 12,50
„CARMEN" ballet op muziek m^l^m^^^^^^mmi^van Georges Bizet. ’ 33- -
’ 30- - ’ 27,-; pasp. ’ 23- mÉtammi^^^^^mÊm^m

Hollandse Comedie „TIEN
WVWM WTJM KLEINE NEGERTJES" vanIm_______L____ B____J_i Agatha Christie. ’27- - ’ 24-
LIMBURGS SYMPHONIE ’21.-; pasp ’ 19-
ORKEST 0.1.v. Salvador Mas mim^a^^^^^^mmi^Conde; solist: Ohad Ben-Ari
piano, ’ 20,--’ 17,50 - mtmÊ___________________________miaèAm

’ 15,50. pakp. ’ 14,50 LIMBURGS SYMPHONIE
[ ORKEST 0.1.v. Roberto
■■■■ BTPTB Benzi; solist: Ivo Janssen,B_______-U_HI __________U__l piano. Beethoven-progr.
Marionettentheater Komedie f 20- - ’ 17,50- ’ 1 5,50;
van Hout „BASTIEN EN pasp. ’ 14,50
BASTIENNE" opera van w^_^_____t___________mm^m
Mozart. ’ll,-; pasp. en
kinderen tot 14 jaar ’ 8- ■«■■■■"■^^_______________i

m^m^^^^^^^^mim^m Opera Forum „DON
GIOVANNI" opera van Mozart.

wèastdJi^^^^^aÈ*tam ’36 .’ 33 .’ 30
PIA BECK & FRIENDS „Beek * 2 "_ -Magie!" ’ 24- - ’ 21- - ■*_
’ 18.-; pasp. ’ 16- tffPFffU ______HFIM
U^^^X______L_____K______l (kleine zaal)
PAUL VAN VLIET „Een gat in BART STULTIENS „Bart S. te
de lucht" ’ 27- - ’ 24,- - N." cabaret, ’ 12,50; pasp.
’21,-; pasp ’ 19- f I°~

Openingstijden kassa: ma. t/m
______i___________________i___„„_________________i______________l vr. 10.00-15.00 uur; za.(kleine zaal)

_~„_,._.__„„ 10.00-12.00 uur; één uur voorDe Tijd „DE REISLEIDSTER" aanvang Tel : 045-716607van Botho Strauss. ’ 18,50; Koninginnedag kassa
PasP ’ 14<- gesloten!

I^JJj^JH m£QJUm Plaatskaarten eveneens te
NDT 2 (Nederlands Dans koDP bii Schunck, Promenade
Theater 2), progr.: Coming Up Heerlen, én via De Landelijke
Roses - Nomaden - Reserveerlijn, 070-617710

tucATFRRfIM 2iaargeldisVanafn 10~ Ve,triisbaaren lm_#ll I_fl_*U_a inwisselbaarbij alle nederlandse _hea.eis. I

Zaterdag 28 april 1990

„KASTEELFEESTEN"
in Mhcer

Voor u spelen de bekende
orkesten:

THE NEW SPIKES - JO EN
FREDDY - HET KWARTET

JOHN WESSEL
Aanvang: 19.30 uur

Vriendelijk uitnodigend:
Het bestuur MHEERDER BOYS

*'

|^^^^^■^|^^^^"jMjfißW^_*v/»v■»'^^^v/■^^■.^H■—" ". ~.,■■■■.■.■..,,„■.,,,., i,.......,~.....—""r-y'"..r».y_v."y^_w_^ SBB

\\\\\\\lgg% WH^«4Pli^^^W <WMWW._^WW._^^MMl_<Wg|_-WOW'M_WW«WS.«'A - "^ftS' BÉff_l_k

111. 3 4NMMMI Z' X 'S» ifïSlöf H
Bfc^ l ■*"»' »r l "«mw ** *%i^ jee

lik X^_ - A»^ _^wSii^ ««sugpMW

A.S. MAANDAG 30 APRIL - 20.00 UUR
fr z;/n schitterende prijzen te winnen en de avondbrengt veel

show, glitter en spektakel. Optredens van internationaal bekende artiesten.
Kaartenvoorverkoop in Globe of alle T.V.-Gazet-lcantoren

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenstraat 26 (t.o. deKerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79297

T A rkTT TPFMrF VANAVONDHET
L/\ LULl^C-TM^C AFSCHEIDSCONCERT VAN

4* WALTERNITAENDERUN
LASTRADA

een begnp ,n Linnburg KONINGINNEDAG GEOPEND

Gemeenschaps-
huis Schimmert

Zaterdag
THE RUN met

DISCO
Zondag en maandag
| DISCO

A.s. zondag 29 april „
in de grote zaal Cj^JÊt^

DANSAVOND JÉ|§L
d.j. Albertino [j^jO^fl^Mß--
Aanvang 20.00 uur.
Entree gratis Heufkestraat 3, Brunssum

Tel. 045-256716

Limburgs Dagblad
lezersservice

ZATERDAG 2 JUNI - RODAHAL - KERKRADE

CONCERT
BLACK FÖÖSS

Entreeprijs: ’ 22,-
Voorverkoop bij alle kantoren van het

63170 LIMBURGS DAGBLAD en de VW-Vaals.

T^^pW Wijngrachttheater
\ Rodahal
■hMv^H^ Kerkrade

Vrijdag 27 april, 19.00-22.00 uur
Zaterdag 28 april, 14.00-22.00
uur
Zondag 29 april, 11.00-18.00
uur
Maandag 30 april, 11.00-18.00
uur
Rodahal
KUNST- EN
ANTIEKBEURS
Entree: volwassenen: ’ 7,50 /
CJP, Pas 65: ’ 5- / kinderen
tot 14 jaar gratis.
Vrijdag 27 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater
OPUS ONE
„Over the top", moderne
dans.
Entree: ’ 17,50; passen:
’12,25.
Zaterdag 28 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater
JASPERINA DE JONG
„Tour de chant".
Entree: ’ 30,-; passen: ’ 21,-.
Zondag 29 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater .
VOORJAARSCONCERT
Harmonie St.-Aemiliaan
Bleijerheide.
Entree: ’ 5,-.

Maandag 30 april, 20.00 uur
WijngrachttheateraORANJE-CONCERT

Dinsdag 1 mei, 20.00 uur
Wijngrachttheater

„De Reiziger"
Entree: ’ 35,-; passen: ’ 24,50.

Even bellen is voldoende:

Openingstijden kassa: di.-vr.:
10-16 u, za.: 10-12 u.; vanaf
één uur voor aanvang van de
voorstelling.

2 jaar geldig. Vanat ’ 10,-.
TUCATCDDDM verkrijgbaar en inwisselbaar bijIfICH I CflDUn alle Nederlandse theaters.

r«^v Elke zaterdag toporkesten
/jjs§H_H en , Morgen, 28 april

Wlil» Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek
* Eldorado infolijn 04493-4848 *

DANCING
GORISSEN

BRUNSSUM
Heden, zaterdag,

dansen met orkest

DE METRO'S
Niet voor iedereen

zijn gezondheidszorgen
onderwijs vanzelfsprekend.

Geef.... Actie
SYNPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
TeL 030-281822

'_ll_?____.

_______________ B '"*-' ____k

■r^J_____l

flyffi GELEENSTRAAT 9 -HEERLEN -TEL. 045 -71 30 30

iflK^ '. CZ TLICQTrDC |SJ 1 5 Zalen met een voor'elk wat wilsprogramma.4W ■ i_l lML.ni_.niJ ll^l I Dat is H5, de meest komplete bioscoop van'i Zuiden.

E : NEDERLANDSE PREMIÈRE liffllWlßlilMßßi9^K : Vertrouw hem... hij is een politieman. iMPMiMMUHIL ; RICHARD GERE en ANDY GARCIA in IV^At. EWIH
ï^P*; : vr. t/m ma. om 14.00, 16.00, 18.30 en 21.00 uur R^Jl|i|JJL9
l^F ; di. t/m do. om 14.00, 18.30 en 21.00 uur lfnfPVvll^P!l_T^7lrfl
ÏXjIS: : Tango en Cash krijgen 24 uur de tijd om
J_JÏ£ ' Perret te pakken en hun naam te zuiveren. HÉÉWNBtapg \ SYLVESTER STALLONE en KURT RUSSELL in fflW

Ivr.
t/m ma. om 14.30, 16.45, 19.00 en 21.30 uur

di. t/m do. om 14.30, 19.00 en 21.30 uur ■ -ii|w_"i
*%:■' :^l^H

MICHAEL DOUGLAS, KATHLEEN TURNER <*3ü_flen DANNY DEVITO eindelijk weer samen in

vr. t/m ma. om 14.15, 16.30,18.45en 21.15 uur
di. t/m do. om 14.15, 18.45 en 21.15 uur WM W^ül P^WB
MONIQUE VAN DE VEN WM WÊk. }. WH
en JOHAN LEYSEN in fP^M
dagelijks om 18.30 en 21.00 uur Kg^gk
De leukste Belg aller tijden
zet de modewereld op zn kop. M:lf^ V','Icf J;'i^.'':^'£';tf:.i
URBANUS is KOKO FLANEL T|T3 li L M 'met Bea van der Maat en Willeke van Ammelrooy 1,1 j -f,l "T"^vr. t/m ma. om 14.00, 16.00, 18.30 en 21.00 uur ______J_^__Jm_____J__di. t/m do. om 14.00, 18.30 en 21.00 uur IjftflEMfl
Walt Disney Pictures presenteert een _-._____________________doodgewoon gezin doch ongewone buren! JÊÊ BHüSfekEen film met 'krimpachtige' situaties! §ÈjmÊ ïïkHONEY, I SHRUNK THE KIDS
met in het voorprogramma: H|7 f \ |\ n T7f^WlROGER RABBIT in TUMMY TROUBLE WEK V) IVI F\ /dagelijksom 14.00 uur ll_--~ V/l!IUv
zaterdag en zondag ook om 16.00 uur f , nu

UITSLAG PRIJSVRAAG MOIIF (_ VFIM
De oplossing was "Urbanus". De 5 prijswinnaars '"fl-FAMT _TVCC\zijn: P. Offermans, Heerlen; Marco Schepers, !-. LlAj.\ LcK 1" \
Hoensbroek; Frank Rochette, Heerlen; B. Kwak-
kelaar, Heerlen en Wity Harsen, Heerlen. Zij H .kunnen hun vrijkaart aan dekassa afhalen! gjr

I _r « e B^P'

I ) J* < - .?''?''.,~fl^ .;. . . ' .; -■ ■ "

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 28 april UNITY I

KONINGINNEDAG 30 april THE RÜN met Walter Nita . J.
>

SUNPLEIN cC^C^ LANDGRAAF
TEL. 045-312510 \~S ~\j& Nu iedere vrijdag \

X, live muziek.

Vanavond
TWENTY 4 SEVEN FEAT

M.C. FIXXIT l
Zaterdag, zondag en maandag, koninginnedag, geopend vanaf 20.00 uur. I

Vrijdag 4 mei
HURRICANE

_, VNu nóg groter, nóg beter, nóg gezelliger! Perfect lichten geluid._—, -'i

i

ledere vrijdag, zaterdag en |

Maandag 30 april d.j. fetBeekstraat 7, Schinveld koninginnedag * . |
tel. 045-252975 GEOPEND ' 611 WIIC

X

Jebromfietsverzekering

m Jflt ; ben je al voor f 312,50 WA- \
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Nederland 2
s.°-13.05 Nieuws voor doven enIj^hthorenden.
yr ° Dreamers. 3-delige serie van,' Barbash. Afl. 1. Een groep joden

in 1919 vanuit Europa naaraël. Het blijkt dat er al mensen wo-

nen op het stuk land dat ze gekocht
hebben.

16.48 Dieren van de Middellandse
Zee. Natuurfilmserie. Afl. 7: Liefde op
de zeebodem.

17.18 Billy Hotdog en Linda presen-
teren TROS Jeugdstation. Met om:

17.25 Heathcliff & Co. Tekefilmserie.
(Herh.).

17.45 Alf op Melmac. Tekenfilmserie.
Afl. 10: De huisbewaarder.

18.08 Bassie en Adriaan. Serie. Afl.
36: Het voorgevoel. Bassie bezoekt
met Adriaan de paardenrennen.

18.18 TROS popformule. Live acts,

nieuwe videoclips en de Nationale
Hitparade, gepresenteerd door Mar-
tij n Krabbé.

18.53 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 31.

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

20.00 (TT+»»)Joumaal.
20.27 De eerste de beste. Program-

ma waarin records worden gebroken.
Presentatie: Walter Tiernessen en
Joost Cohensius.

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

21.30 Jongbloed en Joosten. Actu-
eel praatprogramma. Presentatie:
Jaap Jongbloed en Astrid Joosten.

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

22.10 TROS Sport. Sportmagazine
gepresenteerd door Jack van Gelder.

22.40 (TT)TROS filmcyclus. De ijssa-
lon, Nederlandse speelfilm uit 1985
van Dimitri Frenkel Frank. WO 11. De
Duitse jood Otto Schneeweiss bezit
een ijssalon in Amsterdam. In 1941
komt een oude vriend, inmiddels ma-
joor in het Duitse leger, hem bezoe-
ken.

00.20-00.25 ""Journaal

" Renee Soutendijk en Bruno
Ganz in 'De IJssalon'. (Neder-
land 2 - 22.40 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
v^el- en CAI-abonnees:/°r kanalen zie schema exploitant

%
te zwart/wit programma

6 * = stereo geluidsweergave
■ol = tweetalig bij stereo-app.

= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
"te_er'and 1: 5> 26 29> 46' s|. 53 en 57herland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
it|., Sinja Mosa. Braziliaanse serietsl Lucelia Santos. Afl. 170.
.„* Nieuws.
I.qÏ Tik Tak. Animatieserie. Afl. 242.
irJ: plons. Afl.: Plons en de regen-

C Postbus X. Jeugdserie rondC Mysterieuze weldoenersorgani-
-8o' e- Afl.: De geheimzinnige geid-

!&£ David de kabouter. 26-delige
OfUmserie. Afl. 17: De redding
1.0o de hazen.

D<J Programma. Van de Christen-
l,;?°cratische Omroep.
V Mededelingen en programma-

I.oq Nieuws.
Laatste Amerikaanse held.

.^'kaanse speelfilm uit 1973 van
W°nt Johnson. De vader van Elroy
Vt)Qr i?n Junior wordt gearresteerd
\ "et illegaal stoken van whisky.,o^'in vader in de gevangenis zit
\t^n rov de schulden te betalen
oq| *ijn geld te verdienen als racepi-
"3q i .l-'edjes voor Zagreb. Preview
sim " deelnemende liedjes aan het
ir-s'Sie Songfestival 1990. Deel 3.
'"% St-tatie Luc APPermorit-(e kr ''mspot. Achtergrondinforma-
«Jo'ldefilmactualiteit.Ta

Nieuws.
ii,.

22.50 Weerbericht. Aansl.: Paarden-
koersen.

22.55 Tijd is geld. Programma over
mensen en geld. Presentatie: Paul
d'Hoore.

23.05 Vrijdagnachtfilm. Hombre,
Amerikaanse speelfilm uit 1967 van
Martin Ritt. Een man die werd opge-
voed door de indianen krijgt te maken
met allerlei mensen die reizen met
een postkoets.

00.55-01.00 Coda. Zwijgen over dood,
van Wilfried de Boeck.

" Paul Newman en Diana
Cilento in 'Hombre'. (Bel-
gië/TV 1 - 23.05 uur)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 EURO. Europa-magazine.
14.30 ■Ihr schönster Tag. Duitse

speelfilm uit 1962 van Paul Verhoe-
ven. De vastberaden en hartelijke
conciërge Annie raakt een paar illu-
sies over haar gezin kwijt als haar
dochter ongetrouwd met een kind uit
Amerika komt.

16.00 Heute.
16.05 Tierportrat. Natuurfilmserie.

Afl.: Treiberameisen, over trekmieren
in een tropisch regenwoud.

16.25 2DF Sport extra. IJshockey:
WK, finale ronde 6 en 7. Commen-
taar: Günter-Peter Ploog. (Met om ca.
17.05 Heute.)

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Buitenlandse
correspondenten brengen verslag uit.
Presentatie: Eva-Maria Thissen.

20.15 Der Alte. Misdaadserie. Afl.:
Ende mit Schrecken. Dr. Peter Durak
schakelt de privé-detective Uwe
Wissmuth in om zijn vrouw op on-
trouw te betrappen, niet wetende dat
zij hem juist met Wissmuth bedriegt.

21.15 00 Vorsicht, Falie! Tips ter
voorkoming van misdrijven. Presen-
tatie: Eduard Zimmermann.

21.45 Heute-journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Met o.a.

Bundesliga-voetbal en WK IJshoc-
key. Presentatie: Arnim Basche.

23.15 «lm Schatten der Nacht. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1949 van Ni-
cholas Ray. In de 30-er jaren ont-
snappendrie gevangenen uit de Mis-
sippissi State Prison Farm.

00.50 Heute.

RADIO
Radio 1:95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90,gmHz
Radio 4: 98,7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 953 en 1003 mHZ
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief
voor Marokkaanse migranten.

19.00 Buren. Australische serie. Afl.
341. Paul krijgt een aanbod dat hij
niet kan weigeren tot blijkt dat de hele
buurt dan bedreigd wordt. Na 50 jaar
besluiten Dan en Edna toch te huwen.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

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

ste kwaad. Debat ter afsluiting van
deze 6-delige serie.

21.00 Emile Verhaeren. Programma
uit de reeks Les écrivains chez eux
waarin het belang van Vlaanderen in
leven en werk van Emile Verhaeren
wordt belicht.

21.30-22.15 Binnenskamers. Piano-
trio in a, van Tsjaikovsky, uitgevoerd
door Rudolf Werthen, Levente Kende
en France Springel.

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
NOS
09.00 Zoom. Your english magazine

Afl. 8.
09.30 English spoken. Afl. 9.
10.00 Nieuws uit de natuur. Afl. 22.
10.30 Computerjournaal. Afl. 7.
11.00 Schooltv-weekjournaal.
11.30 Anderland. Afl. 6.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Paspoort. Wekelijks magazine

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

gramma.
19.10 Bamboe: Het wondergras

6-delige documentaireserie over toe-
passingen van Bamboe. Afl. 3: Van
vlot tot waterpijp.

19.35 Love stories. Duitse serie. Afl.:
Men neme. Een schrijver verzint een
liefdesverhaal, maar de hoofdrolspe-
lers gaan in discussie met de schrijver
en verzinnen hun eigen liefdesver-
haal.

20.00 ""Journaal.
20.20 Langs de kant van deweg. Tv-
' spel in vier delen over het leven van

Vincent van Gogh. Afl. 4. Marguerite
Gachet en Jo van Gogh-Bonger. In
Auvers-sür-Oise ontmoet Vincent
Marguerite Gachet, die tot 50 jaar na
zijn dood nog zonnebloemen op zijn
graf legde.

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

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

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

22.45 Islamitisch instituut in Parijs.
Documentaire over l'lnstitute du Mon-
de Arabe en de islam in Frankrijk.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. Gym-

nastiek. Afl. 1.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 31. (Herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.50 AK-zwo. (Herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg iï, Cursus biologie.

Les11.
18.30 Hallo Spencer. Jeugdprogram-

ma. Afl. 103: Ein Schloss für alle.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine. Aansl.: Parteien zur Land-
tagswahl in NRW.

20.00 In Sachen Natur. Milieumagazi-
ne. Vandaag: Kernenergie en afval.

20.45 Zwischenbilanz. Portret van de
auteur Peter Schneider.

21.30 West 3 Aktuell. Aansl.: Parteien
zur Landtagswahl in NRW.

21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 West 3 TV-Spiel. Emilienne und

Raphael, Franse tv-film van Alain
Dhouhailly. De oudere welvarende
dame Emilienne wordt op een dag
door de jonge, knappe, zwarte Ra-
phael aangesproken. Haar aanvan-
kelijk afwijzende houding zwicht voor
Raphaels charmes.

23.57 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

QMarilu Tolo en Antho7iy Quinn in 'Der Grosse Grieche'.(Duitsland 2-20.15 uur)

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.20 Schoolte-
levisie. 16.55 Vacaturebank. 17.10
Nouba Nouba, kinderprogramma met
de tekenfilms Cubitus en Bouli. (Herh.).
17.35 Papa Bonheur Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Le spectacle continue.
18.00Triangle en Bermuda, Braziliaan-
se serie. Afl.: Deux casse-cou pour une
cascade. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Contacts, verkeerstips.
20.10 Grand écran. l'Honneur des Priz-
zi, Amerikaanse speelfilm uit 1985 van
John Huston. Charley Partanna is wees
en werd opgevoed door zijn peetvader,
Don Corrado Prizzi. Deze js een mach-
tige mafioso in New Vork. Diens plan-

nen worden doorkruist, wanneer Char-i
ley verliefd wordt op de aantrekkelijke "Irene Walker. 22.15 Les Chevaliers dej
la nuit, 9-delige Amerikaanse serie. Afl. "4. Aansl.: Paardenkoersen en Weerbe-;
richt. 23.10 Laatste nieuws. 23.30-■23.35 Bourse, beursberichten.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Carnets de§
Route. 17.15 La Chance aux Chan- =sons. 17.45 Gourmandises. 18.00 Des£chiffres et des lettres. 18.20 Reerea- =
tion. 18.50 Club TVS. 19.00 Futur's.S19.30 TVS Infos et météo. 19.40 PapierE
Glacé. 20.00 Au nom de la loi. 21.00 =Cargo de nuit. 22.00 Journal Télévisés
et Météo. 22.30 Ciné-Club. Stress. =23.55-00.20 Divan. =

RTL Veronique

Duitsland 1
Ij'q? Tagesschau.
r J Unter der Sonne Kaliforniens-
!uerie Afl.: Fatale Gestandnisse.fch_>-Aerobic. Fitness mit Vernunft.

») 0f.9' Lenigheid.
\jy Tagesschau.
'3 Gesucht wird... Gehirnwa-lo>- Reportage. (Herh.).

fc,° ARD-Ratgeber. Urteil des Mo-
h s-
\{_y Tagesschau.
;3 «aVorentscheidung zum
pand Prix des Volksmuzik 1990.
Ij^sentatie: Carolin Reiber.
Ij'j» Urnschau.Ks Persoverzicht.IjjJ Tagesschau.
ij'JS ARD-Mittagsmagazin.
i/5 Wirtschafts-Telegramm.
t,' 5 Sesamstrasse. Kinderpro-
»3r>a'
Sp

u Die fünfte Jahreszeit. 9-delige

!j'e- Afl. 7: Frieden. (Herh.).
,[: Tagesschau.; 5 Aus dem Tagebuch einerKuh.

.Rnnfilm-L~ Fest im Sattel. Amerikaanse
t^e'film uit 1959 van R.G. Springs-
luf 1- De weduwe Martha heeft 500
ik ar nodig om haar ranch te behou-
51n Haar problemen lijken opgelost
w een veebaron 500 dollar biedtL°r een wilde hengst.
Ijc ? papi, was machst Du eigent-
.je den ganzen Tag?
tae Tagesschau.
jj Die grosse Klappe. Blik achter
ih,Schermen van het WWF-program-P..
MS
$5 Hart aber herzlich. Amerikaan-

Serie. Afl.: Der betrogene Betrü-

ger. Aansl.: Die grosse Klappe.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 ««WWF-Club. Live vanuit de

studio.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 Tagesschau.
20.15 ooDer Grosse Grieche. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1977 van J. Lee
Thompson. De Griekse multi-miljo-
nair Theo Tomasis ontmoet op een
van zijn vele feesten Liz Cassidy, de
vrouw van een Amerikaanse senator
en de latere president van Amerika.
Na de dood van haar man trouwen
ze.

22.00 Plusminus. Economisch maga-
zine.

22.30 Tagesthemen. Met Bericht aus
Bonn.

23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Der Ex-Mann.

23.25 Sportschau.
23.50 Das Unheil. Duits/Franse

speelfilm uit 1970 van Peter Fleisch-
mann.

01.25 Tagesschau.
01.30-01.35 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

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

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 RTV-VText.
14.40 RTL-Matinee. Met om:'
14.45 The Edge of Night. Tv-feuille-

ton.
15.15 As the World turns. Tv-feuille-

ton.
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

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

dagmagazine. Presentatie: Viola van

Emmenes.
18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Comedyserie. Afl.:
D.J.'s very first Horse.

19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Surpriseshow.
22.00 De Koos Postema Show.
22.50 Journaal.
23.00 The Ambassador. Amerikaan-

se speelfilm uit 1984 van J. Lee
Thompson. De Amerikaanse ambas-
sadeur Hacker zit in een land in het
Midden Oosten dat verscheurd wordt
door terrorisme. Hij probeert tussen
de rivaliserende partijen te bemidde-
len en raakt zo betrokken in het con-
flict.

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

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 34.
08.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 11. (Herh.).
09.00 Schooltelevisie.
15.45 Vis a Vis. Duits/Frans program-

ma. (Franse versie).
16.30 News of the week. Nieuws in

het Engels.

16.45 Actualités. Nieuws in het Frans.
17.00 Zoom. Engels magazine.
17.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 11. (Herh.).
18.00 Geschichte des Streichtrios.
Afl. 4: Wiener Klassik.

18.30 Die Campbells. Canadese se-
rie. Afl. 26: Eine unverhoffte Wende.

18.54 Kinder-Verkerhsspot. (Herh).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Igel. Dierenbeschermingsma-

gazine. Presentatie: Mario Schmie-
dicke.

20.15 Menschen unter uns. Papa Mi-
nas und sein Olimbos,, documentaire
over het leven in een Grieks eiland-
dorpje.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
neun.

21.15 Kulturkalender. Culturele tips.
Presentatie: Eberhard Schultz.

21.45 lm Gesprach. Horst Mahler in
gesprek met Ernst Elitz.

22.30 Marktplatz der Sensationen.
5-delige serie. Afl. 5: Unabsehbare
Folgen. Egon komt listig achter het
aantal woorden dat Kaiser Wilhelm II
aan de Oostenrijkse Hertog getele-
grafeerd heeft.

23.25 Klassik am Freitag. Erich
Leinsdorf dirigiert l'Oiseau de feu, van
Strawinsky.

00.00 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling:
in gebarentaal en weerbericht. 20.00;
Le mensonge - le massacre des Tziga- ii
nes, reportage over het lot van de zi- ■geuners. 20.55 Misa Criolla. (Herh.).:
22.00 Coup de film, filmrubriek. Pre-:
sentatie: Terry Focant. 22.15 Weerbe-j
richt en beursberichten. 22.20-23.15 Le:
rêve d'lcare ou l'histoire de l'aviation,:
12-delige documentaire serie over de]
geschiedenis van de luchtvaart. Afl. 6. -(Herh.).

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.00 Geluk-
wens t.g.v. de verjaardag van
Z.K.H. Prins Willem Alexander.
Aansl.: Wilhelmus. 7.07 Het Ge-
bouw met om 7.04 Act. binnenland.
(7.30 Nws.). 8.10 De tafel; 9.07Re-
dactie Tijdloos Nederland; 10.07
Afd. binnenland met o.a. Mediaru-
briek i.o en BORAT; 11.07 NL met
BORAT. 12.07 Afdeling binnen-
land. (12.30 Nws); 12.52 Informatie
voor de vissers. 12.55 Meded. tbv
land- en tuinbouw. 13.10 Hier en
nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.04
16.07 Radio I vrijdageditie. (17.30
Nw5).20.03 Country Style. 21.03
Jazztime. 22.03 Vrijdag-sport.
23.06 Met het oog op morgen.
0.02-7.00 Oh, wat een nacht, met
om 0.02 Stemband. 2.02 Zwoele
Zomernacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.00 Geluk-
wens t.g.v. de verjaardag van
Z.K.H. Prins Alexander Aansl.: Wil-
helmus. 7.06 Echo. 7.10 Ontbijt-
show. 7.50 Het levende woord.
8.04 Echo. 8.13 Ontbijtshow, ver-
volg. 8.50 Postbus 900. 9.04 Adres
onbekend. 10.04 In antwoord 0p....
11.50 Postbus 900. 12.04 Van

twaalf tot twee. (13.04-13.15
Echo). 14.04 Ratel plus. 15.30 Bin-
nenlandse zaken. 16.04 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18.04 Radiojour-
naal. 18.30 De hersengymnastiek.
19.03 De burgemeester is jarig.
20.03 Hobbyvitaminen. 21.00-7.00
Zie Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Hinkel-

dekinkel. 7.00 Gelukwens t.g.v. de
verjaardag van Z.K.H. Prins Willem
Alexander. Aansl.: Wilhelmus. 7.06
Ook goeiemorgen. 9.04 Goud van
oud. 11.04 D'Rob of dronder.
13.04 Ha, die Holland. 15.04 De
Top 40.18.04 De avondspits. 19.03
Stenders en van Inkel. 22.03-24.00
Countdown café.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
POO-13.05 Nieuws voor doven ens'echthorenden.

■30 A star is bom. Amerikaanse
uit 1937 van William Wel-"lann. Een beroemde acteur met

trouwt met een
{^belovend filmsterretje.
|»0 ""Journaal.p> Lekker weg. Toeristisch maga-
lne. Vandaag: De Betuwe.
fJO KRO's tekenfilmfestival.
j*S Abdijen der lage landen. En deensen die er wonen, documentaire-
Tr'e over het kloosterleven. Afl. 9:
gelden uit de abdijen van Eindho-
lj*n, Maarssen en Male.
EJ° ""Journaal.
"*0 Hints. Spelprogramma met be-
Je ide Nederlanders. Spelleider:
l'ank Kramer.

* Ver van mijn bed show. Motto
"fers uit de koloniën. Presentatie5 van der Meer.

*» Glad ijs. Spelprogramma ge-
tenteerd door Berend Boudewijn.
*0 Brandpunt. Actualiteitenru-
r|ek.

J*Als ik jouw was... Milou van
FSng in gesprek met mensen over

en keuzen in hun relaties,
Relaties waarbij één van

"Partners door een ongelijk blijvend
jjamd is (dwarslaesie).
0 ""Journaal.
"■00.30 Land. Engels-Braziliaan-

'tv-film uit 1987 van David Wheat-
»" pater Shannon kiest de kant van

'eren in hun strijd tegen het geweld.

Radio 4
7.00 Gelukwens t.g.v: de verjaar-
dag van Z.K.H. Prins Willem Ale-
xander. Aansl.: Wilhelmus. 7.02
Nws 7.04 Vroeg ochtendconcert I.
Werken met Mozart en Hasse. 8.00
Nws. 8.02 Vroeg ochtendconcert 11.
Kurt Weill. 9.00 Theo Bruins speelt
variatiewerken van Beethoven.
9.40 De componist Othmar
Schoeck. 10.20 Guido Cantelli diri-
geert Tsjaikovsky. 11.00 Het inter-
nationale concertcircuit. Ensemble
modern met sopraan. 12.30 Jazz
op vier-concert. 13.00 Nws. 13.02
Operette: L'heure espagnole.
14.00 Orgels in stad en ommeland.
14.45 Klein bestek. 15.30 Uit de
schat der eeuwen. 16.00 Crrhe dv
baroque. 17.00 De cantates van
Bach 17.40 The best of
brass. 18.00 Nws. 18.02 Musica
nova Concertgebouworkest. 19.00
De bovenbouw. 20.00 Nws. 20.02
Europees Concert Podium. 22.30
Jazzgeschiedenis. 23.00-24.00 ra-
diodrama: Nummer zeven (1).

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-

standen 9.30 De vertellers. 10.00
Meer dan muziek. 11.00 Een leven
lang. 12.00 Nws. 12.05 Toegift.
12.15 Vrijzinnig Vizier 1300 Nws.
13.10 Het Gebouw, met om 1310
Standplaats Palmboom; 13.30 Het
interview; 14.35 Het onderzoek.
15.00Muziek in het Gebouw; 15.30
NL standplaats Honduras. 15.50Af-
deling binnenland. 16.35 Welinge-
lichte kringen. Inform. v.d. Rijks-
overh. 17 35 Postbus 51 Radio-
magazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten.lB.oo Nws. 18.10
Paulus de boskabouter. 18.20 Uit-
zending van RPF. 18.30 Homonos.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 De bijbel open. 20.55
België totaal. 21.05 Schoolagenda.
21.20 Bijbelse toekomstverwach-
ting 21.40-22.00 Theologische
verkenning.

RTL Plus
06.00 Familie Munster. Amerikaanse

serie. (Herh.).
06.25 Hallo Europa. Guten Morgen

Deutschland, gevarieerd programma.
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 Preiss istheiss. Spelshow.
(Herh.).

10.35 Mask. Tekenfilmserie. (Herh.).
11.00 Renegade - Terence Hill und

der faulste Gaul der Welt. Italiaanse
speelfilm. (Herh.).

12.35 Klassik am Mittag.
13.00 Tele-Boutique..
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie. (Herh.).
14.15 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (Herh.).

