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Invallen in Brunssum, Hoensbroek en Doenrade

Bouwfirma verdacht
van enorme fraude

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De politie heeft
gisteren de administratievan een
bouwbedrijf in Brunssum in be-
slag genomen en een ex-directri-ce, de 22-jarigeL. uit Brunssum,op verdenking van fraude aange-
houden.

totale schade, die door de
traude is ontstaan, wordt geschat
°P ruim een miljoen gulden. Deaannemer van het bouwbedrijfzou de afgelopen jaren opdrach-ten hebben uitgevoerd waarbijn. veelvuldig gebruik maaktevan zwartwerkers. De meestebouwvakkers, die bij het bedrijf

in dienst waren, kregen ook al
een uitkering van de Sociale
Dienst in hun woonplaats. De
Brunssumse werkgever heeft al
die tijd geen sociale premies en
loonbelastingafgedragen.
Met een team van ruim dertig op-
sporingsambtenaren van de ge-

meentepolitie Brunssum, de
rijkspolitie Schinnen, de FIOD
(Fiscale Inlichtingen- en Opspo-
ringsdienst), het Sociaal Fonds
Bouwnijverheid (SFB) en de so-
ciale recherche van Brunssum
werden invallen gedaan in vijf
panden, waarvan drie in Bruns-

sum, één in Hoensbroek en één
in Doenrade- Daarbij was ook de
rechter-commissaris aanwezig.

De actie was het gevolg van een
routinecontrole door het SFB.
Hoeveel zwartwerkers het be-
drijfin dienst had, wilde de poli-
tie in verband met het onderzoek
niet zeggen. Ook de naam van
het bedrijf wordt voorlopig ge-
heim gehouden.
De politie in Brunssum verwacht
de komende dagen nog meer
aanhoudingen.

De werknemers van het bedrijf
lopen de kans op een veroorde-
ling wegens steunfraude.

Libregts
verliest

kort geding
Van onze sportredactie

UTRECHT - Thijs Libregts
wtg _^an de zomer niet naar het
ir, jfldkamPioenschap voetbal
!" Uthë- althans niet als coachvan het Nederlands elftal. De
president van de rechtbank te

mr. l. Schumann,ces gistermiddag in kort ge-
ilL gde eis van de door de spe-s niet langer gewenste en op
«on-actief gestelde bondscoach„ * omdat het in ernstige mate
sen hekt aan vertrouwen tus-
V«i men de spelersgroep,
volgens mr. Schumann is er*en onwerkbare en onhoudba-
KNvoatle ontstaan, die voor de

? B voldoende was om tot
van. de bondscoach2.Ver te gaan.e rechter hield voor Libregts

open, bij de
stoVr 0p een fikse schadeloos-i-eiung aan te dringen Mr
Jjentink kondigde dan ook aanoor een dergelijke claim naar
£«f kantonrechter te gaan, tenzij
KNVDdaa^ een voorstel van de
ligt dienaangaande op tafel

_ &e verder pagina 15

het weer

PERIODENüa^aal wordt het weer be-bi_fj 1 door een nogedrukge-
Dit ten zuiden van ons land.« hoog zorgt voor rustig
ent; de midda& kunnen er«Kele stapelwolken ontstaan,

dezezullen het buiensta-"»«m niet bereiken. De mid-
er iemperatuur lo°Pt °P tot 9«aden en de wind is zwak tot«atig uit westelijke richting.Romende nacht daalt het"W!k tot ongeveer -1 graden.

t_.°°£ informatie be-treffende het weer in Limburekunt u bellen 06-91122346
VANDAAG:
*onop: 07.07 onder: 20.19"naanop: 15.20 onder: 05_30

Morgen
*onop: 07.05 onder: 20.21
"naanop: 16.36 onder: 05.44

Dilemma
Toch heeft iedereen ook begrip voor
het dilemma waar de vorst voor
stond. Als diepgelovig katholiek
kon hij het niet met zijn geweten in
overeenstemming brengen om de
abortuswet, die gedurende de eerste
twaalf weken zwangerschapsonder-
breking vrijlaat, te tekenen zoals de
Grondwet dat voorschrijft. In de
Belgische politiek zijn al stemmen
opgegaan om de Grondwet zo te
wijzigen, dat de handtekening van
de koning niet meer nodig is. Libe-
ralen en socialisten zijn daarvoor.

Al eerder gingen geruchten dat

Boudewijn, die een zeer gelovig ka-
tholiek is, moeite had met de wet,
maar niemand dachtna vorige week
dat hij zou weigeren hem te onder-
tekenen. Minister van Justitie Mel-
chior Wathelet, een christen-demo-
craat, wilde riat ondankszijn bezwa-
ren wel.

Oplossing
Vrijdagmorgen, de dag na de stem-
ming, liet Boudewijn aan Martens
weten de wet niet te kunnen teke-
nen. Maar omdat hij 'de werking
van de democratie niet in gevaar
wilde brengen', vroeg hij een juridi-
sche oplossing te zoeken. Met be-
hulp van staatsrechtgeleerden is
daar in het diepste geheim naar ge-
zocht. Martens vroeg de koning
eerst nog, vergeefs, om op zijn
standpunt terug te komen. Daarna
riep hij dinsdagavond laat eerst zijn
vijfvice-premiers en later het voltal-
lige kabinet bijeen. Dat besloot, na
overleg met de politieke leiders van
de regeringspartijen (christen-de-
mocraten en socialisten uit Vlaan-
deren en Wallonië en de Vlaamse
Volksunie), een beroep te doeti op
artikel 82 van de Grondwet.

Dat spreekt over 'de onmogelijk-
heid van de Koning om te regeren',
waarna hei kabinet de macht over-
neemt tot het parlement een regent
benoemt. Het kabinet kondigde
daarna formeel de abortuswet af.
Nu tekenden echter alle zeventien
ministers, inclusief de christende-
mocratische, die vorige week nog
tegen de abortuswet hadden ge-
stemd.

# Zie ook pagina 3

Steeds meer
opstandige
gevangenen
capituleren

MANCHESTER - Het aantal op-standige gedetineerden in de Stan-geways-gevangenis te ManchesterSlonken tot dertig. Vier dagenna het begin van het grootste gevan-gemsoproer in de Britse geschiede-
nis gaven zich gisteren opnieuw en-kele tientallenrebellen over

£c ëfvangemsdirectie leek gisterendicht bij haar doel te zijn gekomenom het oproer vreedzaam te beëin-digen.

De geruchten over een aanzienlijkaantal doden werden gisteren ver-
sterkt door uitlatingen van gedeti-
neerden die zich de afgelopen da-
gen gewonnen hebben gegeven.
Hun vaak verwarrende en tegen-
strijdige verhalen gewaagden van
onbeschrijfelijke wreedheden. Ge-
vangenisdirecteur O'Friel sprak van
een 'explosie van kwaad' en een 'or-
gie van geweld. De directeur sloot
niet uit dat er binnen de gevange-
nismuren talloze lijken liggen.

Boudewijnweigert abortuswet te tekenen

België anderhalve
dag zonder koning

Van onze correspondent

BRUSSEL - België zit sinds dinsdagnacht tijdelijk zonder
staatshoofd. Het kabinet-Martens ontzette koning Boudewijn
uit de regeermacht, nadat de 59-jarige vorst had geweigerd de
vorige week door het parlement aanvaarde, nieuwe abortuswet
te tekenen. Hij kon dat niet in overeenstemming brengen met
zijn geweten. De crisis is waarschijnlijk maar van korte duur.
Vanmiddag komen de beide Kamers van het parlement in een
spoedvergadering bijeen en zal koning Boudewijn vrijwel ze-
ker zijn bevoegdheden terugkrijgen. Tot die tijd neemt het ka-
binet de (overigens beperkte) koninklijke regeermacht volle-
dig over.

In België is verbaasd gereageerd op
het optreden van Boudewijn én dat
van het kabinet-Martens. Er is veel
kritiek omdat Boudewijn zijn per-
soonlijke opvattingen heeft ver-
mengd met zijn staatsrechtelijke
functie. De koning moet de demo-
cratische besluiten van het parle-
ment uitvoeren, is de algemene me-
ning.

De socialistische partijvoorzitter
Frank Van den Broucke zei dat de
koning onjuist heeft gehandeld
door zijn privé-opvatting te laten
prevaleren. Volgens de liberale
PW heeft devorst recht opzijn me-
ning, maar mag hij de democrati-
sche besluitvorming niet hinderen.
De gekozen methode noemen de li-
beralen 'onwettig.

De christendemocratische partij-
voorzitter Herman van Rompuy
wees er echter op dat de koning
zorgvuldig heeft gehandeld door
Martens te vragen een juridische
oplossing te zoeken en zich daarna
bij de gekozen methode schriftelijk
neer te leggen. De CVP is, net als de
vorst, fel tegen de abortuswet, maar
vond de gekozen methode onver-
mijdelijk om een crisis te voorko-
men.

"KONING BOUDEWIJN
...privé-opvatting...
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Limburgs
oudste

overleden
BOCHOLTZ - Limburgs oudste in-
woonster, mevrouw Greetje Mer-
kelbach-Essers uit Bocholtz, is dins-
dag in het bejaardencentrum aldaar
op 103-jarige leeftijd overleden. Op
10 juli zou zij 104 jaar worden. Zij
verbleef al tien jaar in het bejaar-
dencentrum. Zaterdag vindt na een
requiemdienst om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere de begrafenis in Bocholtz
plaats.

" Greetje Merkelbach-Essers

Adj. -hoofdredacteur
legt functie neer

HEERLEN - De adjunct-hoofdre-
dacteur van het Limburgs Dagblad,
Jos van Wersch (37), heeft gisteren
om persoonlijke redenen zijn func-
tie neergelegd.

Genscher:
volgend jaar
hereniging

WASHINGTON - Oost- en West-
Duitsland zullen volgend jaar her-
enigd worden. Dat zei de Westduit-
se minister Genscher (Buitenlandse
Zaken) gisteren na afloop van be-
sprekingen in Washington met pre-
sident Bush. De gesprekken gingen
onder meer over de verkiezingen in
Oost-Duitsland, Litouwen en het
bezoek van de Russische minister
Sjevardnadze (Buitenlandse Zaken)
aan Washington, dat momenteel
gaande is. Genscher zei te verwach-
ten, dat volgende week al de vor-
ming van een Oostduitse regering
een feit zal zijn. „Wij willen dan zo
spoedig mogelijk met de Oostduit-
sers praten over economische, mo-
netaire en sociale samenwerking,"
zo zei hij.

Litouwse
president
beschimpt

VILNIUS - In de Litouwse hoofd-
stad Vilnius hebben ongeveer vijf- a
zesduizend tegenstanders van de
onafhankelijkheid van Litouwen
gisteren een demonstratie gehou-
den in de buurt van het parlement.
De betogers gaven daarmee gehoor
aan een oproep in pamfletten die
eerder door een legerhelikopter wa-
ren verspreid en waaronder de
naam stond van het „Comité van
Sovjetburgers van Litouwen".

De Litouwse president Landsbergis
en premier Prunskiene werden per-
soonlijk aangevallen. „Landsbergis
eruit" werd er onder applaus geroe-
pen. Mensen haddenvlaggenvan de
Sovjetunie, maar ook dievan Litou-

wen en andere republieken bij zich

De Litouwse nationalistischebewe-
ging Sajudis verzette een tevens
voor gisteren geplande demonstra-
tie naar zaterdag om incidenten te
vermijden.

De ontmoeting in Moskou tussen

een Litouwse regeringsdelegatie en
Aleksandr Jakovlev, lid van Gor-
batsjovs raad van persoonlijke advi-
seurs, werd gisteren door een
woordvoerder van het Sovjetminis-
terie van buitenlandse zaken om-
schreven als een „zeer belangrijke
etappe" en als een „positieve" ge-
beurtenis.

De woordvoerder van het ministe-
rie, Joeri Gremitskich, verklaarde
ook dat de dialoog nog steeds
„wordt voortgezet op verscheidene
niveaus, officieel en semi-officieel.
De methode doet er weinig toe, be-
langrijk is dat iedereen begrijpt met
welk doel in het achterhoofd wij
discussiëren."

" Een cameraman van de Litouwse televisie raakte gewond toen betogers een platform omver
wierpen. Ook kwam het tot handgemeen met jongeren die pro-onafhankelijkheidsleuzen riepen.
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KERERADE- vr. 6/4: Operettevereniging Orpheus
brengt 'Der Bettelstudent'.
- za. 7/4: Afscheidsconcert Willy
Schobben. Kon. Kerkraads Mannen-
koor St. Lambertus. (Rodahal).
- za. 7/4: Cabaret 'Veer en Vief met
Gein Gezich.- zo. 8/4: Kamerconcert doorConcerto
Limbourg.
- wo. 11/4: Passieconcert door Lim-
burgs Concertkoor.

SITTARD
- za. 7/4: Musical 'West Side Story' van
Bernstein door koninklijk Ballet van
Vlaanderen.- zo. 8/4: Lente-Concert door Philhar-
monie Sittard en Harmonie St. Jozef.- di. 10/4: 'Mare Nostrum', familie-
voorstelling door het Folkloristisch
Danstheater. (19.00 uur).
- wo. 11/4: LSO 0.1.v. Mas Conce met
werken van Handel, Mozart en Dvo-
rak.

ROERMOND:
- za. 7/4: Passieconcert door Toon-
kunst Oratoriumkoor Roermond.- zo. 8/4: Tango Orkest Piceni. (14.30
uur).
- ma. 9/4: Kamermuziekavond met het
Residentie Kamermuziek Ensemble.- di. 10/4: Toneelgroep De Appel
brengt 'Prinsvan Homburg' van Hein-
rich van Kleist.

MAASTRICHT:- do. 5/4: 'De Leeuw heeft voor ieder
iets. Showprogramma met Paul de
Leeuw.
- vr. 6/4: Dansgroep 'Reflex.- vr. 6/4 en za. 7/4: Toneelvereniging
'Mise en Scène' brengt het toneelspel
'Geen geheimen meer. (Theatercafé,
aanvang 23.00 uur).- za. 7/4: 'Zondagskinderen' komedie
met John Kraaykamp en Simone
Rooskens.
- zo. 8/4: Koffieconcert met Roeland
Duijne (cello) en Sander Sitting (pia-
no). (Redoutezaal, 12.30 uur).- zo. 8/4: De opera 'La Finta Giardinie-
ra', een jeugdwerk van W.A. Mozart,
gebracht door Opera Forum Jong.
- di. 10/4: Peter Faber en Olga Zuider-
hoek in 'Eéen nacht ijs' van Terrence
McNally.- wo. 11/4: Lunchconcert met Lex
Eisenhardt en Hans Bredenbeek, gi-
taar. (12.30 uur).- wo. 11/4: Toneelgroep De Appel
brengt 'Prins van Homburg' van Hein-
rich von Kleist.
Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

" Scène uit Vrijdag van Hugo Claus, in Heerlen gespeeld door Toneelgroep Amsterdam.

kunst
in de theaters

HEERLEN:- vr. 6/4: Koninklijk Ballet van Vlaan-
deren met 'West Side Story' van Bern-
stein.- zo. 8/4: Circus Square Jazzband.
(Foyer Kleine Zaal, 12.00 uur).
- zo. 8/4: 'Het Land van Stil', ballet-
sprookje door leerlingenvan Monique
Brekelmans. (14.30 uur).
- ma. 9/4: Toneelgroep Amsterdam
met 'Vrijdag' van Hugo Claus.

Vanavond slotconcert cursus twintigste eeuwse kamermuziek

Henri Pousseur centraal
in conservatoriumproject

door jos frusch
MAASTRICHT - Ter afsluiting
van het driedaags project
'Henri Pousseur in Maastricht'
wordt vanavond een concert
gegeven op het Intro-podium
in de Maastrichtse Muziek-
school. De deelnemers aan dit
door het conservatorium geor-
ganiseerde project hebben
twee dagen lang 0.1.v. de Belgi-
sche componist enkele van
zijn composities ingestudeerd,
die vanavond zullen worden
uitgevoerd. Het concert begint
om 20.30 uur.
Naast verbreding en verdieping van
internationale(Euregionale) contac-
ten richt het Maastrichts muziekin-
stituut de laatste tijd steeds meer de
aandacht op muziek van deze eeuw,
die lange tijd een stiefmoederlijke
behandeling kreeg toebedeeld. In
het schooljaar 1989/1990 heeft dat
geresulteerd in een cursus twintig-
ste eeuwse kamermuziek voor stu-
denten in de laatste fase van hun op-
leiding. Representatieve werken
van o.a. Schönberg, Stravinsky,
Detlefsen, Berio, Yung, Kagel, Gee-
len en Samama werden ingestu-
deerd en uitgevoerd 0.1.v. de docen-
ten Tonie Ehlen, René Gulikers,
Pieter Jansen, Robert Szreder en
Lieuwe Visser, terwijl Harrie van
den Eisen voor de analytische on-
derbouwing zorgde. Het tweede ge-
deelte van deze cursus bestaat uit
het eindproject rondom Pousseur,
dat vanavond wordt afgesloten.

Aan projectleider JohnSlangen, do-
cent theorie en compositie aan het
Maastrichts conservatorium, de
vraag waarom werd gekozen voor
de Luikse toonkunstenaar? „Pous-
seur is een componist die nauw ver-
bonden is met datgene wat in Euro-
pa op compositorisch gebied ge-
beurt. Hij is éen ervaren componist
met een groot oeuvre, zeker ook op
het gebied van de kamermuziek, zo-
dat iedere projectdeelnemer muziek
van hem kan uitvoeren. Bovendien
woont hij dichtbij Maastricht, dat is
voor ons een gelukkige bijkomstig-
heid."

Henri Pousseur, in 1929 in Malmédy

geboren, was elf jaar lang direkteur
van het conservatorium van Luik.
In die functie was hij op pedago-
gisch gebied intensief met kamer-
muziek bezig. Gezien dit specialis-
me is hij de geknipte man voor het
eindproject van het Maastrichts
conservatorium. „Ik heb de kamer-
muziek een centrale plaats probe-
ren te geven in de muzikale opvoe-
ding", aldus de componist. „Veel
muziek heb ik specifiek voor peda-
gogische doeleinden geschreven en
daarbij ook collega-pedagogen stof
aangeleverd."
Pousseur maakt in zijn muziek veel-
vuldig gebruik van zgn. 'mobiele' of
'open vormen', waarin de musici
zich op het gebied van de precieze
uitvoering vele vrijheden kunnen
(moeten) permiteren, omdat de mu-
ziek niet exact is uitgeschreven.
Pousseur heeft de afgelopen twee
dagen met de cursisten speciaal
hieraan gewerkt. „Van voorzeggen

hoe het moet is echter geen enkele
sprake geweest", benadrukt de
componist, die ook enkele boeken
op kritisch en theoretisch gebied op
zijn naam heeft staan. „Ik heb alleen
als een soort collega mijn inbreng
gehad, hen gestuurd en zaken dui-
delijk gemaakt. Maar de studenten
zullen het zelf moeten doenen mee-
voelen wat ik bedoeld heb."

Onder twintigste eeuwse muziek
verstaat Pousseur muziek van de
laatste decennia. „Maar", voegt hij
er snel aan toe, „er is geen toekomst
zonder verleden. In de vijftiger ja-
ren werd alleen muziek gecompo-
neerd, die alles afwees wat het ver-
leden heeft voortgebracht. Inmid-
dels is die verbinding met de tradi-
tie weer hersteld. Ik heb zelf een
grammatica ontwikkeld, die het
mogelijk maakt het hele gebied te
bewandelen tussen Gregoriaans en
Webern. Het is mijn ideaal muziek

te componeren, waarin de vernieu-
wingen van de moderne muziekes-
thetiek behouden blijven, maar die
tevens meer communicabel is en
dus gemakkelijker te doorgron-
den." Pousseur probeert dit ideaal
te bereiken door de melodie weer in
het compositieproces te betrekken
en door de volledige gelijkwaardig-
heid van de individuele tonen -vooral in de muziek van Webern
aantoonbaar - over te dragen op
grotere zelfstandige klankblokken.

Hoe dat precies klinkt kan van-
avond worden beluisterd op het In-
tro-podium, wanneer de vierender-
tig cursisten in diverse bezettingen
de volgende werken zullen uitvoe-
ren: Madrigal 111, Trois Chants Sa-
crés, Deuxième vue sur les jardins
interdits, Grande Chronique Cani-
ne,Echos devotre Faust, Mnemosy-
ne I, Mnemosyne Ilb en Mnemosy-
ne II variabel.

"De Luikse
toonkunstenaar
Henri Pousseur.
Foto:
WIDDERSHOVEN

Oratorium Paulus in
Roermondse Oranjerie

HEERLEN - Het komende
Paasfeest werpt ook dit jaar in
de Limburgse muziekwereld
zijn schaduw vooruit. De koren,
die zich in onze contreien wat
nadrukkelijker wensen te mani-
festeren, maken in deze periode
van de gelegenheid gebruik,
zich met een belangrijk koor-
werk uit de muziekliteratuur
aan een groot publiek te presen-
teren.

Zo ook het Toonkunst-orato-
riumkoor Roermond, dat ko-
mende zaterdag in de Oranjerie
van Roermond het oratorium
Paulus van Mendelssohn zal uit-
voeren, bijgestaan door een
viertal solisten en begeleid door
het Orchester der Kölner Kam-
mermusik. De muzikale leiding
berust bij Jan Hupperts.

Het oratorium Paulus is een
'muzikaal monument' uit de ne-
gentiende eeuw, zoals Bachs
Mattheuspassie dat is uit de Ba-

rokperiode. De rijke nalaten-
schap van Bach en Handel heb-
ben overigens als inspiratiebron
gediend voor Mendelssohn, die
met de eigentijdse romantische
muzikale middelen een impo-
sant werk heeft gecomponeerd
vol melodische rijkdom, ingeto-
gen koralen en indrukwekken-
de koren.

Om deze compositie in al zijn
luister te 'laten weerklinken
heeft het Roermonds koor zich
verzekerd van de medewerking
van een aantal zangers uit Breda
en Tilburg.

De volgende internationale so-
listencast zal aan Paulus zijn
medewerking verlenen: de
Maastrichtse sopraan Adrienne
Coenegracht, de Hongaarse alt
Ibolya Palatinus, de Canadese
tenor Arthur Friesen en de bas
Ira Spaulding uit New Vork. Or-
ganist is Gerard Sars. Het con-
cert begint om 20.00 uur.

Hamlappen met mandarijntjes
Benodigdheden voor 4 personen:
500 g hamlappen, peper & zout, bo-
ter, 2V_ dl water, ruim lA bouillon-
blokje of 2 tl bouillonpoeder, 3 el na-
tuurazijn, suiker, 2 mandarijntjes of
klein blik hele partjes mandarijnen,
maïzena of aardappelmeel.
Indien u geen liefhebber bent van
deze combinatie zoet-zuur met

vlees, stoof het vlees dan gewoon
gaar, kruid het wat extra pittig en
voeg als laatste de bouillon en de
partjes mandarijn toe.

Snijd de hamlappen in blokjes van
ca. 2 cm en kruid met zout en peper.
Bak het vlees rondom aan in de hete
boter. Draai de hittebron lager en
laat het vlees een minuut of tien sto-
ven. Breng het water met de bouil-
lon en azijn aan de kook en daarna
op smaak met suiker. Schenk de

zoetzure bouillon bij het vlees. Maak
de mandarijnen schoon en verdeel
ze in partjes. Laat de mandarijnen in
blik goed uitlekken. Voeg ze dan toe
aan het vlees en laat enkele minuten
goed doorwarmen. Maak indien no-
dig maïzena of aardappelmeel aan
en bind de saus tot de gewenste dik-
te. Serveer hierbij bij voorkeur rijst
en als groente bijvoorbeeld peultjes
(diepvries) of sperziebonen.

hub meijer

verder in...

VAALS - In het museum 'de Ko-
permolen', Van Clermontplein 11
te Vaals, vindt zondag 8 april om
20.00 uur een concert plaats van
het kamermuziekensemble Heli-
con olv Rien Rats. Het ensemble
bestaat uit elf vaste leden, die
werkzaam zijn in Nederlandse
en/of Duitse orkesten en als do-
cent verbonden zijn aan diverse
conservatoria en muziekscholen.
Op het programma van komende
zondag staan werken van Haydn,
Mozart, Andriessen, Debussy en
R. Strauss. f

HOENSBROEK - Zondag 8 april
zijn twee kamermusici te gast in
Kasteel Hoensbroek. Gerda Lom-
baerts, mezzo sopraan en Yves
Storms, gitarist zullen dan werk
ten gehore brengen van Schubert,
Brahms, Duarte, Albeniz, Lorca
en de Falla. Het programma wordt
gebracht in de groene kamer van
het Slotgebouw om 16.00 uur.

MAASTRICHT - In het Gene-
raalshuis, zaal Het Vervolg, Vrijt-
hof 47a speelt Het Vervolg op za-
terdag 7 april om 19.30 uur en zon-
dag 8 april om 14.30 uur de fami-
lievoorstelling 'De Draak' van
Jewgeni Schwartz.

LIMBRICHT - In de sfeervolle
entourage van Kasteel Limbricht
geeft het Symphonie-orkest van
de Heerlense muziekschool zon-
dag 8 april om 16.00 uur een con-
cert. Op het programma staan
naast klassieke werken van Vival-
di en Stamitz ook enkele heden-

daagse composities van Hans ?■
Keuning en Tera deMarez Oyens. —
LANDGRAAF - In de dekenale!
Petrus & Pauluskerk in Schaes-
berg wordt aanstaande zondag'
avond om 20.30 uur een concert
gegeven door het koor van de [
Stichting Muziekdramatische
Produkties Limburg en het Land'
graafse Symphonie Orkest. On
der leiding van Harry Dicteren
wordt een uitvoering gegeven van
de Messa Di Gloria van Pietro
Mascagni.
Aan het concert werken ook enke
le solisten mee, waaronder de te
nor Marcel Arpots en de violiste
Ria Theunissen.

MAASTRICHT - Vanavond, mor
gen en overmorgen speelt Toneel-
groep Artisjok in het Loss Thea
ter 'De miraculeuze come-back
van Mea L. Loman' van Guu'
Vleugel en Ton Vorstenbosch, on-
der regie van Marjolein Algera
Een satirisch melodrama met ko-
mische noten waarin het schok-
kend is te zien hoe een aardige
vrouw als Mea Loman over lijken
gaat om chansons te kunnen zin-
gen voor bejaarden.

SITTARD - In het Theater 'Klein
Carré', Leyenbroekerweg 138, stu-
deert Han Hos uit Heerlen op 'april af voor de LFA-regiecursuS
met 'In wankel evenwicht' van
Edward Albee, gespeeld door to-
neelvereniging Ardalion ui'
Hoensbroek.
Aanvang 20.15 uur.

LUIK - Komende zaterdag word1om 20.00 uur in theater Royal te L
Luik een uniek concert gegeven
waarop drie werken worden uitge
voerd van componist Francis Pon
lenc en schrijver Jean CocteaU;
Stabat Mater, La Voix Humaine
en la Dame de Monte Carlo. He1 I
Orkest van de Luikse oper» I
wordt geleid door Gerhard SpC' ly
ken, André Nève en Roger Rossel vj
Solistische medewerking word' g(
verleend doorAnnick Van de Walelc
le, Anne-Marie Blanzat en Mad)' h,
Mesplé. hi

Oplossing van gisteren

1 A; 2 ar; 3 dar; 4 aard; 5 baard; 6 beraad;
aardbei; 8 dierbaar; 9 baardgier.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. grondsoort; 4. klipgeit; 8.
niet bevestigd; 10. loterijbriefje; 11. vol-
tooid; 12. aanwijzend vnw.; 14. vogelpro-
dukt; 15. stekel; 17. metalen staaf; 19.
bloeiwijze; 21. hoofddeksel; 22. man-
netjesbij; 23. dakbedekking; 25. licht bran-
dend mengsel; 27. vertrek bij een hard-
loopwedstrijd; 30. hoewel; 32. bijbelse
naam; 33. lidwoord; 34. snel; 36. geboden
bedrag; 37. schrijftrant; 38. tijding.

Verticaal: 1. gereed; 2. roem; 3. toCL c
boom; 5. oude lengtemaat; 6. afgemat;' 1
mannelijk rund; 9. schaakfiguur; 12. fly
zieknoot; 13. bijwoord; 15. Europese $\'
16. voorzetsel; 18. familielid; 20. bontfl
kleurde papegaai; 23. kleur; 24. talent; *»
leersoort; 28. voorzetsel; 29. dwarse, "aan een mast; 31. lang, dun en smal stu 'hout; 33. te weinig vocht hebbend; 35. W
dingstuk v.e. monnik; 36. uitroep.
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Savisaarnieuwe
premier Estland

SK9U ~De 39-jarige Edgar Sa-
Sn. ar is °"e nieuwe premier van de
lem epubliek Estland. Het par-
heeft 1VVan de Baltische republiek
heeft k

m dinsdaS benoemd, zo
'ge het Sovjet-persbureau Tass

het'ISaar' de eniSe kandidaat voor
„p! Premierschap, werd tijdens een
t-e,fln2e stemming gekozen met 54
Volt r stemmen, zo liet het Estse
mie nt weten. De nieuwe pre-
denH 1S mstoricus en een van de lei-
tï&oh .personen in Estse nationalis-
den knnSen- De afgelopen maan-
soi? W»as hiJ minister van Economi-Lne Zaken in Estland.

een Estse Parlement heeft tevensn verklaring aangenomen waarin
Sg wordtbetuigd aan de Litouw-
en,. ,lnSvoor haar streven naar on-'nankelijkheid, aldus Tass.

Peres zegt
’regering voor

vrede’ te
kunnen vormen
Sh^ALFM-De tóder van de Is-
PereTï,6 Arbeiderspartij, Shimon
een v " gieren gezegd dat hij
men „genng voor vrede' kan vor-
VolrL 1J._zei voor zon regering overW_?,e steun in het parlement te
zocht611 beschikken en heeft ver-
Vanhol^ een buitengewone zitting
f"-esent e?enSSet °m k&Unet te

ee^ersSTi6 tegenover verslag-
voor elAviv te zeggen hoe de
ment Jn regering benodigde parle-h.Tn~^e. meerderheid eruit ziet. Tot
set ,?e- ljken 60 leden van deKnes-der^°Ieen regering met de Arbei-daar? J en 60 Parlementariërsbna£egerV De Politieke situatieI lenril i°,nduidelijk omdat verschil-| 'ac kleine partijen ontkennen dat

'f>ar^n regeri ng met de Arbeiders-, partij zullen steunen., -Een uur geleden heb ik de presi-

' mente? de voorzitter van het parle-Sj t^n hun van mijn voor-nenen verteld op zo kort mogelijke£rmyn een regering voor vrede tePresenteren," aldus de leidervan de&tddatPh2tiJ- P?reS zei dat S«acht dat het parlement mogeliik>dag zijn paasreces zal onderbreken" over znn regering te "tem-

Prikkels
De kern van document is de inzet
van 'regulerende heffingen. Dat
zijn financiële prikkels om milieu-
vriendelijk gedrag mee af te dwin-
gen. Minister Alders ziet heffingen
op produkten die het milieu belas-
ten als het gereedschap voor een
'flexibel en doelmatig' milieubeleid.
In het concept worden echter geen
algemene richtlijnen genoemd voor
de inzet van regulerende heffingen.
Alders wil dat 'van geval tot geval'
bekijken.
De bewindsman houdt vast aan zijn
eerder gedane uitspraken dat hef-
fingen niet ten koste mogen gaan
van de collectieve lastendruk, zo
wordt op het departement beklem-
toond. Omdat de financiële invul-
ling nog ontbreekt en het overleg
nog tot forse bijstellingen kan lei-
den, doethet departement er verder
het zwijgen toe.

Voor de uitvoering van het NMP-
plus is in het regeerakkoord 450 mil-
joen structureel in 1994 gereser-
veerd. De besteding van dat geld is
eveneens in het regeerakkoord vast-
gelegd. Een belangrijke pijlervormt
het terugdringen van de uitstoot
van kooldioxyde (CO-2) met jaar-
lijks twee procent, om de langzame
opwarmingvan de aarde tot staan te
brengen. De andere speerpunten
die in het NMP-Plus nader uitge-
werkt zouden worden, zijn de verzu-
ring (door het verkeer en de land-
bouw) en de afvalproblematiek.

Het NMP-Plus bevat geen aanscher-
pingenvan devoornemens zoals die
in het regeerakkoord zijn vastge-
legd. De bewindsman vindt dat het
NMP-plus het gereedschap moet
bevatten om het milieubeleid mee
van de grond te krijgen. Onderdeel
daarvan is de introductie van meer-
dere soorten financiële prikkels om
milieuvriendelijk gedrag af te dwin-
gen. Met name 'retoursystemen', of-
wel de invoering van statiegeld en
de verstrekking van subsidies wor-
den daarbij genoemd. De reguleren-
de heffingen vormen daar een aan-
vulling op.

Scepsis
Bij CDA en PvdA bestaat scepsis
ten aanzien van regulerende heffin-
gen, omdat daarmee nog in geen en-
kel land ervaring is opgedaan. Bo-
vendien is men bevreesd voor nade-
lige effecten op de collectieve lasten
die volgens het regeerakkoord on-
der geen beding mogen stijgen.

CDU-voorzitter De Maizièreformateur
Grote coalitie in

DDR vrijwel rond
Van onze correspondent

OÖST-BERLIJN - De grote coalitie
in de DDR van 'Alliantie voor Duits-
land', SPD en liberalen is vrijwel
rond. Vandaag zal de CDU-voorzit-
ter Lothar de Maizière door de nieu-
we Volkskammer tot formateur
worden benoemd. Verwacht wordt
dat hij op 11 april bij de volgende
zitting van het parlement zijn 24 le-
dentellende ministersploeg zal pre-
senteren.
De waarnemend SPD-voorzitter
Markus Meckel wordt vermoedelijk
vice-premier en minister van Bui-
tenlandse Zaken. Gisteravond wer-
den de laatste hindernissen voor
een grote coalitie van CDU, Demo-
cratische Doorbraak, DSU, libera-
len en SPD uit de weg geruimd.

Stroomversnelling
De slepende onderhandelingen wa-
ren in een stroomversnelling ge-
raakt nadat deSPD-fractie tegen de
wil van het partijbestuur, het verzet
tegen de deelname van de rechtse
Alliantie-partner DSU had opgege-
ven. Het besluit om regeringsver-
antwoordelijkheid te dragen, werd
mede bepaald door de algemene
verontwaardiging over het voorstel
van deWestduitse centrale bank om
de invoering van de D-mark inde
DDR in principe tegen een koers
van twee Oostmarken tegen één
Westmark te laten plaatsvinden.

Alle Oostduitse partijen verlangen
dat er een einde komt aan het gehar-
rewar over de monetaire integratie
met West-Duitsland. Zij willen zich
sterk maken voor een totaal con-
cept.

Over ministersposten zwegen de
vijf coalitiepartijen gisteren nog,
maar naar in Oost-Berlijn verluidde,
worden geen onoverkomelijke hin-
dernissen verwacht, zodat de nieu-
we regering waarschijnlijk nog voor
Pasen haarwerkkan beginnen. Pro-
grammatisch zijn de partijen de
laatste dagen nader tot elkaar geko-
men, waarbij de algemene eis van
een wisselkoers 1 op 1 een effectief
bindmiddel is gebleken.

Grondwet
Premier Martensv heeft zich daar
slim uit gered. Hij moest er wel de
Grondwet op een bijzondere manier
voor manipuleren, maar dat wordt
hem nu in het belang van de natie
vergeven. Door de politici tenmin-

ste, niet door de staatsrechtgeleer-
den.
Er vallen nogal wat bedenkingen te
maken bij het optreden van zowel
Boudewijn als Martens en zijn kabi-
net. Volgens de deskundigen die
gisteren de een na de ander voor de
radio en tv verschenen, is dekoning
eigenlijk zijn boekje te buiten ge-
gaan. „Een koning kan niet weige-
ren een besluit van het soevereine
volk, dat via het parlement is geno-
men, uit te voeren," zei professor
Senelle. „Hij mag niet wegens ge-
wetensnood weigeren zijn konink-
lijke functie uit te voeren."

De staatsrechtgeleerden gaan er
daarbij van uit dat de Koning, met
een hoofdletter, een 'instituut' is.
„En daarin is geen plaatsvoor gewe-
tensproblemen, ook als de besluiten
hem niet plezieren," zei voorzitter
Guy Spitaels van de Waalse socialis-
ten. De Koning moet de ministers
volgen, omdat anders zijn persoon-
lijke opvattingen dewerking van de
staat verstoren. Spitaels stelde dan
ook voor te onderzoeken of de Bel-
gische Grondwet op dit punt niet
moet worden veranderd.

In de Zweedse zin bijvoorbeeld,
waar de handtekening van de Ko-
ning niet meer nodig is onder wet-
ten. De regering tekent en daarmee
is de kous af. Maar ook in Nederland
kennen we de koninklijke signature
onder wetsontwerpen en besluiten.

binnen/buitenland

’Ouderen
slikken teveel
medicijnen’

UTRECHT - Ongeveer een
wart van de aan ouderenvoor-geschreven geneesmiddelen isniet nodig of blijkt niet doel-treffend. De gerontoloog dr C.van Bezooijen (Instituut voor
SfPerimentele gerontologie
I^O) stelde dit gisteren inutrecht op een congres van destichting voor Gerontologieover ouderen en geneesmidde-

Hij waarschuwde dat bijwer-kingen bijna altijd worden on-
aerschat. Jaarlijks belandenongeveer 10.000 patiënten ineen ziekenhuis tengevolge vangeneesmiddelengebruik en"aar schatting 600 mensenoverlijden er aan. De kans opernstige bijwerkingen en fatale
reacties neemt volgens Van Be-lonen toe met het ouder wor-

"}st.ouderen hebbenvaak ver-fccneidene chronische ziekten
r!wi en slikken dan ook ver-killende geneesmiddelen,
tic r»m af te raden combina-es. De kans op bijverschijnse-en wordt bovendien groter
"°or uchamelijke veranderin-gen die samenhangen met het°uder worden.

Mogelijk aantasting koopkracht door ’milieuplan-plus’

Aldersoverweegt
nieuwe heffingen

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Minister Alders
van Milieubeheer overweegt
extra milieu-heffingen op
brandstof, een verhoging van
de tarieven voor de stort en
verbranding van afval en een
heffing op de ammoniak-uit-
stoot in de landbouw. Dat
blijkt uit een voorontwerp
voor de aanscherping van het
Nationaal Milieu Plan (NMP-
plus). Het is de bedoeling dat
de opbrengst van de heffingen
wordt teruggesluisd naar con-
sument en producent, maar
nadelige effecten op de koop-
kracht kunnen niet helemaal
worden uitgesloten.

Het uitgelekte NMP-plus is volgens
het ministerie van Milieubeheer
'een van de eerste serieuze concept-
en waarover overleg wordt gevoerd
op ambtelijk niveau. Ook met het
bedrijfsleven en de milieubeweging
is nog overleg gaandeover het plan.
Publikatie van de definitieve versie
is pas begin juni gepland.

Begrip
ledereen had gisteren begrip voor
de persoonlijke overtuiging van de
koning, een diepgelovig katholiek.
Er gaan geruchten dat zelfs kardi-
naal Darmeels de vorst 'bewerkt'
heeft. Maar juist door zijn privé-me-
ning zo naar buiten te brengen, riep
Boudewijn het gevaar over zich af
om van partijpolitiek beschuldigd
te worden. De christendemocrati-
sche CVP, de felste tegenstander
van het abortusvoorstel, was giste-
ren niet voor niets het meest begrip-
vol. Zei voorzitter Herman van
Rompuy vorige week niet in de Ka-
mer dat deCVP 'de ethische opposi-

#@@tic' in België is

Volgens Van Rompuy valt Boude-
wijn weinig te verwijten, omdat het
hier niet'ging om 'een banale wet,
maar om een zaak van leven en
dood. Maar volgens de geleerden
mag zelfs dat de wettelijke gang van
zaken niet hinderen. Anders moet
de vorst weg. De Koning wordt
geacht de vorst te zijn van alle Bel-
gen, ongeacht hun overtuiging. Zijn
persoonlijke opvattingen over poli-
tieke zaken komen dan ook nooit
naar buiten. ledereen die met hem
in aanraking komt, zwijgt daarover.

"PREMIER MARTENS
...slim...

De ’onmogelijkheid’ van
een koninklijke misstap

BRUSSEL - De koning legde zijn
papieren neer en keek recht in de
camera met de van hem zo bekende
trouwhartige, bijna droeve blik.
„Dit is een belangrijke verklaring,"
zei hij op plechtige toon, „en daar
kan men niet zomaar aan voorbij
gaan." Het was kerstavond 1989, en
net als elk jaar sprak Boudewijn, de
Koning der Belgen, zijn onderda-
nen toe. En zoals altijd waren het
stichtende woorden. Dit keer over
het kind in onze samenleving, dat
zorg en bescherming behoeft.

Het drong toen tot vrijwel niemand
door, maar Boudewijn maakte zijn
volk op die 24e december al duide-
lijk dat hij niet zou kunnen leven
met een liberale abortuswet. Alleen
zei hij het niet keihard. Dat doet een
vorst nu eenmaal niet. „Het kind
verdient in onze samenleving van-
wege zijn geestelijke en lichamelij-
ke onvolwassenheid onze zorg, en
de juiste wettelijke bescherming,"
zei hij. Hij voegde er aan toe: „En
een wettelijke zowel vóór als na de
geboorte". Men hoorde wel wat
Boudewijn zei, maar de boodschap
kwam niet over.

Vorige week vrijdag, nadat de Ka-
mer van Volksvertegenwoordigers
het initiatiefvoorstel van socialisten
en liberalen, dat abortus in een aan-
tal gevallen toestaat, was aangeno-
men, liet Boudewijn aan premier
Wilfried Martens weten het niet te
zullen tekenen, waartoe het ex-
treem-rechtse Vlaams Blok hem al
had opgeroepen...
Daarna voltrokken zich in het aller-
diepste geheim drie dagen van in-
tens politiek overleg. Het toch al zo
verdeelde België stond aan de rand
van een nieuwe koningscrisis, en
dat moest ten koste van alles wor-
den voorkomen.

’Ontbloot’
Dat is in Nederland ook zo. Wij noe-
men dat 'het geheim van Soestdijk'.
Maar de Belgen hebben daar een
plastischer uitdrukking voor: 'De
Koning wordt niet ontbloot. Maar
nu heeft Boudewijn zichzelf in zijn
nakie gezet. Boudewijn heeft een
politieke fout begaan, die het ko-
ningsschap in België kan schaden,
ook al probeert iedereen hem daar
nu zoveel als mogelijk is tegen te be-

schermen. Maar de roep om zijn af-
treden was gisteren al meteen te ho-
ren.
De vraag is natuurlijk hoe 'neutraal'
de koning nu nog is. Door de ge-
volgde handelwijze is in principe de
weg vrij voor politieke chantage
door een vorst, al weet iedereen dat
de integere Boudewijn daar nooit
en te nimmer misbruik van zal ma-
ken. Premier Martens heeft de scha-
de vooralsnog beperkt weten te
houden door de Grondwet op een
wel erg soepele manier toe te pas-
sen. Het kabinet beroept zich op ar-
tikel 82, dat gaat over de situatie als
de koning 'in de onmogelijkheid
verkeert te regeren.

Dan neemt de Raad van Ministers
de regeermacht tijdelijk over. Dat
artikel is echter bedoeld voor als de
vorst ziek is, ofzoals in 1940 toen het
werd toegepast omdat koning Leo-
pold door de Duitsers gevangen was
genomen. Er werd toen later zelfs
een regent benoemd en het parle-
ment moest eraan te pas komen om
die situatie weer op te heffen. Dat
gaat naar alle waarschijnlijkheid nu
ook gebeuren. Maar de vraag is: was
de koning 'in de onmogelijkheid teregeren.

Volgens de meest vrije uitlegvan de
Grondwetkan dat, omdat de koning
vond dat hij die taak naar eer en ge-
weten niet kon uitvoeren. Hij liet
dat Martens zo weten en legcle zich
later schriftelijk neer bij de tijdelij-
ke ontzetting uit zijn macht.

Zorgelijk
De Nederlandse regering
maakt zich terecht zorgen
over het dreigement van de
Iraakse president Saddam
Hoessein dat zijn luchtmacht
half Israël met chemische
wapens zal verdelgen, als
dit land iets tegen Irak on-
derneemt. Saddam kwam
tot zijn felle uitval, nadat vo-
rige week persberichten ver-

schenen over de al enigszins gevorderde ontwikkeling van een
Iraakse atoombom.

Bijna negen jaar geleden bombardeerden Israëlische gevechts-
vliegtuigen bij Bagdad een Iraakse kernreactor in aanbouw. Na-
tuurlijk veroorzaakte die raid alom enorme opschudding, al toonde
menigeen begrip voor het Israëlische argument dat in het aange-
vallen object ook nucleair materiaal voor kernwapens gemaakt
werd.

Het is thans voor het eerst dat een land- Irak dus- op zon onheil-
spellende manier het gebruik van een verdelgingswapen in het
vooruitzicht stelt. Hoessein doet dat bovendien op een moment dat
op de ontwapeningsconferentie van de VN in Genève de onder-
handelingen over een wereldomvattend verbod op het gebruik
van chemischewapens in een vergevorderd stadium gekomen zijn.
Dat Saddam Hoessein bereid is de daad bij het woord te voegen,
is tijdens de Golfoorlog met Iran aangetoond. De Iraakse leider
schrok er toen nietvoor terug gifgas in de strijd te werpen tegen de
Iraniërs. Ook grote aantallen Koerden stierven door dit moordwa-
pen een verschrikkelijke dood.

Figuren als het Iraakse staatshoofd, zijn Libische tegenvoeter, kolo-
nel Moeammar Gadaffi en al hun soortgenoten in die landen,
waar radicalisme in de plaats van realisme is gekomen, behoren
verstoken te blijven van oorlogstuig, voor de fabricering waarvan
zij aangewezen zijn op het (westelijke) buitenland. Dat is spijtig ge-
noeg niet het geval.
Integendeel, vanuit tal van moderne industriestaten worden met
onberekenbare - en dus gevaarlijke - regimes contracten afgeslo-
ten voor de bouw van strategische en of militaire projecten en de
levering van allerlei, deels zeer geavanceerde wapens. Zo werd de
Bondsrepubliek Duitsland gisteren opnieuw opgeschrikt door be-
richten uit Stuttgart dat nog twee Westduitse bedrijven ervan ver-
dacht worden betrokken te zijn geweest bij de levering van mate-
rialen voor een chemische fabriek in de Libische stad Rabta.