15.00 Gut geht's. Gezondheidstips
van Hademar Bankhofer.

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

gramma gepresenteerd door Iff Ben-
nett.

16.30 Vater Murphy. Amerikaanse
serie. Afl.: Die Ritter der weissen Ka-
melie.

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

17.45 Tele-Boutique.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Sierra. Amerikaanse serie. Afl.:

Ein Tag wie jeder andere. (Herh.).
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Gemini man. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Die Heimkehr des Löwen.
20.15 Die Ranger. Italiaanse speelfilm

uit 1970 van Roberto B. Montero.
21.50 RTL aktuell.
22.00 Anpfiff. Voetbalshow.
23.00 Der Wurger kommt auf leisen

Sohlen. Duits-Italiaanse speelfilm uit
1970 van GuidoZurli.

00.25 Due hungrigen Skorpione. Ita-
liaanse speelfilm. (Herh.).

01.40-01.45 Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT. 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Afl. Dan-
nys Versprechen. 09.00 SAT. 1 Bliek.
09.05 SAT. 1 Sport. 09.50 Teletip Ko-
enen. 10.00 SAT.I Bliek. 10.30 Besuch
Mama, Papa muss arbeiten. Franse
speelfilm uit 1978 van Francois Leter-
rier. 12.15 Glücksrad. 13.00 Telebörse.
14.00 SAT. 1 Sport Live. 16.45 SAT.I -
Teleshop. 16.55 Teletip Reise. 17.00
SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn. Afl. Die
grausame Wahrheit. 17.35 Teletip
Test. 17.45 Programmaoverzicht.
17.50 Addams family. BVersteigerung
der Tigerkopfuhr. 18.15 Die Ausgeflipp-
ten. Amerikaanse comedieserie van
J.D. Lobue. 18.45 SAT.I Bliek. Aansl.
SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad. 19.50
SAT.I Wetter, aansl. SAT.I Bliek.
20.00 Drei Engel für Charlie. Afl. Rose-
mary. 20.55 SAT 1. Bliek. 21.00 Jake
und McCabe. Afl. Wozu sind Freunde
da. 22.35 SAT.I Bliek. 22.45 SAT. 1
Sport. 23.30 Madame Claude und ihre
Gazellen. Franse erotische film uit
1972 van Just Jaeckin. 01.20-01.30
Programmaoverzicht.

SSVC
13.00 Green claws.
13.25 Playdays.
13.35 Neighbours.

14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Sounds like music.
15.15 Head of the class.
15.40 Childrens SSVC.
16.05 Around the world with Willy
Fog.

16.35 Troublemakers.
17.00 Blue Peter.
17.30 Happy Days.
17.50 Home and away.
18.15 Steal.
18.40 News and BFG weather.
18.55 Scène here.
19.15 Top of the pops.
19.45 Coronation street.
20.10 Surprise, surprise.
21.00 Travel show UK Miniguides.
21.05 Rules of engagement.
22.00 Party political Broadcast.
22.10 News and weather.
22.40 Hale and Pace.
23.05-01.00 The Friday late film. The

postman always rings twice.

Eurosport
05.00 International Business Report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The DJ Kat Show. 08.30 Motor
Sport Néws. 09.00 Russisch turngala
vanuit Waregem (Belgi'e). 10.00Duitse
kampioenschappen voor tourwagens.
11.00 Het marathonverhaal van Lon-
den en Rotterdam. 12.00 WK ijshoc-
key. Tsjechoslowakije - Zweden vanuit
Bern (Zwitserland). 14.00 Open golf-
kampioenschappen te Madrid. 16.00
Vooruitblik op het WK voetbal in Italië.
17.00 WK ijshockey vanuit Bern (Zwit-
serland). 19.00 WWF prime time wrest-
ling. 20.30 TRAX. Sportmix. 21.00 WK
ijshockey vanuit Bern (Zwitserland).
11.00-01.00Open golfkampioenschap-
pen te Madrid.

Omroep Limburg
7.o7Ochtendmagazine: Limburg
Aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine.
Limburg Aktueel, Uit in Limburg,
agenda en muziek. 14.02, 15.02,
16 02 Kort nieuws 17.02 Regio-
naal Weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, editie Noord en Zuid.
17.25 Op de valreep.
BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Het leven is mooi. 10.00 Nieuws.
10.03 Platenpoets. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-

daag 13.00Nieuws. 13.10 Goed op
Vrijdag. 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Limburg Vandaag 18.00
Nieuws. 18 10 Hitriders. 2000 Zig-
Zag. 22.00 Nieuws. 22.05 Country-
Side. 23.30-6.00 Nachtradio, (om
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 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.
12.05 Open air. Deel 2.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 40 minutes: Transplants.
15.10 World Snooker.
17.35 Eyespy.
18.00 Newsround.
18.10 Volgens aankondiging.
18.35 9 II 5.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.45 'Allo! Allo.
21.10 Volgens aankondiging..
21.30 United.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 World Snooker.
23.30 Newsnight.
00.15 Weatherview.
00.20 Jazz 625: Errol Garner.

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

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
At The Movies. 12.00 Remote Control.
12.30 Club MTV. 13.00 Saturday Night
Live. 13.30 MTV Spotlight. 14.00
MTV's Afternoon Mix. 17.00 3From 1 at
5. 17.15 MTVs Afternoon Mix. 17.30
MTV's Coca Cola Report. 17.45 MTV's
Afternoon Mix. 18.30 Week in Rock.
19.00 MTV's Greatest Hits. 19^30 MTV
at the movies. 20.00 Saturday Night
live. 20.30 Club MTV. 21.00 MTV Spot-
light. 21.30 Yo!. 22.00 VJ Ray Cokes.
23.00 MTV's Coca Cola Report. 23.15
VJ Maiken Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender 12.45-
-15.00 Matthauspassion von
J.S.Bach. 15.05 Nachmittagsstu-
dio 16.05 Spotlight: Euro-Tops
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-
tuell + Sportvorschau. 18.40-20 05
Konzertabend.
Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00Treff nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12.15
Casinoparade. 14.00 Viva. 16.00
Entenjagd. 17.00 RTL-Themen
17.15 RTL-Musikduell 17.50
Sportshop. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traüm-
tanzer.
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Huishoudelijke artikelen

Magnetrons van Uden
Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu ’ 698,-.
Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven met mag-
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnetron voor

’ 298,-. van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045-212655
Te k. WASMACHINE, i.z.g. Wat VERKOPEN? Adver-
st. Tel. 045-416575. teer via: 045-719966.

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De KACHELS, keuze uit 200 st.
Kachelsmid, Walem 21, Jac. Köhlen, Rijksweg N.
Klimmen. Tel.: 04459-1638. 104, Sittard. 04490-13228.

Muziek

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

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

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

Koop bij de man die
bet ook bedienen kan!!!

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te k. witte PIANO merk
Steinbach. Moonen, Provin-
cialeweg zuid 144, Oirsbeek
Te k. JUKE-BOX Seeburg-
entertainer 100% compl.
met afst.bed., 045-724427
na 18.00 uur.

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.
Te koop 2 antieke KAST-
JES, Frans bureautje, eiken
hal-kapstok. 045-442922.
Te k. gevr. BEDRIJSAUTO-
MOBIELEN en busjes van
recent bouwjaar. P.M. Inter-
auto, Napoleonsweg 105,
Haelen (L), tel. 04759-1028,
fax, 04759-2762.

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.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
WINKELRESTANTEN en
restpartijen. Tel. 043-
-210830. Fax 043-216601.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Te koop gevr. stalen LEDI-
KANT zonder matras, 1.90x
1.30 mtr. 04406-12098.
Te koop gevr. TV's, stereo's,
video's en JUKEBOXEN,
defect geen bezwaar. Tel.
045-323788.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513

Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appa-
raten uit de Hom winkels

worden verzameld en
verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Sharp VHS
videorecorder

783 met VPS en
afstands-

bediening geen

’ 1.598,- of

’ 1.098,- maar

’ 598,-
Maar ook: Sanyo compact
disk CD27 programmeer-

baar geen ’ 598,- of ’ 428,-
-maar ’ 198,-. Maar ook:

JVC midiset met afstands-
bediening, digitale

uitvoering, dubbel cassette-
deck geen ’ 1.098,- of

’ 798,- maar ’ 498,-. Maar
ook: JVC dubbel cassette-

deck, hispeed dubbing, auto
reverse geen ’ 698,- of

’ 498,- maar ’ 298,-. Maar
ook: Elektro/elektro

combinatie, onder- en
bovenwarmte apart

schakelbaar, ovenverlich-
ting, thermostaat geen

’ 1.478,-maar ’ 798,-. En
nog veel meer.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Braderieën/Markten

Enorme Luikse Markt
Zaterdag 28 en zondag 29 april in Geulhal Valkenburg.

Kraamhuur ’ 45,- per dag.
Inl. 040-856693.

Enorme vlooienmarkt
Zaterdag 5 mei, tennishal De Braak te Helmond,

250 kramen. Inl. 040-856693.
Gratis kraam voor kinderen t/m 16 jaar op

Nederlands grootste
kindervlooienmarkt

Zondag 6 mei, tennishal De Braak te Helmond.
Inl. en deelname 040-856693.

Diversen

Nieuw Nieuw !!!
Exclusieve massage bij Blondy en Samantha en

gr. drankje. Tel. 04490-75028. Faxnr. 04490-74306.

1 kg paardelappen
en

1 kg. paardepoulet
en

hele paardeworst
samen ’ 25,-- Arts, Dorpstr. 86, Brunssum.

De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT!Bel: 045-719966.

Door jonge masseuses Met een PICCOLO in het
totale ONTSPANNINGS- Limburgs Dagblad raakt u

" MASSAGE met leuk uw oude spulletjes 't snelst

" gesprek en (fris)drankje. kwijt. Piccolo's doen vaak
Eens geweest, u blijft wonderen... Probeer maar!
komen!!! Tel. 045-353489. Tel. 045-719966

06-lijnen

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

06-320.330.02 ,
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

Telefoonsex 2
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-adressen 06-320.322.02
Cora & Willem 06-320.320.03
Groepssex-lijn 06-320.321.04

Mimi Kok verwent 06-320.323.65
Buren begluren 06-320.330.80
Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

Homofoon 06-320.321.12
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m
Party/Sex/Gay-Boxen
Party.-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11 ;

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Gay-two-Gay
06 voor twee

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

06-320.327.32
ca. 50 et.p.min.

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

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m. .
320.320.24.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

*Sexlijn*
Monique doet het

06-320.320.09
sexy teenager

06-320.326.09
50 et p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tol

het uiterste
06-320.323.12-50c/m

Homo live
1 Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 C/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

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

IGrieks!
Marcha 50 et/min. 06-

-320.325.55
Amanda privé

Géén bandjes, echte live!
Voor jou alleen 06-
-320.332.90. Voor alles jn. 0,50 p.m.

Ik ging een
luchtje

scheppen. Hij
had andere

plannen!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m
Lenie's sexspreekuur. Bel

haar met uw vragen (50 cm). 06-320.324.97. !! Wipgracht 9 !!
De beste anonieme

verhalen
06-340.310.15 (50 ct.p.m.)
Zoek je een leuke vriendin?

Bel de
Flirt-Box:

06-320.330.01 - 50 et p/m
Buurvrouw Chantal en de....

waar gebeurd. 50 et p/m
06-320.328.01

Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44 - 50 et p/m-

Sex met het ,
Buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.01 - 50 et p/m'Meisjes samen onder de
douche. 50 et p/m

06-320.328.88

Meiden versieren doe je op
de

Afspreekbox
Bel 06-320.330.77 - 50 cpm

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

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

Natasja
wordt verwend door 2
mannen in de keuken

06-320.327.77 - 50 et. p/m
Lekkere meid zkt. sexcon-

tact bel
De Tippellijn

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor die

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

De meidenbox
kom in kontakt met mooie

meiden.
06-320.329.99 - 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

Homokontakt
jongenszoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
Sexcontact

06-320.326.33 - 50 et p/m

De ruilsexbox
Snel, resultaat. Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 ct.p.m.)

De trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en

vriendinnen zoekt op dit nr.
06-320.327.37 (50 ct.p.m.)

Op de bisexbox
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-
vrouwtje. 06-320.328.38

(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.)
Kil metaal sluit om haar
warme huid. Ella leert de

sensatievan 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.)

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.)

I7?Tfl_lftf:l:l_L,_ißl -j

|y Modieuze combinatie in voile van BOGIE:

I broekrok 219-, blouse 199,--, topje 49,--.
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BrBij Schunck vindt u natuurlijk alle bijpassende mode-accessoires zoals

tassen, paraplu's, ceintuurs, sjaals, byouterieën en modehorloges. Maar

ook nachtmode, beenmode, schoenen, cosmetica en parfums.

Sportief colbert in een vlot ruitdessin 229,-.

Katoenen pantalon van PIONIER 98,-.

Trendy overhemd in diversekleurrijke dessins 69,-.

daar winkel je voor jeplezier

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
Weer vonden vurige bellers

van de
orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.■

Alles op 06-320.324.40. En
dan de Sexbox, daar draai-
en mannetjes en vrouwtjes
niet om depot. Die zeggen
hoe ze het willen "doen" op
06-320.322.22 (05 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.)

Hij is wel vaak is gesprek,
maar blijf proberen. De

pornobox
onbeschaamd, maar we 1....

eerlijk. 06-320.320.51
(50 ct.p.m.)

Het leven begint bij 40.
Ook het sexleven. Op de

40plusbox
fijn en ongedwongen met

leeftijdsgenoten.
06-320.327.28 (50 ct.p.m.)

Een mooie meid. Een
donker park en 2knullen die

haar daar .
opwachten

Het lukt ze. 06-320.326.90
(50 ct.p.m.)

De vrije
jongens-en meidenbox.

Voor alles wat jong en nog
vrij is. Vrij is om

afspraken te maken.
06-320.327.88 (50 ct.p.m.)

2 heren spreken Tina aan
als ze trimt. Eerst wil ze niet

maar tussen de
struiken

06-320.326.70 (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.)

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 "naakt"-foto's.

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25

Als de
traliedeur

dichtvalt ondergaat Ina de
naakte sensatie van S.M.

met een strenge man
06-320.330.61 (50 ct.p.m.)
Toch pakt de man de liniaal
als ze lastig is. Ze spartelt

verleidelijk
en dan...

06-320.326.72 (50 et. p/m)

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

Eenzame boswandeling van
een meisje. De zwijgende
man, die niet vraagt maar

veel doet.
Grieks

06-320.326.93 (50 et. p/m)

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

Rijpe vrouw 41 jr.

Het hooghartige
blonde meisje
van de winkel krijgt haar

verdiende loon v/d jongen.
06-320.329.24 (50 et. p/m).

Als Nancy haar kleinste
bikini

past, belt de man aan. Zo
gaat ze voor hem uit de trap

0p...
06-320.323.85 (50 et. p/m).

"Te gek" wat die

jongen
eist als hij die foto's van die
mooie vrouw heeft. Maar op
zn kamer.... 06-320.326.73

(50 ct.p.m.)

John verliest zn avontuurlijk
vrouw aan een strenge man.

Ze leert

gehoorzamen
06-032.326.92 (50 ct.p.m.)

A

* Nieuw *
Party-Line
Maastrichj

06-320.327.4-
Gaybox

Maastricht
06-320.326>3

50 ct.p.m. _^
De wïp-in-böj
heet zo, omdat er &

wat ge... wordt ov
06-320.324.60. j

Leuk toch? Trouwe^lijfsexbox, daar duf",
ze ook en ... jij m*
best meedoen ofj

06-320.324.90(50^
Voor Piccolo's „i

zie verder pagina *

Limburgs Dagblad Vrijdag 27 april 1990 " 14



Scooterclub

Heerlen in huurkwestie voor kantonrechter mr Van Oppen:

'Restaurateur dwarsboomt
plan kasteel Hoensbroek'

Mr Broekman overhandigde de
kantonrechter vervolgens een sta-
pel klachten over debedrijfsvoering
door Moonen. Mr Daniëls vond het
allemaal niet overtuigend. „Logisch
dat je bij 24 jaar exploitatie wat
klachten krijgt, maar om dan van
een slechte bedrijfsvoering te spre-
ken... Trouwens, een slechte huur-
der zet je eruit, maar de gemeente
heeft hem nota bene aangeboden te
blijven. Maar dan wel met een ver-
vijfvoudiging van de huur!"

dat als alternatieve coalitiepartner de Groepering Heerlen-Noord
achter de hand had, heeft handig ingespeeld op de 'regerings-
woede' van de PvdA. Toen de Groepering Heerlen-Noord buiten
de coalitieboot bleek te vallen, meldde hun woordvoerder Rein
Hummel dat dat alleen kon betekenen dat de PvdA al haar princi-
piële punten had opgegeven om maar te kunnen regeren.

Nu het coalitieprogramma bekend is gemaakt, kan geconstateerd
worden dat deze constatering hout snijdt. De PvdA heeft inder-
daad overmatig veel concessies gedaan. Voorbeelden te over. Ja-
renlang werd door de PvdA geijverd voor een gedoogzone voor
heroïneprostituées. Dat principe is overboord gezet. Na zeer hefti-
ge discussies in deraad wist de PvdA de vestiging van een metha-
donpost in Heerlen-Noord erdoor te krijgen. Dat wordt nu terug-
gedraaid. De PvdA heeft zich zelfs achter het CDA-standpunt ge-
schaard dat bestudeerd moet worden of afkicken verplicht gesteld
kan worden.
Goed, de PvdA heeft haar zin gekregen. Twee wethouders in het
college. Maar dat college wordt wel gedomineerd door drie 'zwa-
re' wethouders van het CDA, dat bovendien steeds met een voor-
delig coalitieprogramma kan zwaaien. De PvdA kan geen kant op.
Principes lijken ingeruild te zijn voor wethouderszetels en daarmee
loopt de PvdA het risico dat de kiezers deze stap over vier jaar zul-
len afstraffen. Het zal er van afhangen of zij 'hun' PvdA nog her-
kennen. I p

VVD nu naar Kiesraad
Geen hertelling van stemmen in Brunssum

Volgens wethouder Jos Zuidgeest
worden de plannen rondom het kas-
teel door de restaurateur gedwars-
boomd: „De exploitatie is hedenten-
dage heel anders dan 24 jaar gele-
den. We doen grote investeringen,
vullen een jaarlijkstekort van enke-
le tonnen aan, dan moetje het kas-
teel optimaal gebruiken.Dat kan al-
leen door constant hoge kwaliteit te
bieden. Moonen heeft de buffe-
trechten, maar hij kan en wil die
hoge kwaliteit niet bieden."

Dat waren de kernvragen waarmee
kantonrechter mr Van Oppen giste-
ren werd geconfronteerd. Ter zit-
ting wilde de gemeente gedaan krij-
gen dat de huur aan Moonen opge-

HEERLEN - Wist de gemeente
Heerlen dat uitbater Moonen van
het restaurant in Kasteel Hoens-
broek zijn bedrijf had omgezet in
een BV? En waarom biedt de ge-
meente hem toch een nieuwe huur-
overeenkomst aan tegen een vijf-
voudige huürsom, terwijl men hem
tegelijkertijd beschuldigtvan slech-
te bedrijfsvoering?

Van onze verslaggever
zegd kan worden. Van Oppen zal
over enkele weken uitspraak doen.

Moonen betaalt al vele jaren 40.000
gulden voor de huurvan het restau-
rant en bijbehorende ruimten. Dat
wordt al jaren als een veel te gering
bedrag gezien. Bovendien heeft
Heerlen grootse plannen met het
kasteel als internationaal congres-
centrum. Volgens advocaat
mr Broekman weigerde Moonen in
te gaan op voorstellen van de ge-
meente om tot een 'grootsere' werk-
wijze over te gaan.

Maar Moonens raadsman mrDa-
"iëls ontkende dat: „Mijn cliënt

heeft nergens nee op gezegd, hij was
het alleen niet eens met vervijfvou-
diging van de huur."

De gemeente baseert zich nu bij de
opzegging van de huur op het feit
dat Moonen zijn bedrijf vijf jaar ge-
leden heeft.omgezet in een BV. Dit
zou in strijd zijn met de huurover-
eenkomst en bovendien ook ver-
zwegen zijn aan de gemeente.
MrDaniëls ontkende ook dit laat-
ste.

„De gemeente wist van de BV en
heeft er nooit een punt van ge-
maakt. Nu diverse gerenommeerde
cateraars staan te dringen om het

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - VVD-raadslid
Ben Vermeulen uit Brunssum
is er niet in geslaagd om via de
Raad van State een hertelling
te forceren van de stemmen,
die zijn uitgebracht bij de
raadsverkiezingen in maart.

Middelvinger

5 P het Malieveld in Den
_f*-9 wordt op 19 mei een lan-

'Jfce manifestatie tegen de
L^rming in Nederland gehou-
|j.' Oe manifestatie is georga-
J*rd door de interkerkelijke
e kgroep 'De arme kant van
inland'. Gepleit wordt voor
ffiiensverbetering van de
(/^a, voor werkgelegenheid,
k. Versoepeling van de regél-
lnQ ten aanzien van uitke-
ken en voor emancipatie

sterk door armoede getrof-. Sroepen aisvrouwen, jonge-
fy/jnigranten en ouderen. De
iJtQroep Armoede van het

Samenwerkings-
raad Uitkeringsgerechtig-
i^ Limburg zorgt voor gratis
\^en>oer naar Den Haag.
interesseerden moeten zich,, f 1 mei opgeven bij de stich-
i? Open Deur aan de
IjSstraat in Brunssum: 045-

Armoede

P_ zeer waarschijnlijk de
l^scootervereniging 'Heu-
Lan<2', met als thuisfrontijsberg. De vereniging be-
yjj' uit twintig leden tussen de
\Jtien en zestig jaar. De da-
I si heren maken uitstapjes
finnen- en buitenland en
,/^n nog enkele leden ge-
"een. Op 3 mei bestaat deze

Limburg unieke vereni-
.9Precies één jaar.Misschien. Öoede gelegenheid om eens

!s te maken: 045-462348.

£S u o-p zondag wel eens een
scooters signaleert, dan is

Het verzoek van Vermeulen, die
welgeteld drie stemmen te kort
kwam om de enige VVD-raadszetel
in Brunssum voor de komende
raadsperiode te behouden, is giste-
ren namelijk afgewezen door de
waarnemend voorzitter van de
rechtspraakafdeling van de Raad
van State (RvS), mr J.H. Blaauw.

Vermeulen gisteren bekendge-
maakt nu de Kiesraad van het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken te
zullen inschakelen.

Naar aanleiding daarvan heeft Ben
\f_Q-n bowlen mogen ze bij
iwr*'cs Sportpaleis in Hoens-
itt * dan wei verstand hebben,
'ie lüanI üan e menselyke anato-
tt/tebben ze minder kaas ge-
ij/1 " Want wat lezen we bij de

op het scoreformu-
tf' steefc uw twee middelvin-

er* duim in de gaten...

„Niet zozeer om alsnog tot een her-
telling van de stemmen te komen,
maar meer om allerlei onregelma-
tigheden, die tijdens de verkiezin-
gen geconstateerd zijn, aan de kaak
te stellen", zo motiveert Vermeulen
zijn jongste plan.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever
HEERLEN - In een reactie op de
protesten van het IVN-Heerlen te-
gen de komst van afvalfabriek Me-
trex naar industrieterrein De Beitel
in Heerlen, heeft het management
van Metrex gisteren laten weten dat
men niets te verbergen heeft.
„De milieuafdeling van TNO heeft
voor Metrex gedurende vier jaareen

De WD'er wil voornamelijk het
volmachtengebruik in Brunssum
onderzocht zien. Volgens hem is het
gebruik daarvan in de oud-mijnge-
meente behoorlijk uit de hand gelo-
pen en heeft een aantal partijen daar
profijt van gehad.

Boompjes
ö x J

>. ernocratie kan soms
Ult^a uitpakken. Dat hebben
'do bewoners van het woon-
tf^ikamp in Bocholtz erva-
\ P hun verzoek om een be-
w tting om hun kamp te bou-
ty ket de gemeente Simpel-
'ifteen aanta* boompjes van

'<^
XQ centimeter hoog planten.

lij Medewerker van de ZOL
(j^ftstateerde dat ook nog om
i-bladverliezende boomsoort
%_*" vergeleek de oplossing
fy gemeente met het trek-
ld van een paar draden.
e^/^an zouden de woonwa-
ik toners evenveel bescher-
'ei? genieten. Een Phyrrus-

in Bocholtz dus.

Zoals bekend procedeerde Vermeu-
len afgelopen dinsdag bij de Raad
van State tegen het besluit van de
gemeente Brunssum, die eerder na
klachten van de WD'er over de
gang van zaken bij twee Brunssum-
se stembureaus geen aanleiding zag
om de stemmen te hertellen.

Stembureaus hebben om die storende vlekjes
weg te werken. En zelfs dan...
Niettemin vindt hij de tijd rijp om
zijn Barkas voor de leeuwen te gooi-
en. Over veertien dagenwordt in het
Westduitse Niederbreitbach, ergens
tussen Bonn en Koblenz in, het vier-
de internationale treffen van de
IFA-Mobile Vereniging gehouden.
Een evenement bestemd voor de
trotse eigenaars van auto's uit de
IFA-fabriek, zoals de Trabant, Bar-

kas, Wartburg en Zwickau. Bert,
sinds een jaarlidvan de IFA-club in
Nederland, kijkt reikhalzend uit
naar de tweedaagse ontmoeting en
verheugt zich vooral pp de 'blauwe
walm-gesprekken', de technische
onderonsjes waarvan een 'buiten-
staander geen jotabegrijpt.
Enkel de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer kan nog een spaak in het
wiel steken, want de Beekenaar
heeft zijn papierwinkel niet hele-
maal op orde. Maar een appetijtelij-
ke vlaai uit Limburg opent deuren
die anders hermetisch gesloten blij-
ven, zo weet de Beekenaar uit erva-
ring.

De liefde voor een
'Oostblok-Ferrari'

" De 'Ferrari' uit het Oostblok.
Foto: PETER ROOZEN

De Beekenaar tikte de vrachtwagen
eenjaargeleden in het Susters kerk-
dorpje voor een prikje - zegge en
schrijve vijftig gulden - pp de kop.
De wagen stond pnder een afdak
weg te roesten en verkeerde in zon
haveloze staat dat een sloper er vol
minachting zijn neus voor zou opha-
len.

BEEK - 'Mijn Oostblok-Ferrari'. Zo
noemt Bert Wiesfeld (38) uit Beek
liefkozend zijn sneeuwwitte Barkas
B 1000, een pick-up die in 1966 ach-
ter het IJzeren Gordijn van de lo-
pende band rolde en na allerlei om-
zwervingen uiteindelijk in Nieuw-
stadt belandde.

milieuvriendelijke technologie ont
wikkeld voor een wereldwijd pro
bleem. De vrees van het IVN, da'
wij grote hoeveelheden gips nie
kunnen afzetten, is ongegrond
Schoon gips, zoals wij dat gaan pro
duceren, kan voor alle toepassinger
worden ingezet. Wij nodigen ieder
een uit om te komen kijken naar dc
wijze waarop een probleemstof om
gezet wordt in uiterst nuttige en da
gelyks gebruikte zaken."
Zoals bekend is Metrex van plan orr
door verhitting metalen als kobali
en nikkel uit chemische afvalstof
fen te halen. Daarbij komen rest
stoffen vrij, waaronder gips. Vol
gens het IVN blijft het bedrijf daai
mee in de maag zitten. Vandaar dal
het instituut het ministerie var
VROM verzocht heeft geen vesti-
gingsvergunning aan Metrex te ver
lenen.

(ADVERTENTIE)
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Vermeulen liet dinsdag ten over-
staan van Blaauw -weten, dat deze
stembureaus tijdens de tellingen
verplaatst werden. Deze onregelma-
tigheden zouden volgens de WD'er
van invloedzijn geweest op de zetel-
verdeling.

Hoewel de Raad van State gisteren
geen motiviatie gaf, die ten grond-
slag heeft gelegen aan het afwijzen
van Vermeulens- verzoek, wordt al-
geipeen aangenomen dat de Raad
van State de geconstateerde onre-
gelmatigheden niet van betekenis
acht voor voor de uitslag van de ge-
wezen verkiezingen.

BRUNSSUM - De politie van
Brunssum heeft gisteren in het cen-
trum een negentienjarige man uit
Heerlen aangehouden, nadat die tij-
dens een routinecontrole spontaan
bekende even tevoren een motor-
fiets bij de tennisclub in Brunssum
gestolen te hebben. De jongeman
verklaarde eerder die dag te voet op
weg te zijn geweest naar zijn
schoonmoeder en dat de afstand
daarheen hem te groot leek. Daar-
om stalhij eei> motorfiets plus helm,
die op het zadel lag.
Onderzoek door de politie leerde
echter dat de bewuste motorfiets op
5 april gestolen werd in Aken. De
Heerlenaar blijft evenwel beweren
de motor bij de tennisclub te heb-
ben gestolen. In afwachting van het
ingestelde onderzoek, dat de her-
komst van de motor moét achterha-
len, werd de Heerlenaar ingesloten.

Motordief
aangehouden

Vier maanden
voor meineed

Van onze correspondent
DEN BOSCH - Aan het plegen van
een meineed wordt zwaar getild.
Dat ondervond E.K. (29) uit Hoens-
broek toen hij door de rechtbank in
Maastricht, in november 1988, tot
vier maanden ■ onvoorwaardelijke
gevangenisstraf werd veroordeeld.
Hij werd ervan beschuldigd bij een
rechtszitting in Den Bosch op 10 de-
cember 1986 een meinedige verkla-
ring te hebben afgelegd.
Ook mevrouw mr Franken, de pro-
cureur-generaal in Den Bosch,
dacht er deze week ook zo over. Zij
meende dat de opgelegde straf te-
recht was en vroeg bevestiging van
dat vonnis.

Verbroedering
'*y.f~Ze week vergaderde de
t CT<xadse gemeenteraad voor
t fitste keer. Vanaf 1 mei zal
tip^d een andere samenstel-
Dj ,rijgen. Begrijpelijk dat
Hj0 n laatste vergadering een
%f sfeert3e heerst. Zo ont-
Iq? enige hilariteit toen
«1q id Krasovec van Burger
j' ,n9én hehwoord 'zusterpar-
i)) anteerde voor Burger Be-

-1 Kerkrade. Burgemees-
t t?sns vroeg zich hardop af
ü.(j ° ook een broederpartij
iy volgende spreker haak-
ty ar meteen op in en wendde
1 (jf 0t zijn broeders en zusters
Cf raad. Waarop Mans het
Vd ,9af aan wethouder

"er' Coumans. .. Overigens heeft vorige week de
Landgraafse politieke fractie Vrou-
wenappèl ook een verzoek gericht
'aan de Kiesraad in Den Haag om al-
lerlei dubieuze verkiezingspraktij-
ken uit Landgraaf te onderzoeken.

Kieswet

Maar eenkenner laat zich natuurlijk
niet door uiterlijke schrjn om de
tuin leiden. Bert zag in één oogop-
slag dat onder deze afstotelijke 'kik-
ker' een 'blonde Adonis' schuil
ging. Met een onwrikbaar geloof in
eigen kunnen sloot hij de deal. Het
wrak werd naar Beek versleept en
tot op het laatste schroefje gede-
monteerd. Nadat Bert Wiesfeld met
uiterste precisie alle onderdelen in
de originele staat had terugge-
bracht, heeft hij de pick-up met een
flinke dosis engelengeduld vakkun-
dig geassembleerd. Het resultaat:
een oogstrelende classic-car met
een geschatte marktwaarde van
15.000 gulden. „Voor zover ik weet
de enige nog rijdende Barkas pick-
up in heel Nederland", verzekert de
apetrotse Beekenaar.
Een perfectionist is nooit tevreden.
Hoewel de 'Oostblok-Ferrari' voor
de leek er fonkelnieuw uitziet, be-
speurt Bert Wiesfeld met een be-
denkelijk gezicht hier en daar nog
wat onregelmatigheden. Hij denkt
zeker nog drie maanden nodig te

Het Vrouwenappèl en Ben Vermeu-
len zitten op één lijn, wat betreft
hun mening over de huidige Kies-
wet. Beide partijen vinden deze wet
veel te ruim, waardoor oneigenlijke
yerkiezingspraktijken min of meer
in de hand worden gewerkt. Net als
het Vrouwenappèl zal ook Vermeu-
len deKiesraad verzoeken de huidi-
geKieswet aan te passen.