Niet alleen Saddam Hoessein en Gadaffi zijn een reëel gevaar
voor de wereldvrede, Ook de niet door ethische en morele over-
wegingen 'geplaagde' kapitalistische farizeeërs van buitenaf vor-
men een veiligheidsrisico. Voor hen geldt slechts het maximale gel-
delijke gewin.

F.S.

Symbool
Maar daarmee is de Grondwet nog
niet naar behoren toegepast. Het
was echter de enige manier om een
constitutionele crisis in België te
voorkomen. Martens heeft al zijn ta-
lenten als oplosser van problemen,
en die zijn niet gering, moeten aan-
spreken.Hij zal het in het parlement
dan ook niet moeilijk hebben. Nie-
mand in België wil deKoning, noch
de koning (het instituut, noch de
mens) beschadigen. Dat heeft hij
zelf gedaan. Toch blijft Boudewijn
het enige levende symbool van een-
heid dat het verscheurde België nog
heeft.

Een koningscrisis door het wegval-
len van Boudewijn, die jarenlang
een stabiliserende factor is geweest,
zou het land in een politiek zeer on-
gewisavontuur hebben gestort. Hoe
men ook over monarchie of abortus
denkt, dat is en was deze zaak niet
waard.

hans de bruijn

(ADVERTENTIE)

U heeft meer dan een uur de tijd om uw
mmmmÉ klassiekers te leren kennen. _^

ClaudloAbbado. Digitale CD Leonard Bernstein

_
Digjta|e

met o.a. Schuberts CD met oa ouvertüres van
"Onvoltooide" en de ouver- Beethoven en Tsjaikovsky's
türe"Rosamunde". I ,*■* .* "Capriccioitalien". 4C ___

Anne-Sophle Mutter. Vioolconcerten van Mozart Trevor Pinnock. Digitale CD met barokmuziek van
en Mendelssohn. Met de Berliner Philharmoniker Bach, Handel en Vivaldi. mj^ &&-. 4r
0.1.v. Herbert von Karajan. -IC % '" S

Aanbiedinger,geldigt/mzaterdagl4aprilofzolangdevoorraadstrekt. t Wórdt StCCCIS dijker t>ïj V&D.

Ex-president Erich Honecker
van de DDR is met zijn vrouw
Margot opgenomen in het mili-
taire hospitaal van de Sovjet-
troepen in Beelitz in het district
Potsdam niet ver van Berlijn.
De 77-jarige ex-partijleider
van de SED werd door een kon-
vooi van Sovjet-militairen op-
gehaaldbij depastorie in Lobe-
tal in de buurt van Berlijn, ln
maart mislukte een poging Ho-
necker en zijn vrouw onder te
brengen in een comfortabel
'gasthuis' van de regering in
Lindow. De bevolking verzette
zich luidruchtig tegen haar
nieuwe dorpsgenoot en dwong
hem rechtsomkeer te maken.

FOTO: het Sovjet-hospitaal
wordt streng bewaakt en jour-
nalisten wordt de toegang cate-
gorisch geweigerd.

(ADVERTENTIE)
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Eenmaal per jaar maakt Vogelzang de ____ 4| \\\W V \\W\ 4fl pagina vindt u een voorproefje van wat .TT
balans op. Dan halen we de magazijnen mSmW WÊÊÊ BS *È WK/^m we u a^emaa^te bieden hebben. Kunt u ,____
en winkels van onder tot boven over- fe AW 88:....,. :m^r a -mm _______ _________r alvast de balans opmaken. Het beste is —
hoop. Winkelmodellen, overjarige goe- IV ■!§ -'Ëj^W JM\v WÊ;' I natuurlijk snel evenbinnen te lopenom
deren, overtollige voorraad, het gaat er- W Am^mW Mt mW9^. mÊ:- :' !!___________________. I a^ ie suPervoordelige aanbiedingen
uit tegen spotprijzen. Natuurlijk, soms W A^Ë |B i^^_ zelf tebekijken. Want op =op en weg =
met een krasje of wat stof. Maar daar- W m_ mmmr — m_Wm\ ___________________________________________________________ weg. Houdt ver wel rekening mee dat
voor geven we kortingen die u echt uit mWm!i. _____________ _\ _\% mlt^^^^^^^m' "^^^^9Ht_\_. onze balans na 14 april weer in even-
balans slaan. Terwijl u toch devertrouw- AW " ' _ _WmM _ËjÈ WJ_ mw wicht is! Dan gelden weer "gewoon"
de Vogelzang-garantie krijgt. Op deze mmWmW _^_ ______! ________ onze gegarandeerdlaagste prijzen.

[___S__Z3^ PANASONIC TC-L3E LCD P^^HH^ ■ fl^ _^____________________________________________É W ____ B^^__________^^( fl//LASER= ~|

kleurenmonitorbijvideomcvies.
_-___

I____ :::':":;^P|^^^ B I IL *" '^:' J

flï _f _F Bf.:;: 4ÏpIÈ_W B■ : ■ /"C^=r~r_\
___■ l___________________________________________-____-_-_____l _____________ VH _______ / ________

_,^^,^ c__^__^-_^-s^_^__^_a \

B 1111 \\a m W* LASERKT/3 +20 MB geleverd met AT toetsenbord
m m m m __M m I Mm MmmmKÊmA ____.! _B _«______________________■ 8086 processor, kloksnelheid 14" flat screen monitor, MS■ ■ W WT m ■ ■ ■ 10 MHz, 640Kb RAM intern ge- DOS GW-Basic, printerkabel eL kl^i m^^ B^________L IMI 11111lV____^_. V heugen seriëleRS 232 interface P.C.-tools De Luxe 5.*.

I — — Ww I w ___ ■ mm m ___ _^ en Centronics Parallel intedace,—— - ■ 5 vrije slots beschikbaar, 1x ,#%^^^_/l A;
:— --------------------- i _________________■________■ mnii ■________________] ■_____■ ii iiiii ■mi floppy diskdrive (naar keuze) en #C|M v: lp^=^^ ~^Sl .W TÏÏlkilfcM WVIIIÏÏIISWiJIS'm k'IJU/ll^l+m een 20 Mb hard disk.Kompleet _fc f

lü^___ü_feSi MTPlf^ QBPioiMeEß== \ SgüSSßfc CS3^a «^^
v ■-~ NOG ENKELE VOORBELEDEN w

kanalen en hyperband 60 voor- -^ ■' L .'^wJ..3il|i^ 818li^ll SONY CFD-64 CD PORTABLE speler. Radio met FM Stereo en WMl.'Jllll'J^M \f,
keuzezenders. OSD funktie-indi- QQQ iIQCS_SS''?./":'..:3B IL.BI^SI SSZI Stereo radio/cassetterecorder AM, speelt zowel op batterijen ?J!???S^^L *^^^^^^
katie in beetd en sleeptimer. Met JH-99^. ZJZJZt Bn\lfl met CD-speler voorzien van di- als op lichtnet, 2 grote luidspre- wm^^^^ |^_^Ü_Ü^Ü_wTr\

■ ijl/* __^aif__r__^« ___■ ■ fAAnmMfMa ««iwat WMtlW"' ■I__\\. y/JB ______^^k _____^^fc __^^^_k IWiIJNOG ENKELE VOORBEELDEN WMm\ Jjj^pt^tJSï'■_» p| iV""HJ Met cassettedeck kan syn- QQQ ,| H| I
BLAUPUNKT PS 55-28 55 cm flatsquare, stereo, TXL2O93? 1649 JE_gs.ri|lS l^sa ffl____^^H^ "^ | ■ chroon dupliceren vanaf de CD- -^60;- \J%J%J 1 UI;
SONY KVDX 27 TD 68 cm black trinitron KTV, TXT_löeor-2399 J-Tb^J_JjfflUmJ-_-_____l ïïeïSS- MAGNAT PROJECTI NOG ENKELE VOORBEELDEN |L--==-_JH ITELEFUNKEN S 290 TT 72 cm super planar, TXT_-a3387-1899 |g|~g| ter, beveiligdX"tegen overbe- LUIDSPREKER PHILIPS AQ 5190 stereo radio cass.recorder 479? 99 V --=tl
BLAUPUNKT IS 63-78 WIT 63 cm, afst.bed„TXT_J499r-1799 gfejg T*J lasting. Power handling 160 Slanke 2-weg kolomluidspreker PHILIPS DBl9B dubbing set AM/FM stereo radiorec23fl? 149 \~- - :Z;„]mÉ3 mmmma^mmmÉFV D
PRIMA KT 3702 afstandsbediening, 37 cm Portable__s^ 499 P,

O NEER s¥c^ST fijnafstemming. "" Tolï (.M^wTflEcf SK^"*"" AKAI AJW 238 radio cassetterecorder, uniek design 169 pHILIPS CM 8833KLEUREN- MONOCHROOM MONITOR 5
PHILIPS=^ \ M METAFSTANDSBEDIENING VERSTERKER met 2x50 Watt perstuk PERSTUK TELEFUNKEN HP 204 composet met 2-weg basrefl. JM? 249 MONITOR 12 inch monochroom monittf. v5

□;,' Ö" Bestaat uit: (DIN) muziekvermogen. Motor- r "aiuls 4AA O"7Q GRUNDIG PARTY CENTER 2400 279 37 cm beeldbuis, pitch 0,42 mm, dual frequency, leverbaar in si
IJilS^mSp^n^' S,Uplïrkontr°leens -®*r A^/5/ -599- Of 5/ PHILIPS D8678 stereo dubbing composet 12 v00rk.4997- 349 anti-reflektielaag yoor kontrast- groen of amber. »
breide programmeer- en af- bands equalizer. ' ' ,__.__._-._- «.../»____._—-. verbetering, resolutie 600x285 ?!speelmogelijkheden. Er kunnen TIMER voor in-en uitschakelen NOGENKELE VOORBEELDEN / IM^fh beeldpunten, —m M x *M *%f% n2 CD's tegelijk geladen worden, van CD, deck en tuner. HALF- A __-Aic_uc7no., m n «.A._tti_".in,, m_- QQ / H l____S^ liiß-p #ZLvl T Vl^ n

,
AUTOREVERSEDUBBELDECK AUTOMATISCHE SNAARAAN- Tf " 0 ?,^T L PS ll I ' jt349T" ■ *T^ -3997' -L W
Voorzien van features als Syn- GEDREVEN PLATENSPELER AKAI SRH 670 3-weg basreflex, 55 Watt kontmu 468? 129 t H V^yl lil-"! NOG ENKELE VOORBEELDEN °'chroßecording en Fade Edit. Di- met element. BOSEINTER/AUDIO XL 2000 70 Watt, 2-weg Jm 169 I | I^B (Mff-lk phii ipqrmT^m^ ,a. o49'n

a gitale kwarts synthesizer. _^ SCOTT 2 hoog belastbaar, 2-weg luidspreker J7Sr 99 %jl K.]| lilfik " oZ,",,r 12" groen S 2TUNER (FM/MG/LG) 24 voor-
Ifi_llQQ BOSE 401 direct reflecting system, 100 W RMS__7^ 599 f Ik ISll^a^ LASER MONITOR 14" dual frequency 11lm keuzezenders en automatische J^eST-XJ.^^ BOSEACOUST|MASSAMSsec. ALB m ËWK y" BM 7923 monitor TTL 14» amber j* gi

NOG ENKELE VOORBEELDEN 'S_| Pl^^ aiwahsg 34 cassette- philips 9cm 07314" cga/ega 0,31 pitch .46^-1199^.
""""^ "^ ARISTONA CST 619 met CD en afstandsbediening Xm? 799 WILWHtifM GRUNDIG BEATBOY 230 RF SPELER SAMSUNG VGA kleur, 0,31 pitch 4399^ 899 n|

PHILIPS 28 GR 5775 STEREO Elektronisch (kinder)s!ot. De PIONEER Sll midiset, digitaal, 2x50 Watt -99*799 TJ^ " !!^£^!ï^_^ revers r "LïïS Hiiiiiiiii^V7T77T-r^__^___^kleurentpi FVisiP <.ippntimpr <;rhakpit rip TV ai itn- _.«„,_ JVL^_ï______ S_^_____= Met ingebouwde tuner voor AM reverse, super Dasweergave, mmilnilniP'M Il^n^fblsquani ffilSS^^Kl PONEER 522 MIDISET 2x65 W halfaut. pLspeler^- 099 jgï| «ii en FM ontvangst, LED FM ste- gescheiden hoge en lage toon- liiUi^^^^^beeldbuis van 70 cm (66 cm eff.) voorkeurzenders. Inkl. afstands- PIONEER 533 Volaut. pLspeler, dig. tuner, 2x90Watt J665? 1299 B> MM reo indikatie, inklusief gordel- regeling. Geschikt voor oplaad-
5M te

On screen display met veel in- bediening. MARANTZ MX 583 topklasse midiset +CD spelerim- 1999 -__-__-_3H____-_--^-__l_i_„___^__lJß[ kl|P- bare Nicad batterijen. r^^^^\jm\ f~^ g'
formatie over de diverse instel- .-^ -^ AKAI M 480 midiset +CD speler -34987-1199 JVCXL-V2ll COMPACT DISC ling met digitaalfilter. Brede uit- /IQ QO Jfe**___'<_^j_É L __^^_^ "_2ir !*'
!SSSÏS:«IB49 AR.STONA CST 419 midiset me, CD speler voering. 449? O»
I || — JVC MIDI 51 mid,set met CD en afstandsbediening^-1499 SSKSSSSïïï. QQQ NOGENKELE VOORBEELDEN :JVJil]ll];lffll; I I;ÏM PHILIPS FCD SSO midiset +CD + 3fet.bed.. boxenJ«S? 899 diening. Viervoudige oversamp- 0^7%/ GRUNDIG CITYBOY 10 stereo walkman radio FM/MG^ 39 £ 'J 0" PRINTER NEC22OO PRINTER .a,—^——^*m—*—h—Hêm—iè——^——m ____________________________________________„-.wm-, i 1.. i-^^^m __--_^-__. T^^___________________________________________________________^_____ /in Elektro fotografisch printproces, 24 naaldsprinter geschikt voo; ki

nz^^^mmmmA~m~i^mmm^ VJ4:ftiï:Ml:Sm SOM£M GRUNDIG BEATBOYMO WALKMAN 4e§r- 49 resolutie 300x300 beeldpunten school, thuis of zakelijk gebruik
WÊFwm WÊSÊÊÈk lilim". "j ■ ÜnJ^E ||E&fpi SONY WMBI2 walkman met tape selector -80;- 59 per inch, 6 verschillende teken- 80 koloms Dot Matrix, 168 te- D

■"|^*ï_5 MA \Sh^"^ Jx 150Watt f^——hM MmarHZ^mËB \\WJ!&k SONY WMB 47 walkman met autoreverse MO? 99 sets, standaard 512 Kb geheu- kens per sekonde. Geschiktvoor: &i

NORDMENDEVIOOSHQVHS dex-search. VPS-voorbereid en fMÖMII ÏBB^HI SONY 00^228 COMPACT standsbediening. 20 nummers tronies parallel interface.
VIDEORECORDER Scart-aansluiting. Inklusief af- |@B BM[g-[^l^----l DISC SPELER direkt via a.b Programmeer- ■^«^TsSs_r^iT_ff^ OQQC O/lQHQ videorecorder met een max. standsbediening. Kleur: zwart. eu ""Vtól, . ..,.,,. 2 gescheiden lineaire D/A eon- baar. 4kleuren display. IHQ-IM^jgSSaiMffiM PfIPflW 2&^--_VnJJ^3~9 1599-. O^T«/speelduur van 4 uur, 32 kanalen Afm.(bxhxd): 44x10x35 cm. SHERWOODAD26O tor van 80, 2x tape-aansluiting veders met dioitaal svnehroni- ._____/ Pf^^"88?"8^; fc-^^^r^w J«r., v#~l-w
en 8 opnamen programmeer- VHOTRKER met dubbing, phono. satie.sys(eem OJf QQQ jliaifc^^a.;"p * J^XJll WÖCENKELE VOORBEELDEN
baar binnen een jaar. Soft touch "7QQ Watt biBOhmJ Direkt gek? el OQQ 'in 9' 'nk'US'ef 'nfrarood af' '^^' Bt^=^^=^___________________===3lß STAR SD 10 9 naalds 160 CPS -499? 299 .SnS'm?meory°stopmin- 4999^ #5/5/ de^er^e^metdemplngsfak- fcï/5/ NOG ENKELE VOORBEELDEN ROADSTARRC-613 toonregelaar, balansregelaar, EXTRA PRINT 1000 laser printer A4formaat ,$995.-2995 -NOGENKELE VOORBEELDEN "OGENKELE VOORBEELDEN PHILIPS CD 210 perfekte foutkorrektie _^ 399 J{jradioij«W.*& loudness. SEIKOshaMP 13509 naalds 300 CPS jmp :
AKA,VS26 V^^n—^^B7s «"-«««m.lw^* JJ IQQ STARMSXpnnterGemm, 10,9naalds

a„a. we «o wvc m<_ g __m__,i«„_w_ 14_J- Qoo JVC AX 311 60 Watt CD-direct _^49? 399 JVC XLV 3111ö Dlt + afstandsbediening .-599:- 4SS w, 2 luidsprekeruitgangen, ~è&s\- X %/%/ w^f 1 Êt; I fMSoSy SLV 255 VH^TJ^^^^ 899 KENWOOD KA 7010 topklasse, 2xlooWatt 4299? 999 SONY CDP 470 ZILVER 4 voudige over,, afst.bed.__^ 469 NOGENKELE VOORBEELDEN ""S5Jw ''''~.»S^ JSONY SLV 255 VHS recorder + afst.bediening_433o? öay 9gg TECHN|CS SL.P 202 4 voudige oversampl. 18 bit__-6__? 449 PiKli(;nMir tym « Pl nH»pr*rker zwart im- QQ .^èS^ODv. mgf^^^^y
BLAUPUNKT RTV 570 VHS, afst.bed., + leespen__lS9s? 1099 bANbUI AUX ""f,n WatI'topKlasse " ,^„ TFrHNirq qi pws ir hit Hm „tonn 4 n/A nr". iaa»- QQQ PANASONIC CXM 25 emdversterker zwert 499? Aa g^ï*' <jM l^-j*^
PANASONIC NLV 25 VHS montagerecorder afst bed 4^1299 SANSUI AUX 901 2x140 Watt, zeer zware voeding^m-1399 TECHNICS SLP 55518 bK, dig. uitgang, 4 D/A 0mzet.4299? 999 JVCKSRX 590 autoradio cassetterecorder met slede^- 499 Mgo^
JVC HRD 520 VHS recorder, afst.bed. + LCD scherm4349? 949 SHERWOOD 56020/40 voor- en emdverst., 2x120 W.4W98? 998 W^JkiMffl^ KENWOOD KRC 363 D met slede en SDK -64t? 499 **^>JVC HRD 600VHS recorder, afst.bed. + LCD scherm44_9? 1149 7^/^ AIWA^ s

JVCKSRX 4400 subwoofer uitgang .999? 799 LOOPLICHT SENNHEISERHD33
NORDMENDE V5005 S-VHS perfekte montagerec.449B? 1999 kenw Bfl f~°!li[^ SgSßll^ 1 W!^^!lflhlÏÏM Welren '^ReJeTtare E'so^
SONY

le&^omWls_*gd VideoB *■ -e,^3

- >-*Sf— AIWAAD-FBBO 3KOPS Professional. Full logic bedie- 1 |"l'lMTm_L[llJj"lltltttl I 1 Al»,i-rt (L____p*__*l /I£smT\
M m KENWOOD KR-A 4010 gangen voor CD, video en 3 an- CASSETTEDECK MET DRAAD- ning. Vergulde hoofdtelefoon- YAMAHA PSS 270

' snelheid regelbaar. Speciale ■_*■■ II [febniD ((BÉ 1r^\^ lk ■_____■ _P TUNER/VERSTERKER dere ingangen. LOZE AFSTANDSBEDIENING uitgang. Stereo keyboard met enkel kla- funktie d.m.v. tiptoetsen te be- QflflflflnflflflE.lF.B' \JW /twlV^l vl \W Receiver meteen krachtig konti-
—* M >+\. Met nabandkontrole, dubbel *±*\.*\. vier. In het geheugen zitten 100 dienen. _^^ _■ _^^ ALECTOMME62\M\Bp B nu uitgangsvermogen van 2x45 capstan-aandrijving, Dolby Bèn kQU instrumenten en geluiden op- O/ICI Handinp 19" mikrofoon mixer DIGITALE REGENMETER\\vU_Ui I^ISSv Wat bij 8 Ohm impedantie, ln- -59§r W*T^ C ruisonderdrukking. Dolby HX .899;- KjZJZJ geslagen evenals 10 ritmes in Jtö9r- _t*+^ £^7eTo (bTd) Met geheugenfunkties

yiSaß 'S & NOG ENKELE VOORBEELDEN NOG ENKELE VOORBEELDEN NOG ENKELE VOORBEELDEN Uitgevoerd met4 ingangen voor voor bijv. regenval in een be-
Jj AKAIAAV 25 digMi 2x35 m surround sound,,^^ 469 MARANTZ SD 45 Dolby B/C, MPX -848? 649 CASIO SK 10 keyboard met sampling 499? 89 'aagohmige mikrofoomj enme^ gJ|Pego*.j" jentotale hoe-

■^ JVC RX 501 digitale tuner/versterker, 2xllo Watt_4o9§? 899 JVCTDR42I reverse, HX-Pro .4399? 399 YAMAHA PSS 100 digitale ree. met opnamemogeL_99? 199 JJKJ V ' ■ gis uiez

nC?„l!,2
nölPr,l o lichting. Speelduur max. 3 uur. DENON DRA 25 digitale tuner/versterker, topklasse -649r= 599 JVC TDW 301 1x reverse, compulink 599;- 449 CASIO DM 100 dub. klavier inkl. hoofdtel., videokurs.4S49? 699 ' "ÏOO OOCAMERARECORDER Te gebruiken als schouderca- v

JX&§-- Lww iS9^ %7^/De kampioen onder de camera- meravoor stabielebeelden door maxell -^rar
tmnoot:recorders met professionele ei- een optimaal gewicht van 3 kilo AnckiiM^on mem, __^^^ ___«?Sswö NOG ENKELE VOORBEELDEN

npnvhannpn unnr rip mpp<_t _inkl flmi_ Op rampra wnrrit UrtNINuO I IJUtN. ■■!■!. :.,J '!".'■!-:. :. :;!:!:yi| AANBIEDINGENZOLANGDEVOORRAADSTREKTAFWIJKINGENINDEAFBEELDINGENALSMEDEKENNELIJKE t&marSÊËL , _, _. oi i r w„rm| „„ IQgensenappen voor oe mees^ mw. accu), ue camera wordt 1-;«:|iii|S| drukfouten voorbehouden. ■PtA <S __" LS 15 3 kanaals lichtorgel J&. 7»
kreatieve videofilmer. Het beeld kompleet geleverd, zodat u di- MA. M.UU-Iö.UU UUH, *« Vip iji^JT miei nmnr 1 irHTORGELLAMP in hnnripr m^rldqö
wordt opgenomen met maar rekt kunt beginnen. DIT/MVRO9 30- R \ /^k ________________ ____________________________________________ ___________________ _________

i iP| GEKLEURDE LICHTORGELLamh in houder 49^514^
liefst 440.000 beeldpunten, 8x lonnniiD M \/f BflJfeMffl ■Rüffi STROBOLIGHT XENON S 4000
motorzoom. Autofocus, auto- XQQQ lö-00UUH- 11 WI ■ 1 II ■«^ BI SENNHEISER HD 40 PXI hoofdtelefoon =59?47,50
witbalans en automatische be- -5550;- <J+J+J+J DONDERDAG $k fl BI 11 ■ I _f \ m mXm^M ALECTO MME-42 mikrofoonmixer hoge- en lage tonen-22r- 179

NOG ENKELE VOORBEELDEN KOOPAVOND TOT \£ UUULLIH U| F^^F« mikrofoon statief met zwenkarm j&. 59
BLAUPUNKT CR 8080video 8 camc, 6x m0t0rz._J898?2499 21.00UUR. mm^. -*«88888888888S" mm V____P _____!______■ _■ _■ __■ «___■_?

MAXELL XLI-S6O HANDYKIT MX 100 universeelmeter voor de hobl__yist___4^sl9,9s
SHARP VL-C750 VHS-C kompakte autofocus camc.-3995?2799 ZATERDAG VAN V% _* _\\\\\m !#■■■» 5^% ■aiJlié #^__-__--__i_____l_#%_#^_____l 3STUKS Q95 SOLDEERPISTOOL 100 Watt 424^14,95
SABA VM69955-VHSC camcorder 09,00-17.00 UUR. I#(Idl IIUO 117 iHIfl OllllllilJll 44^ O TEMPARATUURMETER + KLOK ____^g532^0

VOGELZANG: OOK TIJDENS DE OPRUIMING DE GROOTSTE SPECIALIST IN HIFI, VIDEO, TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRONIKA
Eindhoven: Hermanus Boexstraat 22, Heerlen: Akerstraat 19. Maastricht: Hifi, video- en Technische Dienst, Wblfstraat 11, AU. Elektronika, M. Smedenstraat 25. L



Toch vermindering van arbeidsplaatsen nodig

Heineken haalt Mckinsey in huis
-Heineken laat onderzoeken ofde in het beginan de jarentachtig ingevoerde decentrale besturing van haar
netwerk van maatschappijen onverkort moet

orden gehandhaafd. Bureau McKinsey zal worden gevraagd
onderzoek uit te voeren waarbij zal worden bekeken wat de

eest effectieve organisatievorm voor de jaren negentig zalJn- Dit heeft Heineken-topman drs. G. van Schaik woensdag
e§d tijdens de presentatie van het jaarverslag.

Aa u
bonrt *n *e'3ruari na strijd met de
Plan h 1

ingetrokken reorganisatie-
7qq " voorzag in het afstoten van

arbeidsplaatsen, wordt naarstig

gesleuteld. Volgens Van Schaik is
het beslist noodzakelijk dat de orga-
nisatie- en produktiekosten omlaag
worden gebracht.

Aan vermindering van het aantal ar-
beidsplaatsen zal niet kunnen wor-
den ontkomen, al zal tot het uiterste
worden geprobeerd de gevolgen
voor het personeel zo beperkt mo-
gelijk te houden.De grootstekritiek
van de bonden richtte zich volgens
Van Schaik op de voorgestelde uit-
besteding van bepaalde diensten zo-
als het transport en de automatise-
ring.

Buckler
Het alcoholarme Buckler-bier blijft
zich boven verwachting snel ont-
wikkelen. In anderhalfjaar tijd ver-
overde Buckler 2 procent van de
Nederlandse biermarkt. „Indien de
omzetten, die ons iedere maand
weer verbazen, blijven stijgen komt
het moment snel naderbij dat
Buckler ook uit de pomp verkrijg-
baar zal zijn", aldus Van Schaik.
De export van Heineken naar het
Verre Oosten nam aanzienlijk toe,
wat in de hand werd gewerkt door
liberaliseringvan het handelsbeleid
in een aantal landen waaronder Tai-
wan en Hong Kong. In Indonesië
boekte de werkmaatschappij Multi
Bintang dank zij hogere marges een
beter resultaat. In Japan werd sa-
men met licentiepartnerKirwin een
nieuwe verkooporganisatie voor
Heineken bier opgezet. Door de po-
litieke ontwikkelingen in China
nam de omzet daar belangrijk af.
In Oost-Europa blijft Heineken
voorlopig aan de zijlijn staan. Het is
de bedoeling daar de internationale
merken zoals Heineken, Amstel en
Buckler te verspreidenen eventueel
deel te nemen in lokale bierindus-
trieën, maar volgens het bestuur
mogen hier geen snelle wonderen
van worden verwacht. Er is een gro-
te technische achterstand en een en
ander zal hoge investeringen ver-
gen, zodat de rentabiliteit aldaar
voorlopig laag zal blyven.
Van Schaik weigerde iets concreets
te zeggen te zeggen over de ver-
wachte resultaten in 1990. Hij was
echter optimistisch en na lang aan-
dringen liet hij doorschemeren dat
de ontwikkelingentot nu toe dit jaar
volgens plan zijn verlopen.

’Spoor- en watervervoer
kan wegvervoer opvangen’
verv '^^ ~ Het spoor- en water-
van H6r unnen een belangrijk deel
van htte verwachten sterke groei
sPoo Wegvervoer opvangen. Het
gen Wegvervoer kan verviervoudi-per.naar ongeveer 70 miljoen ton
met i-1"ln 201°- De binnenvaart kan
u^ 135 miljoen ton groeien tot 370
nenv ton per■ jaar in 201°' De bin"
ri0(j aa£t kan in de betreffende pe-
overn miU°en van net wegvervoer

rt -***% ln
tin? m__h! i ,acnt van de stich--BUte£nf and Distributieland, dat„" aan minister Maij (Verkeer£EenS'a

tatL is aangeboden. Ne-
nisanT Dlstributieland is een orga-
bedrijv

Van transP°rt- en distributie-

Ve^nf verschuiving van het weg-
te k n?ar sPoor en binnenvaart
geïm!ewfrkstelligen moet er fors
het l6Steerd worden, met name inVe^P°or' aldus het rapport. De in-
het !^.mgen in de infrastructuur van
t.ih_7tP°,0r Nederland Dis-
In w d op 5-5 miljard tot 2010.
aan !lrapport wordt onder meer dekeiiitg Van een Betuwelijn. noodza-ak genoemd.

en \f=?ei ,van net vervoer via spoorwater kan vooral bereikt worden

door meer containervoer en andere
vormen van gecombineerd vervoer,
zo staat in het rapport. Nederland
Distributieland wil zelf het gecom-
bineerdvervoer in ons land gaan sti-
muleren. Daarvoor wordt een apar-
te werkgroep opgericht. Ook de
overheid zou ook finanieel moeten
bijdragen.

beurs-overzicht

Afzydig
AMSTERDAM - Ook woensdagSdi* _,beK?ggers in af-beJmeff 1!^?- Df- totale omzet
f eSa'andJen"11100611'

maar het koerlpe^ElTanZt
eind van de dagtoch iet!*gestegenDe koersindex ging n 2 n.,r,

g
hoog naar 197,70. Op de obW^-markt belandden veel waardeneen iets lager koersniveau °°P

B. de grote fondsen was Hoogoyens even koploper. Uiteindelijkbleef er slechts 30 cent win,st over°P f 80,90. Amev kon zich aanvan-kelijk iets herstellen, maar sloot dedag toch een gulden lager af onf 57,20. Collega Nat. Nederlandenverloor f 1,10 op f 73,80. Nedlloyd
het goed met een stijgingvan* 1,50 op f 100,80. Wessanen werd1 1-60 duurder op f 68,10.

Fokker kwam moeizaam uit destartblokken, maar wist een winst
°P te bouwen van f 1,30 op f 42,10.stork voegde f 1,60 aan de koers
tQe op f.51,20. Ahold zette de op-mars voort met f 1,60 op f 132.pakhoed was flink in herstel ensloot f 6 beter op f 175.
Q°k elders op de aandelenmarkt"adden de winsten de overhand.
y-°G schhot f 11 omhoog naar
f i?7' Vredestein f 2,30 naari^3,30 en Wegener f 8 naar f 186.
ools werd een rijksdaalder duur-der 0p f 165 en Medicopharma
eenzelfde bedrag op f 65,50. Otra
ïfD?,ht f 9 meer °P °P f 236 en
uit ,7 u

2,8° meer °P f 76<30- Echt„ ~e boot vielHagemeyer met eenverlies van f 1 op f 107,50.

?® wat verdeelde optiebeurs
fhrÜi «lps het meest verhandelde„nas. Het electronicaconcern was
49 nnr_V°°r 6900 Van de "» totaalnt'"" contracten die woensdag op
"e üoe werden verhandeld.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 112,80 112,60
Ahold 130,40 132,00
Akzö 129,50 129,00
A.B.N. 39,30 f 39,10
Alrenta 153,70 153,80
Amev 58,20 57,20
Amro A. in F. 88,70 88,70
Amro-Bank 78,50 78,30
Borsumij W. 74,00 74,00
Bührm.Tet. 62,70 63,40
C.S.M.eert. 80,10 81,00
DAF 34,80 35,20
DordtPetr. 131,70 132,00
DSM 119,60 119,70
Elsevier 81,20 80,50
Fokker eert. 40,80 42,10
Gist-Broc. c. 29,00 29,30
HCS Techn. 12,80 13,10
Heineken 113,90 114,10
Hoogovens 80,60 80,90
Hunter Dougl. 95,00 95,00
IntMüller 94,00 95,00
KLM 35,70 36,20
Kon.Ned.Pap. 43,10 43,00
Kon. Olie 145,50 145,40
Nat Nederl. 74,90 73,80
NMB Postbank 52,40 51,90
Nedlloyd 99,30 100,80
Océ-v.d.Gr. 298,00 300,00
Pakhoed Hold. 169,00 175,00
Philips 42,60 e 42,80
Robeco 98,00 97,90
Rodamco 79,90 80,00
Rolinco 94,20 94,10
Rorento 57,90 57,90
Stork VMF 49,60 51,20
Unilever 148,90 149,00
Ver.Bezit VNU 102,10 102,30
Volmac Softw. 44,50 44,70
VOC 39,70 39,40
Wessanen 66,60 68,10Wolters-Kluwer 51,60 51,80

Binnenl. aandelen
Ar.puts,ind 72,00 72,50AL*-Holding 38,70 39,30Ahrend Gr. c 247,00 251,00Air Holland 27,20 27,60
Mf#?_?k;!_S d 39'80 40,00ABNWW9O) 37,90 3800PLTr- 19'60 'WOAsd Rubber 5,40 535Ant. Verff. 410,10Atag Holde 92,50 92 50Aut.lnd.R'dam 87,00 87 00BAM Groep 91,50 9200Batenburg 91,50 9150Beers 130,00 131,00
Begemann 145,50 149,00
Belindo 320,50 321,00
Berkei's P. 5,15 5,15
Blydenst-Will. 31,40 31,50
Boer De, Kon. 334,90 335,00
de Boer Winkelbedr. 64,20 65,80
Bols 162,50 165,00
Boskalis W. 15,20 15,95
Boskalis pr 18,70 19.60

Braat Beheer 45,50 45,70
Breevast 17.90 17,80
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 825,00 840,00 b
Calvé-Delft c 970,00 978,00
Center Parcs 49,00 49,00
Centr.Suiker 79,10 80,00
ChamotteUnie 6,80 " 6,80
Cindu-Key 293,00 292,00
Claimindo 314,00 313,00
Content Beheer 23,40 23,50
CrecLLBN 49,00 49,40
Crown v.G.c 87,00 87,60
Delft Instrum. 51,20 51,20
Desseaux 247,00 247,50
Dorp-Groep 39,20 40,00
DSM (div'9o) 113,00
Econosto 361,80 364,00
EMBA 125,00 125,00
Erikshold. 117,50 117,00
Flexovit Int. 93,50 95,00
Frans Maas c. 105,00 106,00
Furness 134,50 134,50
Gamma Holding 83,50 83,50
Gamma pref 6,00 6,00
Getronics 30,80 31,50
Geveke 46,00 45,90
Giessen-de N. 290,00 296,00'
Goudsmit Ed. 411,00 415,00
Grasso's Kon. 146,00 148,00
Grolsch 147,50 146,50
GTI-Holding 196,00 196,00
Hagemeyer 108,50 107,50
ldem'/_d_v.'B9 105,00 104,50
HAL Trust B 14.70 14,80
HAL Trust Unit 14,80 14,80
H.B.G. 186,00 197,00
HeinHold 97,20 97,50
Hoek's Mach. 176,00 175,00
Heineken Hld 97,20 97,50
Holl.Sea S. 1,12 1,10
Holl. Kloos 503,00 503,00
Hoop Eff.bk. 9,70 10,00
Hunter D.pr. 4,40 4,60
ICA Holding' 16,50 17,00
IHC Caland 43,50 45,00
Industr. My 220,00 220,00
Infotheek 27,00 26,90
Ing.Bur.Kondor 575,00 575,00
Kas-Ass. 46,00 45,50
Kempen Holding 15,10 15,30
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 73,50 b 76,90
KBB c. 73,50 76,30
Kon.Sphinx 130,00 131,00
Koppelpoort H. 300,00 301,00
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré & Gl. 67,80 68,50
Macintosh 44,50 44,80
Maxwell Petr. 690,00 700,00
Medicopharma 63,00 65,50
Idem (div9o) 59.00
Melia Int. 6,40 6,40
MHV Amsterdam 18,90 22,00b
Moeara Enim 1195,00 1205,00
M.Enim 08-cert 15850,00 15800,00
Moolen en Co 27,50 27,00
Mulder Bosk. 76,00 76,00
Vultihouse 7,70 8.00

Mynbouwk. W. 415,50 415,50
Naeff 300,00
NAGRON 49,50 49,50
NIB 612,00 612,00
NBM-Amstelland 18,50 19,00
NEDAP 368,00 a 368,00
NKF Hold.cert. 339,00 339,00
Ned.Part.Mij 41,70 41,90
Ned.Spnngst. 10000,00
Norit 1030,00 1020,00
Nutricia gb 79,00 79,80
Nutricia vb 85,50 87,20
Niiv.tCate 94,00 95,00
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13,80 13,80
Orcoßankc. 70,70 71,20
OTRA 227,00 236,00
Palthe 100,00 105,80
Philips div.'9o 40,90 41,40
Pirelli Tyre 33,40 33,60
Polygram 34,10 34,40
Polynorm 113,00 113,50
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 45,60 46,20
Reesink 75,00 75,00 d
Riva 49,00 49,00
Riva (eert.) 47,00 47,00
Samas Groep 71,00 70,50
Sarakreek 30,00 30,40
Schuitema 1310,00 1310,00
Schuttersveld 44,50 44,80
Smit Intern. 67,50 68,00
Stßankiers c. 23,50 23,60
Stad Rotterdam c 48,90 50,20
Telegraaf De 94,00 96,00
TextTwenthe 343,00 344,00
TuüpComp. 36,00 37,00
Tw.Kabel Hold 155,00 157,00
Übbink 84,40 84,50
Union Fiets. 33,00 32,00
Ver.Glasfabr. 332,00 339,00
Verto 70,80 75,50
Volker Stev. 79,70 80,70
Vredestein 21,00 23,30
VRG-Groep 66,90 67,80
Wegener Tyl 178,00 186,00
West Invest 24,00 24,00
West Inv. wb. 105,00 103,00a
Wolters Kluwer 204,00 206,00
Idemdiv.'9o 50,50 51,00
Wyers 45,10 45,10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,30 37,30
ABN Aand.f. 72,50 72,60
ABNBeleg.f. 56,50 57,00
ALBEFO 51,30 51,40
Aldollar BF $ 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 228,00 228,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,00 46,60
America Fund 298,00 295,00
Amro Eur.F. 72,60 73,60
Amro Far E.F. 59,30 59,10
Amro Neth.F. 75,20 76,00
Amro N.Am.F. 60,60 60,70
Amro Obl.Gr. 154,70 154,70
Amvabel 76,50 76.3J3

AsianTigersFd 62,00 62,20
AsianSelFund 48,50 47,80
Bemco Austr. 51,00 50,90
Bever Belegg. 6,20 6,20
BOGAMIJ 106,50 106,60
CLN Obl.Waardef. 100,90 100,90
Delta Lloyd 43,00 43,20
DP Am. Gr.F. 24,60 24,70
Dp Energy.Res. 47,10
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,60 59,60
Eur.Ass. Tr. 11,00 10,80
EOE DuStlnF. 298,00 301,00
EurGrFund 62,50 63,10
Euro Spain Fd 7,90 8,00
Gim Global 49,00 49,00
Hend.Eur.Gr.F. 224,00 224,00
Henderson Spirit 63,20 62,50
Holland Fund 74,50 74,60
Holl.Obl.Fonds 116,60 117,00
Holl.Pac.F. 99,50 100,00
Interbonds 495,00 495,00
Interelï.soo 45,30 45,10
Intereff.Warr. 250,00 247,00
Jade Fonds 166,00 164,50
Japan Fund 24,70 24,10
Jap.lnd.Alpha Fd 9750,00
Japan Rot. Fund yen 8160,00
Mal.Cap.F. $ 8,50 8,20
Mees Obl.Div.Fonds 98,00 97,90
MX Int.Vent. 50,10 50,10
Nat.Res.Fund 1370,00 1390,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 40,20 40,50
NMBGlobal F. 47,70 47,70
NMB Oblig.F. 35,00 34,90
NMBRente F. ' 102,70 102,50
NMBVast Goed 38,00 38,30
Obam, Belegg. 216,00 217,00
OAMFRentef. 12,95 12,95
Orcur.Ned.p. 47,70 47,80
Pac.Dimension 100,00 100,00,
Pac.Prop.Sec.f. 44,50 44,50
Pierson Rente 100,50 100,70
Postb.Belegg.f. 51,80 51,90
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 b 7,00b
Rabo Obl.inv.f. 73,90 73,80
Rabo Obl.div.f. 48,40 48,40
Rabo Onr.g.f. 84,00 83,90
Rentalent Bel. 133,80 134,10
Rentotaal NV 31,00 31,00
RG groen 50,50 50,60
RG blauw 49,80 49,50
RG geel 48,10 48,20
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rolinco cum.p 89,90 89,90
Sci/Tech 17,10 17,10
Technology F. 17,80 17,80
Tokyo Pac. H. 217,00
Trans Eur.F. 83,50 84,50
Transpac.F. 400,00 393,00
Uni-Invest 121,00 123,00
Unico Inv.F. 79,00 79,00
Unifonds 40,00 39,80
VWN 60,50 60,50
Vast Ned 130,30 130,40
Venture F.N. 41,00 40,00
VIB NV 87,80 87,80

VSB Mix Fund 51,10 51.30
WBO Int. 71.00 71,20

.Wereldhave NV 200,40 200,40
Yen Value Fund 81,50 82,10
Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 98,70 b 98,70b
3/2 EngWarL 33,30 33,50
53/. EIB 65 99,60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher - 1,22
Allied Signal Ind 36,00 36,00
Amer. Brands 64,60 65,20
Amer. Expres 26,00 25,90
Am.Tel.& Tel. 41,30 42,00
Ameritech 59,60 60,50
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 28,70 29,60
Atl. Richf. 116,20 118.00
BAT Industr. 7,65 7,90
Bell Atlantic 95,10 96,50d
BellCanEnterpr 41,00 41,10
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 54,20 55,50d
BET Public 2,60
Bethl. Steel 19,60 20,00
Boeing Comp. 71,25
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16,50 17,00
Citicorp. 24,30 23,00
Colgate-Palm. 59,00 59,10
Comm. Edison 34,50 35,00
Comp.Gen.El. 560,00
Control Data 20,50 20,50
Dai-Ichi Yen 2400,00b2300,00b
DaiwaSec. yen 1430,00 1410,00
Dow Chemical 65,00 66,50
Du Pont 38,50
Eastman Kodak 39,20 40,50
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 154,00
Exxon Corp. 46,25 46,80
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 42,50
Ford Motor 47,30 47,80
Gen. Electric 63,75 64,60
Gen. Motors 45,50 45,60
Gillette 51,50 52,50
Goodyear 36,00 37,00
Grace & Co. 30,00
Honeywell 88,20 88,80
Int.Bus.Mach. 106,00 106,50
Intern.Flavor 58,70
Intern. Paper 51,60
ITT Corp. 52,70 53,20
K.Benson ® 5017,00
Litton Ind. 72,50
Lockheed 35,90 36,50
Minnesota Mining 81,50 82,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61,80 62,30
Morgan $ 36,30 36,10
News Corp Auss 10,40 10,40
Nynex 81,30 82,10
Occ.Petr.Corp 27,40 27,70
Pac. Telers 45.70 d 45.10

P.& 0. ® 7,00 7,00
Pepsico 62,75 64,50
Phihp Morris C. 39,25 41,25
Phill. Petr. 26,40 26,60
Polaroid 45,80 46,50
Privatb Dkr 274,50
Quaker Oats 47,00 - -StGobin Ffr 573,00 578,00
Saralee 29,50 30,50
Schlumberger 52,20 53,00
Sears Roebuck 39,00 39,00
Sony (yen) 43,50 45,00
'Southw. Bell 56,60 57,60d
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33,60 34.20
Texaco 59,00 60,00
Texas Instr. 36,50 36,30
The Coastal C. 30,80 32,30
T.I.P Eur. 1,80 1,90
ToshibaCorp. 1080,00 1030,00
Union Carbide 22,00
Union Pacific 72,00 71,50
Unisys 15,40 15,50
USX Corp 35,50 36,50
US West ■ 73,80 74,80
Warner Lamb. 106,40
Westinghouse 74,80 75,50
Woolworth 62,70 63,50
Xerox Corp. 55,30 55,50

Certificaten Amerika
AMAX Inc. 51,00 51,50
Am. Home Prod. 192,00
ATT Nedam 78,00 78,50
ASARCO Inc. 44.50
Atl. Richf. 220,50 221,50
Boeing Corp. 134,50 138,00
Can. Pacific 38,00 38,50
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 30,00 29,50
Citicorp. 42,50 42,00
Colgate-Palm. 113,00 112,00
Control Data 33,50 33,80
Dow Chemical 123,00 125,00
Eastman Kodak 72,50 74,50
Exxon Corp. 86,00 88,00
Fluor Corp. 82,00
Gen. Electric 121,00 123,00
Gen. Motors 86,00 85,50
Gillette 98,00 100,00
Goodyear 69,00 73,00
Inco 48,00 48,50
1.8.M. 197,00 d 198,00
Int. Flavors 118,00 118,00
ITT Corp. 119,00
Kroger 24,00 24,00
Lockheed 67,00 68,00
Merck & Co. 132,00 134,50
Minn. Min. 155,00 156,00
Pepsi Co. 118,00 120,00
Philip Morris C. 76,00 76,50
PhiU. Petr. 49,00 49,50
Polaroid 80,00 81,00
Procter & G. 127,00
Quaker Oats 85,00 92,00
Schlumberger 98,50 99,50
Sears Roebuck 73,50 73,50
Shell Canada 61,50 62,00

I Tandy Corp. 62,50 63,50

Texas Instr. 68,00 68,00
Union Pacific 137,00 136,00
Unisys Corp 31,00 30,50
USX Corp 66,00 69,00
Varity Corp 3,60 3,50
Westinghouse 143,00 145,00
Woolworth 117,50 119,00
Xerox Corp. 95,00 95,00

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,30 12,30
lO'/a ABN 87 93,25 93,25
13Amev 85 97,30 97,30
10 AmevBs 101,75 101,75
11 Amev 86 91,00 91,00
Wh Amro 86 96,50 96,50
10 Amro 87 93,50 93,50
5% Amro 86 90,00 90,00
Amro Bank wr 9,00 8,00
Amro zw 86 72,30 72,70
9 BMH ecu 85-92 95,40 95,20
7 BMH 87 94.00 94,00
lO'/aEEG-ecu 84 99,40 99,40
93AE18-ecu 85 95,80 95,80
12/2 HlAirl.F 94,90 94,90
11'ANGU 83 100,00 100,00
10 NGU 83 100,00 100,00
2'ANMB Pb.B6 82,20 82,75
NMB Postb.war. 80,00 81,00
8% Phil. 86 97,50 97,50
6% Phil.B3 98,00 98,00
11 Rabo 83 101,50 101,50
9Rabo 85 94,00 94,25
7Rabo 84 97,00 97,00

Parallelmarkt
Alanheri 26,00 26,00
Berghuizer 33,40 34,00
Besouw Van c. 52,70 53,20
CBI Barin Oc.yen 1860,00 1860,00
Comm.Obl.F.l 95,20 95,10
Comm.OblF.2 94,50 94,50
Comm.Obl.F.3 95,20 95,20
De Drie Electr. 32,20 32,00
Dico Intern. 102,00 102,00
DOCdata 25,00 29,00a
Ehco-KLM Kl. 38,00 38,50
E&L Belegg. 1 73,20 73,80
E&L Belegg.2 73,60 73,90
E&L Belegg.3 75,80 76,00
Free Rec.Sh. 31,30 31,50
Geld.Pap.c. 63,70 63,60
Gouda Vuurv c 99,00 99,00
Groenendijk 34,00 35,00
Grontmij c. 193,00 194,00
HCA Holding 53,50 53,50
Hes Beheer 258,50 265,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,35 3,45
Interview Eur. 8,80 8,80
Inv. Mij Ned. 47,20 47,20
Kuehne+Heitz 47,50 48,70
LCIComp.Gr. 16,60 d 16,20
Idem 8 st. 0,66 0,65
Melle 305,00 305,00
Nedschroef 125,80 125,80
Nevas st.(cert) 0,72 0,66

Nevas st(cpref) 0,68 0,62
Neways Elec. 9,90 10,00
NOG Bel.fonds 32,00 32,00
pan pacific 10,60 10,60
PieMed. 12,00 11,80
Poolgarant 9,00 9,10
Simac Tech. 17,10 17,10
Sligro Beh. 53,00 53,50
VerkadeKon. 404,50 402,50
VHS Onr. Goed 14,40 14,40
Weweler 82,50 82,80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

ah c apr 130,00 305 3,00 4,00
akzo c apr 130,00 250 2,10 2,00
akzo c 093 150,00 504 16,00 16,00
akzo p 091 150,00 244 28,50a 27,50b
amev c jul 60,00 300 2,40 2,00
amro p jul 75,00 270 2,00 2,10
dsm c apr 120.00 256 2,00 1,80
coc c apr 285,00 563 5,50 5,50
coc c apr 290,00 266 3,20 3,40
coc p-apr 280,00 295 2,50 2,00
coc p apr 285,00 363 3,90 3,60
coc p apr 290,00 461 6,60 6,30
hoog c apr 75,00 369 6,50. 6,80
hoog c apr 80,00 653 2,70 b 3,20ahoog c apr 110,00 226 o,loa 0,10
hoog c jul 80,00 295 4,30 4,80
hoog c jul 85,00 653 2,80 3,00
kim c jul 35,00 306 2,80 3,30
kim c jul 37,50 411 1,50 b 2,00
kim p apr 35,00 314 0,70 0,30
kim p jul 35,00 355 1,80 1,60
kim p jul 37,50 366 3,00 a 2,60
nedl c apr 105,00 318 1,30 1,50
nedl c jul 100,00 282 7,00 7,30
natn c apr 70,00 448 5,00 4,00
natn c jul 70,00 351 6,30 5,10
natn c jul 75,00 536 3,10 2,20
natn. c okt 80,00 665 2,20 1,90
natn p jul 70,00 231 1,40 1,50
phil c apr 40,00 990 2,80 3,00
phil c apr 42,50 241 0,90 0,80
phU c apr 45,00 292 0,20 0,30
phü c okt 47,50 250 1,80 2,00
phil c okt 50,00 637 1,10 1,20
phü c 093 30,00 343 17,20 17,30
phil p apr 40,00 314 0,50 0,30
phü p apr 45,00 830 4,00 3,70
phil p apr 50,00 245 8,60 8,50
phil p apr 55,00 359 13,70 13,40b
phil p jul 42,50 368 2,80 2,60
phil p okt 42,50 866 3,40 3,00
olie c apr 145,00 234 2,50 2,90
olie c jul 150,00 348 3,30 3,30
oüe c 091 105,00 278 41,00 42,00
ohe p 091 105,00 1056 2,20 1,90
unil p apr 160,00 750 12,00a 10,60
unil p jul 150,00 400 6,80 6,50b
umi p jul 160,00 750 14,50a 13,40
umi p okt 150,00 422 8,00 7,60

a=laten d=e_-div.dend
b=bieden e=gedaan+biede»
c=ex-c.aim t^gedaari+laten

economie

Grolschpenetreert
op Spaanse markt

MADRID - Het Twentse bier-
merk Grolsch is vanaf vandaag
op een groot aantal plaatsen in
Spanje te krijgen; niet alleen in
°te supermarkten van de toeris-
tencentra langs de kust, maar
°ok 'uit het vat' in enige honder-
den luxe bars en speciale bier-huizen. Om Spanje met succes tekunnen toevoegen als 32ste ex-
Portland, zijn de brouwers uit
Groenlo een exclusief samen-

werkingsverband aangegaan
met een van de grootste bedrij-
ven in Spanje, de voeding- en
drankgigant Larios.
De presentatie van de bekende
Grolsch-beugelfles vond dins-
dag plaats in de 'Cervëceria La
Internacional' in het centrum
van Madrid. Vandaag zal de Ne-
derlandse ambassadeur in de
Spaanse hoofdstad, Mr. C.H.A.
Plug, officieel in dezelfde drank-

gelegenheid voor een uitgelezen
gezelschap Spaanse biermin-
naars het eerste glas Grolsch-uit-
't-vat ten doop houden.

Volgens de Grolsch-directeur in
Spanje, Paul van den Hout,
wordt de introductie van het po-
pulaire Nederlandse bier met
vertrouwen tegemoet gezien:
„Wij hebben ons enige jaren ge-
leden al opbeperkte schaal op de
Spaanse markt georiënteerd,
maar dat liep op niets uit door
het faillisement van de impor-
teur, waarmee we in zee waren
gegaan. Deze keer kan het bijna
niet fout gaan. Larios beschikt
over duizenden verkooppunten
in het land en heeft het beste
Spaanse distributienet".

Philips wil cao
voor twee jaar

EINDHOVEN - Een nieuwe, twee-
jarige cao biedt volgens Philips
meer ruimte voor loonsverbetering
dan twee een-jarige cao's samen. De
onderhandelaar van Philips, F. van
den Brand, heeft dit woensdag ge-
zegd tijdens het eerste overleg over
een nieuwe cao voor de 65.000 werk-
nemers van het concern.
Bestuurder W. ter Welle van de Fe-
deratie van Hoger Philips Personeel
FHPP zei dit na afloop van het over-

leg. Philips zelf beperkte zich tot de
mededeling dat het cao-overleg is
gestart met een wederzijdse toelich-
ting van de standpunten.

De bonden hebben een looneis in-
gediend van 4 procent. Volgens Van
den Brand is dat ruim een procent
te hoog. Ook vinden de bonden dat
de nieuwe cao een looptijd moet
hebben van slechts eenjaar. Philips
wil een twee-jarige cao afsluiten.

Woensdag echter lieten vertegen-
woordigers van de bonden al weten
dat een langere looptijd wat hen be-
treft bespreekbaar is.

Philips vindt ook dat de pensioen-
leeftijd moet worden opgetrokken
naar gemiddeld 65 jaar. Daarnaast
pleit Philips voor de invoering van
een flexibel pensioen. Philips heeft
echteral laten weten dat hierover op
dit moment nog geen bindende af-
spraken hoeven te worden gemaakt.

Het overleg over een nieuwe cao bij
Philips wordt op 10 april voortgezet.
Volgens A. Verhoeven van de Unie
BLHP hebben beide partijen de in-
tentie om na vier gespreksronden
tot overeenstemming te komen. Of
datwerkelijk lukt durfde woensdag
geen van de betrokkenen te voor-
spellen.

Teleurstelling over afbreken
Akzo en bonden
praten opnieuw

Van onze redactie economie
ARNHEM - Vakbonden en onder-
handelaars van Akzo Nederland
hebben gistermorgen teleurgesteld
gereageerd op hetvastlopen van het
CAO-overleg op de laatste onder-
handelingsdag. Flexi-time en loon-
paragraaf vormden in die gesprek-
ken de zwaartepunten. In devroege
morgenuren haalde Akzo het strui-
kelblok van het kopen en verkopen
van vrije dagen van tafel. De laatste
blokkade, het loonbod van vier pro-
cent gekoppeldaan een CAO van 21
maanden, kon echter niet worden
genomen.

Ondanks de teleurstelling over het
uitblijven van een nieuwe CAO - de
partijen hopen volgende week dins-
dag overeenstelling te bereiken

over het laatste struikelblok - toon-
denzowel Akzo als de gezamenlijke
bonden zich tevreden over de ge-
boekte successen. Er is al zo veel be-
reikt dat het heel jammer zou zijn
als er volgende week geen akkoord
tot stand zou komen, zo vonden zo-
wel Akzo-delegatieleider dr. A. van
Es als A. Voerman, woordvoerder
namens de bonden.

Er is al in principeeen akkoord over
de invoering van een volledige vijf-
ploegendienst voor de werknemers
in het vol-continuebedrijf, de scho-
lingsactiviteiten worden verder
voortgezet, Akzo gaat verder met
het werkgelegenheidsproject (630
banen boven de sterkte) en er komt
een „voor-VUT" voor oudere werk-
nemers uit de vierploegendienst.
Verder heeft Akzo zich bereid ver-
klaard kinderopvang te gaan orga-
niseren en krijgen zwangere werk-
nemers het recht van onbetaald ver-
lofgedurende de looptijd van de cao
met het recht op terugkeer in hun
oude functieniveau.

Verlof
Hoewel het flexi-time officieel van
tafel is, kan het hogere Akzo-perso-
neel toch van een soortgelijkerege-
ling gebruik maken. In de extra ver-
lofregeling is voor hen opgenomen
dat van het totale tegoed maximaal
5 dagen verkocht mogen worden.
Het lagere Akzo-personeel heeft die
regeling niet. De Industriebonden
FNV en CNV bleven namelijk be-
zwaar maken tegen het verkopen
van dagen. De Unie BLHP en de
Vereniging Hoger Personeel Akzo
konden zich wél vinden in de extra
verlofregeling.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 04-04-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.800-/ 23.300;
vorige ’ 23.030-/ 23.530; bewerkt ver-
koop ’ 24.900; vorige ’ 25.130 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 270-/ 340 vorige

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

Advieskoersen
amerik.dollar 1,85 1,96
austr.dollar 1,40 1,52
belg.frank (100) 5,26 5,56
canad.dollar 1,57 1,68
deensekroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 110,00 113,90
engelse pond 3,00 3,25
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 31,95 34,70
griekse dr. (100) 1,06 1,26
ierse pond 2,88 3,08
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 117,00 123,00
joeg.dm. (100 nieuw) 13,50 18,25
noorse kroon (100) 27,60 30,10
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,68 1,84
zweedse kr. (100) 29,70 32,20
zwits.fr. (100) 124,50 129.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,91175-1,91425
antill.gulden 1,0525-1,0825
austr.dollar 1,4590-1,4690
belg.frank (100) 5,4425-5,4475
canad.dollar 1,63675-1,63925
deense kroon (100) 29,425-29,475
duitse mark (100) 112,565-112,615
engelse pond 3,1365-3,1415
franse frank (100) 33,500-33,550
griekse dr. (100) 1,1215-1,2215
hongk.doUar (100) 24,4250-24,6750
ierse pond 3,0210-3,0310
ital.lire (10.000) 15,280-15,330
jap.yen (10.000) 120,43-120,53
nwzeel.dollar 1,1020-1,1120
noorse kroon (100) 29,095-29,145
oostenr.sch. (100) 16,0010-16,0110
saudi ar.ryal (100) 50,8250-51,0750
spaanse pes. (100) 1,7660-1,7760
surin.gulden 1,0500-1,0900
zweedse kr. (100) 31,205-31,255
zwits.frank (100) 127,050-127,100
e.e.u. 2.3030-2.3080
INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197,50 197,70
id excl.kon.olie 189,80 190,20
internationals 199,80 199,80
lokale ondernem. 196,50 197,10
id financieel 149,80 148,70
id niet-financ. 243,10 245,30
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 257,40 257,80
id excl.kon.olie 236,00 236,60
internationals 269,80 269,80
lokale ondernem. 243,20 243,90
id financieel 195,20 193,70
id niet-financ. 290,70 293,30
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 115,70 116,40
internation 115,00 115,10
lokaal 115,80 116,60
fin.instell 109,80 108,80
alg: banken 107,70 107,00
verzekering 112,50 111,30
niet-financ 117,70 119,00
industrie 118,40 119,50
transp/opsl 132,10 134,10

AvondkoersenAmsterdam
Amsterdam - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 128,40-128,70 (129,00)
Kon Olie 144,00-145,40(145,40)
Philips 42,00-42,80 (42,80)
Unilever 148,00-149,00(149,00)
KLM 36,20 (36,20)

NEW yORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter- .
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2739.41 1191.50 215.17 1021 17
Hoogst 2755.86 1197.37 216.11 1026 71Laagst 2708.56 1173.54 213.59 1009 12
Slot 2719.37 1182.25 214.47 1014.20
TOrifel ~17'34 ~6'58 _1-07 -601

(ADVERTENTIE)

JSöIBL,
WONEN

lopïorm
meubelen

modern - eiken - klassiek
Limburgs Handwerk

Akerstraat Noord 362
Heerlen-Hoensbroek

(verbindingsweg Héerlen-Sittard)
tel. 045-229191 _,

laserprinter
v.a. ’ 99,- p.m.

autronic 04492-3888

Beurs voor jonge ouders

" De Negen Maanden Beurs voor aanstaande en jonge ouders wordt als zelfstandig ele-
ment van de huishoudbeurs gehouden tot en met zaterdag in de Deltahal van deRAI. Het
evenement werd woensdagochtend geopend door, hoe kan het anders ... door zwangere
vrouwen.
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Wpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met éen 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 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal eén woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm vrijdag 8,30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 2230_»

Vermist Gevonden

Jack Russel
terriër

vermist sinds maaandag 2
april ca. 15.30 uur, nabij

voetbalveld Heksenberg.Terug te bez. teg. beloning.
Heerenweg 136, tel. 045-

-211153 b.g.g. 252108

Wij hebben veel verdriet,
onze bruine PINCHER-
TECKEL is weggelopen,
roepnaam: Cindy. Teg. be-
loning terug te bezorgen.
Jerichostr. 28, Heerlen, tel.
045-422429.
VERLOREN: Gouden arm-
band met bonte steentjes,
omgeving Heerlen, tegen
beloning terug te bezorgen.
Ptr. 'v Romboutslaan 33,
Heerlen. Tel. 045-712726.
ONTLOPEN 1 april bruin
vaars kalf, witkop, 3 mnd.
oud, omgeving Gulpen. Inl.
s.v.p. 04450-1505 of politie
Gulpen.
Verloren te Heerlen, GE-
HOORAPPARAAT. Bellen
045-723293.

Personeel aangeboden

Riool of afvoer verstopt
De Vos - Sittard

Tel. 04490-18537
Anne-ly en Henry bieden
's ochtends creatieve KIN-
DEROPVANG, kleine groep
veel persoonlijke aandacht.
Bel vrijblijvend 045-426054
b.g.g. 045-725597.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u

i uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd

Super van Oppen
zoekt nog enkele

medewerk(st)ers
voor vast dienstverband. Tel. 045-461918.

Gezocht:

Medewerkers
Voor montage, produktie en magazijnwerkzaamheden op
diverse afdelingen van een automobielfabriek in Bom. U
gaat werken in 2- of 3- ploegendienst. Deze baan biedt

een goed salaris (volgens CAO) en prima toekomst-
mogelijkheden. Voor vervoer wordt gezorgd.

Heeft u, m/v interesse in een zeer langdurige baan, of wilt u
weten wat uw mogelijkheden bij dit bedrijf zijn, neem dan

direkt kontakt op met

Keser Uitzendburo
Sittard, Rosmolenstraat 13, 04490-22279

Geleen, Rijksweg Centrum 12, 04490-53000
Heerlen, Dr. Poelssttraat 16, 045-713120
Maastricht, Stationsstraat 35, 043-218151

Kerkrade, Hoofdstraat 39, 045-463700

keukenassistente en
vakantiewerkers

gevraagd voor diverse werkzaamheden in
Restaurant OASE Valkenburg. Tel. 04406-13558.

Serveerster met ervaring
gevraagd

Restaurant OASE Valkenburg. Tel. 04406-13558.
Nette zelfstandig werkende

Verkoopster
gevraagd voor onze zaak te Oirsbeek. Niet beneden 20 jr.
Zonder ervaring in onze branche onnodig te solliciteren.

Luxe Bakkerij Peter Broekmans, Oirsbeek.
Aanm. tel, afspraak 04492-1404.

Gevr. allround betontimmerman
voor Duitsland met Ned. voorzieningen.

Inl. B.E.M. BV. Tel. 04455-1871.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direkt werk voor:

schoonmaakkracht m/v
voor een projekt in de omgeving van Spaubeek. Werktijden
dinsdag t/m vrijdag 9.00-10.15 uur. Hebt vn interesse,
neem dan contact met ons op of kom langs.

Voor informatie:
04490-56156 Marion Janssen

Geleen, Rijksweg-Zuid 1A

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft regelmatig werk voor:

huishoudelijke hulpen m/v
bij gezinsvervangende tehuizen in Simpelveld en Bocholtz.
De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30
of 13.30-17.30 uur of voor hele dagen. De werkzaamheden
bestaan uit het schoonmaken van het tehuis en het berei-
den van de warme maaltijd voor een groep van circa 8-14
kinderen. Eigen vervoer is noodzakelijk i.v.m. de bereik-
baarheid. Leeftijd vanaf 30 jaar.

Voor meer informatie:

* 045-718366, Anita Dolk*
HEERLLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Gevr. voor privé-huis in
Noord-Duitsland mooie
MEISJES, huidski. onbe-
langrijk, 2 weken werken, 1
week verlof, goede verdien-
ste (ca. ’8.000,-). 09-49-
-421501052, vanaf 10.00 uur
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
P.C.M. Pijpleidingen Con-
structies Maastricht, zoekt
zelfst. PIJPMONTEURS en
bankwerkers. 043-474828.
Welke nette CHAUFFEUR
kan op part-time of oproep-
basis regelm. met verhuisw.
(gr.rijbew.) naar Duitsland
en Frankrijk rijden, mag
AOW of WAO-er zijn. Tel.
045-224700/259527.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Gevr. CO2-lassers en con-
structie-bankwerkers.
HOOG loon ’3.400,-. Tel.
04754-86745.
Gevr. ervaren GLAZEN-
WASSER en leerl. glazen-
wasser voor schoonmaak-
bedrijf in Heerlen. Tel. 045-
-417849 na 17.00 uur.
Met spoed gevr. part-time
RU-INSTRUCTEUR. Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 139, Landgraaf.
045-312558.
PEDICURE gevr. voor totaal
Cosmet. Instituut. Tel.
04490-15805/22192.
Restaurant Twiny vraagt
HULP in de keuken voor za-
terdagen, Ift. ca. 17 jaar.
Pers. aanmelden Promena-
de 149, Heerlen.
DISCJOCKEY gevraagd
voor in 't weekend. Disco-
theek Swing, Stem. Bellen
na 17.00 uur 04490-73471.

Voor spoedige indiensttre-
ding gevr. (ook voor buiten-
land) IJZERWERKERS mei
ervaring branden, industrie-
monteurs, hoogbouwmon-
teurs, lassers met en zonder
eert., isoleerders, opzetters,
makers, pijpfitters van tek.
Dringend gez. electriciens/
installateurs. Alleen vak-
mensen met ervaring en
eert. leeft, en Nat. onbel.
Tel. 010-4625755.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Goedlopend en gezellig pri-
véhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE, bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203
Alleen de ARC heeft in ge-
heel Ned. plaats voor meer
dan 200 RIJ-INSTR. Studie-
kostenverg. voor asp.-rij-
instr. Bel 070-3501726/
3548306.
Gevr. CONSULENTEN voor
relatiebemiddelingsbureau
in de regio's Heerlen en
Maastricht leeft. v.a. 35 jr. In
bezit van auto en telefoon.
Schrift, reakties Postbus
1139, 6040 XC Roermond.
Gevr. v. hoofdz. weekend-
avonden, jonge VROUW,
leeft. 20-35 jr v. Buurtcafé,
moet zelfst. kunnen werken.
Br.o.nr. B-4135 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
VERKOOPSTER gevr. voor
bakkerij Rob Pieters, voor
38 uur p/wk. Liefst met enige
verkooperv. sollic. na tel.
afspr. 04492-1634.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord-Hoog loon. Tel. 09-
-49-24552547 / 045-250930.
FRITUREHULP gevr. m/v
voor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, hoge verdien-
sten, tel. 045-228481.
Gevr. NACHTPORTIER (v.
a. middelbare leeftijd). Tel.
04406-12741.
Gevr. BANKWERKERS elec
lassers, CV-monteurs, stel-
lers, hulp bankwerkers voor
div. projecten in Nederland,
vast werk. SLM 045-412811
LUNCHROOM 't Loon te
Heerlen vraagt 'n leerling
serveerster en part-time
serveerster. Tel. 045-
-711186.
Wij vragen ervaren ADVER-
TENTIE-VERKOPERS
(STERS) voor de prov. Lim-
burg, i.b.v. een auto. Bel
voor een afspraak 02520-
-23991.

Voor Partij-Wittem
zoeken wij enkele

aktieve bezorgers,
die genegen zijn 's ochtends tussen 6.00 en 7.00 uur

onze krant te bezorgen. Aantrekkelijke bijverdiensten.
Melden: Limburgs Dagblad Valkenburg, tel. 04406-15045.

Leerling kapper/kapster
gevraagd. Leeftijd 16-17 jaar.

Tel, solliciteren 045-320733 of 04490-56175.

Part-time herenkapper/kapster
gevraagd i.b.v. vakdiploma. Leeftijd ca. 21 jaar.
Tel, solliciteren 045-320733 of 04490-56175.

Jonge MEDEWERKER gevr
voor verpakkingswerkzaam-
heden, voor plm. 20 uur,
i.b.v. rijbewijs. Brouwer & Zn
Kissel 57, Heerlen. Tel.
045-725250
Jonge MEDEWERKER gevr
voor verpakkingswerkzaam-
heden, voor plm. 20 uur,
i.b.v. rijbewijs. Brouwer & Zn
Kissel 57, Heerlen. Tel.
045-725250
SLAGER gevr. voor uit-
been- en vlieswerk, voor
plm. 25 uur. Brouwer & Zn
Kissel 57, Heerlen. Tel.
045-725250
SERVEERSTER gevr. ca.
19 jr. Tevens part-time hulp.
Tel. 045-228888.
FRITESBAKKER gevraagd,
liefst met ervaring. Eethuis
Nico, Rijksweg-Noord 24,
Geleen. Tel. 04490-42775.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Gevr. INSCHRIJVING van
dames op niveau. Contact-
buro Geleen. 04490-48768.
Bouw- en ingenieurburo
Brunssum BV vraagt met
spoed (mechanich) TECH-
NISCH-TEKENAAR M/V.
Soll. na tel. afspr. 045-
-220949.
Schoonheidssp. zoekt ass.
2e jaars met manicure/PE-
DICURE in pakket. Soll.
045-352044.
Ervaren CHAUFFEURS of
chauffeuses gevr., 1 keer
fulltime taxi groepsvervoer,
2 keer alleen voor groeps-
vervoer. Betaling volgens
CAO. Pers. aanmelden
Puntelstr. 32A, Simpelveld.
045-444444.

Appartement a.d. MARKT te
Schaesberg, geh. gemeub.,
woonk., slaapk., openk. met
eetbar, badk., cv., ’680,-
-p.mnd. Tel. 045-412035.
Te h. APP. gem. Kerkrade.
Tel. 045-454708.
Te h. in HEERLEN nette
ben.woning, woonk., keuken
slaapk., w.e. en douche,

’ 350,- p. mnd. excl. Br. met
referenties o.nr. B-4155,
LD., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. 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 huur aangeb. in Übach
over Worms TUSSENWO-
NING: woonk. met open
haard, 4 slpks., keuken,
badk., stal, tuin en gar. Vr.
pr. ’ 870,- p. mnd. Tel. 045-
-317474.

Onroerend goed te koop aangeboden

Heerlen, Corisberg
Riante lokatie. Hoekwoning met zolder. Maximale rijksbij-

drage van ’41.000,-.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255.

Heerlen, Schandelen
Volledig gerenoveerd woonhuis met berging en tuin, ach-
terom bereikbaar. Woonk. met open keuken. 1e verd.: 2
slaapk. badk. met ligb. en 2e toilet. Vaste trap naar 2e
verd.: 3 slaapk. en bergzolder. Alle voorzieningen zijn

nieuw. Prijs ’ 95.000,-k.k. Netto maandlast ’ 595,- (4027)
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255

Te koop boerderijwoning
in Margraten, Sprinkstr. 2. Erf via poort, stallen, schuur,

zolders, grote tuin. Opp. 1700 m2. Gesch. voor vele doel-
einden. Pr. ’ 369.000,- k.k. Inl. 043-219703/04407-1681.

SITTARD, Landweringstraat
41. Halfvr. woonh. met uitb.
gar. en tuin. Indeling 0.a.:
hal, toilet, garderobe, keu-
ken, woonk. met openhaard.
Uitb.: bijkeuken en serre
achter woonk. Verd.: 3 slp-
kmrs. badk. met ligbad, 2e
toilet, v.w. zolder via vlizo-
trap bereikbaar met cv.-inst
voorraadkelder. Dak uitb.
ca. 1988 vernieuwd. Vraag-
prijs: ’ 139.000,- k.k. Make-
laarskantoor Ruber. 04498-
-51900.
BRUNSSUM, Jupiterstr. 37,
mooi gelegen woning, voor-
en achtertuin, 3 slpkmrs.,
deels dubbel glas, mooie
keuken. Bij 100% financ.
netto mndlast ca. ’675,-.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
HEERLEN, woonhuis 4
slaapk., badk. met ligbad,
sout. inger. als kamer en
wasgel. mod. witte keuken,
gr. balkon. Tel. 045-728537.
GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten metkennis van zaken.
LIMBRICHT te k. halfvrijst.
woonh. met carport, garage,
kelder, 3 slpks., badk. m. lig-
bad, 2e toil., bergzolder.
Vaste pr. ’175.000,- k.k.
Aanvaarding i.0., tel. 04490-
-24383. ■
ÜBACH OVER WORMS,
Sloterstr. 82, goed onder-
houden eengezinsw. met
cv., grote tuin, 2 slpkmrs.,
’82.500,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

I IAMIM'CEfUTE II JAfflllM ■> Lm Ifi I
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Elke dag is 'n verwendag bij Jamin.

Met spoed gevr. CHAUF-
FEURS of chauffeuses voor
ca. 15 uur per wk. Te bevr.
Taxi Hanneman, Strijt-
hagenweg 125, Kerkrade.
Tel. 045-452666. Uitsluitend
vrijdag tussen 18 en 19 uur.
Met SPOED gevraagd ge-
pensioneerde, die bereid is
koerierdiensten te rijden in
onze bedrijfsauto. Tel.
04490-15040.

Te huur gevraagd
2 Jonge werk. vrouwen (niet
lesbisch), zoeken HUUR-
HUIS in/nabij centr. Heerlen.
Tel. 045-741467.

’ 1.000,- voor degene die
ons een 3-KAMERWONING
kan bezorgen. Tel. 01866-
-2125, na 18.00 uur.
Met spoed te huur gevr. GA-
RAGEBOX of kleine loods.
Tel. 045-726332.
Gevr. GARAGE omgev. Er-
postr., z.s.m., 045-418082
tot 16.00 en v.a. 18.00 uur.

OG te huur
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Prachtig gelegen 4-kamer-
appartementen v.v. c.v. op
de HEESBERG, gunstig t.o.
v. het centrum van Heerlen.
Huurprijs ca. ’650,- p.m.
De Boer, Den Hartog, Hooft
b.v., 020-465301.
Mooie BOYENWONING te
huur met garage, liefst aan
bejaard echtpaar zonder
kinderen. Tel. 045-452574.
3-delig woonappartement.
Aparte opgang met cv.,
douche en w.c, gelegen te
HOENSBROEK. Dir. te
aanv. Te bevr. Meubelhuis
Kleba, Hoensbroek, Akerstr.
230-232, Tel. 045-212854.
KAMERS te huur mcl. c.v.
en gez. gebr. van keuken,
douche en wc. Dir. te aanv.
Meubelbeurs, Akerstr. 248-
-250, Hoensbroek. Tel. 045-
-212854.
Winkel te h. in KERKRADE,
Hoofdstraat, 120m2 groot.
Info 09.49-2406-3528.

Bouwmaterialen

Boels Deuren
Speciale aanbieding

KANTELDEUREN vanaf ’ 520,- mcl. montage, mcl. BTW,
keuze uit 25 standaardmaten.

ELECTRISCHE BEDIENINGEN vanaf ’ 1030,- mcl.
afstandbesturing P.T.T. goedgekeurd,

mcl. montage, mcl. BTW.
BOELS DEUREN EDCO B.V.

Nusterweg 80, Sittard, tel.: 04490-15252.
Ook uw adres voor sektionale deuren in hout of staal,

geïsoleerd of ongeïsoleerd ,
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Grenen BALKEN b.v. sx7cm
’2,25 p. meter. 15x5cm
’4,50 p. meter. 16x6cm.

’ 5,75 p. meter, enz. Incl.
BTW!!! Evt. thuisbez. Hout-
zagerij Windels, Industrieter.
Bouwberg Brunssum, tel.
045-270585.
Te k. rollen DAKLEER va.

’ 25,-; watervaste platen
2.44x1.22x18. Tel. 04490-
-15338.

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

Vrijblijvende prijsopgave.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voornjkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voornj-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
l

Winkel & Kantoor
I —■■

Tele- lease- service
LEASERPRINTER van ’ 4.995,- voor ’ 3.900,-.
AUTOTELEFOON van ’ 3.880,- voor ’ 3.480,-.

COPIER van ’ 2.250,- voor ’ 1.690,-.
TELEFAX van ’ 3.500,- voor ’ 2.500,-.

COMPUTER van ’ 1.599,- voor ’ 1.199,-.

Autotelefoon met nummer, ingebouwd binnen één dag.
rLeaserprinter v.a. ’ 99,- per mnd

AUTRONIC BV Tel. 04492-3888.

Woningruil
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,-voor 2 jaar (24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruil
over geheel Nederland.
Eengezinsw. 4 slpk. te
MAASTRICHT tegen een-
gezinsw. Heerlen e.o. Reac-
ties naar Postbus 2594,
6401 DB Heerlen.

Kamers
Te h. gevr. kamer te HEER-
LEN plm. ’325,- p.m. Tel.
045-712701 na 15 uur.
Ruime ETAGEWONING, wk
2 slpk., wc, keuk., douche,
hal, cv., kabel-TV, evt. gar.,
park.pl. en huursub. Tel.
045-310706 na 18.00 uur.

Hobby/D.h.z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Te k. AQUARIUM geh.
compl. 120 x 50 x 40. Tel.
045-325162.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te k. 3 VS? tons plateau-
wagen voor achter tractor,
aanhangwagens 1 en 2
spantuigen, rijtuigen en
lampen en paarden. Tel.
04490-2336.
Te k. GRASMACHINE (zit-
maaier), merk Wheel Horse,
’3.750,-. Tel. 045-314966.
Te k. POOTAARDAPPE-
LEN, bintje maat 28/35. Bel-
len na 20 uur 045-259248.
Te k. gevr. 1 gebruikte VEE-
AANHANGER of Veekamer
voor schapen. 04406-15210

Auto's

Auto Landgraaf
biedt aan mooie inruilers

tegen spotprijzen:
Opel Kadett 1.2 SR '82

’ 5.750,-; Opel Kadett 1.3 S
aut. '82 ’ 4.950,-; Opel As-
cona 1.6 S '83 ’7.500,-;
Opel Ascona S '82
’6.950,-; BMW 728 I aut.
'81 ’6.950,-; BMW 320 6-
cyl. '81 ’5.950,-; Ford Es-
cort Laser '82 ’5.950,-;
Honda Quintet '82 ’ 5.950,-;
Datsun Cherry '82 ’ 5.250,-;
Datsun Cherry GL '81

’ 3.500,-; Daih. Charmant
1.6 '83 ’7.950,-; Lancia
Delta 1.582 ’ 5.750,-; Lada
210582 ’ 2.950,-; Lada 1.5
Station '82 ’2.250,-; Mits.
Saporro 2.0 '83 ’7.950,-;
Fiat Uno Winner '83

’ 5.950,-; Opel Senator 2.8
aut. '80 ’4.250,-; 2x Re-
nault 5 '81/'B2 va. ’2.950,-;
Opel Commodore 2.5 '81

’ 3.950,-; Opel Rekord Sta-
tion Diesel '81 ’3.750,-;
Opel Rekord 2.0 S aut. '80

’ 2.950,-; Ford Fiesta L '80
’3.750,-; Mazda 626 Cou-
pé '81 ’ 3.950,-; Ford Tau-
nus 2.0 LPG '80 ’2.750,-;
Ford Taunus Station 2.0

’ 1.750,-; Volvo 343 aut. '78
’1.750,-; Renault 1.8 GTL
'80 ’ 3.250,-. Financiering
zonder aanbet. mog. Inruil
auto-motor mog. Heerler-
baan 76, Heerlen. Tel. 045-
-424268/424231.

Auto Landgraaf
biedt aan:

BMW 628 CSI v. extra's '84;
BMW 525 I ABS enz. '86;
BMW 320 iv. ace. wit '86;
Opel Omega Turbo D '87;
Opel Rekord 2.3 D '86; Opel
Kadett GSI 1.8 '86; Opel Ka-
dett 1.2 S '84; Opel Kadett
1.6 S '83; Opel Corsa 1.2
TRS'B3; Audi 100 CC aut. 5
E '86; Audi 80 CC Serret '87;
Ford Siërra 1.6 CL '87; Ford
Siërra 2.3 Diesel '86; Fiat
Uno Winner '83; Lada 2105
GL rood '86; Renault 21
GTS grijs '87; Mazda 626
Coupé wit '83; Toyota Supra
2.8 I '83; Toyota Celica Liftb.
'83; VW Passat Station Die-
sel '87; Volvo 345 GL 1.7
grijs '87; Volvo 345 GL 1.4
'84/'B5; Mercedes 230
nieuwst. '80.

Diesels:
Opel Omega Turbo D '87;
Opel Rekord 2.3 Diesel '86;
Ford Siërra 2.3 Diesel '86;
VW Passat D blauwm. '84;
Daih. Charade Van D '87;
VW Golf Turbo D '86; Mer-
cedes 220 D aut. '78.

Stationcars:
VW Passat D Avance '87;
Opel Kadett 1.6 D Van '85;
Renault 5 TL Van '84; Re-
nault 11 TD '84; Suzuki Car-
ry Pick-Up '85.

Cabriolet
Talbot Samba rood '83. Fi-
nanciering zonder aanbet.
mog. Inruil auto-motor mog.
Heerlerbaan 76, Heerlen.
Tel. 045-424268 / 424231.

knutselkoopjes
Daihatsu Bus Wide geel

kent. 1982 ’ 2.900,-; Ford
Escort 1979 ’ 1.250,-; Sko-
da 120LS 1984’ 2.950,-;

Panda 45 1981 ’ 750,-; Fiat
131 TC LPG 1983 ’ 3.750,-.
Fiat Creusen, Heerlen, Pa-
rallelweg 34. 045-742121.

Dichtstbijzijnde lening? ~^kM

Bel gratis
06-4131

(Op werkdagen
van 09.00 uur tot 21.00 uur.)

Als u bovenstaand
06-nummer draait,
krijgt u iemand van de
Amro Bank aan de
telefoon, die snel voor
u uitrekent hoeveel u
kunt lenen en meteen
een leenaanbieding
opstuurt. U kunt ook
debrochure opvragen
(of ophalen bij een

Amro-kantoor), waar-
mee u zelfhet leenbe-
drag kunt uitrekenen.
Is dat dichtbij of niet.

AmroBank

~,..-4T'::--

't Frensje ziet dr Abraham
Proficiat

Mientje en Peter. Veul sjpass Samstieg!

Liesje
Proficiat

'■'■"'■'■"■■'■ JÊmBJÈm fSÈÈ\ ■

....

_w&

Met je 21ste verjaardag
aangeboden door Pap en Mam _^

VerraaaaaassingM! PROFICIAT

___

wensen je vrouw en dochter ' met je 6e verjaardag- t

80, wiejmitei Marleen'Tho^ j
sjeërke gesjneeje. US Jungske "JProficiat heeft zijn propje gehaat *

JpPWW^il Rex, Etienne, Olaf, Leo" '.

Tante Connie is vandaaS 1

-JP" ; Een PICCOLO in het LH1* ~j
■P*< vj| , burgs Dagblad helpt u °t l
m __»__________■ weg naar snel succes. "e ü

Mooder en alle sjnaake 045-719966.

Alles schoon!! 1
Met KARCHER reinigingssystemen: t

koud- en warmwater hogedrukreinigers, alleszuigers, , r
tapijtborstelzuigers, viperreinigers en reinigingsmiddele1 L

Het complete KARCHER programma vindt u bij s

l<iEP --v.!
In de Cramer 31, Heerlen.

Telefoon 045-716951. J f
1

', I

«QT_@p__f_&j
Extra uitgebouwde auto's ;

Ford XR2 i 5
1989, zwart, 7.500 km. ’ 28.800,-. v
Ford Escort 1600 i {

1989, rood (3drs.) 14.269km (met vele extra's), ’ 24.750' -
Mitsubishi-Galant GLS i 2.0 <

1988, zilvermetallic /
Jos Bogman è

Hamstraat 70, Kerkrade. 1
Tel. 045-423030. c

voor nieuw of gebruikt——7 oF=>s_e ïMmm—m___m____i________■__■_■* '
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700. 1

Mazda 626 sedan LX 1.8 '88; Mazda 626 sedan GLX# ;
'82, '83, '84; Mazda 626 sedan GLX 1.6 2x '87; Mazda % t
HB GLX 1.8 '84, '88; Mazda 626 2.0 GLX HB aut. PS '8° :

Mazda 626 Coupé GLX 1.6 '83, '86, '87; y 'Mazda 323 sedan GLX 1.5 '87; Mazda 323 sedan L-A J

1.3 '86; Mazda 323 HB LX 1.6 inj. '87; Mazda 323 HBji S
1.3 '82, '86, '87, '88; Mazda 323 Station GLX 1.7 Diesel» 1
VW Jetta CL 1.3 '87; Fiat Uno 60 Silver 1.1 '87; Fiat fW«L \_60 1.3 '83; Fiat Panda 34 750 '86; BMW 318i'87; Mits^ cshi Galant GL 1.6 '86, '82; Opel Rekord S 2.0 LPG % \Opel Kadett SC 1.2 '87; Opel City aut. '77; Opel City 1.2 '_-

Mazda kroon garantie j

Autobedrijf Leymborgh b.v.
Bomerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838. _y !

Nissan Bluebird 2.0LX 4-drs. petrol 19J5 £
Nissan Micra 1.0 DX rood W K

Nissan Micra 1.0 Trendrood/grijs W \
Nissan Micra 1.0 GL 5-drs. zilver m
Nissan Micra 1.0 DX blauwmet 193 "Nissan Micra 1.0 DX blauwmet 195
Nissan Stanza 1.6 SGL groen ffl]
Nissan Sunny 1.7 dieselblauwmet Wj \
Nissan Sunny 1605 SLX wit mj
Austin Metro 1.0L beigemet l9g 'Lada2loswit I^jf
Mazda626 2.0 Sedan groenmet 19»<
Opel Kadett 1.2N, 5-drs. 5-bak donkerblauw 1%
Renault 21 GTSsport blauwmet . . m[
Seat Ibiza GL 1.2wit 1%
Subaru Mini Jumbo SDX 5-drs. rood m:
Suzuki Alto GA wit I9gi
Toyota Starlet 1.3 DX automatic zilver . l9gF
VW Golf GTi rookzilver W t

Jurgen Autocentrum p
Heerlen |

Hoek Schelsberg/Huisbergerstr. Tel. 045-723500^, /C
Voor Piccolo's zie verder pagina 7
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< Auto's

y__>____s___v

Saab 900 T 4-drs. '88
Saab 900 C 5-drs. '88Saab 900 C 3-drs. '87Saab 900 C 4-drs. '87Saab 900 C 4-drs. '86Saab 900 T 4-drs. '85Saab 900 T 5-drs. '85Saab 90 2-drs. '87Saab 90 2-drs. '86

Stuk voor stukSaab select auto'sI vat betekent bij Kompier
2 jaar garantie,een brok vertrouwen

Kompier B.V.
Een begrip in SaabAkerstraat 150, Heerlen.

■— 045-717755.

Prismal.6lEsymbol'BBpnsma 1.61E'87Prisma 1.6 '86Phsma 1.5 '85VlO Fire '87Kompier B.V.

" AkEQ
e
fn.be9r 'P in Lancia, Verstraal 150 Heerlen.~—^_o451717755

Citroen BXI.6TRI'B7
p Nissan 1.3DX'84V?u9eotl.4Gß4-drs.'B7; r°rd Siërra 1.6 Laser '86Kompier B.V.Akerstraat 150, Heerlen.p--J_!__o4s-717755.

bmiif," Verk°op goede ge-i tt? AUTOBANDEN mei'&'e
T Passartwe 9 39

045-222675.
kl ko°P Sevraagt alle mer-3?L AUTO'S. Tel. 053--,re k BMW 525, bwj. eind
bevr gi\' Pr- / 1-500,-. TestrL 045-229093. Brem-

T_|
k
ny^BUGGY merk Pal.

Silstr. 13,

'Talro?6^00'6 bord.rode

'ftko°P Alfa GIULIETTA 1.8
bak iR;?1- mo,or en versn.
Tet n_?o%' vr Pf- /2.500,-.-!g___43j>497B3.
nün_PTV 20I zwart nov. '84
__nnlUto'W-Pr-’ 12.500,-,
sum9e

Tbf.r9laan 19, Bruns-~^lgLo4s-229121.
APk'ÜH 4-drs. bwTm
045 710_51Z-9st- /2450'-

K^ss^Sc- 's
9iorti?_f042591 1&8:___/ 1' TeL

Te koop BMW 320 bwj. '79,

' :352409, 'Te koop BMW 320 i z o sto^l' ApK, compl. mett",0 en trekh., vr.pr f 1 600 -I
BMW 316 bwj. '82,

cj!1- mr. mog. Te bevr l

3§ *■ 'n nw. st. verk. BMWbwiST m.odel' 15° pK,
ca. 3"85- 71000 km., Re-
Ww n?'er' afstbed a|arm,verl., Im.-velgen,
enz TfP'^els' centr lock~Q____eL_o44o9-3403
donk" BïfW 318' bwi'77.
’ "oe,, bwinmet.. vr.pr.HpoTS?'"" Fossielenerf 676,gg__jgn_nal6uur.
To^-VlT^vp^ööTapkdeu^Vj'7so'-' met lich<e
2ÏÏ£____adelo4s-415528

&■■!." or,de' inruil mot°Wijk. Rekers Motoren,
TeT^we'de 177, Heerlen.-^!___4s-215375^_
CrroftL.teS?.n automatic■^irROEN ÖSA bwj. '83,Tel. 045-724303SJoen-gsa^bTTpêsf°fd onderh., ’ 1 600 -leU)4j>:229394:_^_ "
CITROEN BlTDÜün7^.S- 86. Tel. M759J19» 3"

Tek. Van 1e eigen. DAF 55autom., beslist in nw.st ori-§en. 54.000 km. gelopenIjorpstr. 19, Bingelrade.

JNKOOP goede auto's, cont.9eld. Joosten, Scharnerweg
X_Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
ect geen bezwaar, ookSgopjel. 045-720200
e koop onder gar. en servi-el div. gebr. automobielen:KW Golf 13001, 1989; VW

■S,° f 1300, Mahattan 1988;*W Golf turbo diesel 1985;
J^di 80 LS 1800 S, t.'BB;
j^mbaCarbiolet 1983; Seat

1987; Operl Ka-
rw, Si- div- extra's, 1986;yPel Corsa, 1984; Opel As-conai6S, 1984; Opel Man-S 2.0 GTE, 1982; Opel
7*Lnja 2.0 GSi, div. extra's,*84; BMW 320 6 cyl.,'«81; BMW 318 4 cyl, 1800
lo' 1980; Ford Siërra 1.8,
Fnr_?'^ordFiestal.6D,'B7;«ra Escort 1300 laser, 4lLc'l9B4: Ford Escort 1600
I9R?r' 1986; VW Golf GT '.InrfiJ MG cabriolet 1977.
PR_M_,_-_9ar- Autohandel2.^ VOF- Ganze-oglieg, Heerlen- Tel'
bw?*^0 130 TC Aparth"1-84, div. opties, zwart--^^^-■jglJlg.t.k., 04492-5284Jat UNO 55 S '84 wit, get.«'as, weg. aanschaf nieuwefenVnPr' /5-900,-. Tel.