.(ADVERTENTIE).
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Hange I

's. r
% rt,2yn vrouwen die alles

r hoeëvaart hange ofwel
e <jp 'es óm de vot hangen, dus
%s°eireffende dame geeft al
l« 0 9efd aan kleding uit. Met
e' ha >0 9̂ datzie aan alle duere
**ft\ Qt 'lan9e(overal schulden
&)"’ i. fin dan hingt dr broeëd-
'i oo l^9, er is dus armoe troef
W. wouke hange lieëg. (er
"iri °nenigheid). Geldgebrek
%0

e haneaanei hange(ruzie
%r z<iken), zeker als iemand
Vj9er°a_del God en alle lüj
W 'toil hange. Sommigen ge-
it Zo sterk in lasterpraatjes
%Og zeggen:Jch laot mich
\r es dat neet waor is."
%-j sJlech. gesjtange is béter es

Sehange.

Horlogedief gearresteerd
HEERLEN - De politie van Heerlen
heeft deze week een man uit die
plaats aangehouden, nadat hij een
horloge had gestolen tijdens een be-
zoek aan een juwelierin de binnen-
stad.

De verdachte werd enkele uren na
de diefstal gesignaleerd door een
politiepatrouille, dievan de juwelier

een duidelijk signalement van de
dader had gekregen. Bjj arrestatie
bleek de man de horloge met een
waarde van ruim 1800 gulden niet
meer bij .zich te hebben. Ten over-
staan van de politie bekende hij het
kleinood geruild te hebben voor
verdovende middelen. De politie
zoekt nu naar de heler van het uur-
werk.

Metrex: 'We hebben
niets te verbergen'

Ajvalfubriek reageert op protesten IVN Heerlen

(ADVERTENTIE)
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zaakje over te nemen, zoekt men
een stok om de hond te slaan." Principes

Vrijdag 27 april 1990 " 15

De Heerlense PvdA leed op
21 maart een vernietigende
verkiezingsnederlaag. Des-
ondanks besloot de leden-
vergadering enkele dagen
later dat gestreefd moest
worden naar voortzetting
van de coalitiemet hetCDA.
De sociaal-democraten
hadden geen zin in de op-
positiebanken. Het CDA,

Plat du jour
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Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-
moeder, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster,
tante, nicht en levensgezellin

Johanna
Janssen-Smitz

weduwe van
Henricus Janssen

levensgezellin van

Nic Janssen
op de leeftijd van 93 jaar.

In dankbare herinnering
Brunssum: Martien en Tiny

Janssen-Bodelier
Hoensbroek: Zus Schiffelers-Janssen
Hoensbroek: Herman en Lies

Janssen-Verheijen
de klein- en
achterkleinkinderen
Familie Smitz
Familie Janssen

Hoensbroek, 25 april 1990
Prof. Asserstraat 2
Corr.adres: Marktstraat 125
6431 LM Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 1 mei om 11 uur, in de Christus-Koning-
kerk te Hoensbroek-zuid, gevolgd door decrematie
te Heerlen.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren. Moeder is opgebaard in
een der rouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100, Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 14-15
uur en van 19-20 uur. Zondag en maandag alleen
van 14-15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons is geweest, ge-
ven wij u kennis dat heden, na een moedig gedra-
gen lijden, toch nog plotseling van ons is heenge-
gaan, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, zus en oma

Hendrika Latuheru
weduwe van

Frederik Hendrik Meijer
in de leeftijd van 70 jaar.

Sittard: Yvonne Oort-Meijer
Hendrik Oort

Sittard: Els Reinheckel-Meijer
Jürgen-Reinheckel

Sittard: Max Meijer
Angela Meijer-Stofmeel

Sittard: Lies Meijer
Sittard: Karel Meijer

Saloma Mccx
Kleinkinderen - Melanie -Shaileen - Amanda -Leroy
Familie Meijer
Familie Latuheru

6135 EX Sittard, 26 april 1990
Steenuilstraat 1
De rouwdienst zal gehoudenworden op dinsdag 1
mei as. om 14.00 uur in de Johanneskerk, Mgr.
Vranckenstraat 9 te Sittard, geleid door de weleer-
waarde heer ds. G. Verschragen.
Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde
kerk vanaf 13.30 uur.
Na de rouwdienst zal de teraardebestelling plaats-
vinden op het protestants kerkhof gelegen aan de
Wilhelminastraat te Sittard.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.

. IU was een van de velen die belangstelling toonden
bij de ziekte en het overlijden van mijn zorgzame
moeder, onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Agnes
Tholen-Driessen

Dat was voor ons een grote steun.
Wij danken u daarvoor van harte.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 29 april 1990 om 11.00 uur in de St.-Jozef-
kerk te Kerensheide-Stein.

René en Miriam

Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegensO.L. Heer hem als lieve man, goede en
zorgzame vader, schoonvader; opa, broer, zwager,
oom en neef te hebben gehad, geven wij u kennis
dat heden van ons is heengegaan

Gerrit Versteeg
echtgenoot van

Dina Kuipers
op de leeftijd van 72 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Dina Versteeg-Kuipers

Heusden: Lammie en George
Spolvorato-Piepot

Hoensbroek: Paul Piepot
Hoensbroek: Ger en An

Versteeg-van Heeswijk
Alkmaar: Jet Versteeg

Sittard: Wies Versteeg
Brunssum: Ben en Willy

Versteeg-Nijboer
Hoensbroek: Tonnie Versteeg

Alkmaar: Janen Annemiek
Versteeg-Buur

Alkmaar: Carolien en Bob
Gemelig-Versteeg
De klein- en
achterkleinkinderen
Familie Versteeg
Familie Kuipers

26 april 1990
Weijenbergstraat 282
6431 AT Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 1meiom 13uur in deH. Hartkerk te Maria-
rade-Hoensbroek, gevolgd door de crematie te
Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Maandagas. om 19uur avondwakein de crypte van
voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14-15 uur en van 19-
-20 uur. Zondag en maandag alleen van 14-15 uur.

1 I
Rust nu maar uit, je hebt jestrijd gestreden
Je hebt het als een moedig man gedaan
Wie kan begrijpen, wat jehebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat heden
van ons is heengegaan, mijn lieve papa, schoonva-
der, onze dierbare broer, zwager, oom en neef

Mathieu Klinckenberg
Gesterkt door de h.h. sacramenten overleed hij in
de leeftijd van 80 jaar.

Kerkrade: Monique en Ger
Familie Klinckenberg

Kerkrade, Hamboskliniek, 25 april 1990
Corr.adres: Schleidenstraat 128, 6461 JR Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 28 april om 13.30 uur in de paro-
chiekerk H.H. Jozefen Norbertus in Kerkrade-Rol-
duckerveld, waarna om 15.00 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium
in Heerlen, Imstenraderweg 10. ,
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor- .
denin de avondmis van heden vrijdag om 19.00uur
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium St. Pieterstraat 145 in Chèvremont. (gelegen
op het terrein van de Lückerheidekliniek).
Gelegenheid tot afscheidnemen, heden vrijdag van
18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echtgeno-
te en mama

Joke Hendriks-Bruls
zal plaatshebben op zaterdag 28 april as. om 19.00
uur in de H. Jozefkerk, Gregoriuslaan, Egge te
Brunssum.

H. Hendriks
Ron en Lucia

f
Met droefheid delen wij mede dat te Heerlen is overleden onze lieve
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Catharina Francina
Ignatina

Janssen-van Mierlo
* 20-5-1910
121-4-1990 '

sinds 1967 weduwe van

Mathias Hubertus Janssen
Rosmalen: Helma van der Burgh-Janssen

Leen van der Burgh
Eindhoven: Ad Janssen

Miek Janssen-Visschers
Nuenen: Gerard Janssen

Gerda Janssen-Ottevanger
Margraten: Erna Muré-Janssen

Harry Muré
Driel: Ine Janssen

kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Op verzoek van moeder heeft de crematie plaatsgevonden binnen de
naaste familiekring.

Correspondentieadres:
Groot Weisden 114, 6269 EW Margraten.

Ons thuis is weg,
hun liefde blijft.

Het lijktons als de dag van gisteren, maar toch is het 28 april één jaargele-
den dat wij afscheid moesten nemen van haar die wij zo graag in ons mid-
den hadden, onze lieve mam en oma

Marieke Herzig-Geelen
Wij herdenken haar in de eerste plechtige jaardienst, die zal worden ge-
houden op zaterdag 28 april as. om 18.30uur in de dekenalekerk van de H.
Amelberga te Susteren.

Kinderen Herzig

—

t
Wij danken u van harte voor de belangstelling en het medeleven bij het
overlijden van mijn lieveman, onze lieve en zorgzame vader en schoonva-
der

Nico Janssen I
De volle kerk, de vele bloemen, h.h. missen, condoleances en troostende
woorden van familie, vrienden, buren en bekenden hebben ons zeer be-
roerd, steun en troost gegeven. Een mooier afscheid hadden wij ons niet
kunnen wensen.

Els Janssen-Deriks
Jos en Ellen
Anita en Richard

Limbricht, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op zondag 29 april as. om
11.00 uur in deparochiekerk van de H. Salvius te Limbricht.

Dankbetuiging
——; In plaats van kaarten

Daar hetonsonmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken
voor de overweldigende belangstelling, de zeer vele condo-
leances en uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis
van onze dierbare, broer, zwager en heeroom

rector Gerard Marcus
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Familie Marcus - Tinie Caenen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 29 april as. om 10.00uur in deparochiekerk van de
H. Franciscus te Reijmerstok. *.

tSophie Dijkstra, 88
jaar, weduwe van

Walter Brouns. Corr.-
adres: Oosterveldstraat
2, 6097 BS Heel. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden zaterdag 28
april om 14.30 uur in de
St.-Stephanuskerk te
Heel.

Hoe vlug gaat toch 'n jaar.
Het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat toch 'n jaar.
Dag na dag zonder elkaar.
De leegte die jij achterliet,
bracht ons allen veel verdriet.
Maar de liefde die jij bood,
is niet te scheiden door de dood.
Al wat jij deed en wat jij zei,
gaat voor ons nooit voorbij.

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

Jozef Claus
zal worden gehouden op zondag 29 april om
10.30 uur in de H. Familiekerk te Langeberg
Brunssum.

Mevrouw A. Claus-Bloemen
Benjo en Monique

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij het overlijden en de crematie van
mijn lieve man en onze vader

Wiel Voncken
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Mevr. A. Voncken-Jaeqx
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zondag 29 april as. om 10.00
uur in de St.-Laurentiuskerk te Voeren-
daal.

De eerste jaardienst voor mijn onvergetelijke
vrouw en onze moeder

Jessie
Pernot-Cramers

zal worden gehoudenop zondag 29 april om 9.30 uur in
de parochiekerk van de H. Catharina te Grevenbicht.

H. Pernot en kinderen

Dankbetuiging

t
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn man, onze vader, schoonvaderen
opa

Nic. F. Beckers
betuigen wij hiermee onze hartelijke dank.

Mevr. Beckers-Mulkens
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 29 april as. om 11.30 uur in de parochie-
kerk^van de H. Laurentius te Spaubeek.

H_^^____HM___________________l

Dankbetuiging
Wij bedanken u allenvoor de hartelijke condolean-
ces, bloemen, h.h. missen en begeleiding naar de
laatste rustplaats van onze vader, schoonvader,
grootvader en overgrootvader

Leo Erens
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag28 april as. om 19.00uur in de parochie-
kerk H. Jozefte Waubach (Landgraaf).

Met droefheidvernamen wij het plotselinge overlij-
den van de heer

J.A. Gehlen
De heer Gehlen was de stimulerendekracht achter
de totstandkoming van het ziekenhuis in Geleen,
maakte deel uit van het college van regenten en
was in de aanvangsfase belast met de directievoe-
ring.
Wij gedenken de heer Gehlen met waardering vopr
zijn buitengewoon grote betrokkenheid en inzet.

Bestuur, directie en
medewerkers van de
Stichting Ziekenzorg
Westelijke Mijnstreek

__>

Enige en algemene kennisgeviw
t

In de Vrede van Christus is van ons heengegaa"

Jan Jozef GielkenS
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten,
een liefdevolle verpleging in de verpleegklinie"
Heerlen, op de leeftijd van 78 jaar.

Valkenburg: A. Gielkens-Lameriks
Hulsberg: Y. Vranken-Gielkens

A. Vranken
Rob en Corina
Nicolle en Ron

Valkenburg: L. Gielkens
Valkenburg: C. Gielkens

M. Gielkens-Habets
Patricia

Corr.adres: Burg. A. Campostraat 19,
6336 BN Hulsberg. Tel. 04405-2061

olDe plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
maandag 30 april om 11.00 uur in deparochieken
van de H. Clemens te Hulsberg, waarna begrafê^
op de algemene begraafplaats Wissengracht. 11
In de avondmis van zaterdag om 19.00 uur zal °K
dierbare overledene worden herdacht in v°
noemde kerk.

I — iDe plechtige eerste jaardienst voor onze moe"
schoonmoeder en oma

Gertrud
Janssen-de Lorijn

zal plaatshebben op zaterdag 28 april as. om I"'^uur in de kerk van St.-Vincentius a Paulo te fl"
pen-Brunssum.

Kinderen en kleinkinderC
Brunssum, april 1990.

tJef Verreijt, oud 66 jaar, echtgenoot van MU|Smeets, Welsdaal 94A, 6228 JC Maastricht-S
crematieplechtigheid wordt gehouden op zater^ (|
28 april as. om 10.00 uur in het crematorium Ne", |
maas, Vouershof 1, Geleen. Er is geen condole'* j

po
t Maria Godding, oud 78 jaar, weduwe van >*_

Prop, Geyaartsborg 57, 6228 AG Maastricht. \
uitvaartdienst vindt plaats zaterdag 28 april as- I
11.30 uur in de parochiekerk van St.-Theresia ]
Maastricht. Er is geen condoleren.

tMia Stoffels, 79 jaar, echtgenote van Jaco^Schroeder, kap. Verdonschotstraat 6, 6104 PJKoningsbosch. De plechtige uitvaartdienst zal tf«,
den gehouden zaterdag 28 april om 10.30 uur i" j
parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangt"
Koningsbosch.

tHendrika Coumans, 52 jaar. Corr.adres: Beet1?,"venstraat 761, 6044 PV Roermond. De plecn"|t
uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag j|
april om 11.00 uur in de H. Hartkerk te Roermo ,

J\

Weer moord
in Colombia

NAVO: geen
modernisering
kernwapens BOGOTA - Drugsbaronnen diezeg-

gen lootjes te trekken om uit te ma-
ken welke presidentskandidaat zij
zullen vermoorden, hebben zich
verantwoordelijk gesteld voor het
neerschieten van Carlos Pizarro.

MEDEDELING St. Laurentius Ziekenhuis
In het kader van de acties in de gezondheidszorg, zal in het St. Laurenti".
Ziekenhuis op dinsdag 1 mei as, zeer waarschijnlijk een belangrijk dcclv
het personeel werken als op zondag.

De polikliniekspreekuren van de specialisten zullen wel doorgang vinden-
Aangezien er echter op de paramedische afdelingen zoals röntgen,
laboratoria (bloedpriklab), functie-afdeling en fysische therapie slechts e$
zeer beperkte personeelsbezetting aanwezig is, zal de gebruikelijke
dienstverlening aldaar niet of in zeer beperkte mate mogelijk zijn.
Wij vragen om uw begrip.

St. Laurentius Ziekenhuis - Roermond

DEN HAAG - De jeugdcriminaliteit
is de laatste jaren afgenomen. Zij is
ook niet ernstiger en gewelddadiger
geworden. Toch is het aantal jonge-
ren dat sinds 1980 tot onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraffen is veroor-
deeld, voortdurend toegenomen.-
Een verbazingwekkende en teleur-
stellende ontwikkeling.

Er moet in ons land daarom veel
meer worden gedaan om alternatie-
ven voor de vrijheidsstraf te ontwik-
kelen. Alternatieve sancties zouden

Steeds vaker
vrijheidsstraf
voor jongeren

niet alleen moeten worden toege-
past bij lichte vergrijpen, maar juist
ook bij de meer ernstige criminali-
teit.
Datzijn de conclusies in een rapport

van het Wetenschappelijk Onder-
zoek en Documentatie Centrum
(WODC) van het ministerie van jus-
titie. Daarin wordt de ontwikkeling
van de jeugdcriminaliteit in de pe-
riode 1980/1988 geanalyseerd.

Het afnemen van de jeugdcriminali-
teit is overigens een' algemeen ver-
schijnsel in West-Europa. De daling
is in 1982 ingezet. En kan ten dele
worden verklaard uit het teruglo-
pen uit de omvang van de jeugdbe-
volking. Pizarro (39), de derde presidents-

kandidaat voor de verkiezingenvan
27 mei die werd vermoord, werd en-
kele malen in het hoofd en nek ge-
schoten aan boord van een vliegtuig
kort na het opstijgen van het vlieg-
veld van Bogota. De moordenaar
werd door een van de twaalf lijf-
wachten van de kandidaat ter plaat-
se doodgeschoten.

WIR-uitsmeeroperatie
levert kabinet niets op

Van onze parlementsredactie

Akkoord België en Libië

Vrijlating van vier
gegijzelden nabij

Pizarro is een voormalig guerrilla-
leider, die de guerrillagroep M-19
overhaalde in maart in te stemmen
met een bestand van de regering en
de strijd op het politieke vlak voort
te zetten. Leden van de M-19 kregen
amnestie. De guerrillagroep is de
eerste in Colombia die de wapens
vrijwillig heeft neergelegd.

na 1990 is dat allemaal precies an-
dersom.

De uitsmeeroperatie van WlR-
claims heeft bovendien tot gevolg
dat hetrijk niet tot 1999 aan WIR-be-
talingen vastzit, maar tot 2002. De
extra kosten vergen dan meerrente-
betalingen, een effect dat nog ver-
sterkt kan worden indien de rente-
stand tegen die tijd hoger is dan nu
het geval is.

DEN NHAAG - Het voorstel van de
werkgevers om WIR-claims over
driejaar uit te smeren, levert het ka-
binet niets op. Weliswaar dalen de
WIR-uitgaven daardoor dit jaareen-
malig met 800 miljoen gulden, het-
geen een rentevoordeel oplevert
van enkele tientallen miljoenen gul-
dens, maar in latere jaren ontstaan
hogere WIR-uitgaven. De hogere
rentelasten dan doen het voordeel
dit jaarweer teniet.

BEIROET - België en Libië heb-
ben een akkoord bereikt over de
vrijlating van vier Belgische gegij-
zelden die door een pro-Libische
Palestijnse groep in Libanon wor-
den vastgehouden. Dit meldden
westerse diplomaten gisteren.
Brussel zou de eisen van de Libi-
sche leider kolonel Muammar al-
Gaddafi hebben ingewilligd in ruil
voor vrijlating van de vier door de
Palestijnse Fatah Revolutionaire
Raad (FRC) van Abu Nidal. In een
brief aan Gaddafi zegt de Belgische
regering handelsovereenkomsten
met Libië toe. Ook belooft ze Na-
sser Said, een FRC-lid die in België
tot levenslange gevangenisstraf is
veroordeeld voor een bomaanslag
op een synagoge, gratie te verle-
nen, aldus de diplomaten. Said
heeft inmiddels tien jaar uitgeze-
ten.

- tèDe Belgen die in Libanon w°'.
vastgehouden, zijn Emrn^.Houtekins, zijn vrouw Gode1
Kets en hun twee kinderen-,,
werden ontvoerd in 1987 terw^op een jacht een rondreis maa
op de Middellandse Zee.

De diplomaten zeiden dat de Pf'(
groep heeft beloofd om het v' (
vry te laten op hetzelfde mo1!
als Said de gevangenis uit kon?.
Eerder deze maand zond Betéjj
directeur-generaal van buitenl^se zaken, Jan Hollants Van t->o° j
naar Beiroet om het lot van »A
gijzelden te bespreken. De
had namelijk kort daarvool^Frangaise Jacqueline Valente, j
Belgische vriend Fernand p.m
kins en hun dochter, die tegeW ,
tijd waren ontvoerd, vrijgelate
verzoek van Gaddafi.

Pizarro had zich uitgesproken voor
onderhandelingen met de drugsba-
ronnen.

De Extraditables zeggen niet langer
meer te strijdentegen het beleid van
de regering vermeende drugshan-
delaren uit te leveren aan de Ver-
enigde Staten. Zij willen nu dezelf-
de behandelingkrijgen als guerrilla-
groepen als M-19 en ook gebruik
kunnen maken van een amnestiere-
geling.

In een anoniem telefoontje na het
radiotation zei een man, die sprak
uit naam van de Extraditables - de
meest gezochte drugsbaronnen in
het land, dat deze lootjes hadden ge-
trokken met de namen van vier pre-
sidentskandidaten. „Pizarro was de
gelukkige".

WASHINGTON - Amerika en de
Sovjetunie zijn het in grote lijnen
eens geworden over een handelsak-
koord datvoor het eerst sinds vijftig
jaar de handelsbetrekkingen tussen
de beide landen geheel zou normali-
seren. Op vier ondergeschikte pun-
ten moet de tekst van het akkoord
nog worden bijgeschaafd. Maar de
onderhandelaars verwachten dat de
definitieve tekst klaar voor onderte-
kening zal zijn, als eind mei in Was-
hington de top tussen de presiden-
ten Gorbatsjov en Bush begint.

Handelsakkoord
VS en Moskou

Een werkgroep van hoge ambtena-
ren van de lidstaten is het hierover
in beginsel eens geworden. De NA-
VO-ministers van defensie zullen
begin mei op de halfjaarlijkse bij-
eenkomst van de Nucleaire Plan
Groep in Kananaskis in Canada
hierover een politiek standpunt in-
nemen. Dat zal dan formeel worden
bekrachtigd op de topconferentie
van de staatshoofden en regerings-
leiders van de alliantie, die later dit
jaar wordt gehouden. Reden voor
deze ommezwaai is de gewijzigde
veiligheidssituatie in Europa na de
democratiseringsgolf in Oost-Euro-
pa.

BRUSSEL - De NAVO zal de in
Europa gestationeerde kernwapens
voor de korte afstand niet moderni-
seren. Bovendien willen de NAVO-
bondgenoten enkele honderden nu-
cleaire granaten voor de artillerie uit
Europa weghalen. Dat is vernomen
in goedingelichte NAVO-kringen in
Brussel.

Zegslieden rond minister Andries-
sen (Economische Zaken) hebben
dit bevestigd. Het rentevoordeel
ontstaat bij een lager financierings-
tekort voor het kabinet. Er hoeft
dan immers minder geleendte wor-
den ter financiering van dat tekort.
Het tekort kan dalen, omdat er 800
miljoen gulden minder aan WIR uit-
gegeven moet worden. In de jaren

Maatregelen
Ambtenaren van Financiën, Econo-
mische- en Sociale Zaken hebben
zich gisteren voor het eerst over de
cijfers rond de onverwachte WlR-
claims gebogen. In eerse instantie
schatte de belastingdienst WlR-
claims van 1,6 miljard gulden. Op
basis van een enquête onder bedrij-
Ven kwam 5,9 miljard gulden te
voorschijn, 4,3 miljard gulden meer.

Werkgevers zelf schatten dat extra
claims echter op niet meer dan 1 tot
2 miljard gulden. Het werk van de
ambtenaren zal volgens insiders
nog 'enkele weken' gaan duren.

Minister Andriessen heeft inmid-
dels zijn collega Kok (Financiën)
van het niislukte beraad met de
werkgevers, woensdagavond op de
hoogte gesteld. Vandaag brengt hij
verslag uit aan het kabinet.

Overigens heeft het kabinet afgelo-
pen weekeinde al tot twee maatre-
gelen besloten om deWIR-tegenval-
lers te dekken, pie zijn: bedrijven
gaan tot een winst van 750.000 gul-
den 40 procent vennootschapsbe-
lasting betalen (grens was 250.000
gulden) en de aftrek van gemenge
kosten (etentjes e.d.) gaat van 75
naar 50 procent. De opbrengst van
beide acties is 525 miljoen gulden
per jaar.
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" Walter Paulis

Van onze Haagse redacteur
"ËN. HAAG -De CDA-fractie in de Tweede kamer is verdeeld

het mogelijke verlies van de status van 'stedelijk knoop-
voor Heerlen en Maastricht. Een 'niet onaanzienlijk deel'

3 de CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat Heerlen enaastricht die gezamenlijke status behouden, zegt het Lim-
Ul-gse CDA-Kamerlid Walter Paulis. Woensdag lieten de offi-cie woordvoerders van de CDA-fractie tijdens het debatvan■eKamercommissie van VROM over de Vierde Nota Ruimte-
|)Ke Ordening weten dat slechts vijf steden de status vanwooppunt mogen krijgen, en niet elf, zoals minister Hans Al-
"6rs wil. Daarbij zouden Heerlen en Maastricht afvallen.

telijke Ordening tot stedelijk knooppunt is aangewezen. Zelfs het
initiëren van grootse plannen, zoalshet cityplan van Heerlen en het
plan voor het Céramique-terrein in Maastricht, vindt een eerste ar-
gumentatie in dat zo belangrijke stedelijke knooppunt.

Wat gebeurt er als de Tweede Kamer hetvoorstel van de regering
tot de aanwijzing van de knooppunten niet overneemt? De rijkser-
kenning dat Heerlen en Maastricht een voortrekkersrol ven/uilen in
de regio vervalt dan en dat is jammer en ongewenst. Maar aan de
andere kant zou het toch van weinig zelfvertrouwen en eigenwaar-
de getuigen als Heerlen en Maastricht niet ookzonder dat 'streepje
voor' proberen een stedelijke knooppunt te worden. Het noemen
van de namen van beide steden in een of andere rijksnota is nog
geen verzekering voor een succesvolle ontwikkeling van de regio
Zuid-Limburg. Hoewel beter met, ook zonder 'knooppunt' kunnen
Maastricht en Heerlen samen hun potenties afstemmen en econo-
mische trekpaarden voor het zuidelijke deel van de provincie zijn.
Daar hebben ze Den Haag toch niet voor nodig?

W.D.Uitkeringsraad
tevreden over
inzet ABF'ers

Maar volgens Paulis zal een behoor-
lijk deel van de fractie zich daar de
komende week tegen keren. „Als
niet al heel Zuid-Limburg de status
van stedelijk knooppunt zou moe-
ten krijgen, dan tenminste toch
Heerlen en Maastricht", aldus Pau-
lis, die tot die groep CDA-Kamerle-
den behoort die voor de Limburgse
steden in het geweer komen. Schoolpersoneel

vreest ontslag

Rechter gevraagdfusie te verbieden

Van onze verslaggever

Treinverkeer bijna twee uur gestremd

Aanhanger op drift
veroorzaakt gaslek

Volgens Paulis is de discussie over
de stedelijke knooppunten binnen
de CDA-fractie nog gaande. Die dis-
cussie zal er vermoedelijk toe leiden
dat het CDA geen elf stedelijke
knooppunten aanvaardt, maar meer
dan de vijf die de CDA-woordvoer-
ders woensdag noemden. Paulis
heeft er alle hoop op dat de positie
van Maastricht/Heerlen daarbij
overeind blijft.

Van onze correspondent

(M HAAG/HEERLEN - De
heeft de mede-

herkers van het Algemeen
.Urgerlijk Pensioenfonds een
lu^pliment gegeven voor dej^tivatie bij het wegwerken
ijQe achterstand van de uitke-

Dit zei de
van de Uitke-

|T_sraad gisteren in Den
rag tijdens een hoorzitting
K^ de commissie welzijn de

j. eede Kamer over de nieu-
(j. Wet op de Pensioen- en«keringsraad (PUR).

Hard
De verdeeldheid binnen de CDA-
fractie betekent dat Heerlen en
Maastricht gerede hoop kunnen
koesteren op het behoud van de
prestigieuze status van stedelijk
knooppunt, die kansen biedt op het
verkrijgen van extra voorzieningen
op een aantal gebieden. Na het de-
bat van woensdag leken de kansen
daarop minimaal te zijn geworden.

D66, Groen Links, SGP en het CDA
lieten blijken weinig te voelen voor
het aanwijzen van de stedelijke
knooppunten.

|r en de drie afzonderlijke raden,
L lri de PUR opgaan waren het
t^nd eens over een snelle tot
tj^dkoming van de nieuwe struc-r- Directeur mr drs M. Snijders
(Met ABP wees erop dat de vor-
ig, 8 van de PUR geen verder uit-
j v6rdraagt en zo snel mogelijk

' Plaats hebben.

Van onze verslaggever

CDA verdeeld over
knooppunt-status

Heerlen en Maastricht kunnen weer hoop koesteren

" De aanhangwagen van een bedrijf uitRosmalen, dat in Valkenburg bezig is telefoonka-bels te leggen, heeft de verdeelkast met een klap vernield waardoor het gaslek ontstond.
Foto: WIDDERSHOVEN

diverse aangesloten scholen aanlei-
ding zouden kunnen vinden af te
haken.
Betreurd werd voorts het ontbreken
van een 'fatsoenlijk' akkoord over
de te verwachten gevolgen voor de
werkgelegenheid. Aan de recht-
bankpresident werd gevraagd het
aangaan van een fusie te verbieden
op straffe van een dwangsom van
een miljoen gulden.

MAASTRICHT- Voor president mr
P. Broekhoven van derechtbank in
Maastricht diende gisteren een kort
geding dat de christelijke vakbond
CFO had aangespannen tegen de
Stichting Centraal Administratie-
kantoor Scholen (CAS) in Maas-
tricht. Deze stichting wil een fusie
aangaan met het Regionaal Onder-
wijsbureau (ROB) in Meerssen. Een
aantal werknemers van het CAS en
enkele bij deze stichting aangeslo-
ten scholen voorzien echter „klan-
ten- en omzetverlies" en vrezen als
gevolg daarvan voor hun baan.

Bij het CAS in Maastricht zijn 58
scholen aangesloten en bij het ROB
in Meerssen 35. Het personeelsbe-
stand bedraagt respectievelijk twin-
tig en vijftien. Namens de eisers be-
twistte mr R. van Dooren het recht
van het stichtingsbestuur een fusie
aan te gaan.

Namens het stichtingsbestuur van
het CAS wierp mrH. van der Brug-
gen tegen dat dit bestuur autonoom
is en daardoor ook bevoegd een sa-
menwerkingsrelatie aan te gaan.
Toch is diverse malen contact opge-
nomen met personeel en schoolbe-
sturen. In strikt juridischezin is vol-
gens hem geen sprake van een fusie
en zijn bijgevolg op de voorgestelde
samenwerking tussen 'Maastricht'
en 'Meerssen' de fusieregels ook
niet van toepassing. De raadsman
van het CAS wees er tot slot op dat
in het sociaal statuut de bepaling is
opgenomen dat binnen twee jaar
geen gedwongen ontslagen mogen
plaatsvinden.

L Wetsvoorstel, dat een nieuweos et voor de uitkeringen aan oor-Asslachtoffers regelt, ligt momen-
-0 . de Tweede Kamer. Een dergelijk besluit behoeft vol-

gens hem de instemming van de
aangesloten scholen en van twee-
derde van de personeelsleden.
Doordat overleg en informatie ach-
terwege zijn gebleven, is een situa-
tie ontstaan waarin volgens eisers

gen is gaan rijdenen met een flin-
ke vaart de helling afgereden.
Door de klap werd de verdeel-
kast, die juist tegenover de inrit
aan de overkant van de weg
staat, omgeslagen. Een gastrans-
portleiding tussen Valkenburg
en Meerssen brak. Onmiddellijk
spoot het gas met grote kracht en
luid suizend uit het lek.

Het CDA oordeelde hard: de knoop-
punten zijn feitelijk overbodig, zin-
loos en in sommige opzichten zelfs
schadelijk. Als een soort 'tussenmo-
del' was woordvoerder Jan van
Noord nog wel bereid aan vijf ste-
den de knooppunt-status toe teken-
nen, te weten de vier steden in de
Randstad én Eindhoven. De andere
zes zouden in de toekomst een soort
troostprijs moeten krijgen in de
vorm van een 'passende', bovenre-
gionale status.

Binnen veertien dagen doet de pre
sident van de rechtbank uitspraat
in dit geding.

drs H. d'Ancona, onder
L^s verantwoordelijkheid de uit-
ingen vallen, gaat er vanuit dat

'art van de Pensioen- en Uitke-
(jjSsraad met ingangvan 1 julivan
L Jaar kan plaatsvinden. Tot die
l^m blijft het ABP verantwoorde-
li0 v°or de uitvoering van de pen-

voor oorlogsgetroffen.

dus een medewerker van Lima-
gas.

Kort na half zes waren twee af-
sluiters dichtgedraaid. Maar in
het 600 meter lange stuk tussen
de afsluiters bleef ook na afslui-
ting nog een grote hoeveelheid
gas onder hoge druk achter. Het
duurde tot tien voor zes voordat
alle gas daaruit was verdwenen.
Nadat mensen van de spoorweg-
brandweer met speciale meetap-
paratuur hadden vastgesteld, dat
boven de spoorbaan geen noe-
menswaardige hoeveelheid gas
was blijven hangen, konden dfe
treinen weer rijden.