AUTOPARCK Kerkrade rui-
me keuze uit plm. 60 mooie
occas. Audi 100 1800 kl.
blauw zeer mooi '86; Audi
100 es. roodmetal. alle ex-
tra's 136pk '85; Alfa Romeo
spider 2000 Veloce zomer
en winterkop '79; BMW 318i
4-drs wit veel extra's 40.000
km kat.'BB; BMW 318isport-
uitv. veel extra's super mooi
'85; BMW 316 1800 cc LPG
donkerblauw div. ass. '85;
Citroen Axel 1100 rood
20.000 km nw.st. '87; Honda
Prelude EX AT4 autom. nw.
model 1984; Ford Escort
1600 GL autom. 65.000 km
goudmet. '84; Ford Escort
sport vuurrood div. ass. nw.
model 1986; Ford Escort la-
ser 5-drs grijsmetal. schuifd.
enz. '85; Ford Siërra, 1600L
LPG nieuwste model '88;
Ford Siërra 2.0 L spec.sport
uitv. wit '85; Ford Siërra
1600 Laser LPG zilvermetal.
'86; Ford Fiesta 1000 groen
perf. st. 1985; Fiat Ritmo 60
blauwmetal. veel ass. zeer
mooi '85; Mercedes 190 E
grijsmetal. perf. cond. 1984;
Mercedes 200 D rookzilver
super mooie auto '86; Mer-
cedes 200 D stationwagen
lichtblauw metal. '86; Mer-
cedes 190 D donkerblauw
sportv. enz. zeer ap. '87;
Mercedes 280 stationwagen
blauwmetal. autom. '79;
Mazda RX 7 sportwagen zil-
ver in unieke conditie '79;
Nissan Bleubird D 2.0 GL
station Van uitv. 1987; Nis-
san Bleubird 1600 Sedan wit
div. extra's 1983; Opel Cor-
sa TR wit zeer mooi '83; Ka-
dett 13 SGT sport spec.uitv.
wit, '87; Kadett 1600 D sta-
tionw luxe '83; Kadett 1600
D 3-drs wit '85; Kadett SC
3-drs veel sport, extra's
rood '85; Kadett 1300N'82;
Manta 1800 GTE goudmetal
'84; Manta autom. HB 1e eig
pr.st. '79; Ascona LS 4-drs
1600 antr.'B4 Ascona 1600S
2-drs zilvermet.'B4 Porsche
911 SC coupé geh. gerest.
perf.st.'7l ;Porsche924 grijs-
metal. '77; Peugeot 305 D
Van uitv. stationw. '83; Peu-
geot 309XE d.blauw nw.
20.000 km '88; Renault 11
1400 cc goudmetal. super
mooi'B6; Skodalos Luxe wit
'87; Skoda 120Luxe wit '85;
Seat GL Malega 4-drs wit
'87; Suzuki Jeep softtop
1300 cc wit '87; Suzuki Alto
GL zilver 3-drs '86; Toyota
Camry 1.8 DX turbo D 4-drs
perf.st.'B4; Celica ST wit nw.
m.'B7 Corolla 1300DX 5-drs
12 Viale '85; Landcruiser HJ
45 h.t. D '80; Volvo 244 GL
supermooie auto perf.cond.
'82 Volvo74oGL LPG bl.me-
tal. '86;Volvo 340GL wit
spec. uitv. div.ass. '87; Vol-
vo 340GL Sedan d.grijs me-
tal. '86; Volvo 340GL D veel
extra's '86;VW Scirocco au-
tom. nw.m. '81; VW Golf C
blauw '83; Passat CL 1800
5-drs, blauw '83; Jetta 1600
GL Sedan goudmetal.'B4;
Kever Cabrio speedstar
rood '83; Golf CL D 4-drs '83
*gar. tot Ijr mog. "onderh.
en alle keur. "mr. ook bestel-
auto's Jeeps en motoren
*fin. tot 100% mog. *tax. en
export *div. mr.auto's tot
’3.000,-. Autoparck Kerk-
rade Locht 44-44a. 045-
-426424. Kerkrade.

FIAT Panda 45, kl. rood, bwj
'84. Montfottstr. 55, Hoens-
broek. Tel. 045-220014, na
19.00 uur.
Te k. leuke Fiat PANDA 45,
type Prima, mcl. radio,
sportvlgn., spoiler enz., kl.
zwart, bwj. '83, vr.pr.
’3.750,-. Smaragdstr. 30,
Muchemig, Heerlen na
12.00 uur.
Te k. zeldzaam mooie
FORD Escort 16 GL, 5-bak,
LPG m. '85, blauwmet.,
nwe. banden, div. extra's
’8.900,-. Tel. 04490-41026
Te k. FORD Siërra bwj. '83,
z.g.a.nw., op gas, pr.
’8.000,-. Tel. 043-636219,
na 17.00 uur.
Te koop Ford GRANADA
'79, 6 cyl. t.e.a.b. LTM-weg
115, Heerlen. .
Ford TAUNUS 1.6 L, bwj.'Bo
APK, vr.pr. ’ 1.900,-, 4-drs.
Demstr.26, Hoensbroek _
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '85, met div. access., vr.
pr. ’ 12.500,-. Keekstr. 68, ;
Heerlen. Na 14.30 uur.
Te k. Ford ESCORT 1.3, s-
gang, 5-drs., sunroof, bwj. i'81, te bevr. Rozestr. 198.
Tel. 045-231375 i
Te k. voor liefhebber prach- '■tige Ford GRANADA 2.3, '"9eh. uitgeb., veel extra's, .mcl. trekh., kl. blauwmet., ,
APK 3-'9i, zien is kopen.Vr-Pr- ’ 4.750,-. Ernst Casi- '"_____2j<akert Landgraaf. !Ford SIERRA Van- diesel, 'an racietme.tallic, bwj. '85.I______7s9-IQ2B. I
HONDA Accord bwj. '81, ''ogggg^ Te bevr' 'Jaguar 4.2 '79, duurste :mle/-R blauwmet., APK2-91 ’6:000:L045■3 19328 |
Te k. van 1e eigen LADA ;
type 2105 N, b^ nov '86auto verk. in absol nw st/5^50j1Je1;_04J:218925r \
MAZDA 626~cöüpé LPG-install., APK gek., mooie engoede auto, bwj. '82 i

’ 2.750,-. 045-323178.
Te koop MERCEDES 230 E |
bwj. '86, kl. wit, 82.000 km!mr. kl. auto mog. Tel. 045-
-455888. :
MERCEDES 280 SLC, bwj. !
'78, 1e eig., evt. ruilen voor
190 D. Na 18.00 uur 04490- :
74101.
Mercedes 280 SE nw. type, j
bwj. dec.'Bl, extra's: autom. ;
sportwielen, Pullman bekl.,
trekh., radio/cass., tekto- !
maat, centr. vergr., niveau .
regel., electr. ruiten en stoe-
len, gekl. glas, ruitenwissers
op koplamp., kl. zilvermet.,
APK '91, ’14.500,-. Tel.
045-323178.

Te k. Mitsubishi LANCER
2000 turbo (benz.) auto is i.
z.g.st. met APK, topsnelheid
220 km. p.u. 170 PK, kl.
zwart, vr.pr. ’4.750,-, mr.
mog. Tel. 045-726008.
Te k. Mitsubishi LANCER
1.5 GLX, bwj. '88, vr.pr.

’ 19.000,-. Tel. 045-224492
Mitsubishi GALANT 2.3 GLX
turbo diesel '84, nw. mod.,
wit, APK 2-'9l, ’4.950,-.
Tel. 045-312232.
Door bank teruggenomen
NISSAN Micra '87, 2-drs., in
nw.st., kan cv. gefin. worden
Inform. 045-717666.
Te koop Opel MANTA, sept.
'78 i.g.st. M.L. Kingstr. 3,
Puth. Tel. 04493-4004.
STATIONCAR Opel Kadett
12S, 5-drs., bwj.'Bo, APK'9I
vr.pr. ’3.250,-, tel. 045-
-323576.
Opel REKORD 2.0 S t. '81,
LPG Vialle, trekh., sportwln.,
get. glas, duurste uitv., vr.pr.

’ 2.950,-. Hëerlerweg 78,
Voerendaal.
Opel SENATOR 3 Ltr., E,
LPG, autom., trekh., goud-
met., top-cond., vr.pr.

’ 5.500,-. Hëerlerweg 78,
Voerendaal
Te k. Opel KADETT coupé
1.2, APK tot 8-3-'9l, nw.
"uitl., remmen en schokdem-
pers. Laurierstr. 167,
Heerlen-Passart.
Te koop OPEL Ascona Ber-
lina-uitv. bwj. '79, i.z.g.st. m.
APK-keur. pr. ’2.450,-. H.
v.Veldekestr. 36, Sittard.
04490-28225.
Te k. Opel MANTA HB bwj.
'79, blok en interieur '85, vr.
pr. ’ 3.000,-. 045-230273.
Opel REKORD 2.0Sschuif-
d. 4-drs. met sportwln., APK
'91, t. '81, als nieuw, zo mooi
’2.950,-. 045-323178.
Opel MANTA 16S automa-
tic, schuifd., bwj. '77, APK-
gek„ ’ 1.250,-045-323178.
Opel KADETT 12S bwj. '81,
APK '91, ’2.350,-, leuke
auto. Tel. 045-323178.
Opel KADETT HB 13S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, 67.000 km, ’4.250,-.
045-723932.
Te koop KADETT, i.z.g.st.,
bwj. '78, LPG, ’1.250,-.
Tel. 045-424167.
Stationcar Opel KADETT 12
S '80, rood, APK 3-'9l, vr.pr
’2.650,-. 045-322619.
Stationcar Opel KADETT 12
S Berlina '83, 5-drs., wit,
APK 4-'9l, ’4.950,-. Tel.
045-319328. -
Te k. Opel CORSA 12S GL
3-drs. kl. zwart nw. mod. '87
zeldz. mooie auto, is als
splinternw., pas gekeurd

’ 9.950,-. Inl. 043-254462.
MANTA-A 2.0 inj. in abs.
nw.st. Inr. mog. Potgieters-
str. 47, Molenberg-Heerlen.
Opel KADETT bwj. '79, gaaf
en goed, APK 28-05-'9l,
plm. ’ 1.350,-. 045-323796.
Te koop RENAULT 18 TS,
LPG, bwj. '80, APK, vr.pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-231633.
Te k. Seat IBIZA 1.2 GL, 5-
86, 51.000 km., get.glas, kl.
rood, vr.pr. ’8.950,- .045-
-710634 of 419743.
Te k. SKODA 105 L, bwj.
'85, 64.000 km, APK z.g.a.n,
pr. ’3.750,-. 045-310098.
Te k. SUBARU 1800 4w.d.
bwj. 12-'B2, blauwmet.,
trekh., APK tot 12-'9O. I.g.st.

’ 4.500,-. 04490-24358.
SUZUKI Jeep SJ 410 Cabrio
nw. model, bwj. '82, APK a-
pril '91, vr.pr. ’6.200,-, i.z.
g.st. Tel. 045-727312.
Te k. weg. omst. Toyota
CELICA 1.6 liftback, 1986,
nw. type, 60.000 km, nwe.
banden, stereo pioneer,
blauwmet. Pr. ’ 22.500,-,
elke gewenste keuring toe-
gestaan. Tel. 045-323555.
Te k. Toyota CELICA bwj.
'78, APK '91. Heiberg 2b
(voetpad), Amstenrade. Tel.
04492-3159.
VW GOLF 1100 bwj.7B,
APK tot april'9l, ace,

’ 1.450,-. 045-720951.
Te koop VW PASSAT Die-
sel bwj. '79, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-726008.
VW PASSAT Turbo diesel
'87; Ford Escort 1.1 L Bravo
'83 ’6.950,-; Opel Manta
CC 2.L '81; Toyota Starlet
1.2 DL '80; VW Golf L '80;
Citroen HY camper. Hoofd-
str. 200 Hoensbroek. 045-
-227395.

Te k. GOLF GT 16 V bwj.
'87, rood, verlaagd, sport-
wielen. Tel. 045-414450,
tussen 15.00-16.00 uur.
Te k. VW GOLF diesel bwj.
'79, ’2.450,-, mooie auto,
tel. 045-316940.
Te koop VW GOLF GTI, bwj.
nov. '83, oud model, kl. wit,
1800 cc, i.z.g.st. Burg. Sa-
velberglaan 108, Kerkrade.
Te koop GOLF '79, i.z.g.st.,
APK. R. Visscherstr. 7,
Heerlen-Molenberg.
VW CADDY Diesel, '86,
’6.250,- excl. BTW. Kissel
46A, Heerlen. 045-723142.
Te koop GOLF GTI-uitv.,
bwj. '83, zeer mooi en excl.,
APK en VVN-keuring. Te
bevr. na 17.00 uur Nic.
Beetsstr. 10, Heerlen.
Mooie VW POLO, bwj. '80,
APK, pr. ’ 1.750,-. Tel. 045-
-422610.
GOLF GLS 1300 '79, rood,
3-drs., APK 9-'9O, vr.pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-322619.
VW GOLF GTi bwj. '80, in
prima staat, kl. zwart. Tel.04759-1028.
VWPASSAT Diesel '80, VWGOLF Dieel '81, '79 en '78
Tel. 04759-1028.
Te koop zeer zuinige VW
POLO S bwj. 7-'Bl, APK 3-
91, kl. rood, Weg.bel. ’ 86,-
-l.z.g.st. ’3.750,-. Tel. 045-
-259809.

Te k. VOLVO 343 autom.
bwj. nov. '80, APK gek.,
i.z.g.st. vr.pr. ’2.500,-. Tel.
045-251727.
Te koop VOLVO 340 GL se-
dan 1.4 L bwj. '85, 68.000
km, div. extra's, i.z.g.st. Pr.
’11.000,-. 04405-3007.
VOLVO 340 automaat, m.
'87, 40.000 km, in st.v.nw,
gunstige pr. 04490-34411.
’5OO,- tot ’50:000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar. 045-416239.
Ford Escort 1100L '83; Ford
Siërra '86; Honda Quintet
'81; Opel Ascona Berlina '80
Ford Taunus '79. APK-keu-
ringen ’ 60,-. Grote beurt
plus APK ’240,-. Garage
John OSOJNIK, Tripstraat
24, Eygelshoven. Tel. 045-
-460734.
Audi 80 1.8 S, '88, 1e eig.,

’ 27.500,-; 80cc '86, 1e eig.,
45.000 km, ’16.000,-; 100
CS, '85, ’ 16.750,-; 100 CS,
'80-'B2 v.a. ’2.750,-; 80
GT coupé '81 ’9.750,-;
Opel Omega 2.0i'87 1e eig.
’19.500,-; Ascona '82

’ 5.750,-; Kadett Sedan
'80-'B6 v.a. ’ 2.750,-;
Commodore '80 ’2.250,-;
Kadett Combi '85-'B7 v.a.
’11.750,-; Citroen CX 25
TRD turbo 2, '87, 1e eig.

’ 20.750,-; CX 25 GTi turbo
'86, 1e ieg. ’ 19.750,-; Visa
14 TRS, '86, 1e eig.
’7.750,-; Visa 1.1 RE, '86,
1e eig., ’7.500,-; 2 CV 6,
'85 ’ 4.750,-; GSA combi,
'82, ’2.500,-; BK 14 RE
'86-'B7, 1e eig., v.a.
’9.750,-; Mitsubishi Lancer
1.5 GL combi '87, 1e eig.,
’16.250,-; Lancer D, '86,
leeig. ’ 9.250,-; Galant TD,
'84, ’ 7.500,-; Mazda 323
GLX, '87 1e eig., ’ 14.750,-;
Toyota Corolla combi DX, D,
'86, ’ 9.250,-; Honda Prelu-
de EX, '85, 1e eig.,
’16.500,-; Jazz '84,
’8.250,-; Volvo 245 GLD
combi, '83, ’15.500,-; 245
GL combi, '82, ’10.250,-;
240 GL, '81, ’ 14.750,-; 340
autom., '84, ’7.750,-; 340
GL, '82-'B4, v.a. ’4.500,-;
Fiat Uno 55 S, '83-'B6 v.a.
’5.750,-; Panda 45, '84
’4.250,-; Peugeot 505 SX
mod.'B7, 1e eig., ’11.750,-;
205 Accent '84-'B6, v.a.
’9.000,-; Saab 900i, '85,
’13.500,-; Lancia prisma
1.6i, '87, leeig., ’14.250,-;
Ford Scorpio 2.5 CLD, '87,
1e eig., ’20.750,-; Scorpio
2.0 GL, '86, 1e eig.,
’16.000,-; Sierra 1.8 laser,
'86, 1e eig., ’14.250,-;
Sierra '83-'B5 v.a. ’ 7.750,-;
Sierra 2.0 Sedan, '87, 1e
eig., ’18.000,-; Escort 1.6
GL, '87, 1e eig., ’17.500,-;
Escort 1.4 RS, '87, 1e eig.,

’ 16.500,-; Escort 1.3L, '84,

’ 7.950,-; Granada 2.8i,
Ghia combi, aut., '81,

’ 5.250,-; Taunus Combi
'81, ’2.800,-; BMW 316, 4
drs., '84, veel ace,
’14.500,-; 316 autom., '82,
’6.750,-; 323i, '81,
’8.250,-; 320 autom., '81,
’7.250,-; 525, '81,

’ 5.000,-; 728, '80,
’3.750,-; VW Golf CL D,
'84, ’10.750,-; Golf C
Avance '87, 1e eig.,
’16.900,-; Jetta D, '85, 1e
eig., ’12.500,-; Passat D
combi '84, 1e eig.,
’10.500,-; Passat Rimini
'84, 1e eig., ’8.000,-; Pas-
sat combi aut., '82, ’ 6.750,-
Renault 25 GTS '86,1eeig.,

’ 14.250,-; 9 ' GTL, '83,
’3.900,-; Lada 2104 combi,
'86, ’6.750,-; 2105, '85,
30.000 km., ’3.750,-; Alfa
Giullietta 1.8 '80, ’1.250,-.
Tal van goedkope inruil-
auto's van SINT MAAR-
TENSDIJK Trichterweg 109
Brunssum. Tel. 045-229080
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '87 en '88:
Mazda 626 HB 2.0 GLX
LPG '86; Mazda 626 HB 2.0
LX LPG '878; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.6 LX '83; Maz-
da 626 coupé 2.0 GLX '86
'87; Mazda 626 Coupe 2.0
GLX LPG '88; Mazda 626
coupé 1.6 GLX '85; Mazda
626 coupé 1.6 LX '83; Maz-
da 626 HB 2.0LX Diesel '86.
* Mazda 323 HB 1.6 i GT
'86; Mazda 323 HB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
2x '86; Mazda 323 HB 1.3,
5-drs. '86; Mazda 323 HB
1.1 LX '87; Mazda 323 HB
1.3 Sport '87 2X; Mazda 323
HB 1.5 GLX autom. '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX au-
tom. '86; Madza 323 HB 1.3
DX '83. * Mazda 323 Sedan
1.5 GLX'B6; Mazda 323 1.3
GLX '85, '86 en '87; Mazda
323 Sedan 1.3 LX 2x '86;
Mazda 323 Sedan 1.7 GLX
Diesel '88. Mazda 323 Esta-
te 1.7 GLX diesel '88. * Opel
Kadett HB 1.3 2x '87; Opel
Kadett '85, '86 en '87; Opel
Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. * BMW
31581; Honda Civic 1.282;
Ford Siërra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 1.6Laser '85; Ford Escort
1.3 CL '86; Lada Stationcar
2104 1.5 L'B6; Peugeot 405
SRI 1-9 9-10-'B7; VW Golf
1.6 CL '85; VW Jetta '87.
Goedkope inruilers; Datsun
blue bird 1.8 autom. '81;
Opel Ascona '79; VW Polo
'77. Inruil, garantie en finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.
Te koop gevr. BEDRIJFS-
AUTOMOBIELEN en busjes
recent jaartal. P.M. Interau-
to, Napoleonsweg 105,
Haelen. Tel. 04759-1028,
Fax. 04759-2762.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 18
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/\ uiteraard Computer Controlled Tele-
-1 tekst. Hij onderscheidt zich door

Een deskundige jury zou er 'ns goed U vindt op de Matchline tal- De beeldbuis is spectaculair een exclusieve vormgeving en is ver-
voor moeten gaan zitten. Een ver- loos veel aansluitmogelijkheden, nieuws: dePhilips Black Line beeldbuis krijgbaar in beeldmaten van 63 cm t/m
kiezing onder televisies, zoals bij auto's zoals o.a. tweemaal SCART (Euro-con- met Invar Picture Technology 117 cm. Dus ga naar uw Philips-dealer,
wordt gedaan. Toch willen we ude neetor), cinch in- en uitgang, twee- Hü geeft een helderden veel contrast- die zal hem u graag demonstreren,

technische gegevens van de nieuwe maal S-VHS en een aansluiting voor rijker beeld. Ukunt er nu zelfs intvolle . - .-.
Philips Matchline niet onthouden. een hoofdtelefoon. daglicht van genieten. L/ICVCI II- V lil11OS.
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Waar ten jenu heen
voor de mooiste

paas-aanbiedingen?

inj iNiMiHiL m jCir sam»*
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Methet oogop dekomende feestdagen wil JanLinders graagwijzen Bonduelle diepvriespeukjes f} 45 Honigmix voor appeltaart "|59 Grotevlaai met 4 soorten Q95
op zijn geweldige paas-aanbiedingen. Maar zet ut wel even op een ||||| pak a 450 gram 2*£snu __■■" pak a 400 gram>82 nu X» vruchten 027 cm. g#Snu O»
drafje?De meeste aanbiedingen gelden danwel tot Pasen, maar op is BS Delmonte ananasblokjes -t 25 Mr JohnMoir pudding (P^ff! Flinke komkommer QQ
Op, natuurlijk. f/Jfe blik a 567 gram ]^nu X» rfppj| keuze uit 7 smaken. 69 *| 19 öijÉr Per stuk ' 'Voor dekleintjes hebbenwe er meteen 'npaasbeste kleurwedstrijd Royalty Tutti-Fratti "| 19 JlllA Nu 2pakjes voor X« VP Verse patatfrites -|79
aan verbonden. Neemt u dus meteen dekleurplaat mee, als u toch in 200 gram\2tènu X» Campina yoghurt met vruchten: (Lord-chips) 750 gram X»
onze winkelbent. Valensina sinaasappelsap *|99 aardbeien,perziken, bos- Magere varkensler^^^^^Voor alle deelnemertjesligt er een aardigeverrassing klaar. karaf a 0,7 liter>#nu X» vruchten ofbosbessen. -j 19 zb-3311116^*^^^^^^^^^.
__^

,;w t Ti- i -____n % Literbeker L4__ nu JL* of gesneden. gja^S_^_MÏL%_l^l^^^r,
PTT! Lu Pimscake "199 LircrDCKer j>*z,nu __■." JS^T^^^^^P^^Ï^llk[iglo] ïglo spinazie alacrème -J49 J| Aviko Parijse aardappeltjes "| 19 -^ 150 gram nu X» Verserozijnen-paasslof <398
Wm m 450 gram nu X* 450gram I>#nu X« 'gö Toefjesroom van JanLinders ±750 gram *3«
Delmonte fruitcocktail -| 89 B Zwartekip advokaat C95 H spuitbusa 250 ml. 099 Héél Tarvo-moutbrood -|79 xT lii m^ I*V^
V. literblik = 420 gram y£ nu 1. *g 0,5 literfles 6^nu 3. » >^nu Z, W ±800 gram L^nu 1. Nu X kilo van I*sovoor LD.
D.E.Excellent koffie r>9B Skvinken ± lOOgramperstuk. J95pak è 250 gram3^nu Z. _ 500 gram s^onuvoor

Honigcakemeel OO ' ' ■ I Limburgse slageKcervelaat fySOpakaSsoogram>^nu Vö ___fc ______» ■■■■ ATV fl fl ■KT 150 gramvan voor £.
Utirw 1hnrHpnsnPn- 'M AQ lt Akties zi'n van donderdag 5 april tot enUnCK4DordenSoep. -I 4^ I I met woensdag 18 aprÜ 1990. Dus 2 weken.kip/groente/tomaat, 500ml. L65 X* I '.ftffl ___■___■ __________ ____ H_fl ___■___ ____^___M_l __B^___k____Pr __________ _■ ■___■___! __F De vers-akties zijn geldig van donderdag 5 april
T « « . , _________ oi- tot enmet zaterdag 7 april 1990.JOhmahuzarensalade <^85 /4- All^^K_^_r^-__-_^ /^ Dezeweek ontvangtuook het éérste JanLinders .gegarneerd, 600 gram3^nu Z. tAllerDCStC VOOT nVttenaeÜ^RepilJS (Paas)Nieuws; boordevol voordeel!



honderddertigduizend gulden
nodig. We hopen eigenlijk dat de
gemeente ook eenzelfde bedrag
aan ons zal toekennen, maar van
die zijde hebben we nog niets
vernomen."

Volgens educatief medewerkster
Armelies Heynen is het toege-
kende bedrag echter volstrekt
niet voldoende om de verbou-
wingsplannen te realiseren.
„Daarvoor hebben we minimaal

KERKRADE - De Botanische
Tuin in Kerkrade krijgt van Ge-
deputeerde Staten een subsidie
van ruim dertigduizend gulden
uit de pot voor openlucht recrea-
tieve voorzieningen. Het geld zal
worden gebruiktvoor de verbou-
wingvan het bekende 'Theehuis-
je', dat tot nu toe dienst doet als
bezoekerscentrum, en de verbe-
tering van de sanitaire voorzie-
ningen. Met de inrichting van
een nieuwe ontvangstaccommo-
datie wordt de Botanische Tuin
uitgebreid met een slecht weer-
voorziening.

VOERENDAAL - De coalitie in de
gemeenteraad van Voerendaal gaat
naast CDA en PvdA ook bestaan uit
de WD. De liberalen sloten zich
dindagavond bij beide partijen aan
om zo een brede coalitie te vormen.

Onderzoek Limburgse Immigratie Stichting toont reeks tekorten aan

Ondanks de mislukte 'coup' is het
nog steeds niet helemaal uitgeslo*
ten dat één of meerdere plaatselijke
lijsten alsnog tot de coalitie toetre-
den. CDA, PvdA en WD hebben af-
gesproken samen een gemeen-
schappelijk programma op te stel-
len dat ter goedkeuring aan de loka-
le partijen zal worden voorgelegd.
Als de partijen zich daar in kunnen
vinden, staat de mogelijkheid tot
deelname aan de coalitie nog altijd
open, aldus CDA, PvdA en WD.
Volgende week dinsdagkomen alle
partijen opnieuw bij elkaar.

Achterstand allochtone
leerlingen in onderwijs Belasting

mist auto

Rechter beboet verkoper

Overigens boden de drie plaatselij-
ke lijsten, AGB, PGR en fractie
Lemmens diezelfde avond het CDA
aan samen een coalitie te formeren.
De PvdA zou dan buitenspel komen
te staan en fractievoorzitter Guus
Mertens van AGB zou dan samen
met de CDAerHub Verhoeven wet-
houder worden. Het CDA ging daar
echter niet op in. „Samenwerking
met de lokale lijsten was niet onze
eerste optie. Onze voorkeur ging uit
naar de landelijke partijen", aldus
secretaris Peeters van het CDA in
Voerendaal. Guus Mertens (AGB):
„Wij hebben dat voorstel gedaan
omdat we ons kunnen vinden in het
programma en de aanpak van het
CDA. Niet omdat ik per se wethou-
der wilde worden".

MAASTRICHT/BRUNSSUM
Een 50-jarige Brunssummer stond
gisteren terecht voor de politierech-
ter in Maastricht omdat hij had toe-
gelaten dat zijn echtgenote haar
auto had verkocht. Op de auto was
namelijk beslag gelegd door de be-
lastingdienst. De echtgenoot was bij
die beslaglegging aangewezen als
bewaarder en hij had dus de plicht
erop toe te zien, dat het voertuig niet
verkocht zou worden.

Van onze correspondente

Ter zitting voerde de man als argu-
ment aan, dat hij niet van plan was
verzekeringspremie en wegenbelas-
ting te blijven betalenvoor een auto
die ongebruikt voor de deur stond.
„Ik heb de belastingdienst gewaar-
schuwd, dat wij hem zelf van de
hand zouden doen, als zij hem niet
zouden komen weghalen. Dat heb-
ben ze genegeerd."

Officier van justitiemrvan Buchem
vond dat 'kletskoek' en eiste zes-
hondervijftig gulden boete. Ook de
rechter geloofde er niet veel van,
maar zwakte de eis af tot vierhon-
derd gulden.

Tuinhuisjes
leeggeroofd

Dat blijkt uit een onderzoek van de Limburgse Im-
migratie Stichting (LIS) en de student Marcel Jans-
sen, zelf werkzaam in het onderwijs. In totaal werk-
ten 27 van de 84 scholen in deze regio mee aan het
onderzoek. De gegevens werden gisteren gepresen-
teerd in het gebouw van de Pabo-Heerlen.

Van onze verslaggever

HEERLEN -Kinderen van etnische minderheden in
Oostelijk Zuid-Limburg verkeren op school vaak in
een achterstandsituatie.

Aanleiding voor het onderzoek wa-
ren geluiden vanuit het westen des
lands dat het beroerd gesteld is met
de zogenaamde allochtone kinderen
in het onderwijs. Gebleken is dat
deze leerlingen hier iets beter sco-
ren, maar toch een grote achter-
stand hebben ten aanzien van hun
mede-klasgenootjes. Zo worden al-
lochtone kinderen vaker doorver-
wezen naar het Speciaal Onderwijs
en blijken hun ouders vaak onge-

schoold. Meer dan de helft van in
het onderzoek betrokken leerlingen
heeft een geringere mondelinge
taalvaardigheid in het Nederlands
dan de doorsnee Nederlandse leer-
ling. En maar liefst 38 procent van
de kinderen heeft 'n leeftijdsachter-
stand. Een van de kinderen bleek
zelfs een achterstand van vijfjaar te
hebben maar dit geval werd vanwe-
ge de representativiteit van het on-
derzoek uit het verslag gehouden.

Truck

Verdriet (3)
vJfV? U, het n°9? Deel len 2
VnZ Verdriet' in de koffiekolomarnr.?°ensda9 over het Land-
fiets meisje Manon> dat haar
een nzet had afgesloten toen zij
een vaar bonbons gingkopen in
fv , F* eerlens winkelcentrum?
_lat

lJ bemerkte zij
schoolt (fiets' re9enpak,
ivas a Paraplu, schrijfblok)
gens Zij belde vervol-
De >-„e,,rant V(x>r een oproep.
ces _S reetJ heeft mete<" swc-hes opgeleverd. Allerlei tips heb-<Zhn rirmidda9 geleid tot de

ria r 3 bekend* de diefstalCnn, rifletS' Inmiddels heeftSn te meeste te-beïovri» ?a?P had zelfs al eenrem£ deflets Gemonteerd en de
öranff De Land-lers fu*studente wil alle tipge-ers Bij deze

van h
l dat de chauffeur

eenR „..vrachtauto op de foto
stuur Éer Zfl te eten achter hetC(pue dan 00k> binnen de

Zat Zijn aanhan'mal l lkke vast onder een
*eerlenb\ dl se}0"burg in
on2e lit' e belde k"pen entaatt oJaaf zaV*n h<* resul-
-2o lettZr,0ten in de lach- Want
'9ekni" Vk2al defabrikant dat

LANDGRAAF/HEERLEN - Inbre-
kers hebben behoorlijk huisgehou-
den in het volkstuincomplex in
Landgraaf-Leenhof. De secretaris
van de in Heerlen gevestigde volks-
tuindersvereniging 'Ons Genoegen'
deed bij de politie aangifte van dief-
stal uit veertien tuinhuisjes. Wat er
precies gestolen werd moet nog
worden vastgesteld. Duidelijk is
wel dat er nogal wat tuingereed-
schap is verdwenen. Volgens een
woordvoerder van de politie zijn de
inbraken vorige gepleegd in de
nacht van vrijdag op zaterdag.

Bromfietsers
op de bon

Ontstaan
De hamvraag blijft natuurlijk hoe
die achterstand is ontstaan. Feit is
in ieder geval dat het verzuim onder
deze kinderen niet hoog is en dat
ook de doorstroom niets te wensen
overlaat. Van de regelingen die spe-
ciaal voor dit probleem in de wereld
zijn geholpen, zoals het Inter Cultu-
rele Onderwijs (ICO) en het Onder-
wijs Eigen Taal en Cultuur (OETC),
wordt volgens Janssen nauwelijks
gebruik gemaakt.

In het onderzoeksrapport doet Mar-
cel Janssen op basis van het onder-
zoek en literatuur een aantal voor-
stellen ter verbetering van de situa-
tie. Zo moet volgens hem het Inter-
cultureel Onderwijs nieuw leven in
geblazen worden. Dit mag in zijn
ogen geen apart vak zijn, maar een
bewustzijnvan twee(of meer) cultu-
ren. Ook breekt hij een lans om les
te geven in de moedertaal om zo hetNederlands te verbeteren.

Moedertaal

Reizende
inbreker

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De politie in
Brunssum kreeg maandagnacht
een inbraakmelding in een wo-
ning aan de 'Zadelmaker. Bij
aankomst stond de achterdeur
van het pand open en bij huis-
zoeking werd de inbreker, een
23-jarige bekende van de Bruns-
sumse politie, op een slaapkamer
aangetroffen. De man wist zich
na de arrestatie los te rukken en
te vluchten. Een dag later werd
dezelfde inbreker wél in de
boeien geslagen. Een Rotter-
dammer zag tot zyn grote verba-
zing een vreemde man in zijn wo-
ning en met de hulp van de poli-
tie kon de man worden aange-
houden. De verdachte is inmid-
dels overgebracht van Rotter-
dam naar Brunssum voor nader
verhoor. De politie heeft het ver-
moeden dat hij verantwoordelijk
is voor de reeks van vijftien in-
braken, die in Brunssum werden
gepleegd.

Hardrijder voor
de keus gesteld

Plant-aardig
" De leerlingen van de St.-Paulusschool in Passart na-
men de schop ter hand in deLaurierstraat.

Foto: CHRISTA HALBESMA Man berooft
patiënten

KERKRADE - De politie inKerkra-
de heeft gistermorgen dertien
bromfietsers op de bon geslingerd
omdat hun brommer niet aan de
technische eisen voldeed. In de
meeste gevallen bleek de bromfiets
opgevoerd. De bromfietsers liepen
tegen de lamp bij gerichte controles
in de wijken Spekholzerheide en
Chevremont.

Lichtmasten plat
na aanrijdingen

Aan het eind van de middag ont-
stond een levendige discussie tus-
sen onderzoeker en genodigden uit
de onderwijswereld. Zo stelde een
der aanwezigen voor eens te onder-
zoeken hoe leerkrachten met alloch-
tone kinderen omgaan. Ook werd
aandacht gevraagd voor de thuissi-
tuatie. Weer anderen vroegen zich af
in hoeverre de samenstellingvan de
klassen en vriendschapsrelaties van
invloed zijn op de schoolprestaties.

Discussie

Het rapport is verkrijgbaar bij het
LIS: Akerstraat 41 in Heerlen.

Directeur Malherbe van het LIS liet
tenslotte weten'dat zijn organisatie
alles zal doen om ervoor te zorgen
dat de aanbevelingen van Janssen
niet in een bureaulade verdwijnen.

HEERLEN - Oostelijk Zuid-Limburg is sinds gisteren een
groot aantal bomen rijker. In de tal van plaatsen in de regio
werd de Nationale Boomplantdag gevierd door leerlingen van
de basisscholen. Ondanks het druilerige weer hadden de kin-
deren er zin in en ging in een behoorlijk tempo het ene na het
andere boompje de grond in. In Kerkrade en Landgraaf is de
Nationale Boomplantdag overigens uitgesteld tot het najaar.
Daar vindt men deze periode minder geschikt om bomen te
planten of te verplanten.

KERKRADE - In 24 uur werden bij
de politie van Kerkrade zes aanrij-
dingen gemeld. In twee gevallenre-
den de bestuurders door en ramden
tijdens hun vlucht een lichtmast.
Bij een ongeluk op de kruising
Schaesbergerstraat-Piusstraat ont-
stond voor 12 mille aan materiële
schade .

HEERLEN - Een jongeman die in
het Heerlense ziekenhuis werd ver-
pleegd, is op heterdaad betrapt toen
hij een goudenketting wilde stelen
van een bedlegerige patiënt in het
verpleegtehuis. De recherche vond
een groot aantal sieraden bij de man
en zij vermoedt dat deze eveneens
afkomstig zijnvan patiënten. De po-
litie vraagt slachtoffers van diefstal
zich te melden.

HEERLEN - Politie en justitie ken-
den gisteren geen pardon met eèn
automobilist die met 140 kilometer
per uur over de stadsautoweg in
Heerlenraasde. En datterwijl er we-
gens wegwerkzaamheden een snel-
heidslimiet van 70 gold. De man
werd na een korte achtervolging
staande gehouden en voor de keuze
gesteld: zijn auto inleveren of terplekke 550 gulden boete betalen. De
automobilist koos voor het laatste.

plat du jour

Monopolie
" Een kl van de HeeH«cao moest gisteren een den
Bolien. De scholieren hadden de«ag tevoren namelijk twee urengespijbeld, om een i„ een ""enuur begonnen spel niet te*}aeven onderbreken. Decaanaollen zette hen daarom tegen]^il en dank opnieuw achter hetEen lang-sla-
fer moest zelfs uit bed gebeld
gorden, want ook hij moest zijn
y~af afzitten. Tot vijf uur['tocht niemand van de spijbe-gars van zijn stoel af komen.
f 1et stel kon na afloop geen ho-ets en straten meer zien.

daTnt sch5chrifcfcen als u zater-Ce°eP
n tProrn,adeinHeer-kaal£ ♦ ° ?eter lan9e Ameri-«anse truck/trailer ziet staan.

tt Vil ?neY van de eombina-
arh ? om9ebouwd tot één reus-
tiehH °°9 met daarin een voor-°gen\y?Centrum voor oogzorg,Sentestapparatuur en infor-CLTl

Sport en Zien- Ge-
to£P« ’ls fcunt u daarwu; ogen

m Heerlen is daar-
<oe iT] Van de Particulieren,schill taal 75-00 dulden be-ten^aar Stellen voor een we-a^chappelijk onderzoek van
m Nederlandse Hoornvlies-

. E>e letter C komt als beginlet-
di iniet voor *n et Kerkraads

atefct. Daar zegt men: tsents
(clnV> tsement (cement), tsirkel
fijkel) en dus ook tsim (trom).w°orden waarin als tweede
K>o ri

een a'l' °'Penr voorkomt
cfio >n als een k uitgesproken:
ta ° noemen we sjokke-stnli' Centrum betekent het
mrifn;ldden' maar °°k het
Z(
Tadelpunt van een of andere

hn biJVo°rbeeld van de be-ngstelling. Centrum is verder
C" Politieke (midden)partij.
s enter heeft meedere betekenis-. zoals middelpunt, puntig
e

er °" middelpunt van
a/L ._ oren °at aan te geven,
bo«ï6(% de k°P van een draai-un/c. Centere is de bal naar het.«ctdenveld spelen; centervuerac midvoor bij het voetbal-

Onderzoek op Heerlensescholen

Energieverbruik
kan kwart lager

Van onze
verslaggeefster

HEERLEN-Vijf inHeerlen onderzochtescholen voor basis-en speciaal onder-
wijs kunnen zekernog 24 procent van
het energieverbruik
besparen. Tachtig-
duizend gulden zou
dat opleveren voor
de vyftig in aanmer-
king komende scho-
len. Dit blijkt uit de
resultaten van een
onderzoek dat in het
kader van het Ener-
giebesparingspro-

jectHeerlen-Maas-
tricht door de NO-
VEM werd gehou-
den.
De Nederlandse
Maatschappij voor
Energie en Milieu
(NOVEM) is van me-
ning dat verdere
energiebesparingen
bij de overheid al-
leen mogelijk zijn,
als de verbruikers
alerter worden op
verspilling, zoals
openstaande ramen
terwijl de verwar-
ming hoog staat. De
hoge kosten nopen

de directies vaak om
het budget voor bij-
voorbeeld de leer-
middelen in te krim-
pen.
Wethouder Zuid-
geest die tijdens de
presentatie als voor-
zitter fungeerde, was
verbaasd over de
lage opkomst vanuit
het onderwijs. .
Slechts twaalf van
de vijftig betrokken
schoolbestuurders
bleken geïnteres-
seerd in de onder-
zoeksresultaten.
Een tentoonstelling
over energie en ener-
giebesparing is van-
af 23 april te zien bij
de NV Nutsbedrij-
ven in Heerlen en
vanaf 7 mei in de de-
pendance Hoens-
broek van de Open-
bare Bibliotheek.

LD-TV slaat aan
HEERLEN - LD-TV, de televi-
siekrant van Uitgeversmaat-
schappij Limburgs Dagblad BV
die wordt uitgezonden via de ka-
belnetten in Heerlen en Kerkra-
de, slaat goed aan. Dat blijkt uit
een onderzoek dat is uitgevoerd
door het Heerlense bureau Re-
search en Marketing in opdracht
van het Limburgs Dagblad. Het
bureau hield in februari een tele-
fonische enquête onder kabel-
abonnees in Heerlen en Kerkra-
de. In Heerlen kennen 41.940
mensen LD-TV. Het weekbereik
bedraagt er 27.860 abonnees en
het dagbereik 7.200. Ook in
Kerkrade is de bekendheid van

LD-TV groot: 31.550 Kerkrade-
naren zijn van het bestaanvan de
televisiekrant op de hoogte. Het
weekbereik in Kerkrade 20.280,
het dagbereik5.360 kijkers.Voor-
al de vormgeving en hetregiona-
le en lokale nieuws worden ge-
waardeerd. Voor binnen- en bui-
tenlands nieuws is de belangstel-
ling minder. Een groot succes is
de rubriek 'Dier van de Week. In
samenwerking met het Heerlen-
se dierenasiel wordt via LD-TV
wekelijks een nieuwe eigenaar
gezocht voor een hond en een
kat. Binnen tien minuten wor-
den beide dieren aan een nieuwe
baas of bazin geholpen.

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
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Trek

DIT WEEKEND VERS
TEXELS LAMSVLEES

Hausmacher 1 OQ
100 gram I «wO

Aflees- m A Q
-SC» lcS<Je 100 gram I #40

Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggever

’Coup’plaatselijke lijsten mislukt

Ook VVD doet mee aan
coalitie Voerendaal

De Botanische Tuin kan finan-
ciële steun nu goed gebruiken.

Subsidie GS voor
Botanische Tuin

’Dertig mille te weinig voor ombouw Theehuisje’

Tweede wethouder in Voerendaal
wordt, zoals eerder al afgesproken;
Walter Uitterhoeve (PvdA). Óver de
portefeuilleverdeling moet nog van
gedachten worden gewisseld.

Door de storm van de afgelopen
maanden zijn kostbare bomen en
planten vernield. „Het zou enke-
le tienduizenden guldens kosten
om die tevervangen", schat bota-
nicus Dijkema. Hij denkt door de
uitgifte van certificaten, waar-
mee natuurliefhebbers planten
en bomenkunnen adopteren, het
assortiment te kunnen vernieu-
wen en aanvullen. Daarmee
startte de Botanische Tuin al in
1989 en de belangstelling om me-
de-eigenaar te worden is groot.
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Ons ging voor naar het eeuwige leven bij God,
voorzien van het heilig sacrament der zieken, in de
leeftijd van 83 jaren, na een liefdevolle verpleging
in de verpleegkliniekOdilia te Geleen, onze dierba-
re moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht
a -ri -i» tr -i "Anna Johanna Madina

van der Linden,
weduwe van

Jan CharleS Hubert
T PPnHprcuccnuciö

Wij vragen een gebed voor haar zielerust.
De bedroefde familie-

Guttecoven- Hub Leenders
Grevenbicht. Justine Wijshoff-Leenders

Emile Wijshoff
Monique en Roger
Maurice en Philomeen
Pasealle

Obbicht: Harrie Leenders
Truus Leenders-Scheeren
?J?e. nMiriam
Familie v.d. Linden
Familie Leenders

4 april 1990
6143 BC Guttecoven, Kerkstraat 42
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 7 april as.
om 10.30uur in de parochiekerk van de H. Nicolaas
te Guttecoven, alwaar gelegenheid is tot schnfte-
hjk condoleren.
De avondmis van vrijdag 6 april as. om 19.00 uur zal
mede tot haar intentie worden opgedragen in voor-

De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis lokatie Geleen. Bezoek-
uren dagelijks van 17.30tot 18.30 uur.

"^b____-____________________________________________^___J
"^______________________________________________________________________________ B

_
a
__

t
Diep bedroefd, maar ook dankbaar voor het vele
goeds dat Piet iedereen heeft gegeven, hebben wij
op dinsdag 3 april 1990 afscheid genomen van mijn
lieve man, onze zwager, oom en neef

Peter Joseph Herens
echtgenoot van

Hnhprtina TnVianna Mqt-iqxauuei UXld d Ulldlina IVldria
JaCObs

Hij overleed, gesterkt door de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 79 jaar.

Heerlen: H.j.M.Herensjacobs
Familie Herens
Familie Jacobs

4 april 1990
Aambosveld 111, 6416 CX Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 7 april as. om 11.00 uur in de dekenale
kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna aansluitend
begrafenis op de algemene begraafplaats Aker-
straat, ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk, vanaf 10.40 uur.
Avondmis, vrijdag 6 april om 18.30 uur, in voor-
noemde kerk.
Piet is opgebaard in de rouwkapel van de ver-
pleegkliniek te Heerlen. Gelegenheid tot afscheid
nemen aldaar, dagelijksvan 14.00-16.00 uur.s J

i^——^^"—^^^—^^^^^^^^^^^^^l
, h ~ ♦ h ,■Heden overleed in alle rust en vrede onze lieve

moeder, schoonmoeder en oma.
Bedankt voor alle fijne en mooie herinneringen.

tv ir o ___. " i iMaria Stembusch
weduwe van

AugUSt MartinUS HubertUS
-tt iVOnKen

Zij overleed, voorzien van het heilig oliesel, op de
leeftijd Van 79 jaar.