Ta Pensioenfonds vindt het be-;J>r.k dat de PUR snel tot stand
Ij. * vanwege duidelijkheid voor'dor medewerkers, die eventueel
Lr hun werk moeten verhuizen.
lo Medewerkers kijken met één
ihj.^aar de nieuwe situatie", aldus,'Wers.

Toch tweejarige CAO
voor Reko en Curver

Flinke structurele loonsverhogingen

Consternatie
Met name op het station Maas-
tricht had tot die tijd nogal wat
consternatie geheerst onder de
reizigers, omdat het even duurde
eer pendelbussen waren ingezet.

Waarschuwing
Een driemansploeg van Limagas
was snel aanwezig, maar kon
vooralsnog niet veel meer doen
dan de NS te waarschuwen het
treinverkeer te stoppen en we-
gen in de buurt met hulp van de
politie en de gemeente af te zet-
ten. Echt gevaar bestond er niet,
omdat de gaswolk niet bleef han-
gen, maar snel werd verspreid
door de wind.

Van onze verslaggever

VALKENBURG - Een gas-
lek in een kapotgereden
verdeelkast heeft tot gevolg
gehad, dat het treinverkeer
tussen Maastricht en Val-
kenburg bijna twee uur lang
gestremd is geweest. De
verdeelkast stond aan de
Parallelweg in Broekhem
maar goed zeven meter van
de spoorbaan. Uit het lek
werden door de vrij harde
westenwind duizenden ku-
bieke meters gas naar de
spoorbaan gedreven. Het
treinverkeer werd onmid-
dellijk na ontdekking van
het gaslek gestopt om te
voorkomen dat eventuele
vonken van de bovenlei-
ding het gas zouden doen
ontbranden.

k^e datum van 1 juli niet wordtij a. ld, kunnen er vertragingen in
LUztvoering van de wetten optre-

t' De uitvoering van de huidige,ts Uitkering vervolgingsslachtof-
L heeft momenteel plaats in Die-

en Zoetermeer.

Compromis
De PvdA aanvaardt het idee van de
'stedelijke knooppunten' wel, maar
liet zich niet uit over het gewenste
aantal daarvan. Een compromis
lijkt in de maak tussen CDA en
PvdA, waarbij er tussen de vijf en
de elf van overblijven. Aangezien
ook de fractievoorzitter van de
PvdA in de TweedeKamer, Kerkra-
denaar Thijs Wöltgens, volgens be-
trouwbare bronnen voor het be-
houd van de knooppunt-status van
Heerlen/Maastricht is (hij zou er in
totaal negen willen) en CDAer Van
Noord in ieder geval niet namens
zijn hele fractie heeft gesproken,
kunnen de Limburgse steden weer
hoop koesteren.

op 1 januari 1992 nog eens 1,2 pro-
cent. Pensioengerechtigden wier
pensioen dit jaar is ingegaan profi-
teren ook van die verhoging. Afge-
sproken is ook dat vertrekkers (be-
halve na ontslag) een brutomaand-
salaris netto uitgekeerd krijgen.
De bonden en de Curvergroep heb-
ben verder verklaard mee te werken
aan de invoering van een vijfploe-
gendienst met een gemiddeld 35,6
urige werkweek. Het personeel bij
REKO in Beek krijgt nog een extra
ongemakkentoeslag, omdat het bij
dit bedrijf erg moeilijk en onaange-
naam werken is.

semen hebben gesprekken en
)gtlsche keuringen plaats en informeer worden de uitkeringen
Cleel toegekend.

BRUNSSUM/HEERLEN - Het per-
soneel bij het recyclingsbedrijf
Reko van DSM in Beek en DSM-
dochter Curver in Brunssum krijgt
in de komende twee jaar een struc-
turele loonsverhoging van in totaal
7,2 procent. Dat is het voornaamste
succes dat de bonden boekten tij-
dens uiterst moeizame onderhande-
lingen, die pas gistermorgen om zes
uur werden afgerond. De op stapel
staande acties zijn daarmee van de
baan.

De CAO voor de DSM-dochterbe-
drijven is afgesloten voor twee jaar.
De woordvoerders van de diverse
bonden toonden zich gisteren ver-
moeid maar tevreden. Martin Frans-
sen van de Unie BLHP: „Het uitein-
delijk resultaat is gunstiger dan bij
de grote DSM-CAO".

De brandweer van Valkenburg,
die voor bewaking was ontbo-
den, hoefde ter plaatse niet op te
treden, maar wel aan de overkant
van de spoorbaan in een volks-
tuin. Zich van geen gevaar be-
wust was de tuinier bezig met
tuinafval in brand te steken, ter-
wijl er nog altijd gas vrijkwam.
Het vuurtje werd door de brand-
weer gedoofd.

Pas toen tegen half zes een cala-
miteitenploeg van Limagas uit
Heerlen arriveerde, werd begon-
nen met het dichtdraaien van af-
sluiters in de hogedruk leiding.
Het duurde lang dat die calami-
teitenploeg arriveerde, omdat
het ongeluk net gebeurde, toen
het hoofdkantoor dichtging.
„Het eindevan de werkdag is een
ongelukkig moment, omdat
iedereen dan op weg is naar huis
en korte tijd niet bereikbaar," al-

Het lek ontstond om kwart over
vier toen een tweewielige aan-
hangwagen met een flinke klap
op de verdeelkast botste. De wa-
gen was, losgekoppeld van een
personenauto en zonder rem-
men, op een hellende inrit naast
een woning op de hoek Parallel-
weg-Bosstraat neergezet. De wa-

6 ft ■Ir. buitengewone Pensioenraad en
'§s Uitkeringen Burger-Oor-
L slachtoffers zijn in Heerlen on-inbracht. In de nieuwestructuur

en de drie afzonderlijke radenaers binnen de PUR.

Volgende week woensdag zal blij-
ken of dat terecht is. Dan komt min-
ster Alders antwoorden op de op-
merkingen vanuit deKamer. Pikant"
detail: de minister zou zich volgens
welingelichte kringen al hebben
neergelegd bij zeven stedelijke
knooppunten. De combinatie Heer-
len/Maastricht zit daar niet bij...

Zenders voor alarmeringssysteem
GMD sluit contract

met Hulpnet Limburg
Van onze verslaggeefster

(ADVERTENTIE)

wasmachine]
onderdelen
voor alle
merken

P^MDYMAN
ONDERÏMELENSHOP

I Heerlen Saroleastraat 1'045-7110100 |

Woensdag nog leken de onderhan-
delingen te worden afgebroken. De
FNV hield al rekening met acties bij
de twee bedrijven. De FNV-onder-
handelaars wilden aanvankelijk de
eis van een één-jarige CAO niet la-
ten vallen. Extra tegemoetkomin-
gen in de pensioen- en VUT-sfeer
zorgden bij het ochtendgloren voor
de doorbraak.

De structurele loonverhoging is als-
volgt verdeeld: 1 april 1990 3 pro-
cent; 1 april 1991 weer 3 procent en

strekt wanneer de aanvrager vol-
doetaan een aantal criteria. Zo moet
er een duidelijke noodzaak zijn om
in gevalvan nood onmiddellijk hulp
van buitenaf in te roepen. Ook moetniet te verwachten zijn dat men in
noodsituaties zelfstandig de tele-
foon kan bedienen.

fcr> A)Hr^ARD - De afdeling Zuid-Lim-
HJ. van de Gemeenschappelijke
Itiji'sche Dienst adviseert de be-
Hle herenigingen sinds 1 april om
W daarvoor in aanmerking ko-
__f„ e gevallen aan te sluiten op het
\l °tien Alarmerings Systeem van

Limburg. Dat systeem,
W^ee met behulp van zenders
\iSche en of technische hulp kan
.jj?en ingeroepen, is een initiatief
i Groene Kruis.

Degene die aangesloten is bij Hulp-
net Limburg krijgt een klein zen-
dertje. Dat kan om de hals worden
gedragen of aan de kleding worden
vastgezet. Wanneer er hulp ingeroe-
pen moet worden is een druk op de
knop voldoende om de alarmcentra-
le te waarschuwen.

i't_kVereenkomst tussen Hulpnet
!$ en de GMD wordt volgen-V;eek dinsdag ondertekend. De
1^ e zenders zullen dan ook wor-S aar>geboden aan de heer Vre-
«H 'nvoorzitter van het Gehandicap-
*6 Verleg Meerssen (GOM).
Viï'ereenkomst noudt in dat de
«*. uatie" en abonnementskosten
r"> rJ u^pnet vergoed zullen wor-

aPParatuur kan door de be-
l Verenigingen worden ver- " Een medewerker van Limagas met een oormuts op tegen hetfluitende geluid draait een

van deafsluiters dicht. Foto: WIDDERSHOVEN

In principe kan overigens iedereen
zich op het alarmeringssysteem
abonneren. Bij deze 'sociale alarme-
ring' wordt bijna altijd gewerkt met
een centrale die 24 uur per dag be-
mand is. De GMD heeft ook geko-
zen voor e ;jn systeem dat op die ma-
nier werkt, omdat het het meest
doeltreffend zou zijn.

(ADVERTENTIE)

m_________________J|T—"ZZII iüüüH___________i
Klein in -""^E_l i
meters ./
GROOT ii BMB|^^m___-
service m ■"jiW|Y?jyll[ÏÏiM |^^^^^^^^^_
GROOTSTE ■ AÉMÉMÉI^BIfI WPBHPBB_PI
collectie m:_i j.^. _:■ Niet te zien, ■Kau£Sj9
Richting toch aanwezig. ÈKm
Emmastraat %_ 'n Contactlens M
on k (c.1.-specialist (ANVC) KPfflïfJßß20 m voorbi, ag£lijks ao^Q) M B______llll
ABN-Bank
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Knooppunt
Al anderhalf jaar schermen
Maastricht en Heerlen met
het predikaat 'stedelijk
knooppunt. Je kunt geen
belangrijke brief, folder of
nota van deze gemeenten
lezen of in de aanhef wordt
trots gemeld dat Heerlen sa-
men met Maastricht, danwei
Maastricht samen met Heer-
len in de Vierde Nota Ruim-

provincie
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DE ECHTE HEERLENSE THEATERS

_ Hij is hip,hij is cool,hij is 3 maanden oud...
De glimlachvan JohnTravolta,

deogenvanKirstie Alley, —
■ dagelijks 4.30 - 6.45 - 9.00 uur ■
■ vrij. t/m ma. en wo. ook om 2.30 uur ■

* MERYL STREEP - ROSEANNE BAR ■

%■■%______+ /ji$$$$8ÊÊÊÊÊ Baast."'; ''■'■■$ ■%80#%&&! tl* j^ag»

— dagelijks 4.00 - 7.00 - 9.30 uur

■ DE REDDB1&È/BS Z
MÉT SPECIAAL VOORPROGRAMMA

m- vrij. t/m ma. en wo. om 2.00 uur ■

:|^^,foijrth:
m

mm^ dagelijks 8.15 uur ■

■ ...NOG LEUKER DAN "CROCODILE DUNDEE', "■ EN NOG ORGINELER DAN 'AIRPLANE' ■

dagelijks 3.00 en 6.15 uur m
CENTRALE KASSA: TEL. 045 - 71 42 00

Kom kijken naar de
**!__.! ll»|ö DCACC Vanaf vandaag ook op de
nICIIWC rrMrr lentebeurs in het MECC

PFAFF^^^ j V
varimatic, een 1-*—^ /
echte PFAFF als ACTIE- <iii^^
MODEL met groot prijs- {tot/Rêa* I,^/voordeel. Gun uzelf nu de
luxe van een echte kwali- ""■"■* "" ""»
teitsnaaimachine, "made in Germany", in de
nieuwsteuitvoering, kompleet, sterk en dege-
lijk, gemakkelijk tebedienen. Kom kijken
naar de PFAFF varimatic, maar haast u want
het aantal machines voor deze voorjaarsactie
»s beperkt... en op is op!

3 REESINK
Emmaplein 3, Heerlen
tel. 045-712949

2Wwftó rl WVIIIUIC Bureau Bibliotheek
3të*M I ïrv.U..».-- Postbuss7oo
ijjOgl LllllljUry 6202MA Maastricht
"^^ tel. 043-897386

madedeiing Gedeputeerde Staten maken bekend,
m99/17-90 dat zijvoornemens zijn aan Gebrs. Maat

V.0.F., Eindstraat 10,6442PA Brunssum on-
der een aantal voorschriften een vergunning
ingevolge deAfvalstoffenwet te verlenen
voor hetoprichten en inwerking houden van
een inrichting voor hetbewaren, overladen
en bewerken van autowrakken en handel in
gebruikte onderdelen op het perceel kada-
straal bekend gemeenteBrunssum, sectie H.
no. 71 ged., gelegen Eindstraat 10te Bruns- -
sum. Het ontwerpvan deze beschikking, als-
mede de aanvraag en andere ter zake zijnde
stukken liggenter inzagevan 1 mei 1990tot 15
mei 1990 en wel:- in het Provinciehuis te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuisvan Bruns-
sum tijdens dewerkuren en bovendien zater-
dags in de openbare bibliotheekLindeplein 3
te Brunssum van 09.00 tot 12.00uur, alsmede
tijdens de werkuren na laatstgenoemde da-
tum op dezeplaatsentot heteindevan deter-
mijn waarbinnen beroepkan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag.
De aanvrager, alsmede degenen, die bezwa-
ren hebben ingebracht naar aanleidingvan
deaanvraag en een iederdieaantoont, dathij
daartoeredelijkerwijs nietin staat isgeweest,
kunnen tot 15 mei 1990 gemotiveerde schrif-
telijke bezwaren inbrengen tegen het ont-
werp van debeschikking. Degene dieeen be-
zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een bezwaarschrift moetworden ingediend
bij GedeputeerdeStaten, postbus 5700,6202
MA Maastricht. Alleen degenen, die bezwa-
ren hebben ingebrachtop dewijze als boven-
omschreven en een ieder dieaantoont, dathij
daartoeredelijkerwijs niet instaat is geweest,
kunnen bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king indienenen zijn later tot het instellenvan
beroep gerechtigd.

Wij zijn aanwezig op de
Lentebeurs in het MECC
van 27 april t/m 6 mei

Diverse
beursaanbiedingen

5% beurskorting

Decora Houkes
Parket b.v.

Voerendaal: Hoolstr. 45, tel. 045-750305
Sittard: Rijksweg Nrd. 29, tel. 04490-25157

72785

REGIONALE STORTPLAATS LINNE
De openingstijden van de regionale stortplaats zijn:

ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.30 uur,
zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.

De stortplaats is GESLOTEN op:

maandag 30 april (koninginnedag),
zaterdag 5 mei (bevrijdingsdag).

Het dagelijks bestuur van het gewest
Midden-Limburg,
de secretaris,
mr. G.H.M.M. van Vlokhoven,

de voorzitter,
drs. A.A.M. Jacobs.

Postbus 605, 6040 AP Roermond.
Telefoon 04750-32073.
Telefax 04750-18564. 72920

Mama,
bestaan er
nog echte
olifanten?

GEEF OH DE TOEKOMST.
I

; Wordvoorf 27,50 donateuryan het
Wereld Natuur Fonds. Giro25, Zeist. &

WWf

Reuma betekentpijn.Jekuntermee leren
'—y* leven,maar vergeet hetgeen momentvan de- a& cc' reumaPauenten dragen hun lot in

<^~V^'^ stilte, omdat hun handicap niet zichtbaar is.
Stilte, die écht pijn doet.

' V^* U kunt er wat aan doen. Uw geld kan
«^ voor een reumapatiënt direct omgezet

"~C worden in verlichting.Doorrevalidatie, hulp-
middelen en onderzoek.Het r_^_ gtWl/^
Reumafonds helpt daarbij. ,\^

REiMABESTRipNG |6WO Wm

Statenlaanl2B,2sB2GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

Voor Heerlen en Heerlen-centrum vragen wij

bezorgers m/v ,
voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden LD Heerlen, Geerstraat 5, tel. 045-717719
tussen 8.30 en 17.00 uur.

LimburgsDagblad
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MMÊJIVOOR UW■^Truiden NAAR
m . N yKCCIrjIIJE/

Tn/*h ie Hot ni^t -ynloen is aai mei zo.
Uw eigen dealer presteert dat ook, zo niet beter. prijzen, denk aan de service en kom voor uw

Scherp geprijsd, klaar terwijl u wacht en met de banden naar uw eigen dealer. En niet alleen voor
vertrouwde dealergarantie.. banden trouwens, ook voor een uitlaat 'n accu,

Geen enkele reden om naar een vreemde te gaan schokbrekers cd. Uw eigen dealer geeft meer om
dus. Integendeel. Want wie heeft er nou meer hart uw auto én om u. Logisch toch! Let ook op de aan-

voor uw auto dan uw eigen dealer? Kijk naar de biedingen in de werkplaats,
want uw eigen dealer is écht goedkoper dan u denkt..! Kijk maar:

automobiel. é&s& MAAT WERK PRIJS MAAT MERK PRIJS [Ö] canton REISS aV.
BEDRIJF KOZOLE B.V. \\TW] I ■VREDESTEIN SBo+ 7Ï? WWWM ml lI IIIUNTAL CS2I 139,-1 Jsj£ Valkenburgerweg 28-34
Edisonstraat23 Landgraaf V—y PM IkumHoV7ss 79,- BrfTILH MX 158,- mSjjjm Heerlen. Tel. 045-71804Ö
ti n_ . .omoo' ■FKTIfB FIRESTONE F560 89,- ~ " „ .m =\ ■Hiil inuPMTel. 045-321088 I IpiRELLIP. 93,- ■ FIRESTONE F660 153,- juli! LOVEN
BALT BV AUSTIIM ROVER I 1 MICHELIN MX 105,- |ffl??WT^5 FULDA Y2OOO ,55'" *" KERKRADE B.V.BALTB.V.. Ss«S_s«__^ 5 °nl:u M* -_=^ |imm^fc VREDESTEIN SBo+ 162,- QL. Vrouwenstraat 80, KerkratKasteellaan 1, »s_p__k__^ Wnvnm vredestein SBo+ 87,- Imichelinmxv 219,- Tel 045-453030 _-
Heerlen. Tel. 045-721541 ■ULUfIb MICHELIN MX 109,- " ■ _

ip
____

iti
_ _... ==\ -^

;_S£— ! 5^ ==\ ■ | FIRESTONE F660 162,- fSTI^ AUTOCENTRUM
KERAB.V. Mï^A \ IKUMHOV7SS 86,- lILWIPMI 172,- fjj &ffl COLLARIN B.V
Kerkradersteenwegs, ÊfJÉ< WffgÊ 1 \Y jJüiMMICHELIN mxv :Z 244,-j I Schelsberg 45,

" JKerkrade. %JW ||j|| BprlS?M 103- WWHBW"*Y2OOO 2067] ■■Heerlen. Til. 045-7202"
Tel. 045-452121 | | MICHELIN MX"ZZZ.Z.m^ lüaaiiMM'CHELIN MXV 267^-j PEUGEOT JANSSEN:
AUTOBEDRIJF Bn« ■WUB,g DUNLOP SP4 103^1 WfWWffW VREDESTEIN SP+ 113,-1 64, Kerkrade
VAN LEEUWEN: EO3 SjlliillLj —H [y|||fl|^ I <KL 148,- M045460500
Strijthagenweg 129, ________ J ""°" ëóö o*'" ■WWf .„,,-„,__ o_ Ti7l #% AUTOBEDRIJF
■_ i _ Tl 3„,r ".r lüiia fc VREDESTEIN SBo+ 96,- ■ki.-fH.fIH VREDESTEIN SP+ 127,- \M i/cDnecgUKerkrade. Tel. 045-453355 " WtfiUitMMM 1 DÏ?I^¥TIT KERRES B.V.
SONDAGH B.V. Ikumho 777 89,- MMMB VREDESTEIN SP+ 139,-1 RENAULT Domaniale Mijn -deKoumen 34-36, Heerlen. I FIRESTONE FSS60 + S^ Itfittfllfc MICHELIN MXL 188;. | straat 25, Kerkrade.Tel. 045-45JJ.
Tel. 045-223300 ■MTM fc BRIDGESTONE RpiÖ8".'.'.'.:'.'....116^ |fHBfP MICHELIN MXL 207,- QAAR KOMPIERI I CONTINENTAL CT2I 105,- ■ÏM/BIF niiNl OP na IQa . HEERLEN B.V.AUTOBEDRIJF tSH ■ PIRELLI P4113,- HÜMiDUNLOP D 8I______l

tlCnu
,

MERCKELBACH: feS 1michelin mx m'"l 1111llljIM .HLDESTEINSP+ .14,- Jterstraa 150_Heerlen.
Benzenrader- da.hatsu m IkumhoV7ss 997] lüililiÉ^fc MICHELIN MXL 152,-1 -!HL 11122 -^
weg 295, Heerlen. Tel. 045-424444 ■MM PKlf I'|il2 SBo+ VU. ■ FIRESTONE F560 123,-1 M -V. J UTO

t**"?
TONQUADFLIEG: |ÜBIJ gg^^gËroiÖßÏZr.-lfè- | VREDESTEIN SP. 127,- "~ ' *^" Hamstraat 211,

Reeweg 112, Landgraaf. | | CONTINENTAL CT2I 118,- E °"N'r°"E__ Ït'" S"tll?^__»^
t_i nJ;.oißin S —~| ÉÉgÉÉgÉI ■ FULDA Y2OOO 167,- AUTOSPORT BROUNSTel. 045-321810 IRlVKr'^S!^^"ü IF ■ i MICHELIN MXL :::::: 167,- schelsberg 175, Heerlen.
AUTOMOBIEL- #OT^7t t_É__________J SP.H A79r\ . MkuMHOTTT 123.-1 Tel. 045-725507 _^
BEDRIJF | FIRESTONE F560 HL- ■fffïfllf^P VREDESTEIN SP+ 136,- /Sn c*wu-\Jk AIITTI
_R_US_NBV HIMPP VREDESTEIN SBo+ 10^,- IMQKFIRESTONE F560 126,- Q)SKODA AUTOCREUSENB.V. IMMK GOODYEAR GPS 114,- I MICHELIN MXL IB9|- VAESSEN. /Parallelweg 34, Heerlen. | MICHELIN MXL :.. 136,- ■ BwPpn. <rr. __ qp_. i.ÏH Beitel 19, Heerlen. Tel. 045-42^
Tpl f)4.-74?1?1 — I ■VREDESTEIN SP+ 153,- -»._.-,_ . n^_—.MZ \, BKUMHO 777 107^ IfWWWf^ MICHELIN MXL 211,- GARAGE FONS ARETS:
AUTOBEDRIJF ■ vredesteinTBo+ 107,- mujui**m BFULDAY2OOO 178,- Randweg 1, Hoensbroek.
KLANKSTAD B.V. mUIHVttWZ FIRESTEIN F560 112,- S g Tel. 045-216262 __^
Kaalheidersteenweg 185, ■■■■■■■■■ continental CT2I 122,- iPPIIfM""*S ~ "" r»,_i ~ITnrARAMTiy
i_ i _i -r imr ;, . n<r I MICHELIN MXL 149»- ■Ik7l_tlk^^ VREDESTEIN SP+ 189,- ivf^CSlAUTO GARANT !*"",.-Kerkrade. Tel. 045-413916 I " MIL b J=\ michelin mxv 253,- jgtS^lSchelsberg 128 H^
AUTOMOBIEL- <s^=»fr 11 I VREDECT&N'Vib"; i£ I ■Ri.nAVPnnn ,ftlf.| BüSgl Tel. 045-725588
BEDRIJF ■ÏWl/iWlB" FIRESTONE F560 118,- WiWliTl J VREDESTEIN SP+ 207,- |^lI su_ri JhTl' BOS
JOS BOGMANKERKRADE 8.V.: i I CONTINETAL CS2I 139,- WÊtÊÊÊÊ ■ MICHELIN MXV 288'-| *^L HEERLEN B-V
Hamstraat 70, Kerkrade. M MICHELIN MXL 172,- ■ VREDESTEIN SP+ 167,-1 Grasbroekerweg 9, Heerlen.
Tel. 045-423030 ■PIMI^P~VRiDSrEIN SBO + 139,-1 ■^^MH E CONTINENTAL CT2I 169,- Tel. 045-724545
AUTOBEDRIJF liJÉiißfc \\\w". 186,- BÉJÉÉÉÉIi^M MICHELIN MXL 189,-1 _

■ AUTOMOBIEL-
VAN HAAREN B.V. ■ KUMHO 777 116,-1 ■ VREDESTEIN SP+ 179,-1 1BEDRIJVEN
Schandelerboord 25, Heerlen. iHT\ Z VREDESTEIN SBo+ 119,- EflTt Z_ MICHELIN MXL 209,- _■■■ MENGELERSB.V.
Tel. 045-721152/Heerlerbaan66, J||g|^ M FIRESTONEFS6O 134^-j J^mgH^JfuldaY2ooo 178,- Baanstraat 129,
Heerlen. Tel. 045-410155 Alle prijzen zijn inklusief BTW en montage. Prijs- en type-wijzigingen voorbehouden. Landgraaf. Tel. 045-318888 ;

automobiel- P7ïj CCfÊ Bel voor meer informatie naar genoemde dealers. fllfS auto tasco av.:
BEDRIJF i&Skl^U yüi Economiestraat 47,
P. SCHLOESSER _^=^_. I ▲ MITIICRICUI /U'S Hoensbroek
Industriestraat 9, Hoensbroek. KOMPIER HEERLEN B.V. fb&l W mMU»D,*m Tel. 045-220955
Tel. 045-210345 Akerstraat 150, Heerlen. Wg/ JL AUTO KLEUNEN KERKRADE: /©v VENCKEN:
ROTOR 8.V.: ■M^.k^..Ki Tel. 045-717755 M m.Locht 193, Kerkrade. Tel. 045-425555 \±!) o,^
Heerlerbaan 229, Heerlen. A. CAUBO B.V. nHS^UB AUTO KLEUNEN HEERLEN: heenen. iel. u .a-4^Tel. 045-416900 Langheckweg 2, Kerkrade. Passartweg 35a. Heerlen. Tel. VO___VO V.OF. AUT»-
AUTO VAESSEN I =ki ■ 111 ■tr 11 Tel. 045-464646 045-212035 : A KUJN:
Beitel 19, Heerlen. LOVEN HEERLEN 8.V.: l^l HLJJXTI deKoumen 5-7, Hoensbroek.
Tel. 045-424010 Palemigerboord 401, Heerlen. Tel. 045-722451 I^*^ll lITVMaiU Tel. 045-220055 y
HANNEMAN (31LADA SMEETS JURGENAUTOCENTRUM HEERLEN B.V. yi |#J^ KOOIKER
AUTO'S: »*-»««rm MERCEDESBENZ: fJL ) Huisbergerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-723500 " WWV EN 2N

_ vo,F-
Strijthagenweg 125, Kerkrade. Wijngaartsweg 55, Hoensbroek/ V^T' JURGENAUTOCENTRUM KERKRADE 8.V.: Hamstraat 159-161, Kerkrade
Tel. 045-452666 Heerlen. Tel. 045-224800 v | Langheckweg 32-40, Kerkrade. Tel. 045-452570 | Tel. 045-412137 —-ss^f
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Tijdens het kort geding be-
twistte mevrouw mr M. Coene-
gracht gisteren 'de gronden

De gevolgen van deze maatre-
gel zijn voor de betrokkene
uiterst bezwarend en dreigen
te leiden tot verlies van vaar-
digheid, zo betoogde de raads-
vrouw. Een eerdere poging om

P^ERLEN - Het bestuur van de Universiteit voor TheologieP Pastoraat in Heerlen heeft gisteren de garantie gegeven, dat
|eUwe studenten aan het instituut hun opleiding helemaal in
tarten kunnen afmaken. Dit ondanks de fusie- en de afslank-
rjnnen Van de bisschoppen. De UTP in Heerlen moet zoalsr^end in de ogen van de bisschoppen snel moeten opgaan in
r theologische faculteit van Nijmegen. GS pleiten voor

koppeling tussen
grind en natuur

Extra Statenvergadering op 4 mei

Van onze verslaggever

o Sarantie voor nieuwe studenten
de UTP-directie op donderdag

e |Je,i nog eens onderstrepen tijdens
J 1informatiebijeenkomst voor as-[f^tstudenten op de UTPin Heer-

de faculteit van de KU in
toegen en deKatholieke Theolo-
thk Universiteit in Amsterdam
°ben inmiddels eigen fusieplan-
uitgewerkt, waarbij in elk gevalHeerlen en Amsterdam afstu-

r^ichtingen zoals pastoraaltheo-
£'? gehandhaafd moeten blijven.
*ien de houding van de bisschop-
"J zal daar echter voorlopig weinig11terecht komen.

Tijdens deze bijeenkomst die om
half acht begint, wordt een over-
zicht gegeven van de studiemoge-
lijkhedenaan de UTP (academische
dagopleiding) aan het Theologisch-
Katechetisch Instituut Sittard
(deeltijdopleiding theologie) en via
Open Theologisch Onderwijs via
studiecentrum Heerlen.

Drs L. Hensgens van de UTP zal on-
der andere de mogelijkheden van
afgestudeerden op de arbeidsmarkt
laten zien. Behalve het pastoraal
werk zijn er ook legio andere moge-
lijkheden in de verzorgende beroe-
pen, de journalistiek en dergelijke,
zo heeft het recente verleden ge-
leerd.

Minister Maij verplicht zich in het
convenant met' Limburg op haar
beurt alles te doen om normen te
maken voor grindvervangende ma-
terialen zoals puin, steenslag uit de
Ardennen en vliegas.

MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten komen binnenkort met een
notitie waarin een aantal lokaties
staan die in aanmerking komen
voor grindwinning in combinatie
met natuurontwikkeling. Deze lo-
katies worden aan een zogeheten
MER-procedure (Milieu-Effect-
Rapport) onderworpen.

Dit hebben GS gisteren laten weten
aan Provinciale Staten. Het college
roept de statenleden opvoor een ex-
tra vergadering over deze kwestie
op vrijdag 4 mei.

Tweede punt van de agenda op 4
mei is een bedrag van bijna een half
miljoen gulden dat de provincie wil
spenderen voor een onderzoek naar
mogelijkheden voor natuurontwik-
keling in het Maasdal. Die opdracht
zal onder andere worden gegeven
aan Buro Stroming in Übbergen.

Boek
.iet boek met het levensverhaal
* Gerlachus, dat 88 pagina's om-

hebben 1500 mensen en instel-J^n ingeschreven. Dat is drie
j.rZoveel als waarop de stichting,
f feestelijkheden in Houthemloniseert, had gehoopt. Het eer-
L exemplaar zal door pastoor

worden overhandigd aanButé Kockelkoren.

Houthem klaar
voor eeuwfeest

Sterfdag StGerlachus herdacht

" Het Japanse bedrijfPlalloy heeft gekozen voor het industrieterrein Dentgenbach inKerkrade
als lokatie voor een fabriek voor het mengen en kleuren van plastics. De gisteren geopendefa-
briek biedt eind volgend jaarwerk aan een vijftigtal personen. Gezien de vraag naar het soort
produkten van Plalloy - een jointventurevan Mitsui en Dainichi Seika- mag worden gerekend
op verdere expansie. Foto: christahalbesma

Tijdens de ingelaste Statenvergade-
ring komt eerst de bestuursovereen-
komst met minister Maij van Ver-
keer en Waterstaat aan de orde.
Daarin wordt overeengekomen dat
Limburg naast de huidige grind-
voorraden (20 miljoen ton) en het
gebied Stevol (25 miljoen ton) nieu-
we gebieden aanwijst waar 35 mil-
joen ton grind kan wórden gewon-
nen. Dit moet het sluifstuk worden
van de grindwinning in Limburg.

CBIN heeft vooral succes in Zuid-Nederland
Voordat hij zijn intrek nam in een
holle eik te Houthem bezocht hij 'de
Paus, die hem als kruisvaarder
naar Jeruzalem stuurde, waar hij
varkens ging hoeden. In 1165 stierf
de 'heilige van het Geuldal. Eigen-
lijk is dat nu 825 jaar geleden, maar
de viering van het achtste eeuw-
feest kon in 1965 niet doorgaan om-
dat de kerk toen werd gerestau-
reerd.

Visie
Stroming heeft vorig jaar al een vi-
sie ontwikkeld voor de Grensmaas
tussen Maastricht en Stevensweert
in opdracht van het ministerie van
Landbouw en Visserij. Dit plan
geeft de mogelijkheden aan voor na-
tuur- en landschapsontwikkeling
aan met onder andere de herintro-
ductie van bevers en ooibossen op
de oevers. Door middel van ont-
grondingen zou dit Maaslandschap
een natuurlijker karakter kunnen
krijgen. Een en ander levert boven-
dien enige tientallen miljoenen ton
grind en klei op.