Ransdaal: Hub Vonken
Alice Coumans
Jolanda en Ronnie

Landgraaf: Harry Vonken
Nellie van den Broek
Domenique

Heerlen, 3 april 1990
Corr.adres: Godfried Bomansstraat 13
6372 XP Landgraaf

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden zater-
dag 7 april in de parochiekerk van deVerschijning
van de Onbevlekte Maagd te Molenberg waarna
aansluitend decrematie zal plaatsvinden in het ere-
_)£_^w"owrt!Sidn

_«n van uw medeleven is er
geen condoleren.
De avondwake zal gehoudenworden vrijdagavond
om 18.00 uur in de kapel van huize Tobias, Piet
Malherbestraat 2 te Heerlen.
Moeder is opgebaard in het mortuarium Kerkplein
43 te Voerendaal. Bezoek is mogelijk tussen 18.00 -19.00 uur. ,
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.I ■

T\^v-.l_-K^-_-.,i«-;^,_-<-UailKDeiUlging
Wij waren zeer ontroerd door de overvolle
kerk, de vele bloemen, condoleances en
troostende woorden tijdens de uitvaartdienst
van mijn lieve man en vader

John Burgers
Een mooier afscheid, hoe verdrietig dan ook,
konden wij ons niet voorstellen. Het was een
grote troost te ondervinden dat John bij zove-
len zo geliefd was. Wij danken u daarvoor op-
recht. Een bijzonder woord van dank aan alle
verenigingen,1T.... , ,Wij nodigen u uit voor de zeswekendienst in
de parochiekerk van de H. Andreas te Heer-
lerbaan op zaterdag 7 april, om 18.00 uur.

-,__._., „ ,Gerthie en Pascal
Heerlen, april 1990

t

Zeer velen hebben ons met hun warme belangstel-
ling gesterkt en getroost tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn dierbare vrouw, onze moeder

at |i
"MaarSSeVeen-ThilSSen

Hiervoor onze dank.
Wij hebben hier veel steun aan ontleend.

Cor Maars-eyeenkinderen en kleinkinderen
Susteren, april 1990

Enige en algemene kennisgeving
4-

1

Na een leven dat getekend werd door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheiden eenvoud heeft deHeer tot
zich genomen, gesterkt door het h. sacrament der
zieken, in de leeftijd van 72 jaar, onze lieve broer,
zwager, oom en neef

0 . ~SJenê Mermens
Amstenrade: Mia Mermens

zusters, broer,
schoonzuster en zwager

6436 BS Amstenrade, 3 april 1990
Parallelstraat 76
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 7 april a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van Maria Onbevlekte Ontvangenis te Am-
stenrade, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene vrijdag 6 april om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Li ndeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 Heer-
len, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.

Ê^^^^^^^^^^^^^

Uan-KDeiUlging
wij wiUen famiiie, vrienden en kennissen onze op-
rechte dank betuigen voor het medeleven tijdens
de ziekte en het overlijden van mijn man, onze va-
der schoonvader en opa

TVEiel _R_ol_lTY_en
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uiting gebracht, was ons een
grote troost en zal een dankbare herinnering Mjj-
ven.

Els Roumen-Palmen
kinderen en kleinkind

Brunssum, april 1990
De zeswekendienst wordt gehouden in de Fatima-
kerk te Brunssum op zaterdag 7 april 1990 om 19.00
uur .

i ~—-. , . . 1Dankbetuiging
Daar het,ons onmogelijk is eeniederpersoon-
li; jk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij het
overlijden en de begrafenis van onze dierbare
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Gerarcüne Hubertina,
Meens-Jamiiion

betuigen wij hiermede onze hartelijke dank.
Familie Jaminon
Familie Meens

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 8 april a.s. om 10.00 uur in de St. Lau-
rentiuskerk te Spaubeek.

B^^^^^^^^_____i^^—.^^^^

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van_, i
_

i___ i t_--

_
._. _""deelneming, ons betoond bij het overlij-

den en de begrafenis van onze ntoeder,
groot- en overgrootmoeder

Anna Maria
.^TJ r\r\ je_ \j£\ 1 ] \7f*TlilUUlo 1/aUVCII

betuigen wij u onze oprechte dank.
Familie vohn
Familie Hoofs

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 7 april a.s. om
19 00 uur in de parochiekerk H. Maria
Goretti te Kerkrade-Nulland.

|______________-_-_--___________-----_____________-----______-_ , ..... ~.... , ,Daar het ons onmogelijk is eenieder te bedan-
ken voor de overweldigende belangstelling
bij het overlijden en de crematie van mijn
man, onze vader en opa

-_
___

£ fanS JOOS
zeggen wij hierbij onze oprechte dank.

v " n i?*Fa"?c,s tfos-*ormanns
kinderen en kleinkinderen

?e zeswekendienst voor Frans wordt gehou-
den op zaterdag 7 april as. om 19.00uur in de
H. Drievuldigheidskerk te Schaesbergerveld._____________________________________________________________
Het is vandaag een jaar geleden dat wij afscheid
hebben moetennemen van hem dieons zo dierbaar
was _ . _^

_ .Louis Caselli
De plechtige eerste jaardienst zal gehouden wor-
den °P zondag 8 april om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Gertrudis te Wijlre.

H.M. Caselli-Ortmans
Jan

Wijlre april 1990

I ; ■
De plechtige eerste jaardienstvoor mijn lieve man,
onze vader en grootvader .
JH I*anS JOSej_)h vIIGSGn*^ t>
zal gehouden worden op zaterdag 7 april a.s. om
18.00 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van A1-
tijddurendeBijstand te Heilust-Kerkrade-W.

cV- vlieSe,n-s.cl;'Jn^kinderen en kleinkinderen
Kerkrade-West, april 1990
Papaverplein 13

*
Het is al weer een jaar geleden dat wij af-
scheid hebben moeten nemen van hem die
ons dierbaarwas, onze lieve vader, schoonva-
der en opa

Christian Gorissen
Nog steeds is het moeilijk de leegte die hij
achterliet te aanvaarden.

Kinderen en kleinkinderen
Gorissen

Landgraaf, april 1990
De plechtige eerste jaardienst zal gehouden
WOrden op zaterdag 7 april a.s. om 19.00 uur in
de Petrus en Pauluskerk te Schaesberg.

I r IBedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg, waarmee zij ons gedu-
rende haar leven heeft omringd, geven wij u kennis dat heden, toch nog
onverwacht van ons is heengegaan, mijn moeder, schoonmoeder en oma

Maria Prevoo
weduwe van

Marinus Gielen
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, overleed zij op 82-jarige leef-
tijd.

Kerkrade: Marie José Vluggen-Gielen
Fons Vluggen
Poléanne
Dominique
Eliane

Kerkrade, 3 april 1990
Corr.adres: Bleijerheiderstraat 93, 6462 AG Kerkrade
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de begrafenis zal plaatsvin-
denop zaterdag 7 april as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Pe-'
trus te Gulpen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar vanaf 10.00 uur gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Mede tot intentie van de overledene zal de avondmis worden opgedragen
op vrijdag 6 april as. om 19.00 uur in de kapel bij de zusters te Mechelen.
Moeder is opgebaard in het mortuarium bij de zusters Clarissen, Hillesha-
gerweg 11 te Mechelen. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
17.00 tot 18.30 uur:
Zij, die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze an-
nonce als zodanig te beschouwen.

f
Na een leven dat getekend werd door goedheid, oprechtheid, eerlijkheid
en eenvoud, heeft de Heer tot Zich genomen, onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot-en overgrootmoeder, tante en nicht

Johanna Geritz
weduwe van

Peter Steijvers
Zij overleed in de gezegendeleeftijdvan 94 jaar,voorzienvan het h. sacra-
ment der zieken.

Kerkrade: Leny Frins-Steijvers
Karel Frins

Kerkrade: Netty Weelen-Steijvers
Edmond Weelen

Maastricht: Billa Hameleers-Steijvers
Math. Hameleers

Kerkrade-W.: Hans Steijvers
Tiny Steijvers-Senden

Landgraaf: Hub Steijvers
Kitty Steijvers-Müller
en haarklein- en achterkleinkinderen

6463 ES Kerkrade, 3 april 1990
Kloosterbosstraat 40
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op zaterdag 7 april a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus-Maria ten Hemelopne-
ming te Kerkrade-Chèvremont, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op debegraafplaats te Chevremont.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overledene vrijdag 6 april a.s. om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmortuarium, gelegen op het
terrein van de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145, Chevremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te willen beschouwen.

I '
Wij danken u van harte voor de belangstelling en het medeleven, de h.
missen, debloemen, de vele condoleances en de begeleidingnaar de laat-
ste rustplaats van onze goede moeder, schoonmoeder, oma, overgroot- |
moeder, tante en nicht

Josephina
Lenoire-Nijsten \

Om haar te gedenken, maar vooral te danken voor het vele dat zij voor ons
heeft betekend, nodigen wij u uitvoor de zeswekendienst, welke gehou-
den wordt op zondag 8 april a.s. om 10.30 uur in dekerk van St. Martinus
te Weiten-Heerlen.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Lenoire-Nijsten

Heerlen, april 1990

Dankbetuiging
Voor uw blijk van belangstelling en medeleven, ondervonden na het
heengaan van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en !
overgrootmoeder

Maria Graus-van Ess
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen Graus
Brunssum, april 1990
De zeswekendienst wordt gehoudenop zondag 8 april a.s. om 10.30 uur in
de Fatimakerk te Brunssum.1 -*

ii -
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedan-
ken voor het medeleven, ondervonden bij het overlijden en
de begrafenis van onze mam en oma

Henriëtte
Widdershoven-Meulemans

betuigen wij allen onze oprechte dank.
Kinderen Widdershoven

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 8 april
om 11.00 uur in de kerk van de H. Salvius te Limbricht.

Diep is de pijn.
Stil het verdriet.
Vergeten zulen we je niet.

De eerste jaardienst van mijn lieve man, vader en opa

Theo Ramakers
zal gehouden worden op zaterdag 7 april a.s. om 18.30 uur in de j
parochiekerk van de H. Moeder Anna te Bekkërveld-Heerlen.

Mevr. B. Ramakers-Piefer
kinderen en kleinkinderen

Wij bedanken u allen voor de vele condoleances, bloemen, !
h. missen en begeleiding naar de laatste rustplaats, van
onze lieve vader, schoonvader en opa

Peter Joseph Delnoy j
Familie Delnoy

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 7 april as.
om 19.00 uur in de H. Dionysiuskerk te Nyswiller.I *

Dankbetuiging
Daar het onmogelijk is eenieder persoonlijk te be-
danken voor devele blijken van medeleven diewij
mochten ontvangen bij het overlijden en de begra-
fenis van onze lieve vader, schoonvader en opa

Martin Daemen
betuigen wij hiermede onze hartelijke dank.

Zijn kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 7 april om 19.00 uur, in de St. Cathari-
nakerk teKerkrade-Holz.

Het is al weer een jaar geleden dat wij af-
scheid hebben genomen van onze lieve pap,
schoonpap en opa

Lambert Straaten
Tot intentie zal de plechtige le jaardienst
worden gehouden op zaterdag 7 april as. om
19.00 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw On-
bevlekt Ontvangen te Terwinselen.
Tevens jaardienstvoor

Paulina Straaten-Heiligers
Kinderen en kleinkinderen

"-»—->_---___________-—^

Vervolg
familieberichten

zie pagina 12

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven ons
betoond bij het overlijden en de begrafenis van
onze lieve vader, schoonvader en opa

Mathias Joseph
Vondenhoff

betuigen wij u allen hierbij onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienstzal worden gehouden
op zaterdag 7 april as. om 19.30 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Jozefen Norbertus te Kerkrade.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echt-
genoot, onze vader en opa

Piet Huijts
zal plaatsvinden op zaterdag 7 april a.s. om
19.00 uur in de St. Jozefkerk te Egge-Bruns-
sum.

Mevr. A.B. Huijts-Toma
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, april 1990

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve moe'
der, schoonmoeder en oma

Mineke
Voncken-Vaessen

zal worden gehoudenop zondag 8 april as. om 10.0"
uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van AltijddU'
rende Bijstand te Kunrade.

Kinderen en kleinkinderen

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te.bedanken voor het medeleven, ons betoond bij he
overlijden en de crematie van mijn lieveman, or>Ze
zorgzame vader, schoonvader en opa

Sjaak Senden
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

M. Senden-Heiligers
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden oP
zaterdag 7 april as. om 18.30 uur in deparochiekei*
van St. Paulus te Heerlen-De Wieër.

A^£rPakkende stijl!

Tweerij streepkostuum. Katoen/ Uni tweerij kostuum met ingeweven Soepel tweerij kostuum inruitdessin.
linnen. Grijs en groen. streepdessin. Wol/polyester. Beige. O.a.polyester, wol en linnen. Greige.

g i i 11 hjilip-l in i i iiPlipw ii mm IfhliMj
Lenteprijs rTHf fMMÊ Lenteprijs Hll r>(f^_i Lenteprijs Rl*flrl___l
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In Maastricht, Hoensbroek en Ransdaal

Yad Vashem voor drie
Limburgse families

Meldpunten
Het platform heeft zeventien meld-
punten in heel Limburg, waar men-
sen met vragen terecht kunnen. En-
kele telefoonnummers zijn Heerlen
045-213300, Meerssen 043-643737,
Roermond 04750-29366 en Sittard
04490-23086.

KNOV zwicht
niet voor
eis FNV

DEN HAAG - De Economi-
sche Controledienst (ECD),
onderdeel van het ministerie
van Economische Zaken, zal
scherper gaan controleren bij
particuliere markten, beurzen
en tuincentra op de naleving
van de Winkelsluitingswet. De
dienst doet dat in opdracht
van minister Andriessen (Eco-
nomische Zaken). De be-
windsman heeft dit gisteren
zelf aan de Kamer per brief
meegedeeld. Verder heeft hij
de gemeenten opgeroepen op
te treden en de wet te handha-
ven.

AAW-platform
geschokt over

kabinetsplannen
Nog geen resultaat

vergelijking moorden
op Marjo en Yvonne

door een wandelaarster dood aange-
troffen in een kuil in het bos De
Breukberg.

De dader heeft verklaard Margo Ra-
demakers gevolgd te hebben nadat
hij m£t twee messen op zak door
Schinveld had gedoold. Onder be-

dreiging van een mes nam hij haar
mee en in het bos en verkrachtte
haar. Uit angst dat het meisje hem
later als de verkrachter zou aanwij-
zen besloot hij haar te doden, aldus
de lezing van de verdachte.
Het Recherche Bijstands Team is
inmiddels uitgedund. Tien van de

dertig politiefunctionarissen wer-
ken momenteel aan het voltooien
van het onderzoek en houden zich
nog bezig met het vergelijkingsma-
teriaal. Volgens Ummels ziet het er
niet naar uit dat dat iets oplevert.

Getuige
Inmiddels heeft zich een man bij de
politie gemeld die de verdachte zon-
dagmorgen bij zonsopgang (tussen
vijfen zes uur) heeft zien lopen in de
buurt van de Rode Beek. De getuige
schepte op dat moment muggenlar-
ven. Die verklaring is in zoverre van
belang dat het goed mogelijk is dat
de verdachte na de moord op Rade-
makers weer naar haar zou zijn te-
ruggekeerd of zich daar langer heeft
opgehouden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - „Er zijn momenteel
ftiet meer overeenkomsten tussen3e gepleegde moorden op Yvonne
Plasmans en die opMargo Radema-
kers, dan dat beiden dood in een bos
zijn aangetroffen." Dat heeft officier
van justitie mr L. Ummels gisteren
gezegd in een reactie op de bekend-
making dat een politieteam de over-
eenkomsten tussen beide misdrij-ven vergelijkt. Een dergelijk onder-
zoek is volgens de justitiële woord-
voerder een routineklus.
Eind vorige week pakte het Recher-che Bijstands Team een Schinveld-
se verdachte (21) op die in de loopvan vrijdag bekende de moord op
Margo Rademakers (20) gepleegd tehebben. Zij werd maandag 26 maart
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MEERSSEN - Het platform van
WAO en AAW groepen Limburg is
zeer boos over het kabinetsplan om
de speciale uitkeringen voor ar-
beidsongeschikten en oudere werk-
lozen (IOAW) en zelfstandigen
(IOAZ) op te heffen. „Deze uitkerin-
gen zijn in 1987 mede op aandrang
van de PvdA ingevoerd om de zeer
ernstige gevolgen van de stelselher-
ziening van januari 1987 te compen-
seren. Dat wordt nu weer overboorcl
gegooid," reageert Frank de Klave.
van het platform.

Voor De Klaver komt het plan dan
ook als een donderslag bij heldere
hemel. De lOAW en lOAZ zijn bij-
standsuitkeringen waarbij het eigen
huis buiten beschouwing blijft.
Wordt het voorstel van PvdA-staats-
secretaris Ter Veld door de Kamer
aangenomen dan betekent dat daï
deze groep uitkeringstrekkers (ar-
beidsongeschikten, zelfstandigen
en oudere werkelozen) vanaf vol-
gend jaar juliweer in de gewonebij-
stand terechtkomt.

op grond van de AAW. Dit betekent
dat vooral langdurig arbeidsonge-
schikten nu ook uit de boot gaan
vallen, aldus De Klaver. „Wat bete-
kent dat ook zij hun huis moeten
opeten." Ook over dit voorstel is het
platform niet te spreken.

Een ander voorstel van staatssecre-
taris Ter Veld betreft een verscher-
ping van de inkomenseis voor een
arbeidsongeschiktheidsuitkering

lingen omschrijft en het kader aan-
geeft waarbinnen vacatures moeten
worden vervuld. De procedure
heeft niet ten doel allerlei mogelijke
individuele en locale omstandighe-
den die bij devervulling van een va-
cature spelen, te regelen.

Maas (70) en Hens Maas (75) de
Vad Vashem. De familie had
maar liefst zes onderduikers ver-
borgen in hun huis in de wijk
Passart. „Dat waren mevrouw en
meneer Eissenman, het echtpaar
Zomerplaag, het 14-jarig meisje
Hetty Schett en de christenjon-
gen Koos uit Rotterdam", weet
Maria nog haarscherp.

- zoals gisteren bericht - in
Amsterdam ook Vad Ves-
hem-onderscheidingen uit-
gereikt aan drie Limburgse
families die in de oorlog jo-
den hielpen om aan de na-
zi's te ontkomen.

MAASTRICHT- De Israëli-
sche ambassadeur in Ne-
derland E. Zev Sufott heeft

SITTARD - Het KNOV voelt er
niets voor de aangesloten leden in
de detailhandel te adviseren een
sluitingstijd van zes uur (op zater-
dag vijfuur) in hun cao op te nemen.
Dat heeft de Sectorraad Detailhan-
del van het KNOV gisteren beslo-
ten.

Volgens de minister vallen particu-
liere markten niet onder de Winkel-
sluitingswet als er alleen particulie-
ren aan deelnemen en er geen be-
drijfsmatige verkoop van goederen
plaatsvindt. Datzelfde geldt ook
voor vlooienmarkten, zwarte mark-
ten, rommelmarkten en vrije mark-
ten. Volgens de minister kan ge-
makkelijk worden nagegaan of er
op een markt bedrijfsmatig goede-
ren worden ; aangeboden. Als er
meer exemplaren van hetzelfde pro-
dukt voorhanden zijn, is dat een
duidelijke indicatie, aldus Andries-
sen.

„Zelfs mijn buurvrouw waar ik
goed mee overweg kon had niets
in de gaten. De familie Eissen-
man kreeg zelfs gezinsuitbrei-
ding. De jongen heet Efraaïm.
Zeventien dagen later beviel ik
zelf van mijn dochter Janny."

Ookrommelmarkten zijn gebonden aan de winkelsluitingswet. Archieffoto: widdershoven

Daarmee negeren de werkgevers de
eis van de Dienstenbond FNV om
dit voor 9 april te doen en lopen 'Ze
het risico door acties getroffen te
worden. De Dienstenbond overlegt
nog met zijn leden over de te voeren
acties in hun strijd tegen een ruime-
re winkelsluitingswet, maar het
platleggen van winkels behoort tot
de mogelijkheden.

In Maastricht werd de Vad Vas-
hem postuum verleend aan de
heer Gustaaf Hustinx en me-
vrouw Hustinx-Thijs. Dochter
Julie Hustinx nam de onder-
scheiding in ontvangst. De fami-
lie Hustinx woonde in de oor-
logsjaren in Heerlen en kreeg de
16-jarige joodseLouis Mossel via
het verzet in Amsterdam als on-
derduiker.

Ransdaal
Ook postuum kreeg het echtpaar
Janssen-Bemelmans uit Rans-
daal de Vad Vashem. Zij hadden
de joodseonderduiker Jo Hartog
(20) in hun Hulsbergse boerderij
'verborgen. Hij verbleef er van
november 1943 tot november '44.

De Sectorraad Detailhandel van het
KNOV wil de arbeidstijden pas be-
spreken als grootwinkelbedrijven
als Ahold, Vendex en KBB hun ar-
beidstijden overeenkomstig de
eisen van de vakbeweging hebben
aangepast. Deze bedrijven zijn, in
tegenstelling tot het KNOV, voor-
stander van langere openingstijden
van winkels.

De minister waarschuwt verder
voor het toenemende aantal beur-
zen waarvan het karakter in feite
hetzelfde is als van particuliere
markten. Door het etiket 'beurs'
tracht men oneigenlijk gebruik te
maken van bepalingen in de wet.
Een ander euvel dat Andriessen wil
gaan aanpakken, is het uitstallen
van bloemen en planten in tuincen-
tra. Indien er een kassa staat in de
uitstallingsruimte is er sprake van
een winkel en valt men dus onder
de winkelsluitingswet, aldus de be-
windsman.

Julie herinnert zich nog dat
Louis plotseling moest verhui-
zen omdat er een lid van de NSB
in de buurt woonde. „Maar na-
derhand kwam hij toch weer te-
rug. Hij had te veel heimwee naar
ons." Louis Mossel verbleef van
medio 1943 tot eind 1944 bij het
Heerlens gezin. Het KNOV heeft zich ondanks be-

zwaren achter het compromis van
een, sluitingstijd om half zeven ge-
schaard en wil dat niet ter discussie
stellen, te meer daarpolitieke partij-
en een grotere verruiming wenselijk
vinden.

De heer Vonken-Janssen weet
nog dat zijn schoonouders Jo ge-
woon op de boerderij lieten wer-
ken. „De buren wisten dat hij on-
dergedoken was. Temeer omdat
hij 'Hollands' sprak. Op zolder
hadden zij een kamertje voor
hem gebouwd dat 's avonds hele-
maal met strobalen afgedekt
werd."

Alle door hem gesignaleerde mis-
standen leiden tot concurrentiever-
valsing ten opzichte van normale
winkels en dat wil Andriessen in-
dammen.

Hoensbroek
In Hoensbroek kregen Marie

Mgr Gijsen ondertekende procedure niet

Akkoord aanstelling
geestelijk verzorger

Prof. dr. Co Greep op congres:

’Gezondheidszorg
kan efficiënter’

Ï^STRICHT- Er valt nog veel tecoSh tn aan de inteëratie enwrdinatie in de gezondheidszorg
met een grondige aanpak«aarvan kan meer efficiency wor-tl , bereikt. De gezondheidszorg ise versnipperd. Dit zei prof. dr. Co

ooenfr_fIStereun in MaasWcht bij dePening van het tweede wereldcon-gres over efficiency en economie inue gezondheidszorg.

Volgens Greep moet de overheid de
gezondheidszorg veel meer betrek-
ken bij haar besluitvorming. Het
congres, waaraan ruim 250 werkers
in de gezondheidszorg uit acht lan-
den deelnemen, probeert deze week
nieuwe strategieën voor de 21ste
eeuw te ontwikkelen.

Drs. A. de Roo van Coopers en Ly-
brand Management Consultants

noemde de structuren van de zie-
kenhuisorganisatie niet flexibel ge-
noeg om tekunnen aansluiten bij de
wensen van consumenten en hulp-
verleners. Voorzitter dr. A. Mulder
van deLandelijke Specialisten Ver-
eniging bepleitte een grotere be-
trokkenheid van de medisch specia-
listen bij het vaststellen van het ge-
zondheidszorgbeleid door de over-
heid en bij het ziekenhuismanage-
ment.
Prof.dr. A. Hasman, hoogleraar in-
formatica aan de Rijksuniversiteit
Limburg, voorspelde dat de auto-
matisering in de gezondheidszorg
enorm zal toenemen, mede doordat
ziekenfondsen aan huisartsen fi-
nanciële steun gaan verlenen bij de
aanschaf van computersystemen.
De ziekenfondsen zijn daarmee ge-
baat en de huisartsen bereiken al-
leen al wat de patiëntenzorg betreft
elk een jaarlijkse besparing van ten-
minste 1.500 gulden.

UTRECHT/ROERMOND - Het be-
stuur van deKatholieke Vereniging
van Ziekeninrichtingen (KVZ) heeft
zijn leden geadviseerd bij de aan-
stelling van een RK geestelijk ver-
zorger de 'raamprocedure' van de
bisschoppen te volgen. Deze proce-
dure voor de aanstelling van geeste-
lijk verzorgers in instellingen van
gezondheidszorg en bejaardenhui-
zen werd vorig jaar door de bis-
schoppen van alle bisdommen be-
halve Roermond vastgesteld.

Bisschop Gijsen van Roermond
heeft de raamprocedure niet onder-
tekend. Hij stelt geen pastoraal
werk(st)ers aan en benoemt uitslui-
tend priesters als geestelijk verzor-

ger. De pastoraal werk(st)ers die in
het bisdomRoermond als geestelijk
verzorger actief zijn, handelen daar-
om altijd buiten verantwoordelijk-
heid van de bisschop. Gijsen heeft
echter wel toegezegd dat hij bij de
aanstelling van priesters als geeste-
lijk verzorger de raamprocedure zal
volgen, zo meldt '1-2-I', het orgaan
van de RK Kerkprovincie.

De KVZ had aanvankelijk veel be-
zwaren tegen de raamprocedure,
niet alleen omdat ze naar haar me-
ning eigenmachtig door de bis-
schoppen was vastgesteld, maar
ook omdat ze te gedetailleerd zou
zijn. In een gesprek met de ICORA,
de interdiocesane commissie voor

"Mgr. J. Gijsen

Uitgangspunt daarbij is, dat een RK
geestelijk verzorger alleen dan de
Kerk kan vertegenwoordigen, als
hij of zij van de bisschop een pasto-
rale opdracht heeft ontvangen. De
bisschoppen hebben namelijk met
lede ogen aangezien dat in zieken-
huizen en bejaardenhuizen herhaal-
delijk geestelijk verzorgers zonder
overleg met de bisschop of zonder
diens pastorale opdracht werden
aangesteld. Zij vinden dat een 'on-
gewenste ontwikkeling', niet alleen
omdat hun de verantwoordelijkheid
toekomt voor de pastorale zorg voor
de katholieken in hun bisdom, maar
ook omdat katholieken in de instel-
lingen konden twijfelen aan de ka-
tholiciteit van 'hun' geestelijk ver-
zorger.

Opdracht

rechtspositionele aangelegenheden,
is echter gebleken dat de procedure
vooral de verantwoordelijkheid van
bisschoppenen besturen van instel-

cent loon extra bij

Het is niet duidelijk of de FSV ook
acties mag blijven voeren vanaf het
moment dat het ministerie van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid de
CAO algemeen verbindend heeft
verklaard. De juristen zijn het daar
nog niet over eens.

De FSV heeft 5.500 leden, is bij de
spoorwegen iets groter dan de FNV
en organiseert daarmee de helft van
de conducteurs (1.150) en een kwart
van de machinisten (1.000). Daar-
naast heeft de bond leden in alle an-
dere afdelingen van het bedrijf,
maar slechts heel weinig onder ho-
ger personeel.

De FSV eist een structurele loons-
verhogingvan vier procentvoor alle
27.000 werknemers. De Vervoers-
bonden CNV en FNV en de Vereni-
ging van Hoger Spoorwegpersoneel
hebben met de NS in principe een
structurele loonsverhoging voor
alle personeelsleden van 2,75 pro-

cent per 1 april 1990 en 0,25 procent
per 1 januari 1991 afgesproken. Ver-
der behelst het akkoord een eenma-
lige uitkering van vijfhonderd gul-
denen éénvan 0,5 procent. Het per-
soneel dat meer dan 3.500 gulden
bruto per maand verdient, krijgt er
nog eens tussen de 0,2 en twee pro-

De FSV mag, ook al wordt het CAO,
akkoord ondertekend, gewoon actie
blijven voeren. „Ofwe dat ook doen,
weten we nog niet", zegt een FSV-
woordvoerder. „De andere bonden
gaan nu eerst aan hun leden vragen
of zij het principe-akkoord aanvaar-
den. Wij proberen die leden er in de
tussentijd met acties en pamfletten
van te overtuigen dat ze dat niet
moeten doen. Wat zij uiteindelijk
besluiten, wordt pas bekend na 19
april".

Ultimatum FSV
loopt vandaag af

Afdelingen vergaderen over actiesHEERLEN - Het ultimatum dat de
spoorwegvakbond FSV de NS heeft
gesteld, loopt vanmiddag om 17.00
uur af. Als de NS dan nog niet op de
eisen van de FSV zijn ingegaan, vol-
gen er maandag acties. De bond wil
dan onder meer het belangrijkste
knooppunt van het land, Utrecht
CS, lamleggen. Vanavond en mor-
genavond vergaderen de Limburg-
se FSV-afdelingen over regionale
acties.

Van onze redactie economie
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Van onze verslaggeefster

Scherpere controle op
markten en beurzen

Minister vraagt gemeenten de wet te handhaven

" Julie Hustinx met de onderscheiding die posthuum aan
haar ouders werdverleend. Foto: WIDDERSHOVEN
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Gorbatsjov waarschuwt
Estland in harde termer

reau Reuters dat Gorbatsjov tel
Ruutel had verklaard 'geen prul
pieel verschil tussen Litouwen
Estland' te zien wat hun method
betrof om onafhankelijk te word*
De woordkeuze in de Estse reso
tic is weliswaar anders, zou G'
batsjov gezegd hebben, maar ml
sentie zou het op hetzelfde neerlf
men.

Grjazin verwacht dat Ruutel allo
naar Moskou gaat, als hij door &
Estse parlement wordt gestuul
niet op bevel van Gorbatsjov.

MOSKOU - Het persbureau ETA
van het Estse Volksfront heeft giste-
ren gezegd dat Sovjetpresident Mi-
chail Gorbatsjov dinsdagavond een
telefoongesprek heeft gevoerd met
de regeringsleider van Estland, Ar-
nold Ruutel. Ruutel verstrekte gis-
teren details over het gesprek aan
het Estse parlement, aldus ETA. In
het gesprek, dat volgens Ruutel
'kalm en beleefd' begon, zou Gor-
batsjov vervolgens in 'harde ter-
men' de resolutie van het Estse par-
lement hebben veroordeeld, waarin
het parlement de Sovjetheerschap-
pij over Estland 'in strijd met de
wet' verklaarde.

Ruutel zei dat Gorbatsjov van me-
ning was dat de resolutie juridisch
gezien niet deugde. Hij zou geëist
hebben dat Ruutel in Moskou uit-
voerig uitleg komt geven over de re-
solutie aan de Opperste Sovjet.

In de resolutie is gekozen voor een
geleidelijke 'overgang' naar onaf-
hankelijkheid en 'herstel van de re-
publiek Estland.

Grjazin zei dat Gorbatsjov de Es 1
regering twee weken geleden h
beloofd dat Moskou gesprek*
met Estland over de onafhankeli
heid zou beginnen en dat devoor!
ter van de Opperste Sovjet, Anat
Loekjanov, de 'dialoog' zou leid'
„Maar tot aan vandaag heeftLoei?
nov niets gedaan," zei Grjazin,
eraan toevoegde dat de Estse
dingteleurgesteld was over de V
gering van Moskou waar dan &
over te praten.

Grjazin, een Estse afgevaardigde in
de Opperste Sovjet, zei woensdag
tegen een journalistvan het persbu-

Van onze correspondent

’Verantwoordelijk voor veel bodemvervuiling

Staat claimt 70
miljoen van Akzo

kwik verontreinigde bodernrf
werd in de omgeving van de fabfl
gedumpt.

Tegenover het pleidooi van de larf
sadvocaat voerde deraadsman *j
Akzo, mr F. Waardenburg, een »«
al rechtstheoretisch verweer. AM
gaat volgens hem vrijuit, omdat'
verontreinigingen allemaal zijn v*
oorzaakt in een periode dat ook '■
overheid zich nog maar heel weil*aan bodemsanering gelegen lietW
gen.
De rechtbank in Almelo doet op
mei uitspraak.

ALMELO - Akzo is aansprakelijk
voor de vele HCH-bodemverontrei-
nigingen in Twente tussen 1956 en
1975 en Akzo zal moeten opdraaien
voor de opruimingskosten. Dat be-
toogde landsadvocaat mr B.D.
Wubs gisteren voor de rechtbank in
Almelo in een civielrechtelijke pro-
cedure die door de Staat der Neder-
landen tegen Akzo is aangespan-
nen. De kosten van de bodemsane-
ring worden geschat op 70 miljoen
gulden. Dat bedrag wil de Staat in
een later stadium van Akzo vorde-
ren, als juridische aansprakelijk-
heid van het bedrijf vaststaat.

Kwik

HCH ofwel hexachloorcyclohexaan
is een landbouwbestrijdingsmiddel
dat tussen 1948 en 1952 door Stork
Chemie in Hengelo is gemaakt. In
1954 heeft de Koninklijke Zoutin-
dustrie (later onderdeel van Akzo)
het onroerend goed van dit bedrijf
overgenomen. Tot de inventaris be-
hoorde ook een grote HCH-afval-
berg die op het bedrijfsterrein was
opgeslagen. Van de nog aanwezige
HCH-restanten zijn tussen 1956 (het
jaar waarin Akzo eigenaar van de
bergwerd) tot 1975 grote hoeveelhe-
den op verschillende plaatsen in
Twente terechtgekomen.

De landsadvocaatprobeerde in zijn
pleitrede aannemelijk te maken hoe
Akzo in genoemde periode de bo-
demverontreiniging heeft veroor-
zaakt. In feite was destijds het gehe-
le terrein van het voormalige bedrijf
Stork Chemie tot enkele meters be-
neden het maaiveld verontreinigd
met HCH, zo stelde hij.

Zomerpostzegels
met misdruk als

extra prijs
DEN HAAG- HetFonds Zome<"
postzegels" looft een vel zom^'
postzegels met één misdruk 1$ 'als prijs in de prentbriefkaarten:
actie die het Fonds momentee1
voert. De misdruk heeft inniid' ]
dels een waarde van ongeveef

_
450 gulden. ]
i

Bij het drukken van de zomer' ;
postzegels, die dinsdag zijn uit'
gegeven, is op elk linker drukve'
van 100 postzegels van 55+3"
cent een misdruk ontstaan. De c
van cent boven de tweede 5 vall
het getal 55 ontbreekt. Toen &e
PTT de misdruk ontdekte ware"
de zendingen naar de postzegel'
handelaren en plaatselijke coml'
tés van hetFonds Zomerpostze-
gels al de deur uit. De misdruk' ,
ken in de vellen die naar post'
kantoren en agentschappen zij"
gestuurd zijn direct verwijderd-Behalve HCH heeft Akzo in dezelf-

de periode ook grote hoeveelhedenkwik in de omgeving gedumpt, al-
dusmr Wubs. In 1972 is de sterk ver-
ontreinigde beek naast het Akzo-
terrein, waarop het bedrijf tot 1971
kwik loosde, uitgegraven. Het met

Rechtspraak
in Hasselt

opgeschort

BONN - West-Duitsland treft msvolge het uit 1987 daterende l£*akkoord tussen de Verenigde SJJten en de Sovjetunie voorbereioÜ(
gen voor de ontmanteling van 2Ü
Pershing 1A-raketten, zo is gistel^
door het ministerie van Defensie
Bonn meegedeeld.

BRD begint met
ontmanteling
van raketten

HASSELT - Het grondwettelijk va-
cuüm waarin België verkeert nu de
weigering van koning Boudewijn
om de Abortuswet te ondertekenen,
heeft zijn weerslag en gevolgen ge-
had tot voor de Hasseltse recht-
bank. Omdat het onduidelijk is of
de rechtbank grondwettelik in staat
was dossiers af te handelen en
rechtsgeldige vonnissen uit te spre-
ken besliste de voorzitter van de
rechtbank in Hasselt gisteren de zit-
tingen te schorsen.

De Westduitse radio meldde dat 4
Amerikaanse luchtmacht op 'april zal beginnen met de verwijf
ring uit de Bondsrepubliek van °,
kruisraketten die eveneens ondj,
het INF-verdrag vallen. Onder P*.
INF-verdrag vallen 108 Persh^2-raketten, 70 verouderde PersrU 1*

IA-raketten en 96 kruisraketten *in de Bondsrepubliek stonden °<,
gesteld. Volgens het Amerikaan
leger zijn daarvan inmiddels 'Pershing 2's verwijderd. Het reS1,
rende deel moet voor 31 mei l"
zyn ontmanteld.

SAN SEBASTIAN - OnbekeP.'
schutters hebben gisteren een h
van de GuardiaCivil in debuurt
San Sebastian in Spaans Baske'
land vermoord.

Moord op lid
GuardiaCivil

In de andere rechtbanken van het
land ging alles zijn gewone gan-
getje.

De rechtbank vond dat ze eerst in
het bezit moest zijn van een extra
editie van het Belgisch Staatsblad,
nu de koning zijn grondwettelijke
macht tijdelijk had afgestaan. De
voorzitter stuurde de dossiers terug
naar het Openbaar Ministerie, ter-
wijl ook het deponeren of afhalen
van stukken op de griffie werd op-
geschort.

Voorhoeve wil niet korten op politie wens snel geld uit te trekken
voor de noodzakelijke bestrij-
dingvan de criminaliteit. Ver-
der wil hij het aantal toezicht-
houdende functies uitbrei-
den, een maatregel die vol-
gens berekeningen van de
WD 75 miljoen gulden vergt.

te trekken voor criminaliteits-
bestrijding, inmiddels onge-
daan is gemaakt. Pas in 1994
zou volgens Voorhoeve van
een aanzienlijke hoeveelheid
extra geld voor politie en Jus-
titie sprake zijn.

van het kabinet de overheids-
investeringen niet langer te
verhogen met een prijscom-
pensatie, leidt er volgens
Voorhoeve toe dat 'de strijd
tegen de criminaliteit wordt
verzwakt. Enige uren voor de aanslag arre.jteerde de Baskische politie in #/

bao vier vermeende ETA-leden e>
nam daarbij 50 kilo explosieve^
granaten cri machinegeweren in H
slag. _

"|

Het 48-jarige slachtoffer liep
zijn zoon in het dorp Pasejas An^g
op straat toen hij onder vuur we'
genomen. De aanslag is niet °l
geëist. Een woordvoerder van %fplaatselijke autoriteiten zei dat °,
Baskische afscheidingsbewegJ£fETA van de aanslagwordt verdacP.
De ETA heeft tijdens haar 21-jar»
strijd voor een onafhankelijk B3fkenland zeker 600 mensen vÊ
moord.

Bij de VVD-leider bestaat de
indruk dat de afspraak in het
regeerakkoord extra geld uit

Voorhoeve herhaalt de eerder
door de WD uitgesproken

De interpellatie is een gevolg
van recente cijfers over de cri-
minaliteit in Nederland. Vol-
gens de onderzoekers 'scoort'
ons land hoger dan de meeste
andere westerse landen.

Van onze parlementaire
redactie

DEN HAAG - WD-fractie-
voorzitter Voorhoeve dringt
er vandaag bij minister
Hirsch Ballin (Justitie) op aan
de personeelssterkte bij poli-
tie en Justitie niet te belasten
met een zogenoemde efficien-
cy-korting. Het kabinet gaat
er van uit dat die korting mo-

gelijk is door een verhoging
van de produktiviteit van de
ambtenaren. In totaal zou dat
een besparing van 600 miljoen
gulden kunnen opleveren.
Voorhoeve vindt het 'onver-
antwoord' dat plan bij politie
en Justitie door te voeren, zo
stelt hij vanmiddag tijdens
een interpellatie in de Tweede
Kamer. Ook het voornemen

Limburgs Dagblad

t Catharina van Bilzen, 87 jaar, weduwe van Re-
nier Linssen. Corr.adres: Boslaan 17, 6096 EH

Heel. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden vrijdag 6 april om 10.30 in de parochiekerk
van de H. Stephanus te Heel.

tHillegonda Akkermans, 92 jaar, weduwe van
Johann Jacobs. Cor.adres: Gasthuisstraat 5,

6051 EW Maasbracht. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehoudenvrijdag 6 april om 13.30uur in

, de parochiekerk van St. Gertrudis te Maasbracht.

t Louis Dupont, 79 jaar, weduwnaar van Ella van
Berkom. Cor.adres: familie Dupont, Venlose-

poort 7, 6041 CG Roermond. Op verzoek van de

" overledene heeft de uitvaart in besloten familie-
kring plaatsgevonden.

Kom kijken naar
deniejjwePßJgE.

PFAK**^^^- ..] y
varimatic, een /echte PFAFF als ACTIE-
MODEL met groot prijs-
voordeel. Gun uzelf nu de *"*'/"?/«'yZ
luxe van een echte kwali- ""*'"" ~»
teitsnaaimachine, "made in Germany", inde
nieuwste uitvoering, kompleet, sterken dege-
lijk, gemakkelijk te"bedienen. Kom kijken
naar de PFAFF varimatic, maar haast u want
het aantal machines voor deze voorjaarsactie
is beperkt... en op is op!

SREESINK
Emmaplein 3

Heerlen. Tel.: 045-712949

TLpilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND
r\ r\ <^ r\

Voor alle informatie:
(030) 66.00.64. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9840, 3506 GV Utrecht.

officiële mededelingen
GEMEENTE ECHT

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
De burgemeester van Echt maakt
ingevolge artikel 22 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend,
dat de Raad van Echt in zijn open-
bare vergadering van 29 maart 1990
heeft besloten:
A. te verklaren, dat een (partiële)

herziening wordt voorbereid
van:
1. het uitbreidingsplanKonings-
bosch, ten behoeve van het ver-
bouwen van de voormalige kleu-
terschool Kerkstraat 117 a tot
kantoor met boyenwoning;
2. het uitbreidingsplan Echt 11,
ten behoeve van het bouwen van
een kantoor aan Doktersweg;
3. het bestemmingsplan Buiten-
gebied, ten behoeve van het bou-
wen, van een bedrijfsruimte op
het autosloopterrein aan de
Houtweg;

B. te bepalen, dat de bovenge-
noemde besluiten met ingang
van 2 "april 1990 in werking tre-
den.

De bovengenoemde raadsbesluiten
liggen met de daarbij behorende
overzichtstekeningen met ingang
van 6 april 1990 voor eenieder ter in-
zage op kamer 2.09 van het Stads-
kantoor, Nieuwe Markt 55, alhier,
gedurende de kantooruren van 9.00
tot 12.30 uur.
Echt, 5 april 1990

De burgemeester van Echt,
mr. L.H.F.M. Janssen.

GEMEENTE ECHT
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van Echt maakt
ter uitvoering van het bepaalde in
artikel 31 juncto artikel 23, tweede
lid,van deWet op de Ruimtelijke or-
dening bekend, dat de"Kroon bij
Koninklijk Besluit van 16 februari
1990 onherroepelijk een geluidzone
heeft vastgesteld rondom een ge-
deelte van het in de gemeente Maas-
bracht gelegen industrieterrein
„Oude Maas".
De betreffende geluidzone is voor
een klein gedeelte geprojecteerd op
grondgebied van de gemeente Echt
(noord-westelijk punt).
HetKoninklijkBesluit met bijbeho-
rende tekening ligt met ingang van
6 april 1990 voor eenieder ter inzage
op kamer 2.09 van het stadskantoor,
Nieuwe Markt 55 te Echt.
Echt, 5 april 1990

De burgemeester van
Echt,
Mr. L.H.F.M. Janssen.
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Bluebird Sail met 0.m.: stuurbekrachtiging " centrale portiervergrendeling " elektrisch bedienbare zijruiten " 4-spaaks
stuurwiel " 185/70 HR banden " bumpers in de kleur van de carrosserie " aërodynamische wiel- //,_^P*V^"^_P^_^7ll^___________i
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Nissan is ook de maker van de Prairie, Mkxima, 200 SX, 300 ZX, Terrano, King Cab, Patrol, Vanette,Urvan en Cabstar. wmi^mT'
Beek, Automobiel- en GaragebedrijfJ.K Crutzen, Stationsstraat 115,tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia (servicebedrijf), THchterweg 122,tel. 045-212843.
Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen B.V, Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, Jurgen Autocentrum BV, Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht,Auto
Van LaarB.V, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811.Maastricht,AutobedrijfAndré Feyts BV, Duitse Poort 15,tel. 043-214175. Melick(Roermond), GaragebedrijfGeelen BV, Groen-
straat 33,tel. 04752-2021. Sittard, GarageSchoenmakersBV, Geerweg 14,tel. 04490-12814.St. Geertruid,AutobedrijfG Nelissen BV, BurgWolfsstraat6, tel. 04408-1201.
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Van onze redactie economie

Praagse studenten willen in Sittard aan de slag
Limburgs dagblad j

Oosteuropeanen hier
op zoek naar werk

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De rechtbank te
Maastricht heeft gisteren een 23-ja-
rige Heerlenaar en een evenoude in
het Belgische Wellen wonende Ita-
liaan gevangenisstraffen van res-
pektievelijk anderhalf en één jaar
opgelegd voor hun aandeel in een
reeks autodiefstallen. In totaal wer-
den dertien vrijwel nieuwe auto's
ontvreemd in Heerlen, Kerkrade,
Brunssum, Vaals, Sittard, Geleen
en Maastricht.