Helft banen buitenlandse
bedrijven naar Limburg

Van onze redactie economie

Inspanning
De provincie is daarnaast verplicht
zich maximaal in te spannen om het
verder winnen van grind in de hui-
dige wingebieden op korte termijn
mogelijk te maken. Daar zijn deze
week meteen al moeilijkheden over
gerezen. De exploitant van de Maas-
plassen, Aqua Terra, wil dat de
grindboeren voor het einde van vol-
gend jaar stoppen. De grindprodu-
centen wijzen echter op een con-
tract waarin ze eerst al het grind uit
de concessies mogen halen.

Uilstraling
Aan de ommegang zullen ook en-
kele zusters van moeder Theresa
met een groep kinderen uit Rotter-
dam, Benedictijnen van Mamelis,
broeders van Sint Jan en zusters
van Petrus Klaver uit Maastricht,
alsmede enkele groepen mensen
van lekenbewegingen deelnemen.
Door hun aanwezigheid zullen zij
iets uitstralen van hun werk en hun
streven naar een charismatische
vernieuwing.

Dat vertelde gisteren ir J. Hansen,
plaatsvervangend commissaris van
het CBIN bij de officiële opening
van het Japanse bedsrijf Plalloy
MTD in Kerkrade. Plalloy is een

Van onze verslagever. "THEM - Met een gevarieerd
Jframma van concerten, een
"tsfeest en een symposiumLf(ft in Houthem de komende

r^den het achtste eeuwfeest
P.de sterfdag van Sint Gerlachus
.'erd. Hoogtepunt wordt een
6 jl 6̂iiang, te vergelijken met een
1 'Sdomsvaart, op tweede pink-
rc|ag 4 juni.

w .^s die ommegang zullen ver-
gingen van Houthem het leven
Sint Gerlachus uitbeelden, zo-

j.~.t te zien is op de fresco's in de
v\ Gerlachuskerk. Ook zullen
z^iale groepen religieuzen en le-
C de kijkers aanzetten tot bezim

i,-
.viering start zondag 6 mei met
|. reeks van concerten in de Hou-
J^se kerk, die tot in september
j.'en duren. Tijdens een sympo-
1^op zaterdag 19 mei zal het eer-
e e*emplaar van een boek wor-

gepresenteerd, waarin het le-
jJJ van de kluizenaar is beschre-
C Ket is een Nederlandse verta-
J van een Middeleeuwse levens-
I) chrijving, die weer gebaseerd is
(l een niet meer bestaand ge-

uit de dertiende eeuw.

Het totale programma van het acht-
ste eeuwfeest van Sint Gerlachus
kost rond 100.000 gulden. De stich-
ting verwacht een groot deel van
dit bedrag aan donaties te ontvan-
gen. Tijdens de diverse evenemen-
ten zal an de bezoekers een vrijwil-
lige bijdrage worden gevraagd.

KERKADE - Limburg krijgt de
helft van de banen van de nieuwe
vestigingen van buitenlandse be-
drijven in Nederland. Het Commis-
sariaat voor Buitenlandse Investe-
ringen in Nederland (CBIN), onder-
deel van het ministerie van Econo-
mische Zaken, heeft vorig jaar 61
buitenlandse bedrijven naar Neder-
land gehaald. Daar worden onge-
veer 2500 nieuwe banen mee ge-
schapen, waarvan er meer dan de
helft - namelijk 1300 - in Limburg
terecht zullen komen.

joint-venturevan de Japanse bedrij-
ven Mitsui en Danichi Seika, dieop
het industrieterrein Dentgenbach
een fabriek heeft gebouwd voor het
mengen en kleuren van grondstof-
fen voor plastics.

De mengsels zijn bestemd voor de
fabricage van hoogwaardig verpak-
kingsmateriaal voor de levensmid-
delenbranche en voor plastic onder-
delen voor de automobielindustrie.
De bezigheden komen overigens

grotendeels overeen met die van
een compounderingsfabriek van
DSM in België.

Plalloy heeft op het ogenblik 15
werknemers (waaronder een drietal
Japanse directeuren) en hoopt eind
volgend jaar 60 mensen in dienst te
hebben. De capaciteit is tegen die
tijd opgeschroefd naar 900 ton.
Met de vestiging van Plalloy was
een investering gemoed van onge-
veer 19 miljoen gulden.

HEERLEN - Een groepje spelende
kinderen heeft de handtas gevon-
den die toebehoorde aan de vorige
week om het leven gebrachte
Hoensbroekse mevrouw Harden-
Nagel. De tas werd aangetroffen in
de nabijheid van de Mijnbouw-
straat-Pijlerstraat in het westelijk
gedeelte van Hoensbroek. De tas
werd herkend naar aanleiding van
een gepubliceerde krantenfoto van
een identieke tas.

Handtas
vermoorde
gevonden

De politie verzoekt eenieder die iets
verdachts gesignaleerd heeft tussen
woensdag 18 en woensdag 25 april'
in de buurt van het struikgewas bij
de genoemde straten, contact met
haar op te nemen. Telefoon: 731731.
Het volledige Recherche Bijstands
Team is nog steeds met het onder-
zoek bezig.

Tegen het besluit om de vergunnin-
gen niet te verlengen heeft direk-
teurTheo Krantz van het Grindhuis
in Panheel beroep aangetekend bij
de Raad van State.

Beroep

Deputé Piet Hilhorst wil de bagger-
vergunningen echter niet verlen-
gen. Hij wil het contract met Aqua
Terra nakomen, waarin de data zijn
geregeld voor overdracht van de
ontgrinde Maasplassen. Door ver-
traging van de baggervergunning
voor het Stevolgebied tussen Ste-
vensweert en Ohé en Laak stagneert
de grindproduktie daar. De grind-
boeren laten daarom hun molens op
halve kracht draaien om de voorra-
den in de verleende concessies te
sparen.

Druk
weekeind
verwacht

HEERLEN- Het ko-
mende lange week-
einde verwachten de
ANWB en de politie
veel verkeer op de
Nederlandse wegen.
Veel Nederlanders
zullen de vrije maan-
dag (koninginnedag)
aangrijpenom er een
aantal dagen op uit
te trekken. Veel bui-
tenlanders die een

lang weekeinde vrij
hebben door de vie-
ring van de lste mei,
zullen waarschijnlijk
een bezoek brengen
aan ons land.
Vanmiddag en
-avond zal het ver-
keer ,al drukker zijn
dan normaal. De
oost-westverbindin-
gen krijgen dan het
grootste verkeers-

aanbod te verwer-
ken. De trekpleisters
zijn de kust, de grote
steden en de Velu-
we. Ook dagjesmen-
sen zullen voor extra
verkeersdrukte zor-
gen.
Veel dagjesmensen
en weekendgangers
zullen maandag in
de loop van de mid-
dag en avond naar
huis trekken.
De knelpunten zijn:
de A-2 (Amsterdam-
Maastricht), de A-12
(Duitse grens-Den
Haag), De A-67/A5B
(Venlo-Eindhoven-V
lissingen), de N 59
(Rotterdam-Zierik-
zee) en dewegen van
ert naar de kust en de
Veluwe, aldus de po-
litie.

I__ ■ ■\^ ommegang op 4 juni zullen
jl^hemse verenigingen acht tafe-
ltll uit het leven van Gerlachus
[gelden. Aanleiding voor ridder~ 'ach om kluizenaar te worden
t s de plotselinge dood van zijn
vUvv, die hij vernam tijdens eenUt^ooi in Gulik.

Van onze verslaggeefster

Van onze correspondente

vangen. l->ie contacten zijn van
belang om betrokken te blijven
bij hun milieu, om het even Welk
milieu dat is."

met de samenleving te laten be-
houden. Het gebouw is daar op
gebouwd. Alle cellen hebben
grote open ramen zonder tralies.
Wel is er een juweliersbeveili-
ging op aangebracht. Aanraken
is genoeg om de centrale bewa-
king te alarmeren.

staat in de verklaring van de Raad
van deKunst.
Ook het feit dat de werkplaats in
Maastricht is gevestigd heeft eenrol
gespeeld. FBTM krijgt al van de ge-
meente Maastricht 10.000 gulden
subsidie ter dekking van de huis-
vestingkosten.
Inmiddels zijn er plannen voor een
tweede Theaterwerkplaats in Lim-
burg. Die moet worden gekoppeld
aan enkele kunstinstituten binnen
de Hogeschool Maastricht, zoals het
conservatorium en de academies
van beeldende kunsten.
Als artistiek leider is Guido Wevers-
aangetrokken, eerder werkzaam bij
Tryater in Friesland. Ook deze thea-
terwerkplaats in oprichting heeft bij
WVC subsidie aangevraagd. De pro-'
vincie is bereid deze stichting een-
startsubsidie van 250 000 gulden te
geven. w

" De Theaterwerkplaats in Maastricht kan op een WVC-subsi-
die rekenen. Foto:WIDDERSHOVEN

Theaterwerkplaats
kan rekenen op
WVC-subsidie

De directeur vindt het jammer
dat hij zelf nauwelijks contact
heeft met de gedetineerden. „Ik
bezoek per dag een afdeling,
maar het liefst zou ik iedere dag
op alle twaalf afdelingen even
mijn neus laten zien. Maar dat
kost te veel tijd. Bovendien door-
kruis ik dan het terrein van een
ander. Maar ik mis dit contact
wel. Het heeft bij mij altijd op de
eerste plaats gestaan."

Directeur Maastrichtse gevangenis neemt afscheid

'Streng regime kan
toch humaan zijn'

Voordat Leo van Marie zes jaar
geleden naar Maastricht kwam,
had hij in verschillende inrich-
tingen gewerkt. Hij heeft meege-
holpen aan het opstarten van de
Bijlmerbajes in Amsterdam.
Maar na twee jaar was de glans
eraf. „Maastricht kan de compe-
titie met Amsterdam zeker aan."
Een leuke job, zo zag de direc-
teur zijn functie in Maastricht.
„Deze inrichting was toen - en is
nog - de modernstevan het land.

- „Ik had met
ezier nog een paar jaar doorge-

j/erkt, maar bij de zestig stopt
i?t nu eenmaal voor ons," aldus

Leo van Marie van de
inrichtingen 'Over-

l^aze' in Maastricht beter be-
:*m als het 'Hilton-hotel'.. Leo
*n Marie is 59 jaar oud en gaat

j6'3 mei met de VUT. Bij zijn af-
leid kijkt hij terug op 38 jaar
tj^rk in het gevangeniswezen.
? lJ is onderaan de ladder begon-
'el- „Ik ben in Den Haag gestart

l*s bewaarder, zoals dat toen nog
v6ette. Tegenwoordig wordt er
o^n die mensen meer verwacht
v9 het alleen maar bewaken~an de gevangenen. De inrich-
j^gswerker (PIW) heeft een
]seer sociale functie gekregen.
t e afstand die er vroeger was
.Hssen de bewaarder en de gede-
leerde is inmiddels verdwe-

I.6.11- De PIW-er moet kunnen
v lsteren, flexibel zijn en de ge-
lagene helpen zijn kwaliteiten
* ontdekken."

MAASTRICHT- De Stichting Faci-
liteiten Beheer Theaterplaats Maas-
tricht (stichting Loss in oprichting)
kan rekenen op een WVC-subsidie
van 40.000 gulden. De Raad van de
Kunst heeft het Ministerie van WVC
geadviseerd de subsidie toe te ken-
nen vanwege devele goede initiatie-
ven van de Theaterwerkplaats. „Ar-
tistiek leider Thijs Lenders c.s. zijn
al enige jaren in staat plaatselijk ta-
lent te enthousiasmerenen aan zich
te binden. De aktiviteiten van de
FBTM wekken vertrouwen", 'zo

Alles kwam hier naar toe. En de
nieuwe inrichting in Sittard, die
moet zichzelf eerst maar eens be-
wijzen. Wij hebben ook hard
moeten werken om dit te berei-
ken."

J1de gevangenis in Maastricht
jOrdt geprobeerd de gedetineer-en zoveel mogelijk het contact

streng regime kan ook humaan
zijn, zo wordt bij ons bewezen."
In 'Overmaze' zitten zon 240 ge-
detineerden: 39 vrouwen (en een
baby) en 192 mannen. Van Marie:
„Wij hebben twee Huizen van
Bewaring, een voor mannen en
een voor vrouwen. Daarnaast
hebben wij een vrouwengevan-
genis en een Landelijke Afzon-
deringafdeling. In deze laatste af-
deling komen gedetineerden uit
het hele land, die elders niet
meer te handhaven zijn. Hier
blijven zij, bij wijze van afkoe-
ling, enige tijd in volledige afzon-
dering. Na een dag ofdertig gaan
ze weer terug naar de inrichting
waar zij vandaan kwamen."

Van Marie noemt zelf de be-
zoeksregeling het beste bewijs
van sociale contacten. „Vroeger
hadden de gevangenen recht op
een half uur bezoek per week. In
de praktijk is dit half uur nu een
uur geworden. Maar Maastricht
heeft een nog betere regeling.
Onze gedetineerden mogen bijna
drie uu., in de week bezoek ont-

Engeland
Voor 'Engelse' toestanden hoe-
ven we volgens Van Marie in Ne-
derland niet zo bang te zijn. „In
Engeland heerst een geweldige
noodtoestand.De gevangenissen
daar zijn overbevolkt en er is te
weinig personeel. Zoiets gaat
goed, totdat het tot een uitbar-
sting komt. Wij streven een hu-
maan systeem na. We proberen
de mens in de gedetineerde te
respecteren. Een duidelijk en

Van onze verslaggever

Musicus wil weer
terug in orkest

Ontslag in kort geding aangevochten

(ADVERTENTIE)

Gisteren op TV,
vandaag in de winkel!

Gezien? In het echt zijn deze interieurs
nog véél mooier. Kom eens langs...

l__WC O L L ECfnl ON Staterweg 47 / Dom. Mijnstraat.W ' ' ' ' ' ' ' ' Tol. 045 - 455151-

haalde malen het misnoegen
hebben gewekt van dirigent en
concertmeesters.
Tot tweemaal toe sprak de on-
dernemingsraad van het LSO
zijn ongerustheid uit over de
ontstane werksituatie. Naar de
mening van mr Duynstee ont-
breekt in de onderhavige zaak
het spoedeisend karakter dat
bepalend is voor een kort ge-
ding.
Hij noemde het met ontslag be-
dreigd orkestlid een zeer be-
gaafd violist en vond daarin
ook de reden voor het feit dat
men lange tijd veel van hem
„door devingers heeft gezien".
Rechtbankprsident mr P.
Broekhoven zegde toe op zeer
korte termijn in dit gedingvon-
nis te zullen wijzen.

UTP geeft nieuwe studenten garantie:

Vrijdag 27 april 1990 "19

waarop het stichtingsbestuur
van het LSO de Luikse violist
op non-actief heeft gesteld.

MAASTRICHT - In kort ge-
ding heeft een in Luik wonen-
de musicus van het Limburgs
Symfonie Orkest de tussen-
komst ingeroepen van de
Maastrichtse rechtbankpresi-
dent om te bewerkstelligen dat
hij spoedig weer in orkestver-
band 'de eerste viool' zal mo-
gen spelen. Sedert 19 maart is
hij bij wijze van disciplinaire
maatregel op non-actief ge-
steld. Pas op 7 juni behandelt
de kantonrechter een verzoek
de arbeidsovereenkomst van
de man volledig te ontbinden.

Studenten kunnen
opleiding geheel in
Heerlen afmaken

weer aan de slag te mogen
gaan, liep op 13 april uit op een
afwijzing.
Namens het LSO voerde mr
A. Duynstee enkele 'gewichti-
ge redenen' aan voor de ge-
wraakte maatregel en het ver-
zoek tot ontslagverlening. Tij-
dens repetities en uitvoeringen
zou het gedrag van de man her-

Limburgs dagblad provincie



Hoensbroek:
11 uur: Muzikale stertocht.
14 uur: Finale scholenzeskamp
op de markt.
20.30 uur: Drumfanfare-show op
de Markt.
21.30 uur: Ontsteken vuurpotten
aan Droomvijver, aansluitend
vuurwerk.

Landgraaf:
10 uur: Kinderspelen in speeltui-
nen St. Tarcicius en De Voort
10.30 uur: Ontvangst gemeente-
huis
14 uur: Kinderoptocht Mijn-
buurt.
14 uur: Prijssjoelen in Carré.
15 uur: Onthulling kunstwerk
door wethouder Gybels in speel-
tuin De Voort.
22 uur: Vuurwerk bij sporthal
Terwaerden.

Simpelveld: 11.00 uur: officiële
bijeenkomst in gemeentehuis. In
de middag worden er in Simpel-
veld en Bocholtz diverse festivi-
teiten georganiseerd, waaronder
een Oranje-optocht.

Voerendaal:
11.30 uur: Wandelspeurtocht
vanaf sporthal De Joffer.
13.45 uur: Poppenkast in de Jof-
fer.
16 uur: Demonstratie kunstwiel-
rijden.
21.15 uur: Start lampionnenop-
tocht op VrijthofKlimmen.
22 uur: Vuurwerk op voetbalter-
rein Klimmen.

Nuth:
10.00 uur: Oranjemarkt Bavo-
straat.
15 uur: Start eerste Oranjeloop
vanaf gemeentehuis.

Bingelrade:
8.30 uur: Spellenmorgen op
schoolplein.
11.40 uur: Vertrek versierde fiet-
sentocht vanaf schoolplein.

Jabeek:
8.45 uur: Sportdag op het school-
plein.
11.30 uur: Optocht vanaf het
schoolplein.
14.30 uur: Wedstrijd VV Jabeek-
FC Knudde.

Oranjefeesten
in de regio

HEERLEN - Hieronder volgt
een overzicht van de activiteiten
die in het kader van Koninginne-
dag in zeven van de acht ge-
meenten in deze regio worden
gehouden. Het Heerlense pro-
gramma werd gisteren al gepu-
bliceerd.

ZATERDAG
Landgraaf:
12 uur: Oranjebraderie Streep
Schaesberg
20.30 uur: Oranjebal in Carré.

Treebeek:
11 uur: Kinderrommelmarkt op
Engerplein.
19 uur: Oranjeconcert in Jeugd-
huis Maanstraat.
21 uur: Oranjebal met barbecue
in Jeugdhuis Maanstraat.

ZONDAG
Landgraaf:
Kinderoptocht en -spelen in de
Kakert.
19.30 uur: Jeugddisco in Krij-
gershofke.

Brunssum:
10 uur: Parelloop in centrum.
14 uur: Autorally vanaf Jeugd-
huis Maanstraat Treebeek.

Kerkrade:
15.00 uur: Concert Kerkraads
Symfonie Orkest en Vocaal En-
semble in Hubertushuis.

Kaalheide:
20.30 uur: Oranje optocht vanaf
basisschool St. Jozef.

Spekholzerheide e.0.:
20.15 uur: Opstellen lampion-
nenoptocht vanaf Schoolstraat,
School Lupinestraat, VTC en
Akerstraat.

MAANDAG
Brunssum:
9 uur: Braderie Rumpenerstaat.
10 uur: Voetbaltoernooi basis-
scholen op RKBSV-terrein en
Oranjetoernooi op terrein Klin-
gelsberg.
10 uur: Verzamelen voor versier-
de fietsen bij speeltuinTreebeek.
10.30 uur: Fietstocht en ballon-
nenwedstrijden Treebeek.
11.30 uur: Matineeconcert in de
Burgerzaal.
14 uur: Demonstratie handboog-
schieten Lindeplein.
14.30 uur: Limburgs Jeugd To-
neel in dr Brikke-oave.
20 uur: Concert in dr Brikke-
oave.
22 uur: Vuurwerk in het Vijver-
park.

Kerkrade:
11 uur: Ontvangst in gemeente-
huis.
13.30 uur: Kinderspelen op de
Markt en het voetgangersgebied.
14 uur: Muzikale rondgang.
18 uur: Prijsuitreiking kinder-
spelen op de Markt.
18.30 uur: Openluchtconcert bij
gemeentehuis.
20 uur: Oranjeconcert in het
Wijngrachttheater.

Bleijerheide:
10 uur: Skelterwedstrijden bij de
basisschool.
11.30 uur: Optocht vanaf de ba-
sisschool.
20 uur: Fakkeloptocht.

Eygelshoven:
10.15 uur: Verzamelen voor bal-
lonnenwedstrijd bij Pastoor Van
Arskerk.
14 uur: Grote optocht.
16 uur: Kinderspelen bij Socio-
project.

" Zoals ieder jaar vormen ook in 1990 kinderspelen de
hoofdmoot van de activiteiten opKoninginnedag.

(Archieffoto)

19.30 uur: Diamond Show voor
kinderen in Socioproject.
21 uur: Lampionnenoptocht.

Haanrade:
17.30 uur: Kinderspelen in buurt-
huis Haegenrode.
19.30 uur: Opstellen optocht bij
het buurthuis.

Kaalheide:
9.30 uur: Straattekenen bij basis-
school St. Jozef.
10 uur: Kinderfilms in het Vor-

mingscentrum.
10.30 uur: Kinderspelen Basis-
school.

Spekholzerheide:
13 uur: Spellencircuit Carboon-
plein.
14 uur: Versierde fietstocht door
de Gracht.
20 uur: Concert in Heidsjer Treff.

Terwinselen:
15 uur: Kinderoptocht vanaf
Maarzij de.

APOTHEKEN.

De avond-, weekend- en zonaw
diensten beginnen op vrijdagaV'*
en eindigen de volgende week V
dagochtend om 8.30 uur.

BRUNSSUM. Schoonbroodt, R""
penerstraat 112, S 272323.
HEERLEN. Apotheek Ritzen, S»
tionstraat 24b, S 713269. B-ü*
TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek hsn
graaf, Pasweg 6 Schaesb^S 326900. Voor spoedgevallen <""
en nacht bereikbaar. c<
KERKRADE - EYGELSHOVJ^Smithuis, Van Gronsveldstraat
S '454000. J
KERKRADE-WEST. Snijdt
Kampstraat 114, S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide, ,
Bleijerheiderstraat 52, E 460^Zaterdag van 10.30 tot 16 uur enft
dagvan 12 tot 13 uur en van 18 tot»
uur. Voor spoedgevallen dag
nacht geopend. _j
SIMPELVELD - BOCHOIK
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simfl
veld, S 441100. Zaterdag van H3
15 uur en zondag van 14.30 tot J
uur. Voor spoedgevallen kan »*
terecht van 22 tot 22.30 uur. ~HOENSBROEK. Boswijk, $\
straat Noord 43 Treeb^
S 213773.
NUTH. Voor spoedgevallen e»
apotheek (bgg TIGH S 711400)-
TIGH - HEERLEN.
_? 711400
(Informatie over avond- en tffl
einddiensten van artsen, tandjl
sen, apothekers en het Gr<n
Kruis.)

GROENE KRUIS

HEERLEN. Wachtdienst 1
spoedgevallen tijdens avond
nacht vanaf 18 tot 8 uur. Weeke""
24 uur doorlopend S 711400. Wf
dagen, tijdens werkuren, S 713'^NUTH - VOERENDAAL - SlMf*
VELD. Wachtdienst voor spoe"
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD 'i\BEEK. Wachtdienst voor spoedF
vallen S 259090. J
HOENSBROEK - MERKELBS*
BINGELRADE. Wachtdienst v'l
spoedgevallenS 225588. J.
KERKRADE. Voor spoedgeV^,
is de dienstdoende verpleegd11
ge bereikbaar onder S 462222- .;
EYGELSHOVEN - LANDGBAJWachtdienst voor spoedgeval
S 323030.

ARTSENTekort aan peuterleidsters
Campagne in Heerlen moet vrijwilligers opleveren

Opening
speeltuin

VOERENDAAL - Wethouder Her-
mans van Voerendaalverricht zater-
dagmiddag om 14 uur de officiële
opening van de nieuwe speeltuin in
de nieuwbouwwijk Lindelauf. De
jeugd van Voerendaal trekt vooraf-
gaand aan het officiële gedeelte met
zelfgemaakte muziekinstrumenten
vanuit de nieuwbouwwijk naar de
speeltuin.

Joegoslavisch
koor zingt in
Landgraaf

Van onze correspondent

LANDGRAAF - Het Landgraafse
Mannenkoor St-Joseph verwel-
komt vandaag het Joegoslavisch ge-
mengd koor/folkloristische dans-
groep Kud Primskovo/Kranj. De
Joegoslaven blijven enkele dagen in
ons land en geven drie concerten.

De officiële ontvangst van de folklo-
ristische groep door het college van
burgemeester en wethouders is
morgen om 12 uur op het gemeente-
huis. Daarna gaat het gezelschap
naar de Oude Markt en het Grand
Theater in Waubach voor een
vriendschapstreffen en optreden
door de dansgroep. In de avonduren
geven de Joegoslaven hun tweede
uitvoering (Grand Theater). Op zon-
dagavond volgt een co-optreden in
de burgerzaal van het raadhuis.
Hierbij is ook St-Joseph aanwezig.
Tijdens het bezoek verblijven de
Oost-Europeanen bij gastgezinnen.

sten. En als je je werk serieus opvat
ontkom je ook niet aan voorberei-
dingen", zegtFiet Reijnen. De stich-
ting probeert tijdens de wervings-
contacten niet alleen op kwantiteit
maar zeker ook op kwaliteit te let-
ten.

Een korte cursus die gegeven wordt
door de vijfprofessionele consulen-
tes en in september van start gaat,
moet de de kandidaat-leidster in
ieder geval de juiste informatie bie-
den om het werk met de kleuters be-
ter aan te kunnen. Voor het werk is
een geringe vergoeding beschik-
baar.

Van onze correspondent

HEERLEN - Het Heer-
lens peuterspeelzaalwerk
kampt met personele te-
korten. Het aantal vrou-
welijke vrijwilligers dat
momenteel werkzaam is
in de 23 peuterzalen bin-
nen de gemeente Heerlen
schommelt tussen de 60
en 80. En dat is volgens
consulente Fiet Reijnen
van de Stichting Begelei-
ding Peuterspeelzaal-
werk (SBPH) veel te wei-
nig. Daarom start de
stichting volgende week
een intensieve wervings-
campagne.

Expositie in
Onderbanken

HEERLEN. Voor spoedgeVÏÏ
TIGH (brandweercentrale) bc'
S 711400. 1
BRUNSSUM - HOENSBR0,
Voor spoedgevallen eigen hu's*bellen. . |
KERKRADE-WEST. Voor sp°
gevallen eigen huisarts bellen- ._ \SCHIMMERT. Voor spoedgeva"
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zate^12 uur vlg. telefoonbeantwo"r
van eigen' huisarts. Van zaterda» ,
uur tot zondagmorgen 10 uur *Jj|
bers, Haghenstraat 61, S 453.
Van zondagmorgen 10 tot maaC";|
morgen 8 uur Goebbels, BosWe"
Eygelshoven, S 351464. ,i\
SIMPELVELD - BOCHO^Weekend: Jehnen, Dr. Ottensy
48 S 440333 en maandag Crü^
Dr. Ottenstraat 6, S 440333. wSCHAESBERG. Eigen huisarts"
ÜBACH OVER WORMS -WENHAGEN. Eigen huisarts "len. ,;
VOERENDAAL. Praktijk &
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscent'ji
Hoensbroek-Noord kunnen da»
nacht bellen, S 214821.

HEERLEN - HULSBERG -
_

RENDAAL. Zondag Beek^Akerstraat Noord 19 TreeK
S 222161 en maandag van Ü°jv. Weerden Poelmanstraat |
S 420914. Spreekuur zaterdag,
zondag van 11 tot 12 uur. "TIGH S 711400. J
KERKRADE - ÜBACH OV
WORMS - SCHAESBERG - NftWENHAGEN - EYGELSHO*°
Schlebach, B. Pothaststraa* ,
Kerkrade, S 452671. Spreejj,
van 11.30 tot 12 uur en van 1"
19.30 uur. tf
SIMPELVELD - BOCHOLtji
GULPEN - VAALS - WIJLRE - **TEM. Kusen, Burg. Teheux^fGulpen, S 04450-1436. Spreek
van 11.30 tot 12 uur en van 17-3U
18 uur. rtBRUNSSUM - SCHINVEI^i
NUTH - HOENSBROEK - SC*
NEN. Köhlen, De Weverstraa'
Nuth S 241277. Spreekuur
11.30 tot 12 uur en van 17.30 t<"
uur.

Het tekort aan vrijwilligers voor het
peuterwerk is hoofdzakelijk terug
tevoeren op het grote verloop onder
de leidsters.

ONDERBANKEN - In het nieuwe
gemeentehuis van Onderbanken
loopt momenteel een tentoonstel-
ling van werken van Jos van Wun-
nik. Deze Schinveldse kunstenaar
toont een overzicht van zijn artistie-
ke ontwikkeling vanaf 1986. De ze-
ventien tentoongestelde werken la-
ten landschappen en collages zien.
De expositie duurt tot 5 junien is op
werkdagen te bezichtigen van 9 tot
12 en van 13 tot 17 uur.

„Veelal hebben zij een foutieve
voorstelling van de werkzaamhe-
den. Naast de taak overdag zijn er in
de avonduren toch ook wel regel-
matig vergaderingen en bijeenkom-

TANDARTSEN

" In Heerlen zijn meer vrijwilligers nodig voor de opvang van peuters. (Archieffoto)

Sportdag
Bocholtz

BOCHOLTZ - Op zondag 20 mei
houdt de Stichting Sportraad Bo-
choltz in het kader van het 25-jarig
bestaansfeest een buitensportdag
op het sportcomplex De Bongerd.

Om 9 uur wordt er gestart met een
wandeltocht over 5, 10 en 15 km.
Men kan zich daarvoor aanmelden
in de Sportclub '25-kantine. Het in-

schrijvingsgeld bedraagt ’1- per
persoon.

Om 10.00 start een wielertocht van
35 km. Hieraan zijn geen onkosten
verbonden.

Om 13 uur is er op het sportcomplex
gymnastiek, turnen, volleybal,
handbal en voetbal voor dames en
heren. Volleybalteams kunnen zich
-aanmelden bij de heer J. Niks, Ire-
nehof 24 te Bocholtz S 045-443079.
De inschrijving is opengesteld voor
dames, heren, gemengde teams,
buurtverenigingen én scholen-
teams!

Heerlen
HULPDIENST SOS

per persoon

Eerste prijs
Tijdens de 25eNationale Muziek-
wedstrijd in het concertgebouw
De Singel in Antwerpen werd
klarinettist Roger Niese uit Sim-
pelveld een eerste prijs toege-
kend. Naast een oorkonde kreeg
de jeugdige muzikant een che-
que. Roger Niese, een muziekta-
len!, studeerde klarinet aan de
Muziekacademie te Voeren en
hij volgt momenteel een studie
aan het Conservatorium in Maas-
tricht.
Hij is sinds 1980 klarinettist bij
de harmonie St. Caecilia in Sim-
pelveld, waar hij onlangs tot diri-
gent van de jeugdharmoniewerd
benoemd. Roger Niese trad in
Antwerpen op met het Nationaal
Jeugdorkest van België." Saxofonist Harry Lambrichts

verzorgt vrijdag om 22 uur een Slim
Session in de Raetskelder . Dag en nacht bereikbaar, S 7l^H

Geslachtsziektenbestryding:
24-uurs infolijn S 740136.

Schutterskoning" Ruben's Poppenkasttheater
speelt zaterdag in De Nor 'De Ko-
ninklijke Kinderkeur. %Het echtpaar Noij-Remmerde

Schinveld

Simpelveld

# Tot nieuwe voorzitter can de
schutterij St-Eligius-Juliana is de
heer Rob Driessen gekozen.

Jan Bemmel is de nieuwe ko-
ning van schutterij St. Eligius
Juliana in Schinveld. Hij haalde
met het 192ste schot de vogel
neer. De publieksvogel werd af-
geschoten door Lei Moeders-
heim.

DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dierenart'
wordt eventueel doorverwezen- l

Gouden paren

sprinkstraat 16. Bluesnumel^rockwerk uit de jaren zestig e^
ventig worden vanaf 21.30 ten «
re gebracht. Entree gratis.

KERKRADE - In een nieuweK
ting en met een nieuw repe *_s
treden op 28 april de Black 3&"é
in de Cosy Corner aan de

Optreden
Black Japs

vormde vrouwengroep 'Bidt en
Werkt.
Het echtpaar is overigens nog
zeer vitaal, wandelen veel en
gaan bovendien geregeld met de
motor/zijspan op stap.

Het echtpaar Hönders-Heuts in
Schimmert viert morgen, zater-
dag, zijn gouden huwelijksfeest.
Om 15 uur is er een eucharistie-
viering in de Remigiuskerk. Tus-
sen 19 en 20.30 uur houdt het
paar receptie in Herberg Mare-
veld.

Het paar kreeg twee dochters en
een zoon. De bruidegom, Will
Noij, werd in 1914 geboren en
heeft tot 1966 op de staatsmijn
Hendrik gewerkt. Van 1970 tot
1985 werkte hij op camping 'De
Bousberg'. Zijn vrouw, Louise
Remmerde, werd in 1913 gebo-
ren en is momenteel secretares-
se-penningmeester van de her-

bach, terwijl de receptie van
18.30 tot 20 uur gehouden wordt
in de kantine van camping 'De
Bousberg'.

Het echtpaar Noij-Remmerde uit
Schaesberg viert op 3 mei het
gouden huwelijksfeest. De mis
vindt plaats in de Hervormde
Kerk aan de Veeweg in Wau-

Landgraaf

" Het programma van het Grand-
Theater ziet er voor het komend
weekeinde als volgt uit: vrijdag van-
af. 21.30 uur Theatercafé. Zaterdag
Joegoslavische dag met zang, dans,
sjpaskapellentreffen en buffetten
op de Oude Markt i.s.m. Landgraafs
Mannenkoor en de Winkeliersvere-
niging Centrum Waubach. Zondag
14 uur: kindervoorstelling 'Jan en
Ben in Muziekland'; 20.30 uur: 'Fu-
rore' doorLady Komedie. Maandag
14 uur: gratis vehikelversieren voor
kinderen. Na afloop is er een mini-
optocht; 20uur: Koninginnebal.

Kerkrade

" Het Kerkraads Symfonie Orkest
en het Vocaal Ensemble Kerkrade
verzorgen zondag om 15 uur een
concert in het Hubertushuis. De en-
tree is ’lO.-.

Brunssum.

" Wie op 19 mei wil deelnemen aan
de manifestatie 'Nederland tegen
verarming' in Den Haag, dient zich
vóór 1 mei aan te melden Stichting
Open Deur, Rihgstraat sc, 6446 XL
Brunssum, S 211304.

" De Oudervereniging van de St.
Jozefschool houdt zondag een wan-
delspeurtocht. Men start vanaf 14
uur bij de school.
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bioscopen
HEERLEN

Royal: Look whos talking, dag. 16.30
18.45 en 21 uur. vr tm ma en wo ook
14.30 uur. Rivoli: She Devil, dag. 16 19
en 21.30 uur. De Reddertjes, vr t/m ma
en wo 14 uur. Maxim: Bom on the
fourth of july, dag. 20.15 uur. Young
Einstein, dag. 15en 18.15 uur. H5: Tango
& Cash, dag. 14.30 19en 21.30 uur, vr t/m
ma ook 16.45 uur. The war ofthe Roses,
dag. 14.15 18.45 en 21.15 uur, vr t/m ma
ook 16.30 uur. Internal Affairs, dag. 14
18.30 en 21 uur, vr t/'m ma ook 16 uur.
Romeo, dag. 18.30 en 21 uur. Koko Fla-
nel, dag. 14 18.30 en 21 uur, vr t/m ma
ook 16 uur. Honey. I shrunk the kids.
dag. 14 uur. za zo ook 16uur. De Spiegel:
Tempos Dificeis, vr t/'m di 21 uur. Kin-
derfilmhuis de Spoel: Gouden Regen
(de Postroof), za 15 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Koko Flanel, vr t/m zo 21.30 I
uur. Loverboy, vr Urn zo 23.45 uur.

exposities
HEERLEN

Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Werk van kunste-
naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di
t/m vr en zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-
-22 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
Werk van Walter Swennen. T/m 4/6,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Beelden en tekeningen van Twan Lend-
fers. T/m 6/5. Open wo t/m zo van 14-17
uur. Schilderijen van Berdt Mullenders
en Arjen van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m
10/6. Open wo t/rh zo van 14-17 uur»
Stadsschouwburg. Werk van Theo Le-
nartz. T/m 15/5. Thermenmuseum.
Heerlen in vogelvlucht. T/m 10/6, open
di t/m vr 10-17 uur. za en zo 14-17 uur.
NMB bank, Bongerd 13. Pentekeningen
van P.W.J. Verboeket. T/m 30/4, open
ma t/m vr van 9-16 uur. Geologisch Mu-
seum. Voskuilenweg 131. Expositie
'Dieren vroegeren nu. T/m 6/7. open ma
t/m vr 9-12 uuren 14-16 uur. ABP. Black
Country, foto's van Leo Tillmanns. T/m
13/5. Expositie van Carla Latenstein van
Voorst en Henk Douw. T/m 30/4, open
tijdens kantooruren. Galerie De Nor,
Geerstraat 302. Expositie 'Verschuivin-
gen' van Alma Vis. T/m 13/5. CBS,
Kloosterweg 1. Schilderijen van Anja
Smeets. T/m 7/5, open tijdens kantoor-
uren. Foto-expositie van de Fotokring
Geleen. Van 8/5 t/m 4/6. open tijdens
kantooruren.

SCHINVELD
Galerie Wunnik, Eindstraat 58. Ten- I
toonstelling over Bhutan van Jps van I
Wunnik. 28/4 en 29/4, open 13.30-17 uur. I

HOENSBROEK
ABN bank, Fototentoonstelling, Jan La-
merichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16
uur. ABN bank. Fototentoonstelling
van Jan van Veen. Van 15/5 t/m 15/7.
open werkdagen van 9-16 uur. Poortge-
bouw Kasteel Hoensbroek, Fotogalerie
68. Foto's van Diederik van Goethem.
Ontmoetingen met Limburgse auteurs,
foto's van Theo Jennissen. T/m 1/5.
Open ma t/m vr van 10-12 uur en van
'13.30-17. uur. Za en zo van 13.30-17. uur.

LANDGRAAF
Raadhuis, Werk van Lei Molm. T/m I
27/4, open tijdens kantooruren. Galerie I
Ipomal, Kerkberg 2. Werken op papier I
van de Amerikaanse kunstenaar Rik I
Ritchey. Van 29/4 t/m 27/5, open do t/m I
zo van 13-17 uur.
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Van onze sportredactie

Gullit
65 minuten

in actie
MILAAN - Ruud Gullit heeft
gisteren zijn eerste doelpunt ge-
maakt in een officiële voetbal-
wedstrijd sinds zijn knieblessu-
re. De aanvoerder van het Neder-
lands Elftal trof het doel in de
oefenwedstrijd van het reserve-
team van AC Milan tegen Varese.
De rood-zwarte ploeg won met
3-1. Gullit speelde de eerste 65
minuten van de wedstrijd. Na af-
loop maakte Sacchi bekend dat
de sterspeler aanstaande zondag
ook vanaf het begin tegen. Bari
zal spelen.
„Ruud met nog veel ritme op-
doen, dus is het goed om hem
veel wedstrijden te laten spelen",
lichtte de coach toe. Op dinsdag
speelt AC Milan een oefenwed-
strijd bij Real Madrid. De ge-
schorste Van Basten en Rijkaard
zullen in ieder geval spelen. In de
voorwedstrijd acteert Johan
Cruijff bij een veteranenwed-
strid.

Marco van Basten biedt excuses aan
Rinus Michels mee naar wereldkampioenschap in Italië

DEN HAAG - Marco van Basten
heeft gistermorgen zijn excuses aan
Rinus Michels aangeboden. Het
conflict tussen het sectiebestuurslid
technische zaken en de voetballer
van AC Milan is daarmee de wereld
uit. De international meldde Mi-
chels in een telefoongesprek „te
emotioneel te hebben gereageerd".
Michels ziet nu geen belemmering
meer om met het Nederlands elftal
naar Italië te gaan.

Van Basten sprak de beschuldigin-
gen aan het adres van Michels uit
kort na de nederlaag van AC Milan
tegen Verona. De aanvaller werd in
dat duel uit het veld gestuurd. „Het
is nietverstandig geweestom op dat
moment tegenover een journalist op
deze zaak in te gaan", aldus Van
Basten. „Ik heb op de verkeerde
plaats en op het verkeerde tijdstip
gesproken".

door ivo op den camp

In een artikel maandag in een lande-
lijk ochtendblad hekelde Van Bas-
ten de procedure rond de benoe-
ming van Beenhakker tot interim-
bondscoach. Hij zei daarin onder
meer het 'laag' te vinden dat geen
rekening is gehouden met de voor-
keur van de meeste internationals
voor Johan Cruijff.

" Rinus Michels, de morele winnaar in het conflict, nu Van Basten zijn excuses heeft aangebo-
den.

Van Basten heeft zich gedistan-
tieerd van de passage waarin hij het
ontslag van Libregts in Michels'
schoenen had geschoven. Hij voeg-
deeraan toe dat „de verpakking van
zijn citaten in dekrant te scherp was
geweest".
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voor het WK, al zal ik op de achter-
grond opereren. Ik ga niet werken
in de rol die mij onder Libregts was
toebedacht. Als Leo Beenhakker
het nodig vindt mij te raadplegen,
ben ik beschikbaar".
Martin van Rooijen, voorzitter van

het KNVB-sectiebestuur betaald
voetbal, gaat ervan uit dat zich in de
toekomst geen problemen meer zul-
len voordoen rond het Nederlands
elftal. „In de persoon van Leo Been-
hakker hebben we een trainer die
een hecht team kan smeden. Hij sig-

naleert problemen en weet die ook
op te lossen. Mede daarom is de
keuze op hem gevallen. Wat ook een
rol heeft gespeeld, is het feit dat hij
al eerder bij deKNVB goed heeft sa-
mengewerkt met Rinus Michels",
aldus Van Rooijen.

Michels, die gisteren nog zei dat de
drie AC Milan-spelers „als mens
door het ijs waren gezakt", heeft ge-
noegen genomen met die veront-
schuldigingen. „Ik ben beschikbaar

Duitsers sturen
ijshockeycoach

op vakantie" Jelle
Esveldt wordt

op weg
naar de

ring gehinderd
door een

verdediger
van

Commodore.

Foto:
PAUL KUIT

Limburgse clubs willen
kort geding tegen KNVB

Wegens besluit van bond om Volendam-FC Utrecht te verzetten

Van Rooijen zei te verwachten
met dit premiestelsel de laatste
plooiente hebben glad gestreken
en de periode tot en met de we-
reldtitelstrijd zonder problemen
door te komen. Bij de Europese
titelstrijd 1988 ontstond er grote
onrust in de spelersgroep over
het toendertijd gehanteerde pre-
miesysteem.

„Wat betreft de premies hebben
we gekozen voor een systeem,
waarvan een grote stimulans uit-
gaat om zo ver mogelijk bij de
eindstrijd te komen. Volgende
week zullen we met de Oranje-
raad over deze premies praten en
tot definitieve afspraken ko-
men."

HILVERSUM - Alle 22 spelers
van de selectie van het Neder-
lands elftal zijn bij de verovering
van de wereldtitel zeker van een
premie van teminste 150.000 gul-
den. Dat verklaarde devoorzitter
van de sectie betaald voetbal,
Drs. Martin van Rooijen. Het
grootste gedeelte van dit bedrag
komt voor rekening van de
KNVB. Die keert bij een kam-
pioenschap per speler ruim een
ton uit. Daarnaast is er de garan-
tie uit de sponsorpot van mini-
maal dertig mille. „Dit bedrag
kan nog hoger worden en is on-
geacht het resultaat", aldus Van
Rooijen.

voetbalpanorama

Anderhalve ton
per speler voor

wereldtitel

BERN - De Westduitse ijshockey-
ploeg staat bij dewereldtitelstrijd in
Zwitserland met onmiddellijke in-
gang onder leiding van de 39-jarige
Erich Kühnhackl. Voorzitter Otto
Wanner maakte bekend, dat bonds-
coach Xaver Unsinn wegens ziekte
met verlof is gestuurd. Unsinn,
sinds 1981 bondscoach, is niet ont-
slagen. Hij laat zich in een zieken-
huis in München onderzoeken. Na
afloop van het wereldkampioen-
schap buigt het bondsbestuur zich
verder over de positie van de trai-
ner.

actie moeten, kan er niets geregeld
worden. Dan zal iedereen voor zijn
eigen kans moeten vechten". Op
grond daarvan vinden de clubs die
het kort geding willen aanspannen
dat de al lange tijd geleden gemaak-
te afspraken aangaandehet slotvan
de competitie, die zelfs zwart-op-wit
zijnvastgelegd, nagekomen moeten
worden.
Het duel Volendam-FC Utrecht is
verzet omdat de burgemeester van
de Noordhollandse plaats geen toe-
stemming verleent voor het spelen
van risico-duels op zondag. „En ver-
volgens staan wij machteloos", zei
KNVB-persvoorlichter Ger Stolk
namens competitieleider Bertus
Rijkhoek gisteren desgevraagd.
„We kunnen geen kant uit. We heb-
ben zelfs geopperd om het duel zon-
derpubliek te laten plaatsvinden".

<s?ül Boels, voorzitter van Fortuna
'ttard, treedt namens de clubs op-'s advocaat en heeft gisteren alles
r het werk gesteld om nog vandaag
jet kort geding in Utrecht, het ar-
j^dissement waar de KNVB ge-
,agvaard wordt, te laten plaatsvin-
?en.Dat is niet gelukt. Pas maandag
t?l* de zaak voor de rechtbank van

dienen. „Dat is jammer,ant het is niet helemaal duidelijk
*hoeverre we daneen kans van sla-
j

1 hebben. De wedstrijden van
°tidag zouden dan namelijk nietig
h6rklaard moeten worden", aldus
°rtuna-manager Jacques Op-

Senoord.
Roda JC, Fortuna Sittard,

MVV en FC Twente schendt de
KNVB alle afspraken die voor het
seizoen zijn gemaakt met betrek-
king tot een eerlijk verloop van het
slot van de competitie. Volendam is
nog volop in de race om Europees
voetbal en in die hoedanigheid een
rechtstreekse concurrent van Roda,
Fortuna en Twente. FC Utrecht is,
net als MVV, nog niet zeker van
klassebehoud. Niet spelen op zon-
dag betekent volgens het viertal
competitie-vervalsing.
„Door de wedstrijd Volendam-FC
Utrecht niet op zondag te laten
plaatsvinden werk je competitiever-
valsing in de hand", liet Opgenoord
weten. „Als we allemaal tegelijk in

- Roda JC, Fortuna

"Jttard, MW en FC Twente gaan vrijwel zeker een kort geding
tegen deKNVB. Het ongenoegen van de vier ere-aivisieclubs richt zich tegen de beslissing van de voetbalbond

?J*i het op zondag aanstaandevastgestelde duel Volendam-FCutrecht te verplaatsen naar dinsdag 1 mei.

Dat wederom schoot Volendam in
het verkeerde keelgat. De club
dreigde met een kort geding en
kwam in samenspraak met de bur-
gemeester overeen dat de ontmoe-
ting wel op een dinsdag gespeeld
zou kunnen worden. De KNVB gaf
gehoor aan dat verzoek. „De KNVB
kan dan geen kant meer uit. Onze
mogelijkhedenzijn uitgeput", aldus
Stolk.Nijssen verslaat

vloekende Masur
- Torn Nijssen heeft

Iuckwartfinale van het internationa-
(. tennistoernooi in Hongkong be-sAt. De Sittardse tennisprof ver-
'-°eg in de tweede ronde van hettj^t 400.000 gulden gedoteerde eve-
kf^ent de als eerste geplaatste Wal-y Masur, 0-6 6-3 6-3.

6 Australiër, die in de eerste set de

Dat laatste is volgens Roda JC-ma-
nager Hens Coerver zeker niet het
geval. „De KNVB kan bijvoorbeeld
eisendat het duelzondagmiddag op
een van de bijvelden van het
KNVB-sportcentrum in Zeist wordt
gespeeld. Het is zeker niet zo dat de
voetbalbond machteloos moet toe-
kijken. En dat wil men ons nu wel
doen geloven. Wat nu gebeurt kan
in elk geval niet".

Nederlander een afstraffing gaf,
toonde zich een slecht verliezer. In
de laatste set, toen de nederlaag on-
vermijdelijk was, vloekte Masur
Nijssen zowat stijf. „Na afloop riep
hij ook nog een aantal lelijke dingen
tegen me, die niet voor herhaling
vatbaar zijn", aldus Nijssen. „Ik heb
altijd gedacht dat Masur een van de
aardige jongens was, maar daarin
heb ik me blijkbaar vergist. Voor
mij heeft hij afgedaan."

Basketballers herstellen evenwicht in play-offs

Miniware slaat terug

De eerste plaats in de eindstand had
weinig om 't lijf. In de playoffs om
de wereldtitels beginnen de vier
ploegen (Canada, Zweden, Sovjet-
unie en Tsjechoslowakije) weer
doodleuk op nul. Hooguit kunnen
de Canadezen teren op een psy-
chisch overwicht.

Canada winnaar van de voorronde,
Zweden voor de tiende keer Euro-
pees kampioen. Het waren de rela-
tieve hoogtepunten op de laatste
speeldag van de voorronde van de
wereldtitelstrijd ijshockey voor
A-landen. De Canadese ploeg be-
reikte de winst door de 3-3 in de
slotwedstrijd tegen de Sovjetunie.

Unsinn behaalde grote successen
met de Westduitse ijshockeyploeg.
Brons tijdens de Winterspelen in
1976 in Innsbruck, vijfde plaatsen
bij de OS in 1984 en 1988. Onder zijn
leiding (in de periodes 1964, '74-77
en vanaf 1981) verbleef de Westduit-
se ploeg steeds in deA-groep.

De Bondsrepubliek presteert bij de
strijd om de wereldtitel in de
A-groep ver beneden de maat en is
de belangrijkste kandidaat voor de-
gradatie. Na het verlies tegen Noor-
wegen (3-7) gooiden teleurgestelde
Westduitse fans een rouwkrans op
het ijs. De spelers werden op weg
naar de kleedkamer met een lang-
durig fluitconcert begeleid.

ROME - Als eerste van de 24
deelnemende landen aan het
toernooi om het wereldkam-
pioenschap voetbal heeft Argen-
tinië voet op Italiaanse grond ge-
zet. Coach Bilardo arriveerde gis-
teren met acht voetballers op het
vliegveld in Rome en trok naar
het trainingskamp in Camerino.

Argentinië
al in Italië

Fiorentina
verbannen
ZÜRICH -Fiorentina mag de re-
turn tegen Juventus in de finale
van het UEFA-bekertoernooi
niet op het eigen veld spelen. De
club moet uitwijken naar een sta-
dion, dat tenminste 300 kilome-
ter verwijderd ligt van Florence.
Dit naar aanleiding van het ge-
drag van Fiorentina-supporters
in de thuiswedstrijd tegen Wer-
der Bremen.

BEEK - Leon Vos, de 29-jarige
keeper van GSV uit Genhout-
/Beek en ex-doelverdediger van
de zaalvoetbalverenigingen Mer-
pati en De Haantjes, staat in het
komende seizoen onder de latbij
de Belgische zaalvoetbalkam-
pioen Hasselt. Vos is momenteel
coach van zaalvoetbalvereniging
Bekkers Tectyl. In het interna-
tionale Ford Genk-toernooi (24
tot en met 27 mei) zal hij de eer-
ste keer voor zijn nieuwe club
uitkomen. Hij volgt in het team
van Hasselt de Belgische inter-
national Philippe Marché op, die
naar Hoesselt vertrekt.

" LONDEN - John Barnes is
voor het tweede opeenvolgende
jaar in Engeland uitgeroepen tot
voetballer van het jaar.

Keeper John Vos
naar Hasselt

Waarschijnlijk komt Unsinn niet
meer terug als bondstrainer. Zijn
ontslag is, volgens de Westduitse
media, slechts een kwestie van tijd.

Uitslagen: Zweden - Tsjechoslowakije 5-1
(1-0 4-1 0-0); Sovjetunie - Canada 3-3 (0-1 2-2
1-0). Eindstand: Canada 7-13 (36-16) Zwe-
den 7-12 (29-11) Sovjetunie 7-11 (38-12) Tsje-
choslowakije 7-8 (28-18) Verenigde Staten
7-6 (23-37) Finland 7-3(18-25) Noorwegen 7-3
(19-45) Bondsrepubliek 7-0 (11-38). Ge-
plaatst voor finaleronde: Canada, Zweden,
Sovjetunie en Tsjechoslowakije. Degrada-
tieronde: Verenigde Staten, Finland, Noor-
wegen en Bondsrepubliek.

een zelfde situatie als in de reguliere
speeltijd. Balbezit, terwijl de klok
wegtikte. De pass van De Jager
werd nu wel goed getimed, waarna
McDuffie met zijn winnende score
de sporthal op zijn fundamenten liet
trillen: 70-68. Zaterdag wordt de
derde wedstrijd gespeeld, terwijl
maandag (Koninginnedag) het hele
circus weer naar Weert komt.

Philips hoofdsponsor
Olympische Spelen

Van onze medewerker
MARCEL JOOSTEN

Topscorers Weert: McDuffie 22,Ksveldt 14,
De Jager 13. Den Helder: Cooper 19, Jones
12, VanRootselaar 11.

Masur verweerde zich door te zeg-
gen dat hij geen onvertogen woord
tegen zijn opponent had gezegd. „Ik
heb hem alleen gefeliciteerd", be-
weerde de Australiër met een stalen
gezicht. Behalve Masur bereikten
van de geplaatste spelers ook Gol-
die, Davis, Chamberlin enMansdorf
de kwartfinales niet. Pat Cash is de
enige overgeblevene van de favorie-
ten. De voormalige Wimbledon-
winnaar zegevierde tijdens een
spannende wedstrijd over de West-
duitser Eric Jelen, 6-2 7-6.

De onthoofding van het gevestigde
elite in Monte Carlo gaat voort. Gis-
teren was de beurt aan Stefan Ed-
berg. De als eerste geplaatste
Zweed, net hersteld van een blessu-
re, ging in twee tiebreaks tenonder
tegen tegen Juan Aguilera, die zich
een week geleden ook al in Nice on-
derscheidde: 6-7 (4-7) 6-7 (6-8).

LEVEROY-Het Limburgs damesvoetbalteam
is na de 4-1 (2-1) ne-

derlaag tegen Noord-Brabant uitge-
schakeld voor het Nederlands afde-
lingskampioenschap. In de derde
minuut scoorde Yvonne Koenders
(Quick Boys) de openingstreffer
voor Limburg. Door fouten in de
Limburgse verdediging kwam Bra-
bant nog voor het rustsignaal aan
een 1-2 voorsprong. In de tweede
"helft benutteBrabant nog tweekan-
sen.

EINDHOVEN - Het Internationaal
Olympisch Comité (IOC) en Philips
hebben dezer dagen een contract
ondertekend, waarbij de Eindho-
vense multi-national één van de
hoofdsponsors wordt van de Olym-
pischezomerspelen van 1992 in Bar-
celona en van de winterspelen van
datzelfde jaar in Albertville.

In totaal zullen tien grote bedrijven
de organiserende Olympische Co-
mités steunen. Het lOC denkt daar-
uit vierhonderd miljoen gulden bin-
nen te halen: veertig miljoen per
sponsor.

De Nederlandse Volleybal Bond
heeft zich tot na de Olympische
Spelen van een nog bredere finan-
ciële basis voorzien. De Nevobo
heeft een contract afgesloten met
Top Sports Marketing (TSM), tot en
met augustus 1992. Het bedrijf ga-
randeert de volleybalbond jaarlijks
een bedrag van 350.000 gulden aan
extra inkomsten uit sponsoring.

Hoofdsponsor Nationale Nederlan-
den is met de overeenkomst ak-
koord gegaan.

Eerder had Boris Becker, die in
Monte Carlo eveneens aan zijn eer-
ste graveltoernooi van het seizoen
toe is, de organisatoren opgevrolijkt
met een zege in drie sets (6-2 4-6 6-4)
op Ronald Agenor uit Haiti. Becker
kan zich nu voorbereiden op een
moeizaam duel met de als zevende
geplaatste Emilio Sanchez voor een
plaats iiï de halve finales. '

Ajax-Roda
uitverkocht

- Voor de voetbal-
wedstrijd tussen Ajax en Roda JC,
t °Hdag in De Mr-, zijn geen kaar-
t *n meer verkri_oDaar. De 20.000
,?.egangsbiljetten voor het duel zijn
J^6 verkocht. Ajax kan bij winst of
C*1 gelijk spel in deze wedstrijd
j>a,npioen van Nederland worden.

tJet is de derde achtereenvolgende
Viswedstrijd van de Amsterdam-
g7rs, die in een vol stadion wordt

sPeeld. Eerder gebeurde dat te-
sjl Den Bosch en Den Haag. Ajax
J^it het seizoen daardoor af met
le,* 1 toeschouwersgemiddelde van

Dat is ruim 3.000 meer danin
'Vorige seizoen.

Mallorca
q^tuna Sittard en Roda JC zullen
* Periode tussen het einde van de

en de vakantie onder
Q^er overbruggen met een verblijf
(jO Mallorca. Samen met Vitesse an
g Plaatselijke Spaanse eredivisie-
j^b Real Mallorca zullen de Lim-
j^gseclubs aan een toernooi deel-
( "ien. De trip is geplandvan 16 tot1 öiet 23 mei.

BELGRADO - De Noorse regering heeft zich voor 2,2 miljard gulden ga-
rant gesteld voor de organisatie van de Olympische Winterspelen in 1994
in Lillehammer. Dit lang verbeide besluit werd deze week genomen en
kwam precies op tijd voor het organisatiecomité, dat in Belgrado rapport
moest uitbrengen aan het Internationaal Olympisch Comité. Lillehammer
kan nu in 1994 alle accommodaties voor compacte Spelen bouwen.
Zonder overheidsgarantie had de stad moeten uitwijken naar ver afgele-
gen bestaande stadions en hallen.

Lillehammer gered door regering

Miniware-coach Henk Konings:
„Commodore kan net zoals wij de
volle veertig minuten de 'wings' uit-

In de normale competitie zou een
dergelijke wedstrijd als slecht wor-
den betiteld, maar in de 'play offs'
gelden nu eenmaal andere wetten.
Een laag schotpercentage aan beide
kanten en en veel balverlies ken-
merkten het overgrote deel van de
wedstrijd. Verdedigen werd met
een hoofdletter geschreven en de
echte baskelbalkenners zagen dan
ook het gerommel op het veld over
het hoofd en genoten met volle teu-
gen van het fantastische verdedi-
gende werk van beide ploegen.

De wedstrijd werd vijf minuten
voor het verstrijken van de normale
speeltijd pas echt interessant.
McDuffie, de gehele wedstrijd zoe-
kend naar de juistevorm, kwam on-
der stoom, terwijl Williams een vijf-
tal zeer belangrijke rebounds van
het bord plukte en daarmee een gro-
te stempel op de wedstrijd drukte.
Zijn laatste rebound, een minuut
voor tijd, deed Boshoven explode-
ren. Maar de daaropvolgende (dom-
me) actie van Ollie van Kempen
deed de meest fanatieke aanhanger
weer verstommen.
De fout had echter geen nare gevol-
gen. Miniware had zelfs de kans de
wedstrijd op eigen kracht te beslis-
sen. De laatste aanval werd echter
gemist waardoor vijf extra minuten
noodzakelijk werden (58-58). In de
slotfase van de verlenging dan weer

WEERT - Miniware BSW bezorgde
basketbal landskampioen Den Hel-
der in eenkolkende sporthal Bosho-
ven een fikse kater. Met 70-68 werd
het onverslaanbaar geachte Com-
modore na verlenging opzij gezet,
waardoor de stand in de 'play offs'
nu weer is rechtgetrokken (1-1) en
de Weertenaren in ieder geval
(maandag) verzekerd zijn van een
vierde (thuis)wedstriijd.

schakelen. Marco de Waard bijvoor-
beeld krijgt al een sik als hij Oliver
van Kempen ziet. Ollie weet als
geen ander wat verdedigen is en je
ziet het resultaat. De Waard en ook
Te Velde, toch starters van Oranje,
werden herhaaldelijk teruggehaald
door coach Ton Boot en dat is toch
zeker onze verdienste", aldus de
overgelukkige Miniware-coach.
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Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULPIJZERVLECHTERS

en

HANDLANGERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

***> 045-254592 tot 13.00 uur.
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I 6-000'" «OQ 938- 271- 355,- I

FINANCIERINGSKANTOOR JÉÉ |gL

Scharnerweg 108 Maastricht Hf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

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

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

I
"Is de Nederlandse zomer niet watkort voorn Cabrio"

iv i'iiwiÉiin urn iiiiiwiiiiiiiiui in
Le Baron Convertible i.Oi; een
opvallende verschijning die alles heeft
waar jebij een cabrio van droomt
Pit, glamour, élégance, comfort, maar
ook een vorstelijke 3,0 liter V6-motor,

1- WHÊÊÊÊÊ^ jUft» Z„\\m^S9f,;i'■ .°.».__", 'n nooSte VerSte

jj y^flH|| h II lichtmetalen velgen, elektrische ramen

MW dubbelgeïsoleerd dak dat u metéén
.-^_^».J—JBU^ druk op de knop afschermt tegen al te

ja3Sttil^~"' ■■ - ■a___^____l____i * -■-'■■■ ijwqiip Hollandse weersomstandigheden.
"^W J i__<__i l^^rr^i* ’%, S» Of juist laat genieten van subtropische

''_i(ti!m,i:_ t - " E_^_ S*1' ."—L—.aaaaiL___i__________^^ P*«sJ temperaturen of een verkoelende brie*-

m Ü& CHRYSLER
SIGNATUUR VAN KLASS^
Prijzen vanaff 68.695,-(Leßaron Convertible 2.5iautom»*''

afimporteur, inclusiefBTW,
exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden

"Deze heeft een dubbel-geïsoleerdelektrisch dak!'
AMERICAN CARS SCHIMMERT KOENEN'S AUTOBEDRIJF
Groot Haasdal 6, 6333 AW Schimmert. Telefoon 04404 -1888. Brugweg 8, 6102 TK Echt. Telefoon 04754 - 8 49 00.

Openingstijden: maandagt/m vrijdag 8.00 -18.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. ' Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 -18.00 uur. Vrijdag tot 20.00 uur. Zaterdag 9.00 -16.00 uur. ;

Limburgs Dagblad



Jacobs terugnaarV enL
GELEEN- Wil Jacobs keert met
ingang van volgend seizoen te-
rug bij Herschi/V en L. Vorig jaar
verruilde de meer dan honderd-
voudige international de Geleen-
se ploeg voor de tweede keer in
zijn loopbaan voor het Belgische
Neerpelt, waarvoor hij ook al in
de periode van 1985 tot en met
1988 uitkwam. Jacobs had ook
aanbiedingen van Sittardia en
Blauw Wit op zak.

De overgang van de 30-jarige
bankemployé naar de club waar-

bij hij zijn loopbaan als 18-jarige
begon, betekent een hernieuwde
samenwerking met trainer/coach
Pim Rietbroek, onder wiens lei-
ding Jacobs met V en L drie keer
Nederlands kampioen werd en
twee keer de nationale beker ver-
overde.
Tot een hereniging met Jan-Wil-
lem Hamers, met wie Jacobs ja-
renlang een 'gouden' duo vorm-
de, komt het niet. Hamers heeft
definitief besloten een punt ach-
ter zijn handballoopbaan te zet-
ten. V en L hoopt zich verder nog
te versterken met enkele jeugdi-
ge spelers. Harold Nusser en Ro-
bert Nijdam van Holbox/Swift
staan in dat kader hoog geno-
teerd op het verlanglijstje van de
Geleense club.

'Ik had Luik-Bastenaken-Luik nooit mogen rijden'

Nieuwe start Frans Maassen
door wiel verheesen

Sprinter laatste in Vuelta

Hermans denkt
aan opgeven

Training

loton de jachtin, met als voornaam-
ste gangmakers de renners van Jan
Gisbers die hun Oostduitse sprinter
Raab in stelling wilden brengen.
Op het moment dat het verschil tus-
sen de vluchters en de grote- groep
tot ruim twee minuten was terugge-
lopen, vond Emonds het tijd wor-
den de Spanjaarden achter te laten.
„Ze waren een blok aan mijn been.»
Het tempo liep terug, waarna ik zelf;
maar ben gegaan", verklaarde de.
Belg, die het jagende peloton tot in;
Murcia voorbleef. Hij hield 53 se-
conden van zijn voorsprong over,
voldoende om de vijfde plaats in het
algemeen klassement te veroveren.

Derde etappe: 1. Emonds 196 in 4.29.:
Martinello 0.53. 3. Raab , 4. Moreda. 5. Paste*;
rolli, 6. Heyndenckx. 7. Van Brabant. 8.
Abreu. 9. Hendrickx, 10.Wijnands. 11. Blan,
co-Villar, 12. Fabrizio Bontempi. 13. Arntz.
14. Mejia, 15. Rakers. 45. Delgado. 50. Ber-
nard, 52. Nijboer, 55. Klimov, 81. Indurain,
85. Herrera, 104. Ampler, 121. Vos . 133. Suy-
kerbuyk, 140. Van den Akker. 152. Jakobsr,
157. Hoondert allen z.t. als Emonds. 196. en
laatste Hermans 16.17.