De diefstallen zouden zijn gepleegd
in opdracht van een in St.-Truiden
wonende Belg, die via de Italiaan
nauwkeurige 'bestellingen' opgaf
met vermeldingvan type, bouwjaar,
kleur en accessoires. Veertien da-
gen geledeneiste de officier-van jus-
titie een gevangenisstraf van 2 1/2
jaar zowel tegen de Heerlense ver-
dachte als tegen een 24-jarige man
uit Merkelbeek. Bij tussenvonnis
heeft de rechtbank de laatste inmid-
dels vrijgesproken. Tegen de Ita-
liaan had de officier anderhalfjaar
gevangenisstraf geëist.

Celstraf voor
autodieven

Hardy Mertens
in de kijker

Componist deze zomer naar Singapore

HEERLEN/GRONINGEN
De grotere arbeidsbureaus in
Nederland worden sinds no-
vember vorig jaar bedolven
onder brieven van Oosteuro-
peanen die vragen om werk.
Ook de arbeidsbureaus in Sit-
tard en Heerlen hebben enkele
brieven uit Oost-Europa ont-
vangen. De afgelopen tien
maanden zijn 10.000 brieven
verspreid over het hele land
binnen gekomen. Eerst waren
het vooral Poolse briefschrij-
vers, maar sinds november
ook steeds meer uit Tsjecho-
slowakije en andere Oosteuro-
pese landen, waaronder Rus-
land.

Philips Weert
weigert gesprek
met FNV-bond

HEERLEN - De Limburgse
componist Hardy Mertens is
door de National Théatre Sym-
phonie Band van Singapore uit-
genodigd komende zomer een
'clinic' te geven. Mertens, die tij-
dens het WMC 1989 in contact
kwam met de musici uit Singa-
pore, zal tijdens openbare repeti-
ties en een galaconcert eigen
composities instuderen en onder
zijn leiding uitvoeren. Hij zal van
20 julitot 5 augustus in deAziati-
sche republiek verblijven.

De brieven zijn vooral afkomstig
van Polen, Tsjechen en Russen. De
arbeidsbureaus kunnen echter niets
met die brieven beginnen. Een
woordvoerder: „We kunnen de brie-
ven trouwens niet eens lezen. Wij
hebben de indruk dat er een Poolse
meneer is die ons adres tegen beta-
ling aan die briefschrijvers ver-
strekt. Hij wekt daarbij de suggestie
dat wij wel voor werk kunnen zor-
gen. Dat is niet waar. Wij kunnen
die mensen niet helpen".

WEERT - De Industriebond FNV
voelt zich buitenspel gezet in de on-
derhandelingen met Philips in
Weert over het weekendwerk en fle-
xibel werken. De leiding van de fa-
briek weigert met de FNV te onder-
handelen over de nieuwe rooster-
vorming voor 1991 omdat de FNV
van plan is de lengte van de werk-
dag terug te brengen tot 8 uur en de
werkweek tot 40 uur.

Bovendien pleit de bond voor het
zoveel mogelijk aan banden leggen
van het werken op zaterdag en zon-
dag. Philips beroept zich op de for-
mele positie van de ondernemings-
raad die al zijn instemming had ge-
gevenmet het Philipsstandpunt. De
vakbond voert echter aan dat de OR
geen onderhandelingspositie heeft.

Mede gezien zijn drukke compo-
sitorische werkzaamheden heeft
Mertens zijn dirigentschap van
harmonie Concordia Treebeek
per 1 april neergelegd. 'We wil-
den beiden wat anders' en 'Tree-
beek is het minstkwetsbaar' zijn
de enige argumenten die de com-
ponist/dirigent over zijn vertek
kwijt wil. Met harmonie St.-Jo-
seph Sittard (dit jaar) en harmo-
nie EMM Wessem (volgend jaar)
neemt Mertens binnenkort aan
bondsconcoursen deel. Verder
blijft hij als tweede dirigent aan
de Philips Harmonie in Eindho-
ven verbonden.

Onlangs voltooide de componist
zijn Tweede Symfonie, een vijf-
delig spektakulair werk van bij-
na een uur voor harmonie-orkest
en koor, dat op zondag 29 april
door harmonie Glanerbrug 0.1.v.
Sef Pijpers in Sittard wordt uit-
gevoerd.

Anders

Volgens de woordvoerder moeten
in Oost-europese kranten adverten-
ties worden geplaatst waarin duide-
lijkwordt gemaakt dat het schrijven
van brieven naar Nederlandse ar-
beidsbureaus geen zin heeft.

Naast deze eervolle uitnodiging
staat Hardy Mertens ook verder
in de internationale belangstel-
ling. Zo heeft hij van de Engelse
instrumenten- en bladmuziekgi-
gant Boosey and Hawkes in Lon-
den opdracht gekregen het ver-
plicht werk te schrijven voor de
Europese Brassband Kampioen-
schappen, die in 1991 in de Doe-
len in Rotterdam worden gehou-
den.

Minister Andriessen van EconomischeZaken heeft gisteren zijn eerste officiële be-zoek 'gebracht aan DSM. Kennismaking
was dan ook het voornaamste doel van hetwerkbezoek van DSM's belangrijkse aan-deelhouder. De staat heeft immers nog
steeds eenderde van het aandelenpakket in
dekluis. Andriessen sprak met de leden van

deraad van bestuur van DSM over de stra-
tegie van het concern, de milieuproblemen
en de research-activiteiten. Op defoto: van
links naar rechts L. Ligthart en H. van
Liemt, respectievelijk lid en voorzitter van
de raad van bestuur van DSM en minister
Andriessen van Economische Zaken.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Het arbeidsbureau in Sittard heeft
brieven ontvangen van Praagse stu-
denten die vroegen of ze hier als va-
kantievtferker aan de slag konden.
De studenten wilden op die manier
kennismaken met de Nederlandse
taal en cultuur. Alle brieven zijn
doorgesluisd naar het Internatio-
naal Arbeidsbemiddelingsbureau
in Rijswijk, een onderdeel van de af-
deling internationale migratie van
het ministerie van Sociale Zaken,
waaronder ook de arbeidsbureaus
vallen.

Woordvoerder E. de Bruyn-Prince
van het directoraat-generaal ar-
beidsvoorziening zegt dat er inmid-
dels een circulaire naar de centrale
diensten gestuurd is, waarin staat
dat alle binnenkomende brieven
naar Rijswijk moeten. „ledereen die
een brief schrijft, krijgt in de loop
van april of mei antwoord. We wil-
len uitleggen dat we in Nederlandin
de eerste plaats kijken naar het bin-
nenlandse arbeidsaanbod. Zit daar
onvoldoende in, dan kijken we naar
andere EG-landen. Als er dan nog
niet voldoende aanbod is komen
Oosteuropeanen aan de beurt".

’Acht van Verviers’
nu op vrije voeten

Van onze verslaggever

MERKSPLAS - „Dat we neo-fascis-jenzoudenzijn, is gewooneen vuileleugen," sist een pas vrijgelaten ge-detineerde boos. Hij is een van deacht Limburgse jongeren die metvorig jaarin België op ver-Doden militair terrein werden opge-pakt wegens para-militaire activitei-ten en die gistermiddag uit de straf-ng van Merksplas ontslagen

öe groep Limburgers heeft maan-denlange gevangenisstraffen uit■noeten zitten voor het feit, dat ze op

27 december 1989 in het fort Aubin
Neufchateau te Verviers met leger-
messen, twee verboden vuurwa-
pens en gekleed in camouflagepak-
ken een soort militaire survival-
oefening hielden. Tijdens dieactivi-
teiten wapperde er een neo-fascisti-
sche vlag op het fort en werd een
voorbijganger bedreigd.

Het Belgische openbaar ministerie
had echter niet voldoende bewijs in
huis, om de Limburgers ook we-
gens neo-fascistische praktijken
veroordeeld te krijgen.
„De pers heeft de hele zaak buiten
alle verhoudingen opgeblazen." Dat

is de unanieme mening van de'vrij-
gelaten delinquenten, die gisteren
op de parkeerplaats van de strafin-
richting zeer uiteenlopendereacties
ten toon spreidden. Een van hen
stond de aanwezige journalisten op
hevig verontwaardigde wijze te
woord. De rest van de groep hulde
zich in een grimmig stilzwijgen. Zij
waren verder niet tot enig commen-
taar bereid.

Toch stak een van de Limburgers
nog even zijn duim op ter onder-
steuning van zijn mening over de
tijd, diehijzelf en zijnkameraden in
Merksplas hebben doorgebracht.

De heer S. uit Kerkrade, vader van
een van de teruggekeerde Limbur-
gers, wil desgevraagd wel commen-
taar geven op de affaire: „Ik vind het
onvoorstelbaar dat justitiein België
over het bivak van de jongens zon
ontzettende flauwekul heeft ge-
maakt."

Van onze verslaggever

Oplichter moet
acht maanden
achter tralies

ROERMOND - De 55-jarige Roer-
mondenaar W. van V. moet acht
maanden achter tralies. Twee we-
ken geleden stond de man terecht
voor de rechtbank in zijn woon-
plaats. Hij had twee ex-vriendinnen
en een groot aantal hotelhouders
opgelichtvoor een bedrag van onge-
veer een ton.

De officier van justitieeiste tegen de
Roermondenaar tien maanden on-
voorwaardelijk.

Geweldloze actiedag op zaterdag 28 april

Pomphouders Shell
vrezen toch overlast

Van onze verslaggever

HEERLEN - Op nieuwe, landelijke
acties tegen de aanwezigheid van
Shell in Zuid-Afrika wordt in Lim-
burg althans met gemengde gevoe-
lens gereageerd. Hoewel de actie-
voerders beloven geweldloos te zul-
len optreden, vrezen sommige
pomphouders toch veel overlast.

De landelijke actiedag valt op 28
april en is georganiseerd door het
landelijk overleg 'Shell uit Zuid-
-Afrika, sancties nu. Op deze dag
zullen onder het motto 'pak een
pomp' alle 1100 Shell-pompsta-
tions in Nederland door middelvan
opgevoerde theaterstukken, punk-
concerten of filmvoorstellingen en
op een geweldloze manier worden
geblokkeerd. De actiegroep, dieeen
samenwerkingsverband is van radi-
cale, kerkelijke en anti-apartheids-

bewegingen, wil tanken onmogelijk
maken en zo de Shell in haar aan-
zien en omzet treffen.

Overigens staan verder debezetting
van een kolenschip, opnieuw een
omsingeling van het hoofdkantoor
van Shell in Amsterdam, en een de-
monstratie in Den Haag op het pro-
gramma.

Politie
De Limburgse Shell-pomphouders
zien hun omzet niet graag kelderen.
„Ik bel gelijk de politie. Zij moet de
actievoerders verwijderen als ze
mijn klanten niet willen laten tan-
ken", zegt een pomphouder in Sit-
tard verontwaardigd. De Shell-
-pomphouders wachten bericht
van het hoofdkantoor af, zodat zij
weten welke voorbereidingsmaatre-
gelen zij eventueel moeten nemen.

Procuratiehouder J. Huntjes van de
Shell in Maastricht maakt zich geen
zorgen over deacties die in aantocht
zijn. „De actievoerders blijven
hoogstens tien minuten hangen. Ze
vertrekken weer als de kranten een
plaatje hebben geschoten. Het gaat
hen enkel om de publiciteit. Die
kunnen ze van mij krijgen, want de
enige die daar baat bij heeft is de
Shell zelf. Kijk maar naar de omzet.
Die is de afgelopen tijd juist behoor-
lijk gestegen.", zegt hij schertsend.

De meeste pompstationhouders
doen zulke uitspraken liever niet.
„Er zijn pompstations in de fik ge-
gaan. In Limburg is zoiets gelukkig
nog niet voorgekomen; er zijn 'al-
leen' brandslangen doorgesneden.
Maar je weet nooit wat er op zon ac-
tiedag gaat gebeuren", huivert een
pomphouder.

De meeste politiekorpsen in de pro-
vincie Limburg hebben nog 'niet
nagedacht' over de vraag in hoever-
re ze alert zullen optreden bij blok-
kades. In Roermond zal de politie er
in ieder geval op toezien dat consu-
menten gewoon kunnen tanken. Ze
wil 'escalaties' verhinderen, zoals
'het inrijden van boze klanten op
blokkerende actievoerders.

Autobende gebruikte
valse creditcards

Betrokkenheid Kerkradenaren nog onduidelijk

Een functionaris van het Bundes
Kriminal Amt in Wiesbaden legt uit
dat het goed zaken doen is met bij-
voorbeeld Koeweit: „Een Ferrari
van meer dan een half miljoen DM
brengt in Koeweit al snel drie tot
vier DM op."Het verschepen van dè
auto's is volgens hem een fluitje van
een cent gebleken. „Een dozijn
auto's wordt een kwartier voordat
het schip de haven verlaat, nog snel
aan boord gebracht, zonder dat
daarvoor de benodigde vrachtbrie-
ven voorhanden zijn."

Fluitje

wood worden genoemd als plaatsen
waar leden van de bende hun uit-
valsbasis hadden. De vervalste Golr
den Creditcards, American Ex-
press-cards, paspoorten en rijbewij»
zen werden door Libanezen uit die
steden aangeleverd. De jarenlange
autozwendel zou vanuit Bangkok
en soms vanuit een plaatsje bij Bar-
celona geleid zijn door een Joego»
slaaf. Die is inmiddels gearresteerd!

Van onze verslaggever
HEERLEN/WEST-BERLIJN - De
internationale bende die jarenlang
peperdure auto's smokkelde naar
onder andere Koeweit en Japan,
heeft zich bediend van valse credit-
cards, paspoorten en rijbewijzen.
Met behulp van deze papieren zou
debende in Aken, Düsseldorf, Mün-
chen, Frankfurt, Milaan en Parijs
auto's hebben gehuurd om ze daar-

na nooit meer terug te brengen maar
te verschepen vanuit de havens van
Barcelona, Lissabon, Antwerpen,
Londen en Hamburg.

Bij drie Kerkadenaren werden on-
langs huiszoekingen verricht. Zij
zouden gefungeerd hebben als koe-
riers in die zin dat ze de auto's naar
de havens vervoerden. De Maas-
trichtse officier van justitie kan mo-

menteel niets zeggen over de juiste
betrokkenheid van deze drie Lim-
burgers. De huiszoeking is verricht
op aanvraag van de Westberlijnse
officier van justitie die momenteel
niets over de omvangrijke auto-
zwendel kwijt wil.

De vertakkingen in deze affaire zijn
enorm. Niet alleen spelen veelEuro-
pese havens een belangrijke rol, ste-
den als. Athene, Parijs en Holly-

' (ADVERTENTIE) _______________

J Celd lenen lijkt vaak hcd eenvoudig één wat u hebt afgelost. Zo hebt u altijd een Ji-■ toontje is meesti»lvoldoende. Maar een- nanciëlereserve achter de hand.
" "av hetekent niet altiid «oed> laat staan Ook hebben we een Persoonlijke Le- ~

%1

_
X>P /Vant teKenover een snelle af- ningvoor u, een eenmalig bedrag, dat vine ing staat vaak een hoge rente. En dan vaste maandelijkse termijnen terugbetaalt. ,*"~

I word^ enen al snel een last. * Alsu precieswilt weten hoe voordelig

ff JL- SU W nen Zünder kromliggen, lenen bij de Spaarbank is, vult u dan- f kunt u niet om de Spaarbank heen. Bij ons onderstaand staatje in. Dan ziet u zelf dat u *H?I w h KK°°rdeligUit' met cc" lenin« Van de SPaarbank beter uit
-_J§ We heb" een Doorlopend Krediet, bent. Op ons kantoor vertellen wij er graag
WkMm een ening waarbij u steerU 1.,,.,.- ~-^—l h ' "^ecs Kunt opnemen meer over.

DOORLOPEND KREDIET ë ~ I Volgens I 7~a '■ Zm liT-iO-—- wettelijk Smum Andere instelling
M Kred.etli.niet ffitoSJjffi RemTT Theor.loootijd Rente . j Theor.loootijd I TWWijd
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Leenbedrag Rente* Maandelijks . I Maandelijks D ~ | Maandelijks|_J : tebetajen Re"te' tebetalen Rente tebetalen
f. 5.000,- 13,5% f. 167,82 2136% flB4 57I f. 10.000,- 12,2% f. 330,08 19/15% f35936f. 20.000,- | 12,2% jf.660J5 117,63%| f. 701>9 | |

" De rente zoals vermeld, is de rente per jaar op basis van samengestelde interest. Deze wordt ook wel effectieve
jaarrentegenoemd (rentewijzigmgen voorbehouden).

Wpe SpaarbankLimburg en dePancratiusbank doen meer Cjals u wat ruimer wilt zitten. mm
B___J_____B ___„_______„_______________. ___. «_>_»rt)_u_K

Kantoren Spaarbank Limburg: Hoofdkantoor: Maastricht, Markt 14-18,telefoon 043-296666.Distriktskantoor.Spoorstraat 38, Venlo, telefoon 077-541212. Vestigingen inLimburg: Maastricht, Amby, Beek, Bergen Terblijt, Blerick,Borgharen, Bunde, Cadier enKeer, Eijsden, Gronsveld, Heer, Meerssen, Roermond, Sittard, Tegelen,Vaals, Valkenburg,Velden, Venlo en Venray.Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, telefoon 045-716441.Overigekantoren te Heerlen (6),Hoensbroek, Geleen (2),Brunssum, Schaesberg cri Kerkrade (2).

19Hardy Mertens, eervolle uitnodiging.
Foto: FRANSRADE

(ADVERTENTIE)

Eigentijds ofklassiek. Speels of strak. ALNO zorgtvoor perfektie in kwaliteit en betrouwbare
service. Biedt dekeukenstijl die u past Van een klasse dieu herkent aan de details.

D I Wereldklasse_________ ■ ImM die v toekomt
Haai gratis het dikkeALNO KeukenKijkßoek bij:

Geleen:Kellerhuis tel. 47905. Meerssen: Keukenc. Zambon tel. 642535.
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Onderzoek naar
behoefte MTS-ers
luchtvaartgebied

MAASTRICHT - Het Economisch
Technologisch Instituut Limburg
(ETIL) heeft van Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg opdracht gekre-
gen een onderzoek te verrichten
naar de behoefte van MTS-ers
Luchtvaarttechniek in Limburg.

Aanleiding voor dit onderzoek is
onder meer de toename van de be-
drijvigheid op en rondom Maas-
tricht Airport. Er wordt een groei
van de werkgelegenheid voorzien
en daarmee wordt de vraag naar
specifiek gekwalificeerd personeel
groter.

Het onderzoek van ETIL zal zich.
moeten richten op de vraag of er bij
de Limburgse bedrijven behoefte is
aan gediplomeerde MTS-ers met
kennis van de luchtvaarttechnie-
ken. Daarnaast zal het ETIL ook on-
derzoeken of er bij de bedrijven die
zich met luchtvaart bezighouden
behoefte bestaat aan bijscholing
van het eigen personeel.

Verwacht wordt dat het rapport in
oktobervan dit jaarklaar zal zijn en
aan Gedeputeerde Staten worden
aangeboden.

provincie
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per persoon

oostelijke mijnstreek

’Een baan voor iedereen
met handen en voeten’

Gewestelijk Arbeidsbureau Heerten optimistisch: dus de GAB-directeur.
Behalve een sollicitatieclub die
in augustus start en binnen een
jaar 140 banen moet opleveren,
gaat het GAB ook jongeren die
langer dan een halfjaar werkloos
zyn intensiever begeleiden. Bo-
vendien zullen de vacatures die
het GAB op de diverseTV-kabel-
netten ook de nodige banen moe-
ten opleveren.

" Het gouden paar Rugers. Foto: FRANSRADE

Van onze verslaggever
SIMPELVELD -De vergevor-
derde fusieplannen tussen de
voetbalverenigingen Simpel-
veld en Huls kunnen voorlo-
pig terug in de ijskast. Het col-
lege van Simpelveld kan niet
voldoen aan de eis van VV
Huls om de nieuwe club onder
te brengen op haar huidige ac-
commodatie in het Hulsveld.

Vage plannen bestaan er ook om
het arbeidsaanbod uit het GAB-
bestand op de de beeldschermen
van bijvoorbeeld bibliotheken,
gemeentelijke sociale diensten
en dergelijke te brengen. „Maar
daar zijn we financieel nog niet
helemaal uit", aldus Gouverne.

spraak wat afzwakte, is ook hij
optimistisch over de kansen van
werklozen op de nog altijd aan-
trekkende arbeidsmarkt.

sidieerderegeling die de werkge-
ver vier jaar lang financiële voor-
delen oplevert."

Bovendien denkt Gouverne in
samenwerking met de uitzend-
bureaus Keser, Randstad en
Start moeilijk bemiddelbare
ouderen (nieuwe) werkervaring
te laten opdoen. Hiervoor is dit
jaareen bedrag beschikbaar van
bijna 900.000 gulden. „Dat komt
overeen met 58 arbeidsjaren", al-

De beleidsnota is gericht op de
Oostelijke Mijnstreek. De Kader-
regeling Arbeidsinpassing
(KRA) is één van de instrumen-
ten om bijvoorbeeld een deel van
de 600 ingeschreven bouwvakar-
beiders weer op de steigers te
krijgen. Gouverne: „Een gesub-

Van onze verslaggever

HEERLEN - „Alles wat handen
en voeten heeft en bovendien
Nederlands spreekt zal binnen
afzienbare tijd een baan heb-
ben." Dat zei hoofd W. Franssen
van de financieel-economische
en administratieve zaken GAB
gisteren tijdens de presentatie
van de beleidsnota 1990 van het
arbeidsbureau in Heerlen. Hoe-
wel directeur Gouverne de uit-

Voor scholing van werkzoeken-
den in individuele toepassingen
en projecten heeft het arbeidsbu-
reau dit jaarruim 3,3 miljoen gul-
den uitgetrokken.

VV Huls wil niet verhuizen naar ’Baneheide’

Fusie van voetbalclubs
Simpelvelduitgesteld " Het Gemengd kerkelijk zang-

koor St. Barbara Terwinselen
viert zondag het feit dat de heer
L. Pieterse 60 jaar lid is van het
koor. Voor zijn vele verdiensten
voor kerk en gemeenschap werd
Pieterse in het verleden al kerke-
lijk en wereldlijk onderscheiden.
De jubilaris wordt zondag door
fanfare St. Callistus en fluit- en
tamboerkorps Odeon naar de
kerk begeleid, waar het koor om
10.30 uur de meerstemmige mis
opluistert. Van 13 tot 14 uur is er
in het gemeenschaphuis aan de
Schaesbergerstraat gelegenheid
om de diamanten kerkzanger te
feliciteren.

Diamanten
kerkzanger

Dit onderzoek deed hij op de af-
deling Moculaire Biologie van
het Nederlands Kanker Instituu-
t/Antoni van Leeuwenhoekhuis
te Amsterdam." Wiel Rugers en Bertha Plit-

scher uit de Loogstraat 27 in
Merkelbeek vieren morgen hun
gouden huwelijksfeest. Het feest
wordt om 16 uur ingezet met een
dankmis. Van 18.30 tot 20 uur
wordt de receptie gehouden in
de Henkhof te Merkelbeek.
Wiel Rugers (77) is afkomstig uit
Westfalen. Als 13 jarige ging hij
werken op de boerderij. Hij
oefende diverse beroepen uit en
was onder andere 20 jaar mijn-
werker.
Bertha Rugers-Plitscher(72) is
geboren in Susteren. Vanaf haar
veertiende jaar werkte zij. als
dienstbode bij diverse families.
Het gezinRugers, dat 6 kinderen
telde heeft altijd in Merkelbeek
gewoond. Het gouden paar is
niet van plan ooit nog te verhui-
zen. Wiel houdt schapen. Bertha
heeft namens de bejaardensoos
Merkelbeek zitting in het be-
stuur van de Stichting Ouderen-
welzijn Onderbanken. Wiel en
Bertha hebben 10 kleinkinderen.

Gouden paar

Volgens wethouder Frijns is de fun-
damentele wens van VV Huls met
geen mogelijkheid te realiseren.

„Uitgebreide studies hebben aange-
toond dat een uitbreiding van het
huidige Huls-complex een ernstige
inbreuk doet aan de hoog land-
schappelijke waarde in de directe
omgeving. Ik verwacht ook grote
problemen met de grondbewerking
daar. Op ruim een schop diepte,
stuit men al op de mergel. Boven-
dien spelen de kosten een grote rol."

" De heer L. Pieterse

Geslaagd

BRUNSSUM - Drs H.J.M. Theu-
nissen (31) uit Brunssum, mo-
menteel werkzaam als weten-
schappelijk medewerker van Or-
ganon International BV in Oss,
zal op donderdag 26 april promo-
veren aan de Universiteit van
Amsterdam. Promotor is prof. dr
P. Borst. De titel van zijn acade-
misch proefschrift over kanker
luidt: Transcription ofthe mouse
mammary tumor virus and the
int-1 oncogene.

Brunssummer
promoveert

Beroepen

Daarom kiest het college voorlopig
voor een groot terrein aan de
Hartjensweg-Kruinweg, gelegen
tussen het bungalowpark en Bane-
heide. „Die grond is grotendeels
eigendom van de gemeente", zegt
Bèr Frijns. „En dat scheelt uiteraard
duizenden guldens. Daar hebben
wij ook veel minder te maken met
het landschappelijke karakter van
de omgeving." Ook de provincie
heeft na langdurigebestudering van
de situatie ter plekke afwijzend ge-
reageerd op het verzoek van W
Huls.

" Aan de Rijks Universiteit
Limburg slaagde mej. J. Vander-
heiden uitKerkrade voor het art-
senexamen.

" Dominee H.Drost (36) uitRot-
terdam-Oost heeft het beroep
van de gereformeerde kerk Vrij-
gemaakt te Brunssum-Treebeek
aangenomen.

Theunissen behaalde in 1978 zijn
diploma Atheneum-B aan het
Brunssumse Romboutscollege.
Aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen deed hij in 1985 zijn
doctoraal examen Biologie met
als hoofdvak Dierfysiologie. In
datzelfde jaar trad hij in dienst
van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onder-
zoek en startte zijn onderzoek
over biochemische processen in
de cel en met name het muizen
mamma tumor virus (MMTV),

Geen zicht op
nieuwe coalitie

Partijen Kerkradepraten nog

Trip ouderen
naar EifelBocholtz

Knops-Schlangen krijgt
twee maanden uitstel

Schinnewil praten over bedrijfsterrein
Details
Martin Loozen, voorzitter van W
Huls, is niet onder de indruk van de
argumenten die de Simpelveldse
wethouder aanvoert. „Natuurlijk
moet er flink wat werk wordenver-
zet. Maar ik heb het gevoel dat het
college niet veel voelt voor onze
plannen. W Huls zal echter geen
genoegen nemen met de huidige
gang van zaken. We voelen er niets
voor om te verhuizen naar een
nieuw complex dat op vier kilome-
ter afstand van de dorpskern ligt.
Op die manier verdwijnt VV Huls
snel uit de annalen".

HEERLEN
Royal: Bom on the fourth of july, dag.
2D.15 uur en 16 uur. Rivoli: Young Ein-
stein. dag. 19 21 en 16.30 uur. Maxim:
Honey, I shrunk the kids, dag. 19 21 en
Ü6.30 uur. H5:Koko Flanel, dag. 14.30 19
«ï 21.30 uur. Turner and Hooch, dag.
14.15 18.45 en 21.15 uur. Dead poets so-
ciety, dag. 14 18.30en 21 uur. The war of
the Roses, dag. 14 18.30 en 21 uur. Black
Ram, dag. 18.30 en 21 uur, do ook 14 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Bom on the fourth of july, dag.
20.30 uur. Harlem Nights, dag. 21 uur.
Field of dreams, dag. 21 uur. Wait until
spring, Bandini, dag. 21 uur. Cinema-
Palace: Koko Flanel, dag. 18.45 en 21.30
uur. The war of the Roses, dag. 18.30 en
21.15 uur. Dead Poets Society, dag. 18.30
en 21.15 uur. Lumière: Dagen van duis-
ternis, dag. 20 uur. A short film about
fove, dag. 21 uur. The cook, the thief, his
wife and her lover, dag. 22.30 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 vrook 19.30-
-22 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
Werk van Walter Swennen. Van 6/4 t/m
4/6, open di t/mvr 11-17 uur, za en zo 14-
-17 uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Expositie van Felix van deBeek en Mar-
cel Hermans. T/m 29/4. Open do van 18-
-21 uur, vr, za en zo van 14-17 uur. Beel-
den en tekeningen van Twan Lendfers.
Van 7/4 t/m 6/5. Open wo t/m zo van 14-
-17 uur. CBS, kloosterweg 1. Werk van
lene Melenberg-Brasen Jos Cremers.
T/m 6/4, open ma t/m vr van 9-17 uur.
Stadsschouwburg. Werk van Theo Le-
nartz. T/m 15/5. Thermenmuseum.
Heerlen in vogelvlucht. Van 7/4 t/m 10/6,
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur.

HOENSBROEK
ABN bank. Fototentoonstelling, Jan La-
merichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16
uur. Poortgebouw Kasteel Hoens-
broek, Fotogalerie 68. Foto's van Diede-
rik van Goethem. Ontmoetingen met
Limburgse auteurs, foto's van Theo Jen-
nissen. Van 6/4 t/m 1/5. Open ma t/m vr
van 10-12uur en van 13.30-17. uur. Za en
zo van 13.30-17. uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater. Fototentoonstel-
ling van eindexamenkandidaten Stede-
lijke Academie Hasselt. T/m 6/4, open di
t/'m vr van 10-16uur, za van 10-12 uur.

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Leszek
Kuchniack en Waclaw Kuczma. T/m
22/4. Open do t/m zo 13-17 uur. Raad-
huis. Werk van Lei Molm. Van 6/4 t/m
27/4, open tydens kantooruren.

UBACHSBERG
Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
jecten, schilderijen en sieraden van Ben
Bonke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
van 13-18 uur.

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

MAASTRICHT
Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/m vr 13-18
uur, za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Installations, mixed me-
dia van Lydia Schouten. T/m 28/4. Open
di t/m za 13-18 uur. Bonnefantenmu-
seum, Dominikanerplein 5. Werk van
Théodore Schaepkens. T/m 6/5. Teke-
ningen van Richard Serra. T/m 27/5.
Open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 11-17
uur. Galerie La Dependance, OL Vrou-
weplein 24. Stockexpositie. Open wo
t/ip zo 12-17.30 uur. Generaalshuis,
Vrijthof 47. Schilderijen van Kees Bar-
ten. Van 6/4 t/m30/4. Stenen,papier, glas
en foto's van Willem Boijens. Perroen-
galerij, Vrijthof 29. Werk van Ton
Franssen en Henk Hulsteijn. Van 7/4 t/m
5/5, open wo t/m vr 13-18uur en za 13-17
uur. Galerie Dis, Tafelstraat 28. Nieuw
werk van Marianne van der Heijden.
T/m 11/4, open wö t/m zo 13-18 uur. Ga-
lerie Fah, Brusselsestraat 80. Werk van
Wouter van Romondt. T/m 6/5, open vr
t/m zo van 13-17 uur. Galerie Schuwirth
& van Noorden, Rechtstraat 64. Mono-
types van Arme Wind. T/m 15/4, open do
tm za van 14-18 uur.Kamer van Koop-
handel, Het Bat 2. Expositie van Bert
Roijen. T/m 14/6,open van ma t/m vr tij-
dens kantooruren. Universiteitsbiblio-
theek Rijksuniversiteit Limburg. Ten-
toonstelling van M.H.J. Schoenmae-
kers. T/m 13/4, open ma, wo en do 9-18
uur, di 9-21 uur. vr 9-17 uur en za 10-14
uur. Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie van GerStallenberg. T/m 28/4,
open di t/m za van 13.30-17.30 uur. Gale-
rie Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Expositie
van beelden en edelsmeedwerken van
Jef Wishaupt. T/m 22/4, open wo en vr
14-18 uur, do 18-20 uur, za 10-17 uur en
zo 13-17 uur. Galerie Amarna, Recht-
straat 84. Openingsexpositie met werk
van Trudy Kleijnen, Maggie de Mooren
Philippe Kersten. T/m 5/5, open wo t/m
vr 12-18 uur, za 12-17 uur, zo 13-17 uur.
Stadsschouwburg, Expositie van Re-
naud Levigne. T/m 18/6. Galerie Henn,
St. Nicolaasstraat 26c. Beweeglijke
klanksculpturen van de Akense kunste-
naar Kunstic. T/m 14/4, open wo t/m za
van 16-20 uur. Kasteel Bethlehem, Ho-
gere Hotelvakschool, Jeruzalemweg 1.
Zeefdrukken van Paul Bartels. T/m 23/5,
Ópen ma t/mvr van 9-17 uur. Galerie Fe-
lix, Wijkerbrugstraat 16. Werk van Aria-
ne Tonino. Van 7/4 t/m 28/4, open ma 13-
-18 uur, di t/m vr 9-18 uur, za 9-17 uur.
Gouvernement, Limburgslaan 10. Werk
van A la Giraffe,' Mathieu Knippen-
bergh, Hans Reijnders en Shinkichi Ta-
jiri. T/m 11/5, open op werkdagen 9-17
uur. Spaans Gouvernement, Vrijthof.
Chinees porselein en Delfts aardewerk.
T/m 31/10, open wo 14-17 uur, do 10-13
uuren za 10-13 uur.

Voorzitter Nico Andriolo van SV
Simpelveld: „De eis van W Huls
dreigt het struikelblok van de fusie
te worden. SV Simpelveld heeft
geen voorwaarden gesteld aan de
fusie. Elk complex is immers een
vooruitgang voor de vereniging,
omdat de huidige accommodatie
niet voldoet."

Renovatie

Van onze verslaggever
SCHINNEN - De gemeente
Schinnen heeft het ultimatum
aan het Amstenraadse transport-
bedrijf Knops-Schlangen, om
binnen vier weken het bedrijfs-
terrein aan deHeiberg in de oude
staat te herstellen, met twee
maanden verlengd. In die tus-
sentijd willen burgemeester en
wethouders van Schinnen met
de bedrijfsleiding om de tafel
gaan zitten om de gerezen pro-
blemen uit de wereld tè helpen.

Die problemen ontstonden enige
tijd geleden toen de firma, die is
gespecialiseerd in transporten in
binnen- en buitenland (o.a. voor
de ANWB) het terrein aan de
Heiberg aankocht en egaliseer-
de. Volgens de gemeente be-
schikte de firma toen niet over de
benodigde vergunningen voor
egalisatie en verharding en wa-
ren de werkzaamheden strijdig
met de ter plekke geldende agra-
rische bestemming.

Elk weekend staan op. het 1500
m2grote bedrijfsterrein 35 trai-
lers geparkeerd. In een eerder
stadium schaarde de gemeente-
lijke adviescommissie ruimtelij-
ke ordening zich reeds achter dè
zienswijze van de gemeente. De
commissie vindt net als de ge-
meente dat een bedrijf van een
dergelijk kaliber niet op de Hei-
berg thuishoort, maar dat het
moet uitkijken naar ruimere mo-
gelijkheden op een industrieter-
rein in de regio.

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - De raadsfracties in
Kerkrade hebben op uitnodiging
van het CDA hun standpunten nog-
maals toegelicht met het oog op dè
aanstaande coalitiebesprekingen.
De concrete onderhandelingen
moeten echter nog beginnen. Tot
dusver worden zowel de PvdA, de
BBK en de BB alsook Groen Links
dat slechts twee zetels behaalde als

een dagtocht naar de Keukenhof.
Het vertrek vanaf het Dienstencen-
trum in de Dr. Ottenstraat te Sim-
pelveld is om 8.30 uur. De kosten
(inclusief reis en entree) bedragen

’ 32,- per persoon. Tot 16 april kan
men kaarten afhalen bij de balievan
het Dienstencentrum S 441113.

potentiële coalitiepartners
schouwd. |
In de partijprogramma's van de oj'.
verse fracties zijn geen echte kne ■punten te signaleren die een to.;
komstige samenwerking in de w*
zouden staan. Over milieu, werkg ,
legenheid, criminaliteit en het oU<%
renbeleid wordt vrijwel hetzelf.,
gedacht. Volgens CDA-lijsttrekk?'
Smeijsters wordt er zeer zorgvuloji
te werk gegaanen „misschien is «7,,
wel een teken voor de toekomst]
Groen Links geeft aan voet bij st^:te zullen houden in de kwestie roi1j
de SW26 diehet CDA alsnogwil ve\
dertrekken om de St. Pieterstraat 7
ontlasten. Overigens ziet An^,
Brauers (Groen Links) wel ree.;
kansen voor zijn partij om een e
houder te leveren.Brunssum bewstaan van de vrijetij ds voetbal-

vereniging Eikske wordt zaterdag
van 19 tot 20.30 uur een receptie ge-
houden in café Theunissen, Koel-
moer 8. De huldigingswedstrijd
wordt om 14.30 uur op het Strijtha-
gencomplex gespeeld.

" In café Zum Pony houdt de
spaarclub zaterdag vanaf 20 uur een
Paas-toeptreffen.

" Schutterij St. Hubertus geeft za-
terdag om 15 uur een show op de
Markt in Schaesberg.

Kleedlokalen
De gemeente is op de hoogte van de
problemen bij SV Simpelveld. Wet-
houder Frijns: „De kleedlokalen
worden binnenkort gerenoveerd.
Maar al te veel geld willen wij daar
niet voor uittrekken, omdat de ge-
meente niet aan kapitaalsvernieti-
ging wil doen. Ook al gaat de fusie
met W Huls nïet door, de plannen
datSV Simpelveld een nieuw sport-
complex krijgt vlakbij Baneheide
zijn uiterst serieus."

" De openbare fraktievergadering
van de WD wordt vanavond om 20
uur gehouden in Hoeve de Vos aan
de Schildstraat.

Merkelbeek

" De PAK-fraktie houdt vanavond
om 20 uur het openbaar fraktiebe-
raad in café Bronsheim, Kerk-
straat 5.

Men kan zich aanmelden bij de Fe-
deratie, S 715530.

" De afdeling Sport en recreatie
houdt op zondag 27 mei in sporthal
Kaldeborn een recreatief volleybal-
toernooi voor dames- heren- en ge-
mengde teams. Competitie-elftallen
mogen niet meedoen. De teams
moeten zelf zorgen voor een
scheidsrechter. Deelname kost

’ 30,- per team. Inschrijfformulie-
ren kan men tot en met 28 april aan-
vragen bij Hans Janssen en Wiel
Smeets van Sport en Recreatie,
S 045-764559 of 764561.

Heerlen

" In deLibrakelder onder deKep-
per is iedere vrijdagvan 19.30 tot 23
uur tienerdisco. Entree een gulden.

Nuth

" In Harmoniezaal Coerver-Goeb-
bels presenteert fanfare St. Cecilia
zondag haar voorjaarsprogramma.:
Ook de Koninklijke Oude Harmo-
nie van Eijsden, die als gastvereni-
ging optreedt, zal op de populair-
klassieke toer gaan. Het concert be-
gint om 11 uur." Toneelvereniging Merkelbeek

geeft zondag om 20 uur in deHenk-
hofeen heropvoeringvan het Russi-
sche toneelstuk Mjoessof.

Simpelveld

" De oudercommissie van Peuter-
speelzaal De Belhameltjes in Hek-
senberg houdt morgen van 9 tot 14
uur een kleding- en speelgoedbeurs
in Het Gringeltje. Vandaag kan men
daar tussen 9 en 11.45 uur de spul-
len, voorzien van naam en adres, af-
geven. De helft van de opbrengst is
voor De Belhameltjes.

" In het kader van de Hongarije-
week geeft prof. dr L. Soete van-
avond om 20 uur een informatie- en
discussieavond in het Baron Hotel
tegenover het NS station. " RKW Wijnandia houdt op zater-

dag 19 mei een mini-voetbaltoer-
nooi. Inschrijven tot 15 april. Voor
meer info: 5045-242917." In en rond de Sionskerk aan de

Kampstraat te Heerlerheide wordt
morgen van 14 tot 17 uur een brade-
rie-rommelmarkt gehouden.

" Het kinderkoor The Flower
houdt morgen vanaf 19 uur een
oriëntatietocht. Op Paaszaterdag 14
april omlijst men in de Pancratius-
kerk in Heerlen een eucharistievie-
ring met kinderzang. Dirigente is
mevrouw M.Meulenberg-Wiertz.

HEERLEN - Naar verwachtüj
gaan 650 Heerlense ouderen ditW,
weer op stap met de sticht^'Da(a)g-je Uit. De ouderen vertrek
ken op maandag 14 mei onder <\
naam 'panoramatocht' naar b,
plaatsje Eicherscheidt in de Eif^De deelname aan het uitstapje is t>*
doeld voor mensen die 70 jaar f',
ouder zijn. Bij echtparen geld &.
een der echtelieden die gezegen0
leeftijd bereikt moet hebben.

Het welslagen van het 23e uitstap!
van de stichting hangt, zoals
jaar, af van de vrijwilligers/sters of
genegen zijn hun auto ter beschi*1
king te stellen voor het vervoer V?,
de bejaarde mensen. De inschff
ving voor het uitstapje gebeurt w
dens het bezoek van het organi^
rend comité aan de diverse beja^
dentehuizen. De niet in tehuize,
wonende ouderen kunnen zich °*geven bij de bakkerijen Pelt, Ha 11'
dels, Broekmans en Logister.
Secretariaat; S 710942-420954.

Kreativiteitscentrum
geen subsidie meer

HEERLEN- Het Kreativiteitscentrum in Heerlen zal binnen afzien-
bare tijd geen subsidie meer ontvangenvan de gemeente. Dit als ge-
volgvan de negatieve eindconclusie van een functie-onderzoek naar
de socale culturele instellingen.

De beëindiging van de subsidie zal geen invloed hebben op het cur-
susaanbod van hetKreativiteitscentrum. Na de geplande fusie met de
Heerlense muziekschool, gaan de lessen door in het toekomstige Mu-
zische Centrum aan het Raadhuisplein.

De beslissing staat los van een mogelijk oordeel over het functione-
ren van de docenten, aldus benadrukte een woordvoerder van de ge-
meente Heerlen. In hetMuzische Centrumkrijgen waarschijnlijk ook
het Filmhuis en de NOR onderdak.

Schaesberg

" Voor de 55-plusser van Meezen-
broek, Schandelen en Schaesber-
gerveld houdt de Federatie Welzijn
Ouderen vier wijkgerichte bijeen-
komsten over verkeersveiligheid.
De bijeenkomsten worden gehou-
den op de woensdagen 25 april, 2, 9
en 16 mei van 14 tot 16.30 uur in 't
Leiehoes aan de Limburgiastraat.

" De koninklijke fanfare St.-Caeci-
lia in Hulsberg geeft samen met fan-
fare Kunst en Vriendschap uit Wit-
tem een lenteconcert. Het concert
wordt op zaterdag 7 april om 20.00
uur gehouden in het gemeenschaps-
huis in Hulsberg." Bij gelegenheid van het 20-jarig " De Stichting Welzijnswerk voor

Ouderen maakt op maandag 23 april

I # Het gewraaktebedrijfsterrein aan de Heiberg inAmstenrade. Foto: PETER ROOZEN

"^—^^«—<■» I i
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De president wijdde in het tweede
deel van zijn vonnis zoveel aan-
dacht aan de schadeplichtigheid
van deKNVB, dat mr. Mentink zich
niet als de verliezendepartij wenste
te laten bestempelen en over een
'evenwichtig vonnis' durfde te spre-
ken. „De president heeft enerzijds
erkend dat er een onwerkbare situa-
tie was ontstaan", aldus mr. Men-
tink. „Daarom heeft hij onze vorde-
ring om Libregts toch naar het WK
te laten gaan afgewezen. Maar an-
derzijds heeft hij vastgesteld dat de
KNVB op schandalige wijze met Li-
bregts is omgesprongen. Hij heeft
paal en perk gesteld aan de manier,
waarop een werkgever met de be-
langen van een werknemer kan sol-
len.Het gaat niet aan-pm iemand die
goed heeft gepresteerd zo kort voor
het WK te ontslaan. Dit vonnis is in
geld waardeerbaar. De president
heeft een voorzet gegeven die ik al-
leen maar hoef in te koppen. Deze
wissel ga ik bij de kantonrechter
verzilveren, tenzij deKNVB op zeer
korte termijn met een voorstel komt
om over een schaderegeling te pra-
ten. Voor de rust in de voetbalwe-
reld is het goed dat we ophouden el-
kaar met processen te bestoken".

De president gaat in zijn vonnis ook
in op de suggestie van Libregts om
een 'paar onruststokers' uit de
Oranje-selectie te stoten. „Het op
zichzelf moedige pleidooi ter zitting
van Libregts zelf om hem de kans
op revanche te geven door zijn wer-
kelijke opponenten uit de selectie te
verwijderen, gaat voorbij aan de
ernst van de inmiddels ontstane si-
tuatie en miskent de werkelijkheid.
Nu het WK-voetbal voor Nederland
reeds over twee maanden aanvangt,
zou honorering van dit pleidooi
hoogstwaarschijnlijk slechts tot
chaotische gevolgen leiden, terwijl
de ongetwijfeld vele op het spel
staande belangen te groot zijn om
een dergelijkrisico te nemen".
Voor de KNVB bestonden er vol-
gens mr. Schuman op 28 maart 1990
voldoende redenen om tot schor-
sing van Libregts in zijn functie van
coach van het Nederlands elftal
over te gaan, zodat niet gezegd kan
worden dat de KNVB door dat en-
kele feit heeft gehandeld in strijd
met de jegensLibregts in acht te ne-
men goede trouw.

Onwerkbaar
In het eerste deel van zijn vonnis
had de rechtbankpresident uitvoe-
rig uiteengezet, waardoor Libregts -naar zijn mening - in een situatie te-
recht is gekomen, „die als volstrekt
onwerkbaar en derhalve onhoud-
baar moet worden aangemerkt".
Een van de woordvoerders heeft
toen, zo heeft depresident aangeno-
men, verklaard: „De heer Libregts
wordt niet capabel genoeg geacht
om het Nederlands elftal succesvol
in Italië te laten zijn. Hij mist daar-
voor met name de contactuele
eigenschappen en voorts is zijn tak-
tisch-technische verhaal niet altijd
even duidelijk".