Algemeen klassement: 1. Klimov 8.01.15, 2.
Kulas 0.24, 3. Cuadrado 1.17. 4. Cecini 1.26,
5. Emonds 6.33, 6. Ruiz-Cabestany 7.05, 7.
Fuerte z.t., 8. Mauri z.t.. 9. Weltz 7.22. 10. Le-
jarreta z.t., 11. Elliott 7.26; 12. Kuum z.t., 13.
Munoz 7.35. 14. Raab 7.36, 15. Van den Ak-
ker z.t., 16. Ampler z.t., 23. Suykerbuyk 7.51.
29. Bernard 7.59, 39. Jakobs z.t.. 47. Delgado
8.02, 54. Vos 8.08, 62.' Wijnands 8.15.
Arntz z.t., 67. Nijboer 8.19, 172.Rakers 10.'54.
177. Hoondert 11.14, 196. en laatste Her-
mans 27.47.

Tyson weer
in actie

"
LAS VEGAS - Voor het eerst nadat
hij zijn wereldtitel zwaargewicht
aan Buster Douglas kwijtraakt^,
komt Mike Tyson weer in actie. Op
16 juni ontmoet de Amerikaan h.
Las Vegas zijn landgenoot Henry
Tillman, de Olympisch kampioen
zwaargewichtvan 1984 inLos Ange-'.
les. In het voorprogrammma komt
eveneens een oud-wereldkampioen
in actie. De 42-jarige George Fore-
man bokst dantegen AdilsonRodri-
guez.

sport in cijfers

weest zijn. IJdele hoop. Adrie van
der Poel dacht er, zoals bekend, an-
ders over."
Frans Maasen draait er verder niet
om heen. Hij weet net als iedereen
in de formatie van Jan Raas hoe
frustrerend het is als men telkenma-
le tevergeefs op het succes in een
topkoers jaagt. „Maar het zit op
sommige momenten ook echt niet
mee. Denk maar eens aan de tweede
plaats van Rolf Gölz in Milaan-San-
remo en de derde van Edwig van
Hooydonck in Parijs-Roubaix, of
dezelfde klassering van Jelle Nij-
dam in de Amstel Gold Race. Een
tikkeltje meer geluk en wij pakken
minstens één van deze wereldbe-
kerklassiekers."

" Frans Maassen, zwoegend op de hellingen in Luik-Bastenaken-Luik, waar zijn knieblessure
alleer maar verergerde. „Ik was meteen uitgeschakeld voor de Amstel GoldRace".

Foto: DRIES LINSSEN

sportkort

e 25-jarige wielerprof heeft een
"ar vervelende weken achter de
J*i- In Parij s-Roubaix behoorde hij
J18 april tót degenen voor wie de

van het Noorden in alle opzich-n een verschrikking werd. Fransgassen werd door een zware val
Erger was, dat hij

Jr11 de tuimeling een flinke knie-»lessure overhield. Het was na zijn
°rissant begin van het seizoen,net winst in zowel Ster van Bessè-

Jes als Brabantse Pijl, een streep
Oor de rekening.

£..- had", zegt hij, „een week na Pa-Js-Roubaix eigenlijk nooit aan
.Uik-Bastenaken-Luik moetenJ*lnemen, maar zoiets is gepraat
cnteraf. Ik wilde zo snel mogelijk

kilometers in de benen heb-
-3 en ik dacht vooral aan de Am-
> e| Gold Race. Gevolg was, dat ik in
U^k weliswaar de finish bereikte
k.

ste op ruim negen minuten, red.),
jaar dat ik mij zodanig forceerde,

„a|- ik meteen in de lappenmand op-
borgen moest worden."
.6en Scheldeprijs in Schoten, geen
iï^stel Gold Race voor eigen pu-
fa u ' van dit alles- Eén weekyakte hij zelfs de fiets niet aan.
y°Orbije dinsdag keerde hij voor-J^tig terug in het wedstrijdgebeu-
l "*■ Hij nam deel aan een regionale
.°ers in Destelbergen bij Gent,
daar hij na 130 van de 150 kilometere Weg naar de kleedkamer insloeg.

Topbezetting
op Schaesberg

Aan het TV-toestel heeft Maassen
zich zaterdag zitten ergeren toen hij
zag, dat in de groep achter het ont-
snapte duo Theunisse-Pensec bijna
iedereen naar Jelle Nijdam keek.
„Alsof de tegenaanval alleen van
hem en Peter Winnen zou moeten
komen. Wat deden Argentin, Bug-
no, Van derPoel en de anderen daar
dan eigenlijk? De hergroepering
werd weliswaar toch een feit, maar
de overwinning ging weer aan de
neus van iemand van ons voorbij."
Frans Maasen zegt verder niks over
Van der Poel en hij is de eerste om
te erkennen, dat de ploeg van Peter
Post geweldig draait. Hij wil alleen
onderstrepen hoe gering het ver-
schil tussen winst en verlies soms is.
„In februari en maart was onze
ploeg super; daarna haperde het in
de breedte. Allicht, dat wij naar re-
vanche streven. Persoonlijk stel ik
mij het een en ander voor van het
NK op 24 juni en van de Tour de
France, die geen week later begint.
In de periode hieraan voorafgaande
is er niettemin ook alle gelegenheid
om het blazoen op te poetsen. Eerst
de Ronde van Noord-West Zwitser-
land en Rund urn den Henninger
Turm, daarna een grotekoers in het
Zwitserse Gippingen, vervolgens
onder andere de driedaagse Ronde
van de Oise en tenslotte de Dauphi-
né Libéré. leder succes is mooi mee-
genomen."

ï °or mij was Destelbergen alleen. a'ning. De gang van zaken interes-
ij-^de mij in de gegeven omstan-
JSheden weinig. Ik had in de voor-
baande dagen genoeg aan mijn
jo°fd. Ik kan je verzekeren, het,.0et pijn als jeuitgerekend in de pc-

van de klassiekers je kansen
(M kunt verdedigen.">sp üe dag van de Goldrace reed hij
I^. °chtends naar Hilversum, waar

verleende aan eenUioprogramma. „Ik was", zegt hij,
JP tijd terug om de televisie-uit-
y^ding van de wedstrijd nog teL^ 1- Als Jelle Nijdam gewonnen

<*" zou de dag tóch nog goed ge-

SCHAESBERG - Het bestuur van
de draf- en renbaan in Schaesberg
kan zich in de handen wrijven. De 11
koersen die vanavond op het pro-
gramma staan kennen een uitzon-
derlijk goede bezetting. Vooral de
beginnersklasse is nadrukkelijk
aanwezig. Doordat zich voor de eer-
ste koers maar liefst 29 combinaties
hebben ingeschreven is die draverij
gesplitst. Om 19.00 uur starten 14
deelnemers en zon drie kwartier la-
ter komen de overige 15 dravers in
aktie. Hoge uitbetalingen liggen in
beide koersen voor de hand, want
een koersverloop met zoveel onerva-
ren paarden is door de wedders
moeilijk te voorspellen.

De tips:
Albino-prijs: 1.Ellis Enzelens; 2. Ed Robel;
3. Eet'Hazelaar. Outsider: Elton Buitenzorg.
Schimmel-prijs le afd.: 1. Esmeralda S; 2.
Cita Rciardo; 3. Dominique. Outsider: Bis-
cuit Drossaert.
Palomino-prijs: 1. Emmelie L; 2. Evita Pri-
de; 3. Eland M. Outsiders: Edel B en Ever-
more D.
Quadrantal-prijs: I.' Oxymoron; 2. Blue
Fire Lady; 3. Sartoya. Outsider: Greenhills
Boys.
Bont-prijs: 1. Queen of Crown; 2. Chianty
Way; 3. Bianca Petrosia. Outsider: Chaunty
Top.
Vos-prijs: 1. Raise a Bid; 2. Duran S; 3. Cas
Buitenzorg. Outsiders: Cruise Missile en
Beronica Ganesh.
Rolling On-prijs: 1. Angeline; 2. Major
Torn; 3. One for the Pot. Outsider: Danibel.
Schimmel-prijs 2e afd.: 1. Dambo; 2. Dui-
vel; 3. Dollarbird R. Outsider: Don Bell.
Lichte Valk-prijs: 1. Commercie; 2. Cita de
Bloomerd; 3. Babina Sunshine. Outsiders:
Zilver Ulandia en Burt DV.
Zwart-prijs: 1.Carlos Netten; 2. Amber En-
zelens; 3. Arm Marshall. Outsider: Zingaro
Last.
Bruin-prijs: 1. Easy Stages; 2. Curga T; 3.
Delgadotranss R. Outsider: Cindy M.

"CHARLEROI -Bij de open Belgi-
sche taekwon-do-kampioenschap-
pen in Charleroi, met deelname van
de 17 sterkste Europese landen,
heeft het Nederlands team een
mooie derde plaats behaald. Hetwa-
ren vooral de Nederlandse dames
die sterk op de voorgrond traden
terwijl bij de heren de nieuwkomers
zich steeds beter beginnen te profi-
leren.

" LEVEROY - Het Limburgs da-
mesvoetbalteam is na de 4-1 (2-D ne-
derlaag tegen Noord-Brabant uitge-
schakeld voor het Nederlands afde-
lingskampioenschap. In de derde
minuut scoorde Yvonne Koenders
(Quick Boys) de openingstreffer
voor Limburg. Door fouten in de
Limburgse verdediging kwam Bra-
bant nog voor het rustsignaal aan
een 1-2 voorsprong. In de tweede
helft benutte Brabant nog twee kan-
sen.

" HEERLEN - Loting halve finale
KNVB-beker (3 mei): SC Irene-Ven-
ray; Limburgia-Meerssen

MURCIA - Lichamelijke proble-
men hebben de eerste dagen van de
Ronde van Spanje voor Mathieu
Hermans tot een ware martelgang
gemaakt. De Nederlandse sprinter
moet zijn nieuwe ploeg Seur aan zo-
veel mogelijk dagsuccessen helpen,
maar voorlopig bungelt hij steeds
aan de staart van het peloton.

Gisteren eindigde de Brabander in
de derde etappe als 196ste en laatste
op ruim zestien minuten van de Bel-
gische winnaar Nico Emonds. In
het algemeen klassement verdedig-
de de Sovjetrus Viktor Klimov zijn
amarillo leiderstrui met succes.

Hermans werd gisteren voortdu-
rend gelost. De kleinste stijging in
het parkoers was hem teveel. Ploeg-
genoten sleepten de rappe Braban-
der steeds terug naar het peloton,
maar 25 kilometer voor de streep in
Murcia was het definitief gedaan
met de Nederlander.

„Ik heb al twee dagen geen honger,
eet nauwelijks iets. Ik voel me waar-
deloos. Het was de hele dag harken.
Aan het einde van de rit klapte ik
gewoon in elkaar. Het gaat dus bar
slecht", aldus de sprinter in Spaan-
se dienst.

Volgens Hermans ligt het niet aan
een gebrek aan conditie. „De aan-
loop naar het seizoen was vrij moei-
zaam. In de Catalaanse week ging
het elke dag beter, met een etappe-
zege aan het einde. Ik heb er geen
verklaring voor waarom het nu zo
slecht gaat. Mijn ploeggenoten slo-
ven zich de hele dag uit om me op
tijd binnen te krijgen. Zelfs op het
vlakke rijden ze me uit het wiel. Als
het vrijdag weer zo slecht gaat, stap
ik er uit. Dit houd ik geen twee da-
gen vol."

De Belg Emonds was de grote ani-
mator van de derderit. Eerst was hij
betrokken bij twee uitvallen in de
beginfase om daarna de beslissende
demarrage in te leiden. Aanvanke-
lijk kreeg hij twee Spanjaarden
mee, Op 50 kilometer van de streep
bedroeg de voorsprong iets meer
dan vijfminuten. Toen zette het pc-

" BRUNSSUM - Het competitie-
duel in de hoofdfklasse C tussen
Wilhelmina'oB en Limburgia wordt
niet zondagmiddag maar zaterdag-
avond al gespeeld. Aanvang: 18.00
uur.

lotto

jf.'J'e Carlo, mannen, 1.9 miljoen gulden
C'stefinales: Rosset - Engel 6-0 6-4, Tsjes-
-8.1c v - Yzaga 6-26-1, Emilio Sanchez - For-\' 6-2 6-2, Leconte - Gomez 6-3 6-4, Skoff -
t r6se 6-7 6-4 7-5, Becker - Agenor 6-2 4-6
C Muster - Courier 6-4 6-4, Aguilera - Èd-{Jj> 7-6 7-6. Hongkong, mannen, 400.000
Uaen eerste ronde: Masur-Hogstedt 6-3
k' Nijssen-Wahlgren 6-1 7-6, Canter-Ste-
Ck' 6-1 6-4, Stoltenberg-Davis 5-7 6-3 6-4,
k^nitsch-Matuszewski 6-2 6-4, Patrick
te-'"nroe-Amritrai 3-6 6-2 6-0, Mansdorf-Pe-
He 7-6 6-0. Tweede ronde: Nijssen-Masur. 4 6-3,'Kühnen-Fromberg 7-5 7-5, Pear-
i^msdorf 6-2 2-6 6-3, Connel-Goldie 6-3
C' Cash-Jelen 6-2 7-6, Canter-Zoecke 4-6
tf| »-3, Antonitsch-Stoltenberg 7-6 6-1, Pa-c« McEnroe-Chamberlain 6-4 6-4.

6°Lleybal
I*s° Zes-landentoernooi, vrouwen, derde|s^ldag: Nederland - Cuba 3-1 (17-15 14-16
l,j 15-9), Tsjechoslowakije - Sovjetunie

Titelkansen Sitlardia-heren en Ven L-dames

Zinderend slot
handbalcompetitie

HEERLEN- Uitbetalingen Mid-lotto 16 A:
eerste prijs: geen winnaar; tweede prijs: één
winnaar, die bruto 300.000 gulden ontvangt;
derde prijs: 36 keer 3.714.20 ontvangen;
vierde prijs: 2.396 winnaars, 55,80; vijfde
prijs: 42.298 winnaars, 5,00 ontvangen, cij-
ferspel 16 A (vaste prijzen): eerste prijs:
geen winnaar; tweede prijs: 7 winnaars; der-
de prijs: 19 winnaars; vierde prijs: 251 win-
naars; vijfde prijs: 2.036 winnaars.

Van onze sportredactieÏJNdbalL^ftfinales handbalbeker dames: Fore. Ue-osc 17-16; Hellas-Niloc 13-15; Aalseer-PSV 15-21.

Heerlen Sport
geeft Meerssen

goed partij

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

bekerwedstrijden

Uitslagen
Afdeling Limburg

2e klasse H
Mariarade 3-Heksenberg 3 1-3
2e klasse O
SC Leeuwen 3-Grathem 5-2
3e klasse A
Itteren 2-SC Caberg 4 3-3
3e klasse J
Doenrade 3-Born 4 3-2

Mariarade 4-RKDFC 4 8-0
4t. klüsst* \V
RKSVN 6-Brachterbeek 3 1-0
4e klasse Z 1
Sylvia 5-RKTSV 6 3-5

DAMESVOETBAL
3e klasse D
SHH-Grathem 0-1" Schuttersveld drong in de tweede helft wel aan, maar Limburgia consolideerde met gemak de

voorsprong in deze met spanning tegemoet gezieneBrunssumse bekerontmoeting.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Storm in een glas water
Limburgia zei Schuttersveld simpel opzijf^ERSSEN - Het gegeven dat be-

v 6rwedstrijden een apart hoofdstuk
|^. men werd nog eens bewaarheid
t[lj het duel tussen Meerssen enJ^rlen Sport (2-0). Hoewel de uit-
k4ë iets anders doet vermoeden,

eft de hoofdklasser het knap
J°eilijk gehad tegen het collectief

verdedigende Heerlen Sport,
(v 1 bovendien via enkele snelle
Laters gevaarlijke situaties voor

1 doel van Dusseldorp creëerde.

rassen-Heerlen Sport 2-0 (0-0). 50. Ploe-
OT i_o. 90 ploemen 2-0. Toeschouwers
C°- Scheidsrechter: Daemen. Boeking. umans (Meerssen).

van onze medewerker
HENK SPORKEN

singen zullen vallen.
Ook bij de dames geeft een Lim-
burgs team op dit moment de toon.
aan. Herschi/V en L voert samen
met PSV de ranlijst aan, maar het
duo wordt op de voet gevolgd door
Aalsmeer, Hellas en SEW. Alvorens
de twee huidige koplopers elkaar
volgende week in Eindhoven ont-;
moeten, speelt de ploeg van trainer.
Piet Kivit zondag in Geleen tegen!
Niloc. In tegenstelling tot normaal;wordt het duel dit keer gespeeld in.
sporthal Vouersveld en begint om:
14.35 uur. Het al gedegradeerde Hol-
box/Swift speelt om 13.30 uur in de
Jo Gerrishal van Roermond tegen
OSC, dat met Swift Arnhem i
uitmaken wie als tweede degrada»!
uit de bus komt.

Om de situatie overzichtelijker Iq
maken, volgen hieronder de starfa
en het resterend programma va:
titelkandidaten.

Stand eredivisie heren: Sittardia 19-34, Tfrt
chos 19-32, E en O 19-29,Hermes 19-23. V«fi
L 19-21, Aalsmeer 19-21, Blauw Wit 19-*£
Esca 19-14, Hengelo 19-11, Swift ArnhSi
19-10. Hellas 19-10. Bevo 19-6
Programma kampioenskandidaten heréjie
Sittardia: Hellas (uit), Hermes (uit). Esc»
(thuis). Tachos: Bevo (uit). E en O (thui«X
Hellas (uit).

Stand eredivisie dames: V en L 19-28, P9>s
19-28, Aalsmeer 19-26. Hellas 19-25, SEW JÊ25,Foreholte 19-20, Niloc 19-19, UVG 19-A9,
Quintus 19-17,OSC 19-10,Swift Arnhem 4$
10, Swift Roermond 19-2.

Programma kampioenskandidaten _tt(-
mes: V en L: Niloc (thuis), PSV (uit). Hellas
(thuis). PSV: Swift Arnhem (uit), Veul
(thuis), SEW (uit). Aalsmeer: Hellas (u«t^
OSC (thuis), Swift Arnhem (uit). Hellas:
Aalsmeer (thuis), Swift Arnhem (thuis), V
en L (uit). SEW: UVG (thuis), Niloc (uitj,
PSV (thuis).

"Eerste divisie dames zondag: VGZ/Sitta{-
dia-Animo (13.30, Sportcentrum Sittardl;
Noav-Delmach Caesar (13.25, Susteren>;
Auto Caubo lason-DWS (13.30, De Wieges
Valkenburg). Heren, zaterdag: Holbox/S-
-wift-Pius X (19.45, Jo Gtrrishal Roermor, j).
Zondag: Noav-EDH (14.45, Susteren).

ten tijdens de bekerconfrontatie
tussen deze beide ploegen. Niets
van dit alles, want de spelers ge-
droegen zich binnen de lijnen be-
hoorlijk, mede ook doordat scheids-
rechter Houben ('Er waren toch erg
veel kleine, geniepige overtredin-
gen') de teugels heel erg strak hield.

GELEEN - Nog drie speeldagen en
de nieuwe landskampioenen van
het zaalhandbal zijn bekend. Meer
nog dan in voorgaande jaren staat
het slot van de competitie zowel bij
de heren als de dames bol van de
spanning. Uiterlijk op zondag 13
mei aanstaande zullen de prijzen
verdeeld zijn, maar tot die tijd kan
er nog veel veranderen. Van ouds-
her speelt Limburg in de verdeling
van de prijzen een belangrijke rol.
Dit jaar is dat niet anders.

Bij de heren staat VGZ/Sittardia op
de drempel van een veertiende
landstitel. Nadat vorigeweek lands-
kampioen E en O op een nauwelijks
meer te overbruggen achterstand
werd gezet, rest als enige concur-
rent het Waalwijkse Tachos. De
mannen van trainer Jo Maas begin-
nen de slotserie met een voordelige
marge van twee punten, maar de
ploeg heeft wel een moeilijk Test-
programma. Zondag (aanvang 13.00
uur) staat in Den Haag Hellas, dat
nog volop in de degradatiestrijd ge-
wikkeld is, op het programma.

Voor Herschi/V en L en Kwantum
Blauw Wit staat niets meer op het
spel in de competitie. De Geleense
ploeg reist morgen naar Aalsmeer,
waar waarschijnlijk dezelfde op-
ponnent als over twee weken in de
heel wat belangrijkere halve finale
om de NHV-beker staat te wachten.
Blauw Wit speelt morgenavond om
20.30 uur in sporthal De Haamen
van Beek tegen Hermes.

Bij de dames is de slotfase spannen-
der dan ooit. Met nog drie wedstrij-
den voor de boeg komen nog vijf
ploegen in aanmerking voor de
landstitel. Het onderling verschil
tussen de koploper en de nummer
vijf bedraagt slechts drie punten.
Bovendien treffen alle titelkandida-
ten elkaar nog in onderlinge duels,
zodat waarschijnlijk pas op de laat-
ste speeldag de definitieve beslis-

V^st ongelukkige man van het
j£ld was ongetwijfeld Heerlen
itprt-doelman Jos Crombach, die
tj: eerste helft enkele goede red-
tj'-en verrichtte maar na de pauze
ÊQ 6e kostbare fouten maakte. In de
Le minuut verzuimde hij bij een
hSe voorzet van VanDijk uit te ko-
(j6ri waardoor Ploemen bij zijn vijf-

Poging eindelijkkon scoren: 1-0.

Limburgia controleerde de wed-
strijd. Halverwege de eerste helft
ontving Fijneman de bal van Star-
mans, waarna de linkerspits handig
van zijn bewaker wegdraaide: 1-0.
Niet veel later vergrabbelde de hele
Schuttersveld-defensie zich. Doel-
man Smid verliet zijn kooi om te
corrigeren, maar zag de bal na de
snelle inworp van Craemers, het
handige doortikkenvan Knol en de
afronding van Fijneman pas in het
door hem onnodig verlaten doel te-
rug: 2-0.

LIMBURGIA-SCHUTTERSVELD 3-1(2-0). 25. Fijneman 1-0; 32. Fijneman2-0; 76. Zinken 3-0; 91. Grasmeyer 3-1.Toeschouwers 500. Scheidsrechter Hou-ben. Boeking: Koetsier (Limburgia), Ba-
chaus, Rietbroek en GraSmeyer (allen
Schuttersveld),
Limburgia: Frolichs, Joosten, Koetsier,Tuin, Klein, Kruishaar (60. Stijkel), Star-
mans, Frijns (67. Zinken). Knol, Crae-
mers, Fijneman.
Schuttersveld: Smid, Nijsten, Mulders,
Grasmeyer, Fattaccio, Rietbroek (53.
Brzezinski),. Winkens, Bachaus (71.
Broeders), Brocklebank, Welzen, Vel-
raeds.

Schuttersveld-voorzitter Gerard
Oostdam had ook niet anders ver-
wacht. „Zoiets mag absoluut geen
invloed hebben op de spelers,"
meende hij. „Wij hebben in ieder ge-
val als Schuttersveld-bestuuur een
brief naar Limburgia gestuurd,
waarin wij uit de doeken doen, wat
wij nu verwachten. Het verdere ini-
tiatief ligt derhalve bij Limburgia,"
aldus Oostdam

£«k voor het eindsignaal tastte. Qrnbach opnieuw mis bij een bal
t(Z1 de flank en kon Ploemen weer

afronden: 2-0. Heerlen
Theo Caenen was on-

rf de nederlaag niet ontevre-
t^- „We hebben verdienstelijk
VQ*jegedraaid tegen een ploeg die
k * _ens mij een aanwinst is voor deL °°fdklasse".
L

Swolgense Boys uit Meerlo plaatste
zich door een 3-1 overwinning op
Rios '31 voor de finale van de afde-
lingsbekertegen Amicitas. Score: S.
Beurskens 1-0, T. Peters 1-1 (straf-
schop) Rust. P. Hendrix 2-1, S.
Beurskens 3-1.

IVO - VENRAY 1-5. 12. T. Philipsen 0-1, 20.
L Vievermans 0-2, 25. T. Geurts 1-2 (straf-
schop).^. W. Cuppen 1-3.Rust. 60. J. Beer-
kens 1-4, 80. R. van Dijk 1-5. Scheidsrechter
Kooien.
In dit bekerduel was het klassever-
schil tussen tweedeklasser IVO en
hoofdklasser Venray goed waar-
neembaar. Venray behaalde daar-
door een gemakkelijke zege, welke
nog groter had kunnen zijn indien
men de kansen beter had benut.
SC IRENE - CRESCENTIA 1-1. SC Irene
w.n.s. 1. H. Hendriks 0-1 Rust. 70. N.Ketels
1-1. Scheidsrechter Gielen.
Nadat de gasten verrassend in de
eerste minuut de leiding hadden ge-
nomen, konden kansen aan beide
kanten worden genoteerd. Na de
pauze was SC Irene, totdat de ge-
lijkmaker viel, de betere. Crescentia
nam toen het initiatiefover en Irene
beperkte zich tot counters. De stand
bleef gelijk.Bij het nemen van straf-
schoppen had Irene het meeste ge-
luk: 4-2.

Na rust drong Schuttersveld aan en
Limburgia beperkte zich tot conso-
lideren van de voorsprong, die zelfs
werd uitgebreid, toen Smid de pe-
gel van Starmans moest lossen en
Zinken er als de kippen bij was: 3-0.
Pas in blessuretijd profiteerde Brze-
zinski van geknoei in de Limburgia-
defensie, waarna Grasmeyer simpel
intikte: 3-1.

BRUNSSUM - Het bekerduel in de
kwartfinale tussen Limburgia en
Schuttersveld (3-1) was niet meer
dan een storm in een glas water. De
affaireDerks had in Brunssum nog-
al wat stof doen opwaaien, vandaar
dat velen een ontlading verwacht-

Het verschil tussen een gedegra-
deerde hoofdklasser en de runner-
up in de derde klasse was binnen de
lijnen duidelijk zichtbaar, want
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/TERVOORT - Rond etenstijd gisteravond maakte Franspaassen in Ittervoort de voetriempjes los. Einde van een trai-
die zeseneenhalf uur duurde. Eerst in gezelschap van

Rademakers, daarna met een andere amateur, zijnroegere buurman Bob Meeuwissen als metgezel, was hij doorfen groot deel van Limburg getrokken. „Een goede test met
oog op de Ronde van Noord-West Zwitserland aanstaande

°n_dag. Daar begint voor mij weer het grotere werk", aldusrans Maassen. „Twee dagen later staat Rund urn den Hennin-
°er Turm op het programma."
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De JettaPacific
De Jetta Pacific is typisch 'n auto voor mensen met moeiteloos in zijn extreem grote kofferbak van 660 liter. hoogte verstelbare bestuurdersstoel. aan de Volkswagendealer nu zeer aantrekkelijk uitpak

een praktische instelling. Mensen die kritisch zijn als het Zn brandstoftank daarentegen lijkt maar niet leeg Verder beschikt hij onder andere ook nog over een Na één proefrit bent u meteen verkocht,
gaat om ruimte, comfort, betrouwbaarheid, zuinigheid te raken. armsteun midden op deachterbank, centrale portier- j-. » , w ">^\±-:en inruilwaarde. Fluitend laat u het ene na het andere benzinestation vergrendeling, een staafantenne en exclusieve vloer-

Op al die punten komt de Volkswagen Jetta Pacific aan u voorbijgaan. Want zeker gezienzijn afmetingen en en binnenbekleding. .:^^-^^>^ru^^^^^bijzonder goed voor de dag. prestaties is de Jetta Pacific zuinig met brandstof. Al met al een indrukwekkend pakket extra acces- j|| *A
Het is een door en door funktionele gezinswagen Meteen volle tankrijdt val gauwnon-stop van Am- soires dat normaal f4.950- kost. Nu betaalt ver slechts CfNÉPiil W

die royaal plaats biedt aan twee volwassenen en drie sterdam naar Parijs. Terwijl u onderweg geniet van al zn f 1.395,- voor. t^y^**"^
kinderen. Inclusief een massa bagage. doordachte extra's. Waardoor u reeds vanaf f28.395- in deze zeer _^"""f «r""."*". , . .mMKu «^

U zult echt uw best moeten doen om hem vol te Zoals brede 185/60-banden op 14-inch velgen, complete, 4-deurs Jetta Pacific kunt rijden. (Xfï\ VolksWClCien.Wi© and©fs'krijgen. Alles wat u maar mee op reis wilt nemen, past verbrede wielkasten, sportstuur, toerenteller, en een in Als u allefeiten op 'nrijtjezet, zult u zien dat'n bezoek \siky met katalysator*
J_ Jetta Pacific 4-deurs f28.395,-. Jetta Elan f25.600,-. Jetta Elan Diesel metkatalysator f 32.905.-. Volkswagen geeft 50% subsidie op de meerprijs van een milieudiesel. U betaalt dan f32.410.-. Prijzen zijn Vanaf-prijzen inclusief BTW exclusiefaflevermgskosten. Wijzigingen voorbehouden.

BEEK: AljtO Veneken B.V Tel 04490-72882 BUNDE: Automobiel- en Garagebedrijf NIC. Nijsten B.V Tel.: 043-641644. HEERLEN: Garage Veneken B.V Tel.: 045-412641. HOENSBROEK: AljtO TdSCO BV Tel.: 045-22095*
MAASTRICHT: BV AutomobielbedrijfVfall Straten en Zn. Tel.:043-434500. MECHELEN: AlitO Caubo B.V Tel.: 04455-1592.

MEERSSEN: Autobedrijf Ploemen-Schols B.V. TeI 043 644888 SITTARD:AutO Veneken B.V. TeI 04490-15777. VALKENBURG: AutO Caubo Valkenburg B.V. TeI 04406 15041

-
06/lijnen

■ 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.)
2 lenige knullen in zon

■ strakke maillot, en dan...
zonder. Spannend.
Life-homo

:06-320.321.33 (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.)
De zelfbewuste blonde meid
leert de wereld kennen van
gehoorzaamheid aan S.M.
06-320.330.17

(50 ct.p.m.)

Kontakten/Klubs

Club Merci
Ben je wat van plan, wij zetten je in vuur en vlam!

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd

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 mtr.

voorbij camping de Maasterp. Open van maandag t/m vrij-
dag van 14.00 tot 2.00 uur. Tel. 04755-1854.

Club Pin Up
Sexy pin-up girls, excl. serv., geopend vanaf 14.00 uur.

Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-272929.
Gesloten, gesloten

Bar Club Mirabelle
wij verwachten u binnenkort op een nieuw te openen club.

De meisjes Iris, Brigitte, Mercedes en Isabelle.
OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???

WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UÜ!

Club Nirwana. De boetiekü!
ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN.

■- KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 23.
GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDS!!

045-326191
Escortservice. All-in.

Thai Privé
voor sport, Franse en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma.-vr. van 11.00-24.00 uur
Suffolkweg 13, Weert. Tel.
04950-42966.

Nieuw!! Ook zaterdag.
Noenda. Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-.74393. meisje gevraagd.
De betere service in
Club Lolita

H Hoenderstr. 6, Maastricht.
Open v. 13.00-24.00 uur,

vrijd. en zaterd. tot 02.00 uur
Tel. 043-215973.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Wij zijn open
vanaf 13.00 uur

Madam Butterfly en haar
meisjes, Hommert 24

Vaesrade.

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 Förtuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Gezellige en sexy meisjes
ontvangen u in pikante

lingerie

Privé
Yvonne

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

045-425100 kerkrade.

Brigitte
Privé 045-254598.

Privé Cherry
Nu soft-SM, open van ma.

t/m wo. 10.00-19.00 uur, do./
vr. 10.00-02.00 uur. 20.00-

-02.00 uur Escort service.Tel
045-462805.

Diana escort
tel 045-320323
St. Tropez Bar

Putstr. 40, Sittard. ledere
dag geop. 21-5 uur. Tevens

meisjes gevr. Tel. 04490-
-15828 na 21.00 uur. 17402.

Heropening vrijdag 27-4
Club La Belle

Spekholzerheide, Graverstr.
13, van 14-4 uur. Detlef en
Regina van "de Jachthut".

Nieuw Suzanne
Af 10 uur ook zat. en zond.

Tel. 045-721759.

Videoclub
v.a. ’ 20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen
Tel. 04490-42315.

Two
Blue Eyes
Escort Service

04490-80606 of 24880.
Privé, 2 meisjes,

tel. 045-460063
Club Rustica

V.d. Weyerstr. 9,
Kerkrade-W. 045-412762.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Club 2000
Geleen kan nog enkele

meisjes plaatsen. Goede
verdiensten. 04490-42315.

Nieuw
J. vrouw 32 jr. tempera-

mentvol, ongebonden, wil
man vergezellen tijdens.reis,
thuis en/of hotel (niv. gew.).
Br.o.nr. p- 4397, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.

Anita
Privé met escort, ook zat.
van 16-23 uur. Tel. 045--’ 50,- all-in

Katja, Stella en Monique.
Tel. 045-423608.

IÏI „ApVftlll

Heidetuin bij uw huis? Tennisbanen om de hoek?
Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken?

Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip?
Zet 't groot in de krant, want:

Je huis in dekrant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaarweet van wanten en kranten.
■HB_________M___a^BMHM_HM___H________________i

OPROEP
Allen die iets te vorderen
hebben ten laste van Jo-
hannes Gerardus Jacobus
van den Boom, geboren
14-11-1937, laatstelijk wo-
nende te Valkenburg aan
de Geul, Stationsstraat 69,
aldaar overleden bevon-
den op 12-8-1988, gelieven
zich bi_inen 14 dagen na
heden te melden bij nota-
ris I.G.J.M. SchoonbroodL
postbus 130, 6230 AC
Meerssen, tel. 043-644848.

JëL p ■ ■

TOM I rOVIfICI© Bureaußibliotheek
jiltó^S I :mU...M

Postbuss7oo
IJI/Jj£| LI lil DU iy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend,
m wo/17-90 dat zij voornemens zijn aan J.J.K. Deumens,

Haefland 20, 6441 PA Brunssum ondereen
aantal voorschriften een vergunning inge-
volge deAfvalstoffenwet teverlenen voor het
oprichten en in werking houdenvan een in-
richting voor het bewaren, overladen en be-
werken van autowrakken en opslag en handel
in gebruikte en beschadigde motorvoertui-
gen en gebruikte onderdelen op het perceel,
kadastraal bekend gemeente Brunssum, sec-
tie A. no. 5622 gelegen Haefland 20 te Bruns-
sum. Hetontwerpvan deze beschikking, als-
medede aanvraag en andereterzake zijnde
stukken liggen ter inzagevan 1 mei 1990t0t15
mei 1990en wel: - in het Provinciehuis te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren;- in.hetgemeentehuis van Bruns-
sum tijdens dewerkuren en bovendien zater-
dags in de openbare bibliotheekLindeplein 3
teBrunssum van 09.00 tot 12.00uur, alsmede
tijdens de werkuren na laatstgenoemde da-
tu m opdeze plaatsentot heteindevan de ter-
mijn waarbinnen beroepkan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag.
De aanvrager, alsmede degenen, die bezwa-
ren hebben ingebracht naar aanleiding van
de aanvraag en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoeredelijkerwijs niet in staat isgeweest,
kunnen tot 15mei 1990 gemotiveerde schrif-
telijke bezwaren inbrengen tegen het ont-
werp van de beschikking. Degene die een be-
zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een bezwaarschrift moet worden ingediend
bij Gedeputeerde Staten, postbus 5700, 6202
MA Maastricht. Alleen degenen,die bezwa-
ren hebben ingebracht op de wijze als boven-
omschreven en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoeredelijkerwijs niet in staat isgeweest,
kunnen bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king indienenen zijn latertothet instellenvan
beroep gerechtigd.

Bij exploit van mij, deur-waarder, van 26 april 1990,
is ten verzoeke van het Al-
gemeen Burgerlijk Pen-
sioenfonds, gevestigd te
Heerlen, (gemachtigden:
deurwaarders H.L. van
Kampenhout en J. Groen)
AAR
C KNOBBOUT, zonder
bekende woon- en verblijf-
plaats,
uit krachte van: de grosse
van een vonnis d.d. 18 sep-
tember 1989 door de e.a.
heer kantonrechter te Arn-
hem gewezen tussen opge-
meïde partijen, welke titel
bij deurwaardersexploit
d.d. 26 september 1989 aan
voornoemde C. Knobbout
is betekend, met gelijktij-
dig bevel om binnen twee
dagen nadien aan de in-
houd daarvan te voldoen,
aan welke bevel geen ge-
volg is gegeven,
HERHAALDBEVEL
GEDAAN
om binnen twee dagen na
de datum van gemeld ex-
ploit, aan de deurwaar-
derskantoren Brielle en
Sommelsdijk, tegen be-
hoorlijk bewijs van kwij-
ting, te betalen de bedra-
gen zoals in gemeld ex-
ploit vermeld,
MET AANZEGGING
dat, wanneer aan voren-
staand herhaald bevel niet
zal worden voldaan, opge-
melde titel tenuitvoerge-
legd zal worden door inbe-
slagneming en verkoop
van de roerende en/of on-
roerende goederen van ge-
melde C. Knobbout, en
door alle overige middelen
rechtens.
MET VERDERE
AANZEGGING
dat afschrift van dit ex-ploit kan worden verkre-
gen ten kantore van mij,
deurwaarder,

H.F. Engelen,
gerechtsdeurwaarder,Ir. Jaegersstraat 55,
Heerlen.

BRUNSSUM:
een bezoek méér dan waard
Zaterdag 28 april ORANJEWEEKMARKT op het Lindeplein.
9.00-13.00 uur Met gratis ballonwedstrijd.

Maandag 30 april Grote ORANJE-BRADERIE in de
10.00-17.00 uur Rumpenerstraat. Met tal van attracties, veel

gezellige terrasjes en live dixielandmuziek.

Zaterdag 5 mei OLD HICKORY TRACK
12.00-13.00 uur 70 originele legervoertuigen in centrum van

Brunssum.

11.30-15.00 uur Glenn Miller-muziek door de Brass Band '90
door het hele Brunssumse centrum.

Bezoek ook de amateurkunsttentoonstelling Free Expo in winkelcentrum De
Parel: van 28 april t/m 7 mei.

Openbare Bibliotheek Brunssum: expositie „Van bezetting tot bevrijding" (tot
en met zaterdag 12 mei).

Brunssum hééft het - Brunssum Promotion

Op 18 april 1990 is in het hu-
welijksgoederenregister bij
de arrondissementsrecht-
bank te 's-Gravenhage on-
der nummer 48.041 inge-
schreven de op 6 maart
1990 voor de waarnemer
van ondergetekende nota-
ris verleden akte van huwe-
lijksvoorwaarden tussen de
echtelieden Barbara Regi-
ne Matthiessen en Johan-
nes Elise Hespe. beiden
wonende te 6226 EH Maas-
tricht, A. van Scharnlaan
E4.

Mr. C.H.M. Schenk,
notaris te
Heer-Maastricht.

jgQCORSTENS-AaT VERSCHUREN
./"p* Helmond koopt
Zat. 28 apr. mankanaries lichte
kleur 12donkere 9 popjes 7 rode
& roodzalm man 15 popjes 13
kneu- & sijsbast 13 putterbast
27.50 JONGE KANARIES man
lichte kleur 8 donkere 5 JONGE
popjes alle kleur 5 JONGE rode
& roodzalm man & pop 10 pst.
GLOSTERS, WITTE & KUIVEN
SPEC. PRIJS, d.duiven 10
meeuwen 4 zebra's 7 park 8 val-
ken 20 witte etc 30 roseicollis 20
pp. brengen: SITTARD 10.30-11
putstr 10 HEERLEN 11.30-12
emmastr. 7a TERBLIJT 12.30-1
rijksw 46 BEEK 1.30-2 maas-
trichterln 7.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststofrarmfl

P. Greymansstraatl"
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave. '\

B Super
Game

GaStVTOUW gevraagd
in Gelee»

l.tiU.Ujd LUÖStiIJ 'fiö ül'l ."55.j..,' 1.1'

Wt;i'k/,;i.;unhi.'cK;ii btiSUütitdó uit:
- IluL SülVul'tüi VCÜI kül'tW, i'j'lSl IIVU ik i;l i hn.|)j<:U;
- tiel bühui'en, atiiiimi rrit-Jl i;un culleg.i, Va.n du ka£jü.i.;

üub.l kunnen 1-uti.kLlOftót'uii in ii.'.-iinvi;i'h,-i.ii(l.
Moet bereid zijn in wisselende d_.,_islen, 'snvonds eu in de
Wuukyiidei 1, Lu werken. (!t>ede cït-'JiïU-uitLiL.-lü eigeiisclttippen.
SollkjiUituos n-i. U;l. afapi.uik. Td. Ü45-715185 712*,

■___

PERZISCHE & OOSTERSE TAPIJTEN
gaan nu voor kostprijs en minder de deur uit!

Enkele voorbeelden:
Kashan 300x200 cm ’ 2950- nu ’ 995,-
Tabriz 3oox2oocm ’ 4900- nu ’ 1 950,-
Bidjar 170x240 cm ’ 3200- nu ’ 1150,-

Onvoorstelbaar! I PHMfHHI Iffll Qarnnrk
Isfahan 250x350, 1. ■ ■ .tlaM .f.IWPJi ,WM ?,n7" *

v°°r de snelle WSSSsmSSk 2%7n° Cm

beslisser B! niJlti IJI,Al, tvl "3U-

nu slechts ’1695,- nu slechts ’ 595,-

-iedere dag geopend van 10-18 uur. Donderdag koopavond _^ \
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Rolstoelbasketballeis doen laatste gooi naar titel

Braggarts voor
krachtproef

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

f limburgs dagblad i

Zijn eindscore van 17 uit 13 via vier
winsten en negen remises wekt de in-
druk dat Rob Clerc in het afgelopen
kampioenschap van Nederland wel
weer het degelijkewerk zal hebben af-
geleverd dat we al zon vijftien jaar
van hem kennen. Die indruk klopt
niet helemaal. Clerc kwam moeilijk op
gang en onderscheidde zich in de eer-
ste toernooihelft niet duidelijk van de
anderen. Hij won wel een mooie partij
van Van Aalten, maar zowel tegen Van
Leeuwen, de nieuwe Nederlandse
hoop, als tegen Meijer liep zijn beden-
kelijke partijopzet nog maar juist met
een sisser af. Pas de merkwaardige in-
haalpartij met Gerard Jansen (hij was
het toernooi met griep begonnen)
bracht voor Clerc volgens mij de om-
mekeer ten goede.

Om zelf op te lossen een stand uit eensplinternieuw boekje met mooi Rus-
sisch slagwerk. Voor het (tweede) dia-gram geldt wit speelt en wint.

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

> jjÈERLEN - Aan het begin van
2? zaalvoetbalcompetitie mfkte
i.yV Canton Reiss op een plaats
'J de eerste zes. Dan zou de ploeg
.^chtstreeks promoveren naar deO.uw in te voeren landelijke eer-Je divisie. Dat er echter op het
sltM van de rit een kampioen-
chap in zou zitten, had niemand

'r.oor mogelijk gehouden. De favo-

'tyeten waren immers Sphinx, FC
'v, !erts en Bouwfonds en zeker
JetZVV CantonReiss. Op maan-
Jg 2 april viel de definitieve be-
i lssing, toen de nog enig overge-geven concurrAït Sphinx in de
j?eerlense Varenbeuk op bezoek

Voor ruim duizend toe-
j^houwers eindigde dit enerve-

duel in een gelijkspel (5—5)
J1dat was voor Canton Reiss vol-gende voor de titel.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

HEERLEN- Zondag zal het
eerste rolstoelbasketbal-
team van Braggarts in Gra-
ve om 14.00 uur het belang-
rijke duel tegen BC Grave
spelen. Het kampioenschap
in de tweede divisie staat op
het spel met als bonus di-
recte promotie naar de eer-
ste divisie.

een completer team. Ik schat
onze kansen niet hoger dan 40
procent," aldus Bartels.

Het seizoen is voor de Heerlena-ren goed verlopen. Coach Leny
Bartels: „Van de zes tegenstan-
ders die wij deze competitie ge-
had hebben was enkel Grave een
sterke opponent. De winst tegen
de andere teams kregen we niet
cadeau, maar werd wel vrij ge-
makkelijk bewerkstelligd. De
Wedstrijd van afgelopen week-
einde tegen BC Paulus was een
typisch voorbeeld van een mak-
kie: 4-72. Het zou daarom goed
voor het team zijn als we uit dezeklasse kwamen."

De Heerlenaren die sinds kort fi-
nanciële hulp krijgen van spon-
sor Canton Reiss reisden gedu-
rende het gehele seizoen Zuid-
Nederland om hun wedstrijden
te spelen. Zowel Grave als
Braggarts hebben nu een wed-
strijd verloren. Bartels over de
kansen van haar team: „Winst is
mogelijk, maar dan moeten we
wel optimaal spelen. Dat geldt
voor zowel de vijf basisspelers
Ger Gillis, Henk Baggen, Henk
van de Zanden, Nico*-van Ver-
nooy en Andre Zaat alsmede de
vier bankspelers Gerald van Tie-
nen, Pierre Hermsen, Geertje
Dekkers en Koos de Vries. „Ik
denk dat Grave de beste kaarten
in handen heeft. Naast het feit
dat ze thuis spelenhebben ze ook

Kansen
>,De eerste confrontatie die vierweken geleden gespeeld werd
verloren we kansloos met 31-46.
Reden was het klasseverschil.
De Gelderse ploeg die aan het
begin van het seizoen diverse
nieuwe spelers kon verwelko-
men, raakte snel ingespeeld. In
elk geval waren de kansen aan
het begin van de competitie voor
Braggarts groter dan nu. We zul-
len keihard moeten werken in
zowel aanvallend als verdedi-
gend opzicht en dan kijken waar
we uitkomen". " De basketballers van het Heerlense Braggarts zijn hard

aan het trainen om het kampioenschap in de tweede divisie
te behalen. Foto: CHRISTA HALBESMA

Heerlense zaalvoetballers naar eerste divisie Strijd om
alpinetitel
op skibaan
Landgraaf

Beide spelers haden moeite gehad met
het inschatten van het partijverloop;
er waren al enkele remisevoorstellen
over en weer gedaanen afgewezen. In
het diagram, na de 39e zetvan wit, wis-
ten beiden nog steeds niet waar ze aan
toe waren.
Hier volgde, Clerc zwart 39. .. 24-29(!)
Zoals Clerc later opmerkte, moet het
nu na wits meest voor de hand liggen-
de reactie remise worden: 40. 40-34
29x40 41. 45x34 20-24 42. 34-30 25x34
43. 39x30 24-29 44. 30-25. Want op 43-39
wint (12-18)! 44. .. 12-18 45. 22-17 16-21
46. 27x16 18-22 met na 16-11-7 enz. re-
mise. In departij volgde echter 40. 39-
-34 20-24 41. 43-39 en nu vond Clerc dat

Canton Reiss
denkt vooruit

# De zaalvoet-
ballers van
Canton Reiss
maken zich
op voor het
kampioensfeest.

Foto:
CHRISTA

HALBESMA

LANDGRAAF - Het skisei-
zoen wordt komende zondag
officieus besloten met de apo-
theose op de kunstskibaan:
het Open Alpine Kampioen-
schap. Op de baan van Sigi
Moser in Landgraaf zal een
groot deel van de nationale top
in actie te zien zijn. Zo komen
onder meer regionale favorie-
ten als Mascha Hellenbrand en
Simonne Engelen in actie, als-
mede Raymond Blondel;
Neerlands sterkste skiër op de
borstelbanen.

Het kampioenschap staat ook open
voor recreanten. „Sterker nog, de
recreanten zijn eigenlijk onze doel-
groep. We willen de breedtesport
met deze wedstrijd stimuleren",
zegt organisator Albert Scholten.

Het Open Alpine Skikampioen-
schap wordt gehouden over twee
reuzenslalommanches op de 500
meter lange kunstskibaan in Land-
graaf. De wedstrijden beginnen om
12.00 uur voor de B-categorie en om
15.30 uur volgt de eerste manche
voor de A-categorie. In deze laatste
categorie is de Nederlandse top ver-
tegenwoordigd.

agenda

SOFTBAL
Zondag speelt het softbalteam van All Stars
Heerlen in het sportpark Varenbeuk om
11.00 uur tegen K. Stealers.

VOETBAL
Vanavond, 20.00 uur. Café de Uiver Ban-
holt. Huldiging jubilarissen VV Banholtia:
dhr. Mingels, Troisfontaine, Bastings en
Lemmens door Fortuna-doelman Ruud
Hesp.

y°g niet zo lang geleden speelde
l zoals de ploeg toen nog
teeUe, de competitieduels in Zuid-

Afgelopen seizoen wer-
K6ri de reizen al langer toen de dis-
J^tsklassewerd ingevoerd en in de
rs te divisie worden de wedstrij-

h6n in Zuid-Nederland afgewerkt.».r komt dus heel wat op de vereni-
jL^6 af. Manager Hein Smith is zich
*ar van bewust. „Er valt dus heel
Ij't te regelen, maar dat zal wel luk-
s*■" Smith bedoelt onder andere,
ij ' het financiële plaatje moet wor-
l^l ingevuld. Vandaar dat voorzit-
\?Leo Beerendonk hierin het voor-
al heeft genomen en druk doen-

's sponsors voor de club te strik-
fo- Beerendonk: „Dat moet ook|A want de kosten zullen aanzien-
C stijgen en zonder sponsors red

het nu eenmaal niet."

Volley balcombinatie kiest voor jeugd

VCL met neus op
feiten gedrukt

WORSTELEN
Spring tournament Lissabon. Met deelna-
me Simson worstelaars Snijders en Postma
Morgen en zondag.

vermijden. 11. ...,D:as 12.Lb2,Dd8
Op de damevleugel staat de zwarte
dame niet goed geposteerd. 13.a4,c5
14.Pb5,Pe8 Zwart heeft de opening
goed gespeeld, daar wit weinig con-
crete aanknopingspunten op de da-
mevleugel heeft. Zwart daarentegen
is klaar voor de opmars f7-f5.
15.f4,e:f4 16.L:g7,P:g7 17.T:f4,g5!
Maakt veld g6vrij voor het paard.
18.Tf2,Pg6 19.Lg4 Hetruilen van de
witvelderige lopers zou wit kansen
geven op de verzwakte witte velden.
19. ...,f5 20.e:f5,P:f5 21.Db3,Pd4!
22.T:f8+,D:f8 23.P:d4,Dg7
24.Pc2,L:g4 25. Tel,TfB 26.Dg3,Lf5
27.Pe3 27.D:d6,Dc3 en zwart wint
een stuk. 27 Pf4 28.Pf3,Ld3! Mooi
gespeeld. In een keer wordt duide-
lijk dat wit geen goede zetten meer
heeft. 29.D:g5 Nog het beste; alter-
natieven waren schaars. 29. ...,P:h3+
30.g:h3,T:f3 31.D:g7,K:g7
32.Kg2,Tf4 Ondanks het feit dat wit
een pion vóór staat, kampt hij met
een verloren eindspel; het witte
paard is niet opgewassen tegen de
sterke zwarte loper. 33.Kg3,Td4
34.a5,Kf6 35.Pg4+,Kf7 36.Ph6+,Kf8
37.Te6,L:c4 38.T:d6,T:d5
39.Tb6,La6 40.Pg4,c4 41.Pf6,T:a5
42.Pd7+,Ke7 43.Pb8,c3 44.P:a6,T:a6
45.T:b7+,Kd6 46.Tbl Op 46.T:h7
volgt niet 46. ...,c2 vanwege
47.Th6+,K.. 48.T:a6, maar 46 Tc6!
46 Kds 47.Kf3,Kc4 48.Ke2,Te6+
49.Kd1,Kd3 Wit geeft op.
De oplossingvan het probleem van
vorige week: wit: Kfl, Ddl, Tal,
Tel, Ld3, A4, b3, c2, f3, g2, h3; zwart:
KhB, Des, TaB, TgB, a6, b6, e6, f7, f6,
h7. De partij F. Vondenhoff-R.
Camps ging vanuit deze stelling ver-
der met 19.c4?,T:g2 Dreigt mat met
de dame op f2en gl. 20.K:g2 Indien
de sleutelzet gevonden is, speelt de
rest zich vanzelf. 20. ...,TgB+ 21.Khl
21.Kfl,Dgl+ 22.Ke2,Tg2 mat. 21.
...,Df2 22.Ta2,L:f3+ 23.D_f3,D:f3+
24.Kh2,Dg3+ 0-1.

Hoe wordt jewereldkampioen scha-
ken in 1994? Nadat je „Oom Jan
leert zijn neefje schaken" en enkele
andere schaakboeken goed hebt be-
studeerd, plaats je je voor een van
de zonale toernooien. Als je niet in
aanmerking komt voor een vrij-
plaats in een van de twee interzona-
le toernooien, doe jeer goed aan het
zonale toernooi te winnen. Vervol-
gens moet je in goede vorm verke-
ren en in het interzonale toernooi
hoog (bij de eerste drie) eindigen.
Dat geeft recht op een plaats in de
kandidatenmatches. En als je dan
goed blijft spelen en je geeft geen
stukken af, kom je uiteindelijk te-
gen de laatste hindernis in de per-
soon van Gary „2810" Kasparov (of
ben ik te voorbarig en loochestraft
Karpov mijn woorden?).
Deze maand werd in Lyon, Frank-
rijk, het zonale toernooi voor de
sobzöne 1B (Frankrijk en de Bene-
lux) gespeeld. Er namen vijflandge-
noten deel, te weten: John van der
Wiel, Joris Brenninkmeijer, Jeroen
Piket enRini Kuijf. Van hen behaal-
de Van der Wiel met de tweede
plaats het beste resultaat. Hij ein-
digde V/2 punt achter de 17-jarige
Joel Lautier. De Parijzenaar is de
jongste grootmeester ter wereld. Hij
is een supertalent waar we nog veel
van zullen horen.Alleen de winnaar
van het toernooi plaatst zich direct
voor het interzonale toernooi vol-
gend jaar. Van derWiel heeft echter
een goede kans dat hij op grond van
de ter beschikking zijnde vrijplaat-
sen volgend jaar toch kan meedoen.
Van der Sterren-Lautier (Koning-
indisch)
l.Pf3,Pf6 2.c4,g6 3.Pc3,Lg7 4.e4,d6
5.d4,0-0 6.Le2,e5 7.0-O,Pc6 8.d5,Pe7
9.Pd2,c6 10.b4 of 10.d:c6,b:c6
11.b4,d5 10 a511.b:a5 Na 11.b5
speelt zwart 11 c5waarmee hij
het centrum en de damevleugel
vastlegt, iets wat wit moet zien te

WIELRENNEN
Maasbracht, KNWU. Maandag. Criterium
der Grindmeren. Om 11.00, liefhebbers.
Vervolgens nieuwelingen en junioren. 80;
amateurs, vanaf 15.00 uur. Entree vijf gul-
den.

sport kort

die in mentaal opzicht zwaar drukte
op de ploeg en tijdens de laatste
speeldag vertaald werd in degrada-
tie. Het andere team in de derde di-
visie, bestaande uit oudere speel-
sters, bleef behouden voor de natio-
nale competitie. Jeu van Mill over
de ontstane situatie: „We zullen om
de tafel moeten gaan zitten. Ik denk
dat onder gegeven omstandigheden
een synthese van beide teams de
enige oplossing is. De kern van de
ploeg dient evenwel uit jeugd te be-
staan. Die keuze is het vorig jaar ge-
maakt. Voor mij persoonlijk een ab-
solute voorwaarde om door te wil-
len gaan."

Komende week hoopt de fusieclub
rond te komen met een nieuwe
naamsponsor, nu Datak te kennen
heeft gegeven de verbintenis niet
meer te verlengen. Sjef Hanssen:
„We trachten naast een naamspon-
sor ook nog een aparte kledingspon-
sor aan te trekken. Dat geeft een
meer solide ondergrond voor onze
plannen in de komende jaren."

SV Treebeek
jubileert

najagen van hersenschimmen zin-
loos is. We streven nu doelen na, die
zowel prestatief als financieel tot
meer realistische proporties zijn te-
ruggebracht. Een uitgangspositie
die ertoe leidde dat de gelederen ge-
sloten werden en de clubgeest een
forse impuls heeft gekregen. "

TREEBEEK - De voetbalvere-
niging SV Treebeek bestaat 55
jaar. Dat heuglijke feit zal met
diverse evenementen worden

omlijst. Het sportieve gedeelte
van het jubileum zal bestaan
uit een poliotoernooi voor D
en E elftallen op 24 mei waar
zich al 24 teams voor hebben
ingeschreven. Vanaf 25 mei
wordt dan het jaarlijks mini-
voetbaltoernooi gehouden
(aanvang 18.30 uur). Op 26 mei
spelen de veteranen een huldi-
gingswedstrijd tegen Sittard
vanwege het feit dat de ploeg
dan 20 jaar actief is, met aan-
sluitend een receptie in Casino
Treebeek vanaf 19.30 uur. Na
de receptie begint de feest-
avond waar iedereen welkom
is.
Op 27 mei organiseert de 55-jarigë
voetbalclub een reünieduel, om
14.30 uur. Het oude kampioenselftal
met oude bekenden als Hans Steijn,
Sjoerd Vos en Hans Marissen treedt
dan aan tegen het huidige eerste elf-
tal. Vanaf 2 juni is het dan de beurt
aan de lagere elftallen, vanaf 11.00
uur 's morgens. Als uitsmijter staalhet jaarlijks d_mestoernooi op de
jubileumagenda. Ook dit evene-
ment begint 's morgens om 11.00
uur.

VV Mariarade uit Hoensbroek
viert op 11,12 en 13 mei met o.a. een
tentfeest het twaalf en en halfjarig
jubileum van de afdeling dames.
Vrijdag 11 mei vanaf 20.30 uur be-
gint de feestavond. Zondag 13 mei is
er gelegenheid tot feliciteren van
11.30 t/m 17.00 uur.

ENKHUIZEN - De Limburg-
se A en B-turnsters komen
zondag in Enkhuizen tijdens
de laatste Grand Prix-wed-
strijd in actie. Voor een aantal
turnsters is dit de laatste kans
zich te plaatsen voor de turnfï-
nales die op 19 mei in Den
Haag worden gehouden.

Turnweekeinde

" BOCHOLTZ - Naast het kam-
pioenschap in de afdeling hebben
de dames-adspirantenvan de Hand-
balvereniging Olympia uit Bocholtz
de titel kampioen yan Limburg ook
nog binnengesleept. In Blerick wer-
den Margraten .Stramproy en Bevo
Heidia verslagen.

K.a het teleurstellende wereldkam-
L°enschap zaalvoetbal van vorig
|3r, kreeg het zaalvoetbal prompt

6t de naweeën hiervan te maken.
je Veel clubs spelen te vaak op on-

tijdstippen, zeker als di-
t)iriSe verenigingen op hetzelfdeJ^stip hun competitieverplichtin-
| hebben. Vandaar dat de publie-
jj^.belangstellingalom tanende was.
j}1! ZVV Canton Reiss echter niet.

constateerde men gaandeweg
»6t seizoen zelfs een toename. „Lo-
vSch," aldus Beerendonk, „want als
s Prestaties levert, komen de men-

vanzelf wel kijken."

LANDGRAAF - Drie jaar ge-
leden fuseerden de volleybal-
verenigingen Geevers/P&P-
(Schaesberg) en Datak/SDO-
(Nieuwenhagen) tot Da-
tak/VCL. De Landgraafcombi-
natie gokte hoog, maar ver-
loor. Jaar na jaar moest op
sportief terrein prijsgegeven
worden. Dit seizoen degra-
deerden liefst drie teams in de
nationale competitie en ont-
snapte het damesteam van
coach Jo van Mill ternauwer-
nood aan terugkeer naar de
districtsklasse. Paradoxaal ten
opzichte van de prestatieve
malaise overheerst in de thuis-
haven Baneberg echter een
positief gevoel."

ch meent Smith dat het in de toe-
rist anders moet. Volgens hem is
Cf moeilijk om louter als zaalvoet-
y^vereniging te blijven bestaan.
«a°-daar dat er volgens hem naar
vJ1 structuur moet worden gezocht,
m"*afin èn een veld- èn een zaalvere-
*rSng Participeren, zoals dat onder
gelere bij Sportclub'2s het geval is.
t^Uh neemt volgend seizoen de

van manager bij SV Heerlen op
ijjj- Hij: „Daarom wordt er wat die
L speling betreft danook aan Heem-n gedacht."

(^avond recipiëert ZW Canton
Ij iss van half acht tot negen uur in

estaurant van sporthal De Va-
J '°euk. Lex Boerema, Willy Trags,
knn Frauenrath, Wiel Jacobs, Max
C^ette, Marcel Dirksen, Jetzefaustiaanse, Henk van de Kerkhof
Lc °ach Cor Foekens staan dan in
\ hiiddelpunt van de belangstel-

Terecht, want zij hebben im-
lfj de fel begeerde titel in de dis-tsklasse naar Heerlen gehaald.

9Datak/VCL had het afgelopen seizoenweinig reden om te jui-
chen. Toch blijft men in Landgraafpositief. Foto: FRANS RADE

Dames
Bij de dames begon hoofdtrainer
Jeu van Mill eveneens opnieuw met
een vrij jong team. Gehinderd door
een chronische schouderblessure
moest aanvoerster en gangmaakster
Linda Bloem het hele seizoen wer-
keloos toekijken. Een verzwakking

„We zijn weliswaar gedegradeerd,maar het afgelopen seizoen was
voor ons een verademing, in verge-
lijking met de jaren daarvoor." Met
die woorden vertolkt speler/trainer
Frans Crombach van de heren-
hoofdmacht de sfeer.Doelend op de
grote ommezwaai die een jaar gele-
den binnen Datak/VCL werd door-
gevoerd en voor behoorlijk wat zui-vere lucht zorgde.
Sjef Hanssen, hoofdcoördinator
technische zaken: „Destijds werd
primair gekozen vooi- zo hoog mo-
gelijk spelen, met all financiële con-
sequenties van dien. Een concept
dat niet bleek te werken en op een
teleurstelling is uitgelopen. In 1989
heeft het bestuur ingezien dat het

Het saneren van de uitgaven impli-
ceerde onder meer het vertrek van
een aantal 'vedetten. Frans Crom-
bach ging, met assistentie van
coach Wim Reinaerts aan de slag
met een jonge, relatief onervaren
groep. „Vooraf stond vast dat klas-
sebehoud een bijna onmogelijke
zaak zou worden. Die prognose
werd bewaarheid. Maar daartegen-
over staat dat er enorm veel speel-
plezier was. De spelers zijn naar el-
kaar toegegroeid, vormen een ho-
mogene, leergierige ploeg," aldus
Crombach. Coach Wim Reinaerts is
overtuigd dat Datak/VCL nu de
juistemarsroute is ingeslagen: „Het
feit dat iedereen ondanks de degra-
datie blijft, is een indicatie dat de
spelers geloven in een toekomstper-
spectief. Marco Moling neemt het
volgend seizoen de plaats is van ve-
teraan Theo Vlaar. Zonder druk van
bovenaf gaan we aan het werk om
binnen een jaarof twee, met een so-
lide basis, terug te kunnen keren
naar de eerste divisie.

Varseveld
In Varseveld houdt de KNGB
zondag de halvefinales voor A
en B-turners. De via plaat-
singswedstrijden tot deze hal-
ve finales doorgedrongen tur-
ners zijn afkomstig uit de ver-
enigingen Exelsior Schim-
mert, Olympia Roermond,
Eendracht Kerkrade, Patrick
Echt en Swentibold Sevenum.

dammen
met john van den borst

schaken
met michiel bunnik
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Van onze medewerker
TIBERT LAGARDE

sport

het weer tijd was voor een remiseaan-
bod; er volgde letterlijk: „Ik doe nu
(16-20) en bied remise aan." Met het
oog op de moeilijkheidsgraad van de
stelling en de stand van de klok, vier
minuten voor de rest van de zetten
(Clerc had zelf nog maar twee minu-
ten), ging Jansen aceoord. Daar had
hij goed aan gedaan, want na het on-
dertekenen van de notatiebiljetten
bleek na een korte analyse dat Clerc
op het momentvan het vredesvoorstel
gewonnen staat. De hoofdvariant: 41... 15-20! 42. 39-33 3-8 43. 22-17 12x21 44.
27-22 13-18!! 45. 22x2 21-27! 46. 32x21
23x41 47. 34x14 20x9 48. 2x30 25x34 49.
25x34 40x29 50. 16x27 en wit is kans-
loos. En ook na 41. .. 15-20 42. 39-33 3-8
43. 35-30 24x44 44. 33x15 verliest wit:
44. .. 44-49! 45. 15-10 Wat anders? 45. ..
13-18! en nu ofwel 46. 22x24 49-40 47.
28x19 40x4+ ofwel 46. 22x2 49-35 47.
2x24 35x17! 48. 10-4 17-21! eveneens
met winst voor zwart.
Ik denk dat het feit dat Clerc zó dicht
bij de, zij het analytische, winst was te-
gen een haast onverslaanbare speler
als Jansen, hem het nodige zelfver-
trouwen teruggaf. Het weifelachtige
was na dit voorval uit zijn spel. Hij
won drie partijen achter elkaar en
werd uiteindelijk onbedreigd voor de
vijfde keer in zijn loopbaankampioen
van Nederland.
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	Op de in aanbouw zijnde replica van de 'Amsterdam' van de Verenigde Oostindische Compagnie, werden gisteren de masten geplaatst. Met behulp van een kraan werd de grote mast met het kraaienest aan boord gehesen. Deze mast meet 28 meter en weegt zon 8.5 ton. Op de voorgrond wachten de fokke- en de bezaanmast op hun beurt om te worden geplaatst. De masten zijn vervaardigd van Oregon-pine, een houtsoort verwant aan grenen.