ÏA2??ILLE -Bernard Tap^ wu
hetlf g met 01ympique Marseille
Müan haU Mn de uitstraling van ACWan bereiken. De miljoenen van
*oen r Se zakenman lijken dit sei-
evpm ,g Plet voldoende voor een
liaan e krachtmeting met de Ita-
r.alJ\ -wereidkampioen" in de fi-kaJ;.! 311 de EuropaCup voor lands-*amPioenen.
vyezi,fanSe clvb' voor het eerst aan"

toern XII de nalve finales van het
slecht*01 der landskampioenen, kon
tegen rien gat van één treffer slaan
diepr d Portugese vertegenwoor-afgelo,Sln?ca: 2"lTaPie stopte de
den in zi?n Zee Jaar 90 milJ°en gul-in zijn ploegje, alleen maar met
Pa ?f,n°ellng,de belanBrijkste E^o-Pa Cup voor het eerst naarFrankrijkte brengen. Tot de halve finales i.ep
datl n

taar,wens- De ka"s is grootöat het ook de laatste halte is

De Oosteuropese tegenstander do-
mineerde een uur lang, maar moest
toezien dat Anderlecht door een
doelpunt van Luc Nilis toch de
winst greep. De Belgen waren niet
in staat de score te verhogen tot een
geruststellender resultaat, zodat de
Roemenen over veertien dagen in
Bukarest alsnog orde op zaken kun-
nen stellen.

Mr. Mentink gebruikte in zijn reac-
tie heel wat krachtiger taal dan
rechtbankpresident mr. L. Schu-
man in zijnvonnis. De laatste stelde
vast dat „Libregts in belangrijke
mate het slachtoffer lijkt te zijn ge-
worden van ontwikkelingen, waar-
van hem geen verwijt valt te maken.
Vast staat immers dat het Neder-
lands elftal onder zijn leiding in de
zogenaamde voorronde voor het
WK uitstekende resultaten heeft ge-

boekt en dat deKNVB, dieLibregts
reeds in 1987 als bondscoach heeft
uitgekozen, hem tot vlak voor de
WK als zodanig heeft gehand-
haafd".

„Evenzeer staat vast dat Libregts
geen schuld heeft aan het bestuur-
lijk vacuüm in de sectie betaald
voetbal van de KNVB in de zomer1989, waarin eerst in oktober 1989

een nieuw bestuur is aangetreden.
Evenmin kan worden verweten dat
hij in de maanden februari en maart
1990, waarin hij van dekant van spe-
lers en media zo zwaar werd aange-
vallen, als gevolg van een hernia-
operatie niet dan wel niet volledig
kon functioneren. De vraag dringt
zich danpok op, of bij een schorsing
zo kort voor het toernooi om het WK- waardoor bovendien een op zich-

Tiriac ook
in voetbal

IMOLA - De Fransman Alain Prost
heeft er voor gepleit dat dopingon-
derzoeken, zoals dieop 13 meibij de
Grote Prijs van Imola voor het eerst
wordt uitgevoerd, in de formule-1
een normale zaak worden. De 35-ja-
rige wereldkampioen verklaarde in
een interview met de Italiaanse
krant Corriere della Sera dat hij het
de gewoonste zaak van de wereld
zou vinden als hij en zijn collegea
iedere race op het gebruikvan dope
zouden worden onderzocht.
„Het rijden in een formule 1-wagen
is zwaar en levert denodig stress op.
De autos worden elk seizoen jaar
snelleren duswordt de verantwoor-
delijkheidvan de spelers steeds gro-
ter. Het is daarom belangrijk dat al-
les zuiver verloopt," stelde Prost.

Prost pleit voor
dopingcontroles

ST.NAZAIRE - Het Interfrance
bokstoernoor in St. Nazaire begon
op de derde wedstrijddag voor de
Nederlanders succesvol. Peter Zwe-
zerijnen (Nieuwegein) en Eugene
Sedney (Zeist) bereikten de halve fi-
nales van het halfzwaargewicht,
waardoor zij beiden in elk geval al
zekerzijn van een bronzen medaille.
Morgenavond bokst ook Arnold
Vanderlijde. De tweevoudige Euro-
pese kampioen in het zwaargewicht
die nu in het super-zwaargewicht
uitkomt, trof het met de loting. Hij
ontmoet in zijn eerste partij de Ar-
meniër Dikran Derderian, die dins-
dag de Bulgaar Harizanov op pun-
ten uitschakelde.

Vanderlijde
treft het

Inmiddels heeft pok Feyenoord te
kennen gegeven Fraser te willenko-
pen van Roda JC.

Van onze sportredactie
ROTTERDAM - Roda JC'er Henk
Fraser heeft gisteren in Rotterdam
mondeling overeenstemming be-
reikt met Borussia Dortmund over
een mogelijke transfer naar de
Westduitse bundesligaclub. In bij-
zijn van zijn zaakwaarnemer Bas
van Noortwijk legde Fraser zijn
eisenpakket op tafel. De leiding van
Borussia, die geruime tijd geleden
al te kennen gaf de Nederlandse in-
ternational te willen contracteren
voor het nieuwe seizoen, willigde de
gestelde voorwaarden vrij snel in.
Het doorgaan van de transfer zal af-
hankelijk zijn van het bedrag wat
Roda voor Fraser gaat vragen. Zoals
bekend is de Kerkraadse club niet
van plan zijn centrale verdediger te
laten vertrekken. Binnenkort zullen
Henk Fraser, Roda-trainer Jan Re-
ker en een delegatie van Borussia
Dortmund rond de onderhande-
lingstafel gaan zitten.

Henk Fraser
akkoord met
Dortmund

Mr. Mentink ziet af van hoger be-
roep. „Ik ben Rotterdammer en dus
pragmaticus. Beroep heeft geen zin,
omdat ik de uitspraak van het ge-
rechtshof pas zou krijgen als het
WK al begonnen is".

Groot belang
Bij zijn overwegingen stelt de presi-
dent nog vast dat de KNVB er te-
recht groot belang aan hecht dat op
het WK het Nederlands elftal zo
goed mogelijk voor de dag komt.
„Zulks geldt te meer, nu na het be-
halen van het Europees kampioen-
schap in 1988 de verwachtingen in
Nederland (te) hoog gespannen
zijn".

AC Milan verdient voordeel van de twijfel

Van Basten koelbloedig
FCKöln dapper

"n^.RIJI? -Westduitsers capitule-Sfflk S ïSt laa
T
tste fluitsignaal'onddltklonken- Juventus onder-na aat gisteravond weer eens. De

Ct P " d,acht bIJ een sc°re van 3-0tJEFI hJteet! mdc finale om de
!h te St!an- Een niet ver-

Wper o^hL"?1 Zette cc" fikse[taUaan^ P
f £ Vroeg inSezette

ende ?'! f6eSt; Met een niet afla-»StelWKn tyJ>ls*he Westduitse«SSï aCht FC Koln in hetatste kwartier de eindstand op 3-2

Van onze verslaggever
MILAAN - Net als vorig jaar
tegen Werder Bremen moest
Marco van Basten met een
strafschop de Duitse muur
slechten. De Utrechtenaar
scoorde daarmee de zesde cru-
ciale treffer in de internationa-
le triomftocht van AC Milan in
de afgelopen anderhalf jaar.

Anderleeht wankelt
"oS^SE^ 7 Anderlecht heeft«Jlr detweede keer in vier dagen in

De Rossoneri speelden gister-
avond geen sterke wedstrijd in
de halve finale van het Europa
Cup 1-toernooi, maar verdien-
den het voordeel van de twij-
fel. Bayern München maakte
tot de treffer geen enkel mo-
ment de indruk dat het bij wil-
de dragen tot een sprankelen-
de voetbalshow, waar de sport
vlak voor het WK mee gediend
zou zijn.

ec-karakteristieken
LANDSKAMPIOENEN
h.v^S1 "Bayern München 1-0 (0-0).

kI"f" (s^fschop) 1-0. Scheids-82.717 Tf'sso,n «we). Toeschouwers:6^001!^ Gele kaa*:<VC to-, enPorfner (Bayern).
*si pn?!? G^nni Galli; Tassotti, Ba-, Fihpp0 Galll en Maldini Co, ' bRijkaard, Simone(69 Borgnovo) en Evani; Van Basten enMas

feeT enUp_.ü^rFU?' Au^thaler,

De Westduitse vedetten maakten
pure anti-reclame en krijgen behal-ve het sportieve aspect tijdens deMondiale, wanneer zij San Siro alsthuishaven hebben, de rekening ge-
presenteerd. Het organisatiecomiténoeft naar aanleiding van het Beier-se optredenvan gisteren niet op eenstormloop naar WK-kaarten tereke-

i
et_lljkt er veel op dat Bayern"a!f, de vervuiler van het moder-

se Sbai gaat ontpoppen. De Duit-lC'ub startte dit Europa-Cupsei-
fraa'e S-^zeg^b^P^ m6t
maar <_inH=^ J Glasg°w rangers,maar sindsdien valt de ploeg vooralop door de Duitse degeUJkhlid

" Marco van Basten (rechts) scoort via een strafschop de enige en winnende treffer voor AC Milan.

liSpiqueMarseille -Benfica 2-1 (2 li
«.]' Hm? "-1' H- Sauzee M' **■ Papii.»,*" scheidsrechter: Courtney (GBr)
Boe£cnouwers: 41.000. Gele kaart: Velo-u. Them, Ricardo (allen Benfica).

BEKERWINNAARS
j^dertecht- Dynamo Boekarest 1-0(0-
te', 64- Nillis 1-0. Scheidsrechter:
Sori ldnuber- Toeschouwers: 15.000.
HCP vf-kaart: Klein (Dynalrfo>' Sele kaart:r esn., Vervoort (Anderlecht).

isP«efd)° " Sampdoria 2_2 <dinsdaë ge-

UEFA-BEKER
l-0Ve,I__tus - FC Köln 3-2 (2-0). 22. Barros

''% V?~ Casira_hi 2-0, 54. Marocchi 3-0,
ljtef u°tz 3-1, 90. Sturm 3-2. Scheidsrech-
■<Uit„ ,hl <0os)- Toeschouwers: 46.000
'ivent , ocht)- Gele kaart: Marocchi (Ju-
,<Köfn) LittDarski, Higl en Görtz
t'W>!<la_r? er Bremen - Fiorentina 1-1 (dins-

' ag gespeeld).

WEST-BERLIJN - lon Tiriac, de
manager van de Westduitse"tennis-,
serBoris Becker, wil zich nu ook op
de voetbalsport storten. Gisteren
was de „geldwolf" in Berlyn om
daar met het bestuur van tweede-
bundesligaclub Hertha te onder-
handelen over reclamecontracten.
Tiriac wil de promotiekandidaat
helpen met het binnenhalen van
grote sponsors, uiteraard tegen een
vorstelijke beloning.

(ADVERTENTIE)'

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

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

wflH. R? wedst"jden tegen PSVwilde Bayern voor de 63.000 fans-geen mooie wedstrijd,maar een effi-ciënte wedstrijd spelen. De Milane-se fynproevers hoopten op een pas-ta, het kreeg een sauerkraut voorge-schoteld. Bayern was te nadrukke-lijk op zoek om Milan niet te latenscoren en zelf als een dief in denacht er met een belangrijk uitdoel-punt vandoor te gaan. Bayern greep
terug naar de middelen van het ca-tenaccio, waarvan het San Siro-pu-bliek zich in deze jaren fanatiek van
afkeert: tijdrekken door middel van
lange blessurebehandelingen, te-
rugspeelballen en aanvallen met
nauwelijks de intentie om zelf te
scoren. Bayern hield ook bij balbe-
zit regelmatig acht man achter het
leer.

Blijkbaar begint het winnen van
een Europa-Cup na 14 jaar, waarin
het niet succesvol was, voor de
Zuidduitse club zon doel te wor-
den, dat het middel van mooi voet-
bal eraan wordt opgeofferd. De 1-0-
nederlaag zou normaal gesproken
een logische uitschakeling tot ge-
volg moeten hebben, waardoor ma-
nager Höness zich maar moet,ver-
zoenen met derecordrecette van de
return over 14 dagen.
AC Milan speelde ook onder zijn
kunnen en üep zichzelf in de jacht
op een snelle voorsprong voorbij.
De rood-zwarte formatie begon
minder gedecideerd dan in de eer-
dere thuisbeurten met Real Madrid

en KV Mechelen en leek al na één
helft moedeloos te worden van het
stugge verweer.
Pas na een half uur schitterde de
eerste doelkans. Uit een fraaie hoek-
schop van Evani kopte Van Basten
net naast het doel. Voor Milan was
dat het sein om Bayern moediger te-
rug te dringen op de eigen helft. Het
gemis van de geschorste Donadoni
werd echter nadrukkelijk gevoeld.

Na de pauze was Milan oppermach-
tig. Het positiespel van de wereld-
kampioen was voorbeeldig, maar
het resulteerde nauwelijks in uitge-
speelde doelmogelijkheden waar-
mee de ban kon worden gebroken.

In de 50ste minuut was Van Basten
zijn EK-bewakerKohier eindelijk te
snel af, maar de te mooie oplossing
van de Utrechtenaar was yoor
Aumann een simpele prooi. Later
dook de Beierse doelman voor de
voeten van de vrijgekomen ihvaller
Stroppa. Het was de eerste keer dat
Milan de Beierse buitenspelval om-
zeilde. In totaal liepen tien Italiaan-
se pogingen op deze symbolische
muur stuk.

Druk
Om de druk op het doel te behou-
den, wisselde Sacchi Simone in

voor Borgonovo, de eigenlijke op-
volger van Virdis. Het was deze
spits die in de 75ste minuut voor de
strafschop zorgde. Hij werd door
Pfügler, na een vrije trap van Evani,
onderuitgetrokken. Van Basten be-
nutte de strafschop koelbloedig.
Bayern voelde zich eindelijk geroe-
pen om ook aan te vallen, maar toen
was het al te laat. De Schot Mclnelly
kopte bijna een voorzet van Kögl in.
Het zou een onterechte gelijkmaker
zijn geweest.
Milan kan in München de reis naar
de finaleplaats Wenen veilig stellen.
Voor de wedstrijd noemde trainer
Sacchi een 0-0 geen slecht resultaat
en de nu behaalde 1-0 zelfs 'ideaal.

UTRECHT - De KNVB hoeft
de schorsing van bondscoach
Thijs Libregts niet ongedaan
te maken, maar heeft wel de
verplichting om de voor hem
nadelige gevolgen van die
schorsing voor zijn rekening te
nemen. Zo luidde gistermid-
dag de uitspraak van de presi-
dent van de rechtbank te
Utrecht in het kort geding dat
Libregts tegen de KNVB had
aangespannen. Libregts mag
dus niet mee naar het WK in
Italië, maar kan nu aan de
hand van dit vonnis bij de kan-
tonrechter een forse schade-
loosstelling gaan eisen.

Van onze sportredactie

ec in cijfers

LANDSKAMPIOENEN
10l m"an-Bayern München 1-0" lMarseille-Benfica 2-"
BEKERWINNAARS
Oaei°"Sampdoria 2-2ueriecht-Dinamo Boekarest 1-0

UEFACUP
Ur'JUvr r̂ Brfmen-Fiorentina 1.i"ventus-I.FCKöIn 3_2

Urns op lg apri]

LimburgsSportDagblad
Libregrts heeft recht

op schadeloosstelling
KNVB overweegt

gesprek Cruijff
Van onze sportredactie

DEN HAAG - Bestuurslid be-
taald voetbal Rinus Michels zal,
indien het merendeel van de spe-
lers van het Nederlandselftal dat
wil, Johan Cruijff polsen of de
coach van Barcelona eventueel
'in' is voor de functie van bonds-
coach tijdens de WK in Italië. De
voormalige trainer van Oranje
ontkende overigens dat hij met
de coach van Barcelona reeds
een afspraak heeft gemaakt.

Het bestuur betaald voetbal wil
hiermee aantonen dat het de in-
spraak van de spelers, om op
korte termijn een opvolger voor
Libregts aan te wijzen, serieus
neemt. Het is bekend dat het col-
lege zelf het liefst in zee gaat met
Ajax-coach Leo Beenhakker.

Mr. Mentink: ’Deze wissel ga ik bij kantonrechter verzilveren’

zelf geëigende ontbindingsprocedu-
re bij de kantonrechter redelijker-
wijs niet meer tot een tijdige oplos-
sing van de problematiek kan lei-
den - op deKNVB niet tegelijkertijd
de verplichtingrust om de voor Li-
bregts nadelige gevolgen van die
schorsing voor zijn rekening te ne-
men? Voorshands", zo besloot mr.
Schuman, „lijkt deze vraag bevesti-
gend te moeten worden beant-
woord".

" Thijs Libregts was na de uitspraak niet bereid commentaar
te geven. Hij zei wel zich volledig op te stellen achter de stap-
pen, die mr. Mentink zal nemen.

het Constant Vandenstock-stadion
niet kunnen imponeren. Het enige
voordeeltje voor de Belgen in de
halve finales van het toernooi van
de bekerwinnaars tegen Dynamo
Bukarest was de nipte zege: 1-0.
Maar de blamage van competitie-
nederlaag tegen KV Mechelen (0-3)
werd niet uitgewist.

Miljoenen Tapie
lijken onvoldoende



HET DAVERENDE VERVOLG VAN EDAH'S SPAARAKTIE

Deze maand bij Edah
een smetteloze was met

twee knaken* korting, j
Mi

3! wat sparen met Edah's spaaraktie ledere maand kans oo fantastische Driizen. DltZljniederemaanddeprijzen: sdagenWenenvoor2 personenmetAustnanco
,~~<*<f»^F\^\ \_t-~I . r § " Airlines,B&OßeovisionMX3oookleurentelevisie,AEGvaatwasmachineFavorit ê

WStk iXÖrI Z° 3n S maa 'S ' 465' AEG wasautomaat Lavamat 660 < AEG droogtrommel Lavatherm 630a?
PPp[\_XV\ '^halve dat U gratis Spaart Wie meedoet aan het Vervolg Van Edah's Daverende afvoerdroger, AEG slagboormachine SBE 500r, Miele supermagnetron M722,m

WsAJmk natuurlijk- het maandelijks Spaaraktie, doet automatisch óók mee aan Edah's Prijzen- B°se acoustimass b°xensf Audiosonic midi*f SMC 5926 c
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öSSI fel W'SSelende karakter- festival. U doet mee door de Slagzin Op de Spaarkaart "desTrois Frontieres" (B), Mondia fiets model "City-bike", geldprijs van f 1000.-.t|
Kon u vorige maand nog (verkrijgbaar aan de kassa) af te maken en in te leveren. Tefal koffiezetapparaat Elite w-speed, Tefal Food-S

■„ .^^^f , . _ „ . „ master, Fissier pannenset model magie, Kettlef m
a

sparen voor klinkende korting op vers vlees, deze maand Heeft u nog oude spaarkaarten, dan kunt u een aparte , tu.nfauteuii Paiermo Kettier buikbank*.■' ' tic
is dat weer geheel iets anders. Sparen doet ude hele r~ —~ 1 wedstrijdkaart bij dekassa È Exciusiv, Polaroid impuise direkt-kiaafm.

maand april voor klinkende korting op een drietal halen. Zo maakt u iedere camera K
"_i_i i_- _r i ____.■ u jj. _i vvv ilili _i i x 1 -BOSE" AUSmtANJURUN£SI*wasmiddelen. En wat die korting betreft, daar hebben we ! maand kans op fantas- \

N^^lmi / AEG von ginkel TEFAI>deze maand een flink schepje bovenop gedaan. Wie deze jf1 1 tische prijzen, zoals een reis «v-ssfeo ««".—u-oj

maand één volle spaarkaart inlevert, krijgt twee knaken* JEmo^| van 5 dagen voor 2 per- 1 I Kl ldioSoi"c AMtiTecß^
korting op de wasmiddelen Vizir,Ariël Ultra en Dash Vloei- ! * sonen naar Wenen met li || Polaroid !m?JSïS_S WSm t
baar. En zeg nou zelf, is dat het sparen niet meer dan Austrian Airlines, een geldprijs van f 1000.-, een I || Bang&oiufsenS
waard deze maand? *of de helftvan de korting in kontanten. Miele supermagnetron en nog veel en veel meer. I! 11 ni
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Vizir Ultra pak 1,25 kilo Ariël Ultra pak 1,25 kilo Dash vloeibaar wasmiddel
normaal &2$ normaal 955 flacon 1500 ml., normaal &99
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Mellona honing 4QQ Crispy chips IWHatttq..,-, |f
,

()^gm m * Kersen-of John Moir pudding 7F jg^j Beschuit volkoren QQ
beker 225 gram i29" ___"## diverse smaken, -i 4Q IIÉS fruitvlaai [7 QJZ diverse smaken, pakje />J -^_>- rol al3stuks 449" //

zak 200 gram 4rW 1"l"1 M - pl^Mm 027 cm., per stuk &&5 3"!D 7 ' "^JU A—l -Bestel nu een muziekbutton- «| HHIP ■PBSfcJ^ : JÉk r°"ie iDMÏ Knal"worst. _.. I^9mB m :~mm-mmmmmwr^. Hebro R .p_ Qf varkenssaté _| , g ,I^^^»^ chocolade-eitjes -^2^ blik 10 stuks 4r79- 1 "*? /
Honig soepen speciaal

#
Pain Minute -diepvries-, 3 stokjes 4ïB9* I*OJ J^P^i^ melk, puur of wit

1 ll' 11 I diverse smaken, 4 A\U stokbrood wit 1 IO %»Éii2 «, netje 150 gram, /?"">'"- EDAH SERVICELIJ___L Van maandag
%jj| BlWllilMr öbordenpak I «"O airpack, 200 gram 4r39- \m\M MIÊÊÈÊÈ WÈÊk W°P" °P P^«o* t/m vrijdagsmorgens van 10 tot 12

Witte eieren nr. 5 -I 70 Remia fritesaus -| CQ fmh Min' frites i OO !«^ -^ f7*?Q u gratis bellen met demensen van onze service'
dooslOstuks l*/7 emmertje 600 ml. 4ï?9- 1*37 1 zak 1000 gram Ar»_ 1.7/ lÉ|||| W^P " A49 __ Mm «X. 7 afdeling. Prijswijzigingen t.g.v. overheids-en/of

1 T%omnt^*^ -— " fabrikantenmaatregelen voorbehouden.
St. Möret Q QQ Becel frituurvet A QQ =<">ff Fruitcocktail 4 AQ Paasstol populair "T QQ Honig bakmixen 4 "JQ Prijzen geldig t/m zaterdag 7 april 1990 Zolang
kuipje 150 gram *«- _L«O7 pak 1000 gram 539 TP.Ö7 ~ÏÏS? blik 410 gram 4^9" 1»T"7 circa 700 gram A4» J»O7 pakje 450 gram 4r99- !"/ # de voorraad strekt., . , ; , '. -^
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Edah heeft steeds meer te bieden.BDAfl



" HEERLEN- De districtsbekerfina-
le tussen het Heerlense Eikske en het
Maastrichtse De Stern in het district
De Oude Mijnstreek van de Neder-
landse Golfbiljart Bond is met 3-2 ge^
wonnen door de Maastrichtenaren.

Problemen
ijshockeyers

opgelost

sport kort

LYON - De in de WK-strijd gerezen
problemen binnen het nationale ijs-
hockeyteamlijken opgelost. Nadat
de problematiek binnen het team
was doorgesproken werd er orde op!
zaken gesteld. Eaters-aanvoerder en
international Risto Mollen: „We
hebben de fouten die in de verdedi-
ging werden gemaakt geanalyseerd:
De aanval zal meer agressie in zijn
spel moeten leggen en de persoon-
lijke duels zullen gewonnen moeten
worden. Ook zijn de aanvalslijnen;
inmiddels veranderd". Nederland
moet om degradatie te ontlopen
punten verzamelen tegen devolgen-'
de tegenstanders, DDR, Oostenrijk
en Japan.

Limburgs dagblad j sport

Raas: ’Zelfs als Maassen had gewonnen was het waardeloos geweest’

Post redt het niet
eens met vier man

Donderdag 5 april 1990 " 17

" NAIROBI - In zijn geboorte- cri
woonplaats Nairobi is op 75-jarige
leeftijd het lOC-lid Reggie Alexander
overleden. Alexander, die in dienstja-
ren het oudste comite-lid was, liet
voornamelijk van zich horen als voor*
stander in de discussies over het op-
heffen van de sportboycot van Zuid-
Afrika.

oefenvoetbal

Westduitse midlotto: trekking A: winnende
getallen 9-15-18-25-28-41.Reservegetal:'
8. Trekking B: winnende getallen 5 -11 -19 -32 - 39 - 42. Reservegetal: 8. Spel 77: 6739865.
(onder voorbehoud).

24.29, 128. Veenstra 37.43, 129. Hermans
z.t., 131. J. van derPoel z.t. Pertuis (Fra).

HANDBAL

Guus Cantelberg liet in het duel te-
genLuxemburg opnieuw het basis-
team opdraven. De vaste tribu-
neklanten Gino Smits, Raymond
Steyvers en Bart Engelvaart, moch-
ten opnieuw het zitvlees testen. „Als
ik die jongens wel laat spelen dan
komt dat bij het team over alsof de
Luxemburgers niets voorstellen. En
onderschatting kunnen we ons nietveroorloven", was deplausibele ver-
klaring. Aanvankelijk konden dé
beste handballers uit het groother^
togdom gelijke tred houden (8-7
voor Oranje na twintig minuten),
maar nadat de pure amateurs waren
uitgeraasd kon Nederland de wed-
strijd naar zichtoe trekken: 14-10bij
rust.

Na rust, bij een veilige marge;
maakte Cantelberg van de gelegen
heid gebruik veelvuldigte wisselen:
Bij vlagen denderde de Oranje-trein
werkelijk over het Klein Duimpje
uit de handbalwereld heen. Vooral
de snelle tegenaanval werd tot in de
perfectie uitgevoerd, hetgeen Kees
Boomhouwer in de gelegenheid
stelde topscorer te worden met ne-
gen doelpunten. Lambert Schuurs
kwam tot acht treffers. Eindstand
32-20. Opvallend was dat Wil Ja-
cobs, in voorgaande wedstrijden dé
grote drijfveer, niet tot scoren
kwam. „Het liep vandaag niet zo ge--
weldig. Maar daar maak ik me, niet
zo druk om. Als ik er vrijdag tegen
Bulgarije maar weer sta". _j

Basisteam

De renner uit Ittervoort voegde de
daad bij het woord. Vanderaerden
en Van Hooydonck niet. Nijdam
was toen al door een val uitgescha-
keld. De-anderen van het team (Se-
gers, De Keulenaar, De Vries en de
winnaar van vorig jaar, Solleveld)
waren van het toneel verdwenen of
zwalkten met tientallen medestrij-
ders in verloren positie. Het pelo-
ton, bij de start bijna tweehonderd
man oftewel vijfentwintig ploegen
sterk, was tussen Noordzeekust en
de streek rond leper uitgerekt als
een stuk elastiek.

„Het feit, dat zich behalve Van Ho-
len en Holm Sörensen ook Ludwig
en Sergeant aan mijn zijde bevon-
den toen ik de jacht begon accep-
teerde ik", zei Maassen. „Trouwens,
ik had geen keuze. Beter iemand
van ons vooraan dan niemand". Met
nog circa dertig kilometer te rijden
was de aansluiting voltooid.
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aan de finish

Buckler had iemand vooraan, net
als zes andere teams. Maar tegen-
over al deze eenlingen en het duo
Verhoeven-Dhaenens namens
PDM, stond de massale aanwezig-
heid van zowel Histor (De Wilde,
Frison en de Deen Holm Sörensen)
als Panasonic. Het kon, zo leek het
voor de Postploeg, niet meer stuk.
Totdat voorin plotseling een scheu-
ring plaatsvond. Zes man namen
het heft in handen, de tien anderen
voelden op de rechte wegen naar
Wevelgem de adem van de hoofd-
macht in de nek. (ADVERTENTIE)

Weinig of geen haar? Het hoeft beslist niet meer!
Voor verantwoorde en perfecte haarwerken en haartoevoeging

voor dames en heren

f% $)nü. è>mccts ®J*gy <^^ Dorpsstraat 157, Brunssum

£* 045-273255■Mi J& OP AFSPRAAK IN PRIVÉSFEER
Antwoordnummer 1013 - 6440 WB Brunssum - Ziekenfondsleverancier

" LAUSANNE - De zetel van het In-
ternationaal Olympisch Comité blijft
definitief in Lausanne. lOC-voorzitter
Juan Antonio Samaranch heeft dat
aan de vooravond van het 75-jarig be-
staan van de organisatie bekend ge-
maakt.

midweeklotto

paar kilometer verder zoals hij
meende te moeten doen."
De Zwitser haalde de schouders op:
„Ik lette even niet op, zoiets kan ge-
beuren". In dezelfde bewoordingen
liet Marc Sergeant zich uit. „De Wil-
de was er de oorzaak van, dat een
kloof ontstond. Er werd op dat mo-
ment hard gereden. Toen ik mij op-
richtte zag ik het zestal tweehon-
derd meter vóór ons rijden. Het was
bekeken werk."

Met de topsprinters op het tweede
plan gokte Frans Maassen tot in de
laatste kilometer op volle winst. Te-
vergeefs. „Ik maakte een fout als

een beginneling", zei hij. „Holm Sö-
rensen ging naar rechts en ik rea-
geerde, maar 'de Deen hield in en
voordat ik weer op snelheid kwam
was ik kansloos. Ik had zelf van ver
aan de sprint moeten beginnen.
Zoiets ligt mij, maar ik was bang
voor Wampers. Hij had zich in de
Slotfase kunnen sparen."
Herman Frison had aan alle opmer-
kingen geen boodschap. Hij flitste
in laatste instantie voorbij derevela-
tie van het voorseizoen, Johan Mu-
seeuw. „Na vier keer in dit seizoen
door een val te zijn uitgeschakeld,
geeft zon zege een heerlijk gevoel",
aldus Frison.

Olaf Ludwig
„Kun je je voorstellen, dat wij de
winst uit handen geven?", sprak as-
sistent-ploegleider Walter Planc-
kaert namens Panasonic. „Ik kan er
nog inkomen, dat iemand als Olaf
Ludwig wegens gebrek aan erva-
ring bij de profs de slag mist, maar
Sergeant en Freuler gaan toch enke-
le jaartjes mee". Peter Post zei: „Ik
snap Freuler niet. Zeker hij had
meteen moeten reageren, niet een

km/uv°o\ 204 km in 459'00 (Sem- 40'936
sen- 5 t.Musee«w; 3.Ballerini; 4. Maas-
rensPn !; a,?Pers. allen z.t; 6. Holm Sö-nysi!v-9PR

sec; 7- Ludwig °04; 8. Ko-
ler 12'va?»e,r: 10-Dhaenens; 11. Freu-le'- 1? « Holen; 13-°e Wilde- 14 Kv-Ve^evl» LUti^; 16'Van den Akke?;' ia' ScïeaTn T°1; la
22. Dorgelo zt als Baffi ?n' d ' Tomac;
36. Manderv 4n w- _30' Plrard l-1»:ividnaers, 40. Wynands, zt als Pirarrt:
6 50HÏÏegSo,f °P„4'2n5; 87- Stevenhaagen

zt als st7eldA 96- K°ol^ 102-801,

Talen- ?Q J ' Van Orsouw; 125.
'en z. aL2DeMVr°reT an; "' H°°ndert al"

Gekwalificeerd
Van onze verslaggever

ESPOO - Vier van de zes lan-
den die zich plaatsen voor de
WK-kwalificatie in Oostenrijk
over twee jaar, zijn bekend.
Naast Nederland zijn ook Fin-
land, Bulgarije en Noorwegen
zeker van promotie. Ook West-
Duitsland en Israël hebben het
ticket voor 1992 vrijwel op zak.
Het totale deelnemersveld in
Oostenrijk wordt gecomple-
teerd door IJsland, Polen,
Zuid-Korea, Zwitserland, De-
nemarken, Oostenrijk, Cuba,
Japan en elk een vertegen-
woordiger uit Amerika en Afri-
ka. Van dit zestiental zal onge-
veer de helft, afhankelijk van
de Olympische Spelen in Bar-
celona, zich plaatsen voor het
WK van 1993 in Zweden.

Guus Cantelberg: ’En nu de kleine finale tegen Duitsland bereiken’

VANAVOND:
EHC-Fortuna Sittard 19.00uur

Po° Eur°Pees kwalificatietoernooi:
GROEP A:Griekenland - België ' 15.23 (8 g,feglTraèYeSt-DUltSl- £" iï'-W*.e israel 20-21 ( 9- 9)
Stand:

„ 4-8(103-70)

Isa sland ts ia s
ï £feland «< £28Ue 4-0 ( 68-102)

oreen: West-Duitsland - Israël
Noorwegen- België
Turkije - Griekenland

GROEP B&_?We, 12"16 (6" 6>■ÖSSLb», SS gSg

fertXg^C3^)%Bo^h-w" (9X RolS.BelX^^r"^- J°°P Fiege
Luxemburg: Mauruschatt Vr_.t:._; __> _.tendorff(2/2), Leiner, Zeimet« n, ' "
li. Houdremont (1), Damme©'^ If'non (6), Haagen (2), Tomassintschmitz
Scoreverloop: 0-1, 2-1, 4-2, V 6 6 __ fi11-7,13-9,14-10,17-13, 21-13,26-18,30 is32-20. Scheidsrechters: Klar/Valenta[Tsjechoslowakije). Toeschouwers- 150Strafworpen: (4/2)-(2/2). Strafminuten'4-4.

Stand:1- Finland 4-8 (104- 82)
«" Nederland 4-6 (102- 84)
»" Bulgarije 4-6 ( 88- 74)
*■ Ralië 4-2 ( 70- 75)
jj- Luxemburg 4-2 ( 75-100)
6- Portugal 4-0 ( 76-100)

Worgen: Italië - Portugal,
Nederland - Bulgarije,
Luxemburg - Finland.

SKI
Morzine: NK freestyle: Mannen: Mo-
guls: 1. Binnenweg (Den Haag) 20,75
pnt, 2. Elzinga 20,58, 3. Plas 20,15. Vrou-
wen: Ballet: 1. Witte (Bergen) 20,8, 2.
Koevoet 18,5,3. Plas 11,3. " Henk Groener, (4)

rechteropbouwer van
Oranje, maakt een
sprongworp in het
duel tegen
Luxemburg.

TENNIS
Estoril, Mannen, 500.000 gulden: eerste
ronde: Haarhuis - Jaite 6-0 6-3.
Orlando, ATP-toernooi mannen;
500.000 gulden: eerste ronde: Nido - Pa-
loheimo 6-4 teruggetrokken, Washing-
ton - Jones 6-3 6-2, Ross - Arias 7-6 1-6
6-3.

DAMMEN
Moskou nationale damkampioen-
schap, eindstand: 1. Tsjisyov 17-22, 2.
Watoetin 17-11,3. Valneris 17-20,4. Mits-
janski 17-19, 5. Wigman en Korenevski
17-19, 7. Schwartsman 17-18, 8. Tsjego-
lev 17-18,9. Virni 17-18,14.Letsjinski 17-
-15, 15. Baljakin 17-15. Tsjizjov, Gant-
warg, Watoetin en Valneris geplaatst
voor toernooi om wereldkampioen-
schap.

ESPOO - Het Nederlands handbal-
team heeft de eerste horde op weg
naar de wereldtop toch nog op vrij
gemakkelijke wijze genomen. Gis-
teravond wonnen de Oranje-hemden
met 32-20 van het nietige Luxem-

burg. Dat resultaat, gekoppeld aan de moeizame 16-12 over-
winning van Bulgarije later op de avond tegen Italië, houdt in
dat de ploeg van Guus Cantelberg zeker is van een plaats bij de
eerste drie na de groepswedstrijden en dat is voldoende voor
plaatsing voor de WK-kwalificatie over twee jaarin Oostenrijk.

Oranje trapje hoger
op mondiale ladder

nog op dit toernooi. We mogen niet
alleen tevreden zijn met de kwalifi-
catie op zich".

VOETBAL
Griekenland, halve finales beker,
tweede wedstrijd: Panathinaikos -Olympiakos 3-3. Eerste wedstrijd 1-2.OFI Kreta - Apollon 1-0. Eerste wed-
strijd 0-0. Finale: Olympiakos - OFIKre-
ta.
Brno. Vriendschappelijke interland:Tsjechoslowakije - Egypte 0-1 (0-0).

Brons
Nu het ongenaakbare Finland
rechtstreeks op de eindstrijd afste-
vent, wil Cantelberg dat Oranje de
strijd om het brons haalt. Daarvoor
moet morgen gewonnen worden
van Bulgarije. In de totaalstand van
groep B heeft Nederland weliswaar
een voorsprong qua doelsaldoop de
Bulgaren maar omdat de IHF ook in
Finland de 25%-regeling hanteert,
hetgeen betekent dat de resultaten
tegen Portugal en Luxemburg vrij-
wel zeker worden geschrapt, komt
Oranje in de op grond van die regel
ontstane stand twee doelpunten te-
kort ten opzichte van het Oostblok-
land.

Van een uitgelaten stemming in het
Nederlandse kamp was geen spra-
ke. Wel opluchting nu er weer licht
gloortaan het einde van de donkere
tunnel waarin het Nederlands team
al veel te lang ronddoolt. Niemand
had vooraf getwijfeld aan dekansen
van Oranje om zich te kwalificeren.
Met opponenten als Portugal, Italië
en Luxemburg in de poule mocht
dat geen problemen opleveren. Na
de eerste de beste nederlaag tegen
Finland, dat meer in zijn mars bleek

SCHAKEN
Lyon, Zonetoernooi mannen, derde
T*. Van der Wiel - Van der Sterren
in falies - Coch 1-0, Winants - Sereti-u, Kenet - Lautier 1/2-1/2, Brennink-meijer - p iket uo stuhl vrij Afgebro.
5 !?,ar?IJ tweede ronde: Miralles - Vander Wiel 1/2 . i/ 2. stand na 3 ronden: 1.„a"tler.en Van der Wiel 2 1/2, 3. Bren-
£'n*meiJer 2 (uit 2), 4. Winants en Miral-
afo » Senet x 1/2 + 1 afg- 7. Seret 1+ 1
10 'irf.-y?,o

_
der sterren en Meulders 1,

n 2_(uit 2)' "" Piket en Coch 1/2,13. btuhl 0 (uit 2).

WIELRENNEN
Pen ronde van de Vaucluse, eerste«appe: 1. Aldag 174km 4.48.06, 2. Kan-Kowski, 3. Pensee, 4. Gueiler, 5. Ver-

-4 Sk" Algemeen klassement: 1. Romijn
2. Verdonk 0.01, 3. Hoffman 0.02,

* louwmans z.t., 5. Haex 0.04. door
BASKETBAL
sS«TSv-BK2r?Si

’ ivo op den camp JVOLLEYBAL
Grootebroek oefenduel: Cuba - Tsje-choslowakije 3-0 (15-10 15-6 15-6) Tnlschouwers 650.

ATLETIEK
Nationale lopen Utrecht, 15 km: 1Bouwmeester (Zaanland Zaandam)
48.32, 2. De Bree 49.00, 3. Bosker 49.04.Vrouwen: 1. Zoetbrood (Vet.Ned)
1.02.54. Landgraaf, uurloop: 1. Hoven
(Avon) 17.665 m, 2. Giesen (Achilles Top
17.390 m, 3. Dieu (Bel) 17.130m.

Ronde van Baskenland, derde etappe:
OYf°rospe 183km in 4.37.28, 2. Gaston
Pn i __ Indurain 0.16, 4. Adrie van der
nv o Unza_a, 6. Caritoux, 7. Cabesta-y, 8. Fuchs 9 Alcala 10 Cordes 15
ÏÏ*"'l6'Gölz. 20. Breukink, 26. Suy-
ker »Uny->kV4O- Van Aert 207. 88. Den Bak-« o.uj, 92. Jacques van der Poel 11.52,
man f zt- 116-Veenstra z.t, 122. Her-
kla« Zt- 133- N'Jboer 19-07. Algemeen'
ton n iT^1' G°"spe 13.15.06, 2. Gas-bel JV_.Cabestany °16' 4-A. van der
des g ,<- ?ave' 6-Kuum>7- Golz. 8- Cor-
-02. 9R efel.' 10-Giovanetti, 25. Winnen
041 il' Suykerbuyk 0.36, 27. Breukink
11 v> inYan Aert 330' 79- Den Bakker
"'"■ 106- Arntz 17.14, 121. Nijboer

wel dat die wedstrijd iets bijzonders
voor ons betekent. Het altijd zo
sterk ingeschatte Duitsland haalt
toch maar mooi niet definale en zou
dan tegen het altijd als veel minder
bestempelde Nederland om brons
moeten strijden. Dat is een uitda-
ging waar ik wel zin in heb".

De Duitsers, die door de eigen me-
dia finaal met de grond gelijk wor-
den gemaakt, verspeelden gisteren
de kans om in de finale te komen

door met 20-18 van Noorwegen te
verliezen. „Voor mij een bevestiging
van de klasse van de Skandinavi-
sche landen", aldus de bondscoach.
De apotheose in Finland draait vrij-
wel zeker uit op een confrontatie
tussen het gastland en Noorwegen.

Beide landen treden daarmee lang-
zaam maar zeker in de voetsporen
van Zweden, dat ruim een maand
geleden verrassend de wereldtitel
veroverde.

te hebben danverwacht, was er ech-
ter sprake van enige paniek. "Maar
ons eerste doel hebben we nu dan
toch bereikt", toverde Cantelberg
een brede glimlach op zijn gelaat.
„Dit resultaat is het waard om een
glaasje op te drinken, maar meer
ook niet. Feestvieren doen we niet
voor zondagavond. We moeten nu
meteen ons doel verleggen. En wel

Mondiaal gezien zijn de Bulgaren de
zwakste natie van achter het IJze-
ren Gordijn, maar de laatste keer
dat Nederland een onderlinge con-
frontatie winnend afsloot ligt al zes
jaar terug. Vorig jaar, tijdens het
B-WK in Frankrijk, ging Oranje nog
met 33-26 onderuit. Toch gokt Can-
telberg op winst. „Voor mij zijn de
Bulgaren wel degelijk te verslaan",
blikt Cantelberg vooruit. „En als dat
lukt hebben we ons doel bereikt:
dan spelen we zondag om het brons
tegen West-Duitsland. En_je snapt

door wiel verheesen
WEVELGEM-De helftvan de Post-ploeg maakte twintigkilo-meter vóór het einde deel uit van de kopgroep: Wampers, Ser-geant, Freuler en Ludwig. Toch ging het mis. Niemand van hetKwartet, maar wel Herman Frison won Gent-Wevelgem. Alsoestgeklasseerde Panasonic-renner werd Wampers vijfde. Ver-bijsterd sloeg Peter Post zichzelf tegen het voorhoofd. Jangaas, die Frans Maassen na 204 kilometer op de vierde plaats
ZG?f' aS minstens zo kwaad als zijn collega-concurrent,

uf +»
Maassen had gewonnen was het waardeloos ge-

weest , aldus de chef d'equipe van Buckler.

" KEULEN - Het laboratorium van
Manfred Donike in Keulen analyseer,
de vorig jaar4960 stalen.Daarvan wer-"
den er 135, ofwel 2,6 procent positief
bevonden. Een flink deel kwam daar-
bij op naam van de Duitse body-buil,
dingbond: 27 op 177 ingeleverde fles-
jes (15,3 procent). Het ging vooral om
nandrolan (49 procent), stanozolol (29)
en testosteron (21). Opvallend was dat
controle tijdens de training bij atle-
tiek, roeien, gewichtheffen en schaatT
senrijden negatief uitviel. Toch
schuilt volgens Donike daar het grote
gevaar voor de sport.

" CHICAGO - De Amerikaanse atle-
tiek bond (TAC) heeft Henry Marshl
een van de beste steeple chase lopers
van het afgelopen decennium voor
twee jaar geschorst. De TAC nam de
maatregel omdat Marsh, 36 jaarinmid-
dels, in december geen gehoor had geT
gevenaan een oproep voor controle op
het gebruik van verboden middelen.
Twee maanden tevoren hadMarsh een
test ondergaan die negatief uitviel.

" Waaiervorming op weg naar
Wevelgem. In de kopgroep leidt
Frans Maassen (met achter hem
de niet zichtbare Museeuw) vóór
v.r.n.l. Ballerirïi, Holm Sörensen,
Frison en Wampers. Op een paar
honderd meter volgen tien
voormalige metgezellen;
daarachter de hoofdmacht. Even
later kon Herman Frison, rechts,
juichen.

Foto's: COR VOS.

sport in cijfers
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Auto's
BMW 732 I aut. m. '81
’5.750,-; Escort t. '82

’ 4.900,-; Renault Fuego
'81 f 3.250,-; Mitsubishi
Colt '80 ’2.500,-; Toyota
Corolla Station '80 ’ 2.500,-
VW Golf D '79 ’2.350,-;
Honda Civic '81 ’2.500,-;
Opel Manta '79 ’1.750,-.
Inr. mog. Overbroekerstr.
54 Hoensbroek 045-211071
Alfa Romeo GIULIETTA 1.6
L, bwj. '81. Tel. 04490-
-33190.
Te k. BMW 320/6 5-bak bwj.
6-'B2 LPG i.z.g.st. ’ 6.750,-
-inr. evt. Tel. 045-316940
Te k. Ford CAPRI, 2 ltr S,
bwj. 79, pr. ’1.500,-. Tel.
045-726008.
Te koop Ford SIËRRA 2.0
Ghia, LPG, model '85, t.e.a.
b. Tel. 04490-81097.
Te k. SUZUKI Alto 3 drs. bwj
10-'B4 als nieuw ’5.250,-.
Tel. 045-453572

Bedrijfswagens
Voor alle bestellers groot of
klein, moet u bij DONNY zijn
Gespecialiseerd in alle
soorten bestelauto's en bus-
sen. Donny Klassen b.v.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915

Onderdelen,ace.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Te k. licht met. GTS velgen
en banden 185/60/13 voor
Golf. Tel. 045-752031
Te koop onderdelen Opel
MANTA A. Tel. 045-325671.

Motoren
U.S.A. import Intruder SU-
ZUKI VS 1400, bwj. 1-1189,
km.st. 1050. 043-633204.
Te koop SUZUKI GT 380, i.
z.g.st., vr.pr. ’ 1.750,-. Evt.
ruil. Tel. 045-256017.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S van ’ 100,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Korter. Tel. 045-229045.

(Brom)fietsen
De mooiste Mountainbikes
beneden de ’ 1000,- de Gi-
ant COLDROCK met Shi-
mano 400 uit voorraad le-
verbaar bij Rens Janssen,
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
NIEUW excl. voor Heerlen
en Hoensbroek Panasonic
race- en mountainbikefiet-
sen bij Rens Janssen, Gan-
zeweide 54-56, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Te k. YAMAHA DT 50 MX, i.
z.g.st. bwj. '85, Vr.pr.
’850,-. Tel. 045-415516.
Te k. RACEFIETS Gazelle,
12 versn., nw. st., pr. ’ 450,-
-na 18.00 uur 045-724071.
KREIDLER RMCS te koop.
Dorpstr. 111, Bingelrade.
NIEUW Vespa Ciao Pro in
de kleur zwart, ’ 1.345,-. Fi-
nanc. mog. v.a ’ 40,- per
mnd. bij Rens Janssen,
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
Te koop Vespa CIAO,
sterw., waterk., bwj. '87,
zeer mooi, vr.pr. ’ 650,-.
Tel. 045-310035.
Te k. HONDA MT 5. Vr.pr.

’ 950,-. Mgr. Lemmensstr.
36, Nieuwenhagen.
Te koop HONDA MTS kl. wit/
rood, pr. ’ 1.000,-. Inr. evt.
nieuw mod. Vespa mog. F.
Halsstr. 10, Heerlen.

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

Wintersport

30% paaskorting
Ski's, bindingen, skischoenen.

Monteren en afstellen ’ 35,-.
<_r
_f.<
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"De Skiwerkplaats!"
Spoorsingel 14, Heerlen. 045-725819.

Dagelijks open vanaf 12.00 uur.
Sport & Spel

Opheffings-uitverkoop
Regenjacks AGU ’ 59,75, ’ 44,75 NU 2 voor ’ 50,-

Regenpakken ’ 69,95 NU ’ 45,-

Alles moet weg!!
Smasch Speciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade.

Opheffings - uitverkoop
Trainingspakken Cruyff ’ 139,90 nu ’ 77,-.

Maat 128t/m XXL Adidas ’ 149,95 nu ’ 89,-.
Fitnesspakjes ’ 89,- nu ’ 39,-.
Fitnesspakjes ’ 79,- nu ’ 39,-.
Fitnesspakjes ’ 69,- nu ’ 39,-.

Voetbalbroekjes Rucanor ’ 15,95 nu ’ 9,50.
Maat 2 t/m 8 Adidas ’ 39,95 nu ’ 25,-.

Masita ’ 29,95 nu ’19,-.
Voetbalshirts—Waanzinnig Afgeprijsd.

Alle maten en merken.
Smash Sportspeciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade

Opheffings - uitverkoop
Bergschoenen voor Dalprijzen

Kangaroos Sitka ’ 159,- nu ’ 95,-
Rucanor Apache ’ 99,95 nu ’ 60,-

Cheyenne ’ 99,90 nu ’ 60,-
Lotto at High ’ 139,95 nu ’ 88,-

-enz.
Smash Sportspeciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade

Watersport
Te k. KAJUITBOOT 5 mtr.,
b.b.motor 40 PK Yamaha LS
elec. start, trailer en div. ace.
vr.pr. ’8.750,-. Irmstr. 57,
Simpelveld.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Vakantie
Te huur Inger CARAVAN in
Heimbach-Eifel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.
PAASVAKANTIE? Kom
naar Zeeland! Stacaravans

.te h. op Walch. Al vanaf
i’ 265,- p.wk. met Pasen.■Vrij vóór 7-7 en vanaf 4-8.
Inl. na 18.00 u. 01181-1882.

Caravans/Kamperen
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Reserveer nu reeds voor uw vakantie!
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,
Heerlen, 045-722566

Comfort. 2-pers. camper.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-
en 6-pers. kampeerauto's
va. ’ 725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
DETHLEFFS caravans. Til-
lemans recreatie, Haefland
19, Brunssum. Steeds goe-
de inruilcaravans.
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
Te h. CARAVAN tot 6 pers.
op SVR mini-camping in
Lunteren. Tel. 08388-4086.
ANDRE JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.

Te koop KAMPEERAUTO
4-pers., type Hanomag
Hensel F 25 Diesel, met
Tabbart opb., mcl. luifel, fiet-
senrek en imperial, pr.
’9.990,-. Inr. motor mog.
Tel. 045-740406.
Te k. STACARAVAN, 1 pla-
ten woonwagen en algehele
inboedel v.h. woonhuis.
Wilmenweg 68, Merkelbeek.
HOBBY Lux type 495, badr.
voort. 4 a 5 pers. Tel.
04498-54664.
Te koop lichtgew. 4-5-pers.
TOURCARAVAN merk Di-
gue, 4.10 mtr., met ijskast,
doucheruimte en nw. voor-
tent. Gew. 535 kg, pr.
’6.500,-, bwj. '86. 045-
-323178.

Donderdag Rekreatie-
koopavond bij DE OLDE
Caravan B.V. Voor een Wilk
of Beyerland tour-caravan,
een Walker vouwwagen, al-
le onderdelen en accessoi-
res, service-reparatie-
verhuur, spec. aanb. van
voortenten, caravan opzet,
spiegels, TV antennes, etc.
etc. naar Dr. Nolenslaan 141
Ind.park Nrd., Sittard. Tel.
04490-13534. I
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO- j
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
Te k. COMBICAMP vouw-
wagen, 1986, met voortent.
Vr.pr. ’ 4.400,-. Inl. Maaseik
09-32-11868161.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Mooie grijze KEESPUPS
met stamboom, tel. 045-
-316052.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14 biedt:
cocktail-ent. ’32,-; STERI-
LISATIE poes ’65,-; castr.
kat ’ 32,50. 045-244247.
Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud,
met stamboom, kl. trygolour.
Tel. 04450-4312.
Jonge KONIJNEN te koop
(Lotharingers). Tel. 045-
-412582, Heerlen.
Te koop bruine PINCHER
en valkparkiet. Grasbroek 5,
Heerlen, na 17.00 uur.
Te k. SCHARRELKIPPEN,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te.koop WELSH-TERRIER,
31/2 jr. oud, reu. Tel. 04492-
-1124.
Te k. GROENENDAELER
pups uit uitmuntende ou-
ders; tevens volwassen teef.
Berkendreef 15 A, Tielt-
Winge, dichtbij E-314, Tel.
09-3216501606.
Te k. BOUVIER V/i Jr., reu
met stamboom, goed waaks
Pr. Hendrikln. 147, Bruns-
sum.
Te k. PUPS, kruising Bou-
vier-Mech. herder, ontw.
045-221832, na 18.00 uur
Piccolos in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

In/om de tuin
Vandaag nog modder er
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 peim2. Jawell 045-256423.
SPOORBIELZEN 2.5 mtr
vanaf 20,-; evt. op maat en.
of thuis bez. Houtzagerij
Windels, Industrieterrein
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
Geïmpr. TUINHOUT 15 jr.
garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende prijzen.
Evt. alles op maat en/of
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585
Geïmpr. PALEN b.v. 60 cm
x 7cm doorsn. ’1,90 per
stuk.' 160cm x Bcm doorsn.

’ 4,50 p. stuk. 250cm x Bcm
doorsn. ’ 7,50 p. stuk. 15 jr.
garantie. Evt. thuisbez.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieter. Bouwberg, Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
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.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.

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

Mode Totaal

Trainingspakken
donderdag, vrijdag, zaterdag.

10% korting

__»»~"^^"«pot

Saroleastraat 57, Heerlen. ___
Bel de Vakman

G.V.L. Restauratie 045-226000
Gespee. in gevelreiniging,renov., kelderafdichling, voegw.,

vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

/—\ DAKDEKKERS-BEDRIJF M.N.J. Ad301S

Voor al uw dakwerkzaamheden
Tel. 045-726716

Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijl
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
SCHILDERS kunnen al uw
binnen en buitenwerkzaam-
heden aann. 045-323883.

Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voornj-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Te k. afrasteringen en poor-
ten tegen concur. prijzen.
VEENSTRA Hekwerken. Tel
045-316238. Fax 045-
-324791.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 41A. Tel. 04490-47446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

Nog slechts enkele mooie
Showroom keukens

eiken, kunststof hout combinatie, wit en witgrijs combinatie1
met volledige garantie.

Keukengalerie Limburg
Nobelstraat 23, Heerlen. Tel. 045-716666

"Nieuw tapijt"
Kom kijken, kiezen en kombineren bij Hatema, uw centrum

voor tapijt en gordijnen. De grootste kollektie tegen de
voordeligste prijzen.

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.

Rentenaar
Interieur

Uw adviseur voor:
Kastenwanden met ruimte
besparende schuifdeuren
exact op maat gemaakt.

Ten Esschen 26 Heerlen
bij tennishal(ma. en di. gesl.)

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. weg. aansch. nw., ei-
ken WOONKAMER interieur
zeer goed onderh., te bez.
na tel. afspr. 045-454268.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor

ongekend lage
prijzen

Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend, maandag t/m zaterdag.

Te koop eiken EETHOEK,
tafel en 4 stoelen. Tel. 045-
-259037.

Te koop 2-zits BANK, eetta-
fel en 4 stoelen, niet klassiek
model. Tel. 04459-1752 na
19.00 uur.

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

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

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

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

Computers

Huur voor ’ 76,- p.mnd.
een complete sanyo MS/DOS AT 286

s/4" diskdrive ruimte voor 31/_" 20 MB Hard-disk
CGA- Hercules monitor.

Leufkens-Dubois Heerlen
Sittarderweg 58A. Tel. 045-726444.

MSX
Gevraagd, 8235, 8245,
8250. Tel. 045-224779

ATARI 520 ST met disk-
drive en monitor veel soft-
ware ’ 800,-. 045-319264.

Te k. SCHAAKCOMPUTER
44 levels met gar. t/m juni
'90, vr.pr. ’ 275,-. Hoekstr.
6, Hoensbroek.

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

Muziek
Tijdens de Maaslandbeurs in Stem op 6, 7 en 8 april

demonstreert Joep Servais de nieuwste GEM orgel- en
keyboardkollektie. Diverse beursaanbiedingen!

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227

Gezocht BASSIST en toet-
senist voor rockband. Tel.
04492-4523.
Gezocht FUNCKY-gitarist
met zang, 100% inzet, eig.
initiatief en improvisatie.
Tel. 045-715988.
Te k. JUKEBOX, merk See-
burg bwj. plm. 1970 i.z.g.st.
pr.n.o.t.k. Heideveldweg 9
D, Heerlen, na 18-00 uur.
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Te koop plm. 500 LP'S, i.z.g.
st., vr.pr. ’2.000,-. Tel.
045-318326.
ENTERTAINER nog vrij
voor feestdagen, bruiloften
en kermissen. Tel. 045-
-323305
Te koop KLARINET merk
Üebel, Albert systeem, vr.pr.

’ 700,-. Tel. 04493-3855.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Goede KLEUREN-TV}
Met gar. va. ’ 125,-. Bei
25 jaar tv-occ.centrum &
Grasbroekerweg 25, H*.
len. 045-724760.— ——**ir

Kunst en Antiek

Grote Antiekshow te Heel
bij Wim Scheepers, Panheelderweg 28 en Heerbaan jop zaterdag 7 april v. 14.00-20.00 uur, en op zondag 8 af

v. 11.00-18.00 uur. O.a. meubels, klokken, lampen, brtf
koper, tin enz. Ook zijn wij beide dagen aanwezig tijdn .Expo "Heel eivol" in 't Gemeenschapshuis, Dorpstr. slj *
Heel. Wim Scheepers Antiek B.V. Heel, tel. 04747-15» \

Te k. GEVRAAGD antieke Piccolo's in het Limb4 \meubels. P. Cortenraad, Dagblad zijn groot in I i
Riemst(B) 09-32-12261156 SULTAAT! Bel: 045-7199* \-4 s

Braderieën/Markten 5
Zaterdag 7 april a.s.

ruil / verzamelbeurs
in Makado - Beek (toegang gratis) .

Enorme Luikse vlooienmarkt
14 april en 2e Paasdag

Evenementencomplex 't Ven te Venlo.
Kraamhuur ’ 65,- voor 2 dagen. Inl. 040-856693^ [_

Nu inschrijven braderie Har-
tje HOENSBROEK, Hemel-
vaartsdag 100.000 bezoe-
kers, alléén voor handelaren
en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073

Een PICCOLO in het J
burgs Dagblad helpt u'
weg naar snel succes. "
045-719966. ___^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20
'. '1 m

Watzalttwrden: [_;
! Dick ofteduurF' Wm

Mw

M^ Als je 100% zeker wilt zijn datje niet Limburgs grootste kollektie tapijt,
teveel betaalt, koop je je tapijttegels, karpetten en vinyl. En

vloerbedekking bij Dick van den Berg. je hoeft niet zelf op de knieën /.^^Wlö^^
Jevindt er alle bekende om geld te besparen. Want /<^^^T%^^kkwaliteitsmerken voor de allerlaagste de vakmensenvan Dick /^/v*~ iafckprijzen. Gegarandeerd. Want zie je komen in heel Limburg $^4r^h^r^^K^ 1hetzelfde tapijt ergens anders gratis (m.u.v. trappen) |(COl^T^^sÉis^^Sl! JOgoedkoper-moetje lang zoeken!-dan opmeten en leggen. Dus '^"""IiBI

gaat Dick direkt 5 gulden per waarom zou je moeilijk '^^B^SÊfv'v^^
strekkende meter onder die prijs door. doen als jeook gewoon even %x Vsi^^t\\^^n/Bij Dick van den Berg kun jekiezen uit naar Dick kunt gaan!

I Dick ofteduur. dekeusisaanu. y/r/y
HONDERDEN COUPONS INTERTESTBOSTON GRANDIOZE KOLLEKTIE BONAPARTE FURORE l4naptf_N

I tot ±10 meter Ijzersterk 100% polyamide KARPETTEN Het allernieuwste op tapijtgebied.I o.a. Louis de Poortere, Bonaparte, antistatisch huiskamertapijt met o.a. Louis de Poortere; Zeer luxueus woonkamertapijt in
Desso, Bergoss, Parade enz. enz. speels reliëf structuur uitgevoerd in vele maten en dessins. alle modieuze tinten o.a. roze, lila,

I metKORTINGEN tot met stevige juterug in 4 eigentijdse I^OQTI M_^_FM bleu, mint etc. 400 cm Breed
___B_«^r_/ ■ kleuren. 400 cm Breed. ÏXWI\ I l IHVJC: IM Normaal2l9,- AÊ £% g\I 70%! :r 129.- t0t40%! n 189-

I w ii uij i " .__" imiicncnnnnTrnr __» RfiNADADTc J^K i,«wslw_ * Ons allermeest verkochte tapijt.Van alle bekende merken in diverse LOUIS DE POORTERE BONAPARTE /fe__W\ j(fSSim ★ c,„t m ■ „j_.i:„ _-__,c_-hii_-t
parket-plavuis-graniet-en VELOURS 9 QUEEN IfcM * SrT""h£^ 11 ofantasiemotieven met 5 jaar Superkwaliteit velourstapijt uit 100% Zuiver scheerwollen4 sterren "°/^^"l^?J?*?"V
garantie. g* g\ voorraad leverbaar in 10 modieuze berbertapijt; in de allernieuwste «n 50°" breecUJaargarant.e.

II 400 cm Breed »% M■■ kleuren; zelfs geschiktvoor kleuren. Uit voorraad leverbaar. Voorradig 400 cm Breed
vanaf \_P «_F ■ woonkamer en trapgebruik. Geschikt voor zwaar gebruik. normaan oy- ScVI _■
200cm Breed M A ._ 400 cm Breed. 400 cm Breed. Nu VQOr %J i^ ■

Ka^!

_
2995 NOrmaaM4s'" QQ- Normaal279'" 95R- SOOcmßreed(zelfleggen) ___.*_#- Nuvoof Z#o« Nuvoor __L __£. k__P ■ normaaM39,- ¥| 4j Q —I Nu voor I *,_w ■

AFDELING OOSTERSE TAPIJTEN Jp |^
aO/ _P_"_f\l'l/ /i lIP^ " en 7 jaar garantie bij woonkamer-

JKv/|k H l^| |U£« y? m '§F en trapgebruik. Leverbaar in 2
-___-t__r /W *_r\# #W V^ eigentijdse kleuren. 400 cm Breed.
I/^fVDTI IVI/"" ' S^H :"jff__i ij*®*^ "?„^SSS!i Normaal 205- Mfc

I TEL 04490-74996 _f_fe_^____________________________________|f______^ ' SITTARD(Industriepark Noord)

I DICK VAN DEN BERG "

■■■■■■ Altijd prijs in tapijt! ■■■^^



Merkteken

Eigen schuld, dikke bult zou Saul
Schönberg zeggen. De voorzitter
van de Björn Borg Design Group
verwijt eigenaar/managerBorg 'ge-
brek aan zakelijke fantasie en crea-
tiviteit. „De omzet is de laatste ja-
ren angstwekkend gedaald. Borg
zegt dan dit, dan dat. Hij denkt niet
rechtlijnig en verspeelt daardoor
wel eens een miljoentje".

Borg streefde altijd naar perfectie.
Borg was een exponent van een
nieuwe generatie. Een harde wer-
ker; een gevoelloze robot. Maar in
zijn laatste actieve jaren ook vaak
opvliegerig en snel gefrustreerd.
Dat leverde hem veel kritiek op.
Egoist en gierigaard schreven de
bladen. Toch was de introverte
Borg een voorbeeld voor tal van
tennissers.

predikt de show
Zijn bedje leek gespreid bij zijn af-
scheid 23 januari 1983. Borg, die

Modelijn

zijn tennisracket definitief in het fou-
draal opborg omdat hij er plotseling
genoeg van had en meende dat hij
geleefd werd, had een vermogen
van circa 75 miljoen dollarbij elkaar
geslagen. Borg belegde een deel
van dat geld in sportcomplexen,
winkelcentra en tennisscholen. La-
ter kwamen daar sportwinkels bij.
Bovendien ontwierp Borg zijn eigen
(sport)modelijn. De gierige Borg
werd een 'big spender'. Maar het
Zweedse tennisfenomeen, dat op
dertienjarige leeftijd voor het laatst
een schoolbank had gezien, had
moeite om zich aan de keiharde
maatschappij aan te passen. Borg
was opgegroeid in een beschermde
omgeving. Alles werd altijd voor
hem geregeld.

meeste steden, waar ik moest aan-
treden geen zin om te spelen. Ach-
teraf weet ik dat ik voor een bepaal-
de drempel stond waar ik overheen
moest. Ik koester die ervaring nu
als een juweel".

Agassi zweert bij de bijbel en zou
net als zijn landgenoot Michael
Chang regelmatig kerkdiensten bij-
wonen. Sceptici twijfelen echter
aan de oprechtheid van Agassi's
religieuze beleving. Zij denken dat
dat deel uit maakt van zijn show.
„Het geloof is de sleutel voor mijn
succes", riposteert de 20-jarige.
„Hierin vind ik mijn rust".

Hoewel de reputatie van Agassi in
1989 kelderde naar het niveau van
geplaagde subtopper, liepen de fi-
nanciële zaken beter als ooit tevo-
ren. Sponsors stonden met getrok-

is de rijzende sterSn ft? tennisfirrr>ament. Zoonvan Mike Agassi, de bokser die°P de Spelen van 1948 en 1952voor Iran uitkwam. De Ameri-kaan predikt de show en zegtKracht te putten uit de bijbel,.^nnstus leert me dankbaar te'Z|jn . Zijn handelsmerk is deverwoestende fore-hand. Aanac base-line is hij schier onver-vaanhaar, maar zijn netspeliaat nog wat te wensen over«lennis is maar een spelletje.
[■« 9aat erom dat je pleziernebt op de baan".
De komeetachtige carrière van An-
«f u gassi kende in 1986 een eer-ste hoogtepunt. Hij werd gelan-
ceerd vanaf een zeshonderdstedL3aII" drons in een mum van tijd«e AiP-top-honderd binnen. Via«en 25ste plaats in 1987 kwam hij

jaar later met zes Grand Prix-"verwmningen op de zesde positieerecht. Hij bereikte zowel op Ro-'and Garros als tijdens de US Open°e halve finales en sleepte alles bijeikaar 820.000 dollar aan prijzen-geld binnen. „Alles kwam dat jaar

Sketch
Agassi had meer oog voor zijn orje-
man show: applaus voor de tegen-
stander, conversaties met het pu-
bliek en een sketch met een para-
plu. Het idool deed menig tienerhart
sneller kloppen, terwijl de omzet
van de Denim-shorts, de spijker-
broek, in de Verenigde Staten ver-
drievoudigde. „Ik vind entertain-
ment belangrijk. Ook iemand die
niets van tennis begrijpt moet er
met plezier naar kunnen kijken".

Maar ondertussen laakten collega-
spelers de 'maniertjes' en de 'attitu-
de' van Agassi. „Hij is niet altijd
sportief en overdrijft te veel", meen-

aanwaaien. Ik deed te weinig met
mijn talent", blikt hij toch nog enigs-
zins ontevreden terug.

Dwaalspoor
Vorig jaarraakte André Agassi het
spoor bijster. De pupil van trainer
Nick Bolletieri, zijn steun en toever-
laat, was totaal van slag. In sportief
opzicht moest hij zich behelpen met
enkele troostprijzen. De hem voor-
uitgesnelde reputatie was hem van
lust tot last geworden. „Ik heb me te
veel beziggehouden mét zaken die
weinig of niets met tennis te maken
hadden. Bovendien had ik in de

de Stefan Edberg. John McEnroe
sprak schande dat hij in een set zo-
maar mocht 'doorlopen' naar 6-0.
„Dat kun je toch niet maken",
schudde Big Mac het hoofd. Agassi
trok zich evenwel niets van de kri-
tiek aan. „lk heb soms moeite met
de concentratie en dan moet ik me
even afreageren".

De zaken gingen daarom ook nooit
echt goed en privé liep het huwelijk
met de Roemeense Mariana Simio-
nescu op de klippen. 'Us-Borg' ont-
dooide tijdens de relatie met het
Zweedse fotomodel Jannike Bjor-
ling, die het leven schonkaan zoon
Robin. Maar ook deze relatie hield
niet stand, door de soms losbandi-
ge en soms zeer eentonige levens-
wijze van Borg. Uiteindelijk ont-
moette hij de Italiaanse popster Lo-
redana Berte (38) en stapte in 1989
met haar in het huwelijksbootje.

Het vermaken van het publiek als
hoogste doel heeft André Agassi
evenwel afgezworen. Zijn spel her-
bergt echter nog genoeg entertain-
ment. „Ik heb mijn les geleerd", zegt
Agassi, die onlangs nog brutaal
weigerde om in het Amerikaanse
Daviscupteam te spelen. „Ik weet
nu dat ik de absolute top kan berei-
ken. Ik moet alleen geduld hebben
en leef daarom van dag tot dag".
Het is duidelijk dat er nog voldoen-
de vechtersbloed door de aderen
van de flierefluiter stroomt. „Ik ben
nog lang niet waar ik moet zijn: op
de plaats waar Ivan Lendl nu al ja-
ren staat".

van kapsones en geliefd om zijn
sardonische humor. Hij droomt van
leuke meisjes, van snelle auto's en
leeft zoals het een echteAmerikaan
betaamt, van hamburgers en cola.
Dit seizoen bevestigde hij weer zijn
reputatie als koele killer. Hij schreef
het toernooi in San Francisco op
zijn naam en rekende in de finale
van het met vijf miljoen dollar gedo-
teerde Key Biscayne af met Stefan
Edberg (6-1; 6-4; 0-6 en 6-2), die in
Indian Wells, enkele weken eerder,
nog zijn meerdere was in de eind-
strijd.

Koele killer
André Agassi is een vrijbuiter, wars

ken beurzen in de rij. De Agassi-
manie kende nauwelijks grenzen.
T-shirts, zweethandjes, trainings-
pakken. Agassi was en is nog
steeds synoniem voor 'big busi-
ness. De neveninkomsten van de
Amerikaan worden geschat op een
slordige negen miljoen gulden per
jaar. Bij racketfabrikant Donnay te-
kende Agassi zelfs een meerjarig
contract voor het lieve sommetje
van zes miljoen dollar. „Geld ver-
dienen is echter niet het belangrijk-
ste in het leven. Dat verdien je snel
en dat geef je net zo snel weer uit.
Ook roem is vergankelijk. Waar hij
mij om gaat is het plezier. Als ik
geen plezier meer aan de sport be-
leef, dan stop ik ook acuut".

De visie van Stanley Franker Zelfmoordpoging
Zakelijk hielden de depressies ech-
ter aan. Zelfs Donnay, de Belgische
racketfabrikant die Borg onder con-
tract had, leidde een kwijnend be-
staan en werd tenslotte van tle on-
dergang gered door de Franse mul-
timiljonair Bernard Tapie. Het finan-
ciële verlies van de 'Borg BV' was
niet te overzien en resulteerde be-
gin vorig jaar zelfs in een zelf-
moordpoging van Björn Borg. De
eens zo ijskoude Zweed slikte een
potje slaaptabletten. Volgens som-
migen omdat hij grote ruzie had met
zijn echtgenote, volgens anderen
als publiciteitsstunt; om de aan-
dacht te trekken. De waarheid zal
zoals altijd wel ergens in het mid-
den liggen.

Hoe dan ook, de problemen voor
Borg stapelen zich op. Van de koe-
le, succesvolle, haast onverslaan-
bare tennisspeler is niet veel meer
over. „Zelfs zijn spel is totaal anders
als vroeger. Hij speelt nu een een-
handige slice-backhand, komt vaak
naar het net en wil zo snel mogelijk
een punt scoren", zegt Schönberg.
„Ik verwacht dat hij zich binnenkort
helemaal uit de zakenwereld terug-
trekt om ergens rustig te gaan ge-
nieten van de miljoenen die nog op
de bankrekening resteren".

bond zal met deontwikkeling mee
moeten groeien. „De KNLTB is
nog een log lichaam; een recrea-
tiebond. Willen we optimaal ren-
dement uit de jeugd halen, dan
dient het toptennis losgekoppeld
te worden van het recreatieve ge-
deelte".
Tennis is zijn leven, maar van
een verzadiging is bij Franker
nog geen sprake. „Ik stap nog da-
gelijks met veel plezier op de
baan en zie devooruitgang bij de
jeugdals een beloning voor mijn
werk". Onder Franker veroverde
Nederland voor het eerst in de .
historie een plaats in de wereld-
groep van de Daviscup. „Daar
gaat ondanks het negatieve re-
sultaat toch een grote stimulans
naar de jeugd van uit. Talenten
zijn er in Nederland altijd ge-
weest. Het gaat er nu om dat die
goed worden opgevangen. Ze
moeten goed begeleid worden;
een goede trainer hebben. Alleen
zo kunnen we het tennis in Ne-
derland een rooskleurige toe-
komst garanderen".

Van onze sportredactie
AMSTERDAM - Stanley Fran-
ker (44) legde ooit rijkeluis-
kinderen in de watten en gaf
privéles aan Hollywood-ster-
ren als Sidney Poitier en
Charlton Heston in Beverly
Hills. Hij werd vorstelijk be-
loond voor zijn diensten,
maar hield het in Californië
toch al snel voor gezien. Er
viel immers weinig eer te be-
halen. Na enkele omzwervin-
gen kwam de in Paramaribo
geboren Franker bij de Neder-
landse bond terecht, waar hij
sinds 1986 als 'directeur-
sportiv' de scepter zwaait.
Franker ontwikkelde een top-
sportbeleid en kan nu lang-
zaam gaan oogsten. Met ta-
lenten als Siemerink, Eltingh,
Dogger, Haarhuis en Krajicek
spreekt Nederland ook straks
na het tijdperk Schapers,
Nijssen etcetera nog een
woordje mee.

loopt tot 1992) ook bij de rest van
het trainerskorps bewondering.
„Verschillende trainers hebben
bij mijn aanstelling nogal wat
stampij gemaakt. Zij waren bang
dat ik teveel invloed op hun spe-
lers zou krijgen. Gelukkig hebben
de meeste coaches op tijd inge-
zien dat het niet om het individu
gaat, maar om het verwezenlij-
ken van een gezamenlijk doel. En
wat die strenge aanpak betreft:
de spelers mogen best wel eens
naar de disco. Dat gezeik over
hardheid is overdreven. Maar al-
les moet met mate. Daar gaat het
om".
Stanley Franker is een geboren
optimist. Maar kort na zijn aan-
stelling bleken zijn doelen (o.a.
zes mannen in de top honderd) te
hoog gegrepen. „Als zich nu vier
mannen in de top honderd en
twee vrouwen bij de eerste vijftig
weten te scharen, dan zijn we al
een aardig eind op de goede
weg". De realisering van die
droom vergt evenwel nog enig
geduld. Trouwens, ook de tennis-

„De toekomst ziet er gezond uit",
concludeert bondscoach Stanley
Franker. „Maar we zijn natuurlijk
nog lang niet waar we zijn moe-
ten. Er zal nog veel tijd en geld in
de top geïnvesteerd moeten wor-
den, wil ik mijn doelenverwezen-
lijkt zien". Stanley Franker kwam
naar Nederland, zag de malaise
en overwon de moeilijkheden. Hij
kreeg carte-blanche van de ten-
nisbond en haalde de bezem
door het oude systeem. Zijn 'no
nonsense' aanpak heeft tot smart
van enkele cynici succes.
„Tegenwoordig wordt er gewerkt
met toppen van piramides in de
leeftijdsgroepen van twaalf tot en
met achttien jaar en met de jonge
professionals", vertelt Franker.
„In het begin was er veel pessi-
misme. Nu bespeur ik dat de juis-
te spirit bij de spelers en speel-
sters aanwezig is".
Na vier jaar noeste arbeid is de
wrevel over zijn strenge, maar
rechtvaardige aanpak verdwe-
nen. Op een enkele uitzondering
na geniet Franker (zijn contract

BJÖRN BORG,
de keerzijde
van het succes

TENNISBIJLAGE
van onze sportredactie

AMSTERDAM - Björn Borg. Zijn
carrière is al lang beëindigd, maar
de mythe leeft voort. Borg, van 6-6-
-1956, drukte een decennium lang
zijn stempel op het herentennis. Hij
won tal van Grand Slam-titels en is
voor een belangrijk deel verant-
woordelijk voor de populariteit van
de sport. Ruim zeven jaarna zijn af-
scheid scoort hij echter nog steeds.
Al is het niet meer in sportieve zin.
Tegenwoordig vinden zijn privé- en
zakelijke problemen gretig aftrek in
vooral de roddelpers. Björn Borg,
van topper in de tennissport tot
'flopper' in de zakenwereld.

" André
Agassi. Zijn

afgeknipte
spijkerbroek

is zijn
handelsmerk,

zijn
verwoestende
fore-hand zijn
voornaamste

wapen.

Foto:
SOENAR
CHAMID

Donderdag 5 april 1990 " 19

door frans dreissen

Björn Borg leeft teruggetrokken in
debergen van het belastingparadijs
Monaco. Contacten met de pers
gaat hij behoedzaam uit de weg.
Borg, de koelbloedige Zweed van
weleer, geroemd om zijn precisie-
oog en onbarmhartige techniek,
kan niet tegen zijn verlies. De (kle-
dingzaken gaan slecht en boze
tongen beweren zelfs dat de 'Björn
Borg Design Group' voor haar
bankroet staat. De 'Borg BV' zou
met name dooreen slecht manage-
ment catastrofale verliezen lijden.AMSTERDAM - Op menig toernooi steelt hij de show. Metzijn

'ange haar, zijn gebleekte en afgeknipte spijkerbroek en metZ|jn dialogen met de toeschouwers. André Agassi, de nieuw-ste attractie uit Las Vegas. Amper twintig jaar, 'good looking',
eerlijk en spontaan. Een snotneus, zonder greintje respectvoor zijn tegenstander. Met overtuigende overwinningen inban Francisco en Key Biscayne maakte hij Boris Beckervoorlopig de tweede plaats op de 'heilige' ATP-ranglijst af-
landig. André Agassi, een talentvol lijf vol met tegenstellin-gen. Leuk en lastig, speels en fanatiek, koel en kritisch. „Het
'ennis heeft meer kleur nodig".

Het kledingimperium staat op in-
storten en zal vermoedelijk binnen-
kort worden verkocht aan de hoog-
ste bieder. „Toch hoopt Borg dat
zijn naam met het tennis verbonden
blijft. Hij droomt er nog steeds van
dat zijn merkteken ooit zal kunnen
concurreren met het krokodilletje
van Lacoste", aldus Schönberg.André

Agassi

"StanleyFranker Foto: HENKkoster
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Inbouw-
Apparatuur:

Showroom-apparaten met
35 a 40% korting.

vossen keukens
Eikenderweg 77 en
Kerkplein Heerlen.

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:
Wasautomaat,

boyenlader, 800
toeren, tempe-
ratuur regelaar
type Eeo 800,
geen ’ 1098,-

-ot ’ 898,- maar

’ 598,-.
Maar ook: Zanussi stofzui-

ger 1100 Watt, geen ’ 449,-
-of ’299,- maar ’ 199,-.

Maar ook: magnetron, 17 li-
ter inhoud, tijdschakelaar,

geen ’ 448,- of ’ 348,-
-maar ’ 268,-. Maar ook:

Zanker koel/diepvries com-
binatie, 275 liter, automati-

sche ontdooing geen

’ 798,- of ’ 698,- maar

’ 498,-.. Maar ook: Bau-
knecht inbouw gaskookplaat

met elektrische ontsteking,
geen ’ 545,- maar ’ 179,-,

en nog veel meer.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te koop GEBRUIKTE was-
machines en wasdrogers.
Onderdelen verkoop van
wasmachines, koelkasten
en stofzuigers. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a./ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’ 195,-,
stereoinstallaties compl. v.a.

’ 95,-. en alles met garantie
bij Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342. _
Te koop GASFORNUIS i.z.
g.st. ’75,-. Tel. 045-
-226019.
Te k. Daalderop electr. BOI-
LER 80.250 z.g.a.n. Tel.
045-715469.
Te koop Etna GASFOR-
NUIS pr. ’lOO,-. Tel.
04455-1910.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
Te koop droog open-haard
HOUT, ’ 50,- per m3, gratis
thuisbezorgd. Tel. 045-
-221043/410801.
Smeedijzeren GASHAARD,
Huisjesmodel, z.g.a.n.; Pot-
kachel ’ 50,-. 04742-1501.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Te koop gevr.
fë k~ gëvT ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368. __
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

Diversen

Zuurvlees
1 kg. (paard) ’13,95
Baconlappen
500 gram ’ 7,95

150 gram Hamworst ’ 1,30
Slagerij Martien Arts

Dorpsstr. 86, Brunssum. Tel. 045-252823.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (frisdrankje).
Eens geweest, u blijft ko-
men! Tel. 045-353489.
HORECA opgelet!! te koop
2-drs. roestvrijstalen koel-
kast, z.g.a.n. afm. 2.20 hoog
1.45 breed, 97 diep, vr.pr.
’2.500,-. Tel. 045-211793
b.g.g. 04499-1293.
Te k. party 2e hands d. blau-
we UNIFORMEN spec. voor
vereniging. Tel. 04493-3424
tussen 18.00 en 19.00 uur.
Te k. India PERS z.g.a.n.
2x3 mtr. Houten tuinheg 15
mtr. lang, 60 cm hoog.
04490-27605.

PORNOVIDEOCASSET-
TES te- k. va. ’ 22,50 of 5
voor ’ 100,-. Stationsstr. 31,
Sittard. Maastricht, Via Re-
gia 105 (Brusselse Poort).
Ook verhuur.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.

Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
Tel. 045-229680.
Te koop dubbel wandige
SCHUIFWAND 4.00 X 2.60
mtr. Tel. 045-319002.
Te koop ZWEMBAD 3.50 en
90 cm diep, met afdekzeil en
pomp. Te bevr. na 18.00 uur
tel: 045-315072.

06-lijnen

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03
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

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62

k Vrouwenbelsex 06-320.325.51
06-Vrouwen privé 06-320.321.02

Sex'o'foon 06-320.320.01
Porno-model 06-320.321.17

Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

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

50 et p/m

Rijpe
Vrouwen
320*323*45
Ervaren vrouw 50 c/m 06-

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

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

!! Lady Bizar !!
06-320.324.68...50ct p.m.
hete schokkende SM-Sex.

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

Rijpe vrouw 41 jr.

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 C/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

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

Als de deur dichtvalt krijgt
Helga de sensatie van

Strenge
S.M. met een knul.

06-320.330.61 - 50 et p/m
Het leven begint bij 40. Ook

het sexleven. Op de
40 plus Box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 et/pm)
"Meisje kom hier"

Mevrouw is
Superstreng

voor het slordige meisje met
het kleine slipje.'

06-320.330.19 - 50 et p/m

Rosie-relatielijn
voor modern sex-contact op

06-320.324.50 (50 Ct/pm)
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie april zie
je hen "naakf'-foto's.

De wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge...wordt op
06-320.324.90 Leuk toch?
Trouwens, de lijf-sexbox,
daar durven ze ook en...jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 (50 et p/m)

Supercontacten
box de eerlijkste, eenvou-
digste en snelste weg naar

sexvrienden en vriendinnen.
Probeer het maar...op

06-320.324.30.
Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box
van NL. op nummertje

06-320.328.29 (50 et. p/m)

* Nieuw *
Party-Line
"Maastricht
06-320.327.43

Gaybox
Maastricht

06-320.326.43
50 ct.p.m. t

Die naaktfoto's
zijn het middelvoor de man.

De knappe blonde vrouw
gehoorzaamd hem...

06-320.326.73 - 50 et p/m
Het slipje moet uit, als de

man dit
Sportmeisje

masseert. Onder zijn warme
handen voelt ze...

06-320.326.93 - 50 et p/m
Voor Angela is het eerst rare
onzin die S.M. Maar als ze

na protest die
Man

ontmoet...
06-320.326.92 - 50 et p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Lekkere meiden spreken af
op de

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 (50 et. p/m)

Direkt snel sexcontact!!
Life-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Een mooi jong
Meisje

staat verbaasd over wat die
ervaren man kan. En dan

nog...Grieks...
06-320.321.30-50 et p/m

Zoek je 'n ondeugende meid
hete vrouwenlijn
06-320.326.22 - 50 et p/m
De eerste sexnacht van

haar leven beleeft Angela in
de caravan
met haar...vriend.

06-320.326.72 - 50 et p/m
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox:

06-320.326.66 - 50 et p/m

Sex Kennisma-
kingslijn

allemaal kanjers!!
06-320.328.03 - 50 et p/m

Een sportknul
Hij traint overdag, maar

's avonds, als een man dat
soepele lijf streelt...

06-320.326.91 - 50 et p/m
Voor Piccolo's

zie verder pagina 22

Creusen. De Fiat dealer in Heerlen.

"Wijhebben allereden
voor eenfeestje"

7 i
_t__.Ois dat. Want Heerlen krijgt per slot van rekening Met f 1.500,- voordeel. ï

niet elke dag een Fiat dealer in 'n splinternieuw pand. Of de Panda Young M mmmm,^
€

Daarom houden we op 6, 7en 9 april Open Huis. Een al v.a. f 12.990,-. W |pÉ ?!PnË *
__H_ \N-3__- l

_fl _Sf^l>_______ °°^ van narte WOl"dt uitge- al v.a. f 24.200,-. Bovendien kunt u voor de Tipo

fïËjX^^-ll ||| nodigd. Om een kijkje en de Croma kiezen uit drie aantrekkelijke koop- i
jj| '^^Z^^l Wte nemen m onze fonkel- mogelijkheden: öf een zeer hoge inruilprijs, öf een fraai

nieuwe showroom, die vol staat met alle temperament- accessoirespakket, öf een zeer voordelige financiering. "'tvolle Fiat modellen zoals de Panda, de Uno, de Tipo Feest is feest. Dus serveren we u ook een lekker hapje [
r

en de Croma. Plus bestelwagens als de Fiorino en en drankje. En zaterdag de 7e gaan we er helemaal uit- i
c

de Ducato. Maar we hebben natuurlijk ook een aantal bundig tegenaan. Voor de kinderen hebben we ~j| t
_>"* lT Al _"

K
feestelijke openingssur- om 15.00 uur een ballonnenwedstrijd. iT~ [

Cjjßmh^A-/^^ ff "' ’ ’ ■V*'* flg§§B3 tW fl ___________p MM.' »ff':"'■■" :"^^^"^lllBBfilfllflflßß \ ____________R fc^-:'---v'- f ii,
Jr ■■''■■, :■>:":-: '^Bë.'':j]_____f ________________■ 9_____B

______________ _________ _______H_H_______.l_HS___H____i :i SS " ____■_________i______________f HSïÜi 'f '■ yWi

____Hni 1 ___ ___ '■m1liKt J | | L9J %J L"_l I %I"_T^ I _____L_^R ï^_ " ICI^H I I jVjfl^^^^W^^^Tffffi^^^^W^H^^^W»*jn^^T*W_iï_-^_^f^___H^___r [i____^fm_ ; ' 'Onderstaande bedrijven werkten mee aan de nieuwbouw van:
Automobielbedrijf Creusen b.v.

Parallelweg 34 Heerlen, 6411 ND, tel. 045-742121 j-

INDUSTRIEBOUW
~=~ — ___ nv

HEIKANTSTRAA T 19 ÊËÊ-ÈHF'È
3578MEEUWEN 011/63.41.24 ÜtlVi^i»flfW

De gehele elektrische installatie +
armaturen werden geleverd en

geïnstalleerd door:

@ah.crottelecfcro technisch buro

Julianastraat 28, Bocholtz, tel. 045-441918. , J

weva b-v. indecra;er2;. . heerlenautomaterialen 045.719533

alles voor uw auto
045-719533

*

Proficiat en veel succes
■ UMI Ml _______________________ mi |i||l|i|i|||

Spoorsingel 50 Heerlen TeL 045-724i4%
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Krachtproef
voor tennis
in Limburg
HEERLEN - Voor het Limburgse
tennis zal de competitie die over
enkele dagen begint, heel belang-
rijk worden. Limburg heeft na een
aantal jaren van hoogconjunctuur -
het aantal promovendi stak jaarlijks
positief af tegen het aantal degra-
danten - een mindere periode door-
gemaakt. Waren twee jaar geleden
nog twee teams vertegenwoordigd
in de hoofdklasse en twee teams in-
de eerste klasse; voor komende
jaargang is dat aantal Limburgse
tennisambassadeurs gehalveerd.
De competitiecombinatie GTR/NIP
komt uit in de hoofdklasse en SLTC
levert strijd in de eerste klasse.

Anique Snijders is het
grootste tennistalent dat
Limburg rijk is. Tot voorkort
speelde de Geleense in de
competitie voor GTR-NIP, de
combinatieploeg uit
Roermond en Geleen. Lex
Veenma, trainer van GTR,
bracht haar de eerste
beginselen van de
tennissport bij. De
samenwerking hield liefst vijf
jaarstand. Gedurende het
komende tennisseizoën
komt de slankeLimburgse,
die met haar speelstijl aan
Marcella Mesker doet
denken, uit voor de
Eindhovense eersteklasser
Nashua Son. Bij die
vereniging zwaait de
bekende Henk van Hulst de
scepter. Anique Snijders kan
zowelmet de back- als
forehand goed uit de voeten
en heeft een voorkeur voor
de volley. De backhand slaat
ze tweehandig om de slag
meer kracht en accuratesse
mee te geven. Als
aanvallendspeelster gaatze
graag naar het net.

Het Sittardse SLTC mag zich in de
breedte de sterkste vereniging van
Limburg noemen. Van de zes twee-
de klasse-ploegen zijn er liefst twee
van SLTC afkomstig. Maar het
stempel van 'topclub' heeft ook een
keerzijde. Afgelopen winter onder-
ging de club een fikse aderlating.
Drie heren vertrokken, aan het ein-
de van competitie gevolgd door
Evelyne Dullens. De kersverse
voorzitter Piet Schoenmakers hier-
over: „We hebben Pascal Hos, Gijs
Verheijen en Coen Verberkt verlo-
ren, omdat we ze niet op voorhand
konden beloven wie in het eerste
en wie in het tweede en derde team
zou spelen. Voor hen was dat re-
den om bij clubs te gaan spelen,
waar wel bepaalde toezeggingen
konden worden gedaan".

tuurlijke aanleg voor het netspel.
Het is leuk om haar aan het werk te
zien. Ze is wat de kenners een 'na-
tural volleyer' noemen. Bovendien
staat ze net als een goalgetter
meestal op de goede plek om een
bal af te maken. Zoiets kun je niet
leren. Dat heb je of dat heb je niet".

De Sittardenaren hebben wel enige
versterking gekregen in Hans Peter
van Oirschot (Breda) en Lieve
Moors (Houthaelen). Wil het Lim-
burgse tennis op niveau blijven
spelen dan zal het eerste team zich
moeten handhaven. Schoenma-
kers: „Het eerste team zal het zeker
zwaar krijgen. Maar gezien de kwa-
liteit en de ervaring moet de ploeg
zich weten te handhaven. Voor het
tweede en in mindere mate het der-
de team zie ik kampioenskansen".

'Friemelen' noem ik dat," aldus de
frêle Geleense.

voor je over hebben. Samen probe-
ren we een oplossing te vinden om
de zwakke punten uit mijn spel te
halen".

Henk zal altijd iedere wedstrijd met
je bespreken en naast kritiek ook
best een keer lovende woorden

Daar kan haar trainer Henk vanr^lst, van de Nashua-tennisschoolin Valkenswaard, waar onder ande-[? de profs Menno Oosting, Paul
joggeren Paul Haarhuis hun bal-'etje slaan, over meepraten. „Haar
ambitie is groot. Ze is soms ook
overijverig, zo graag wil ze aan deoak. Aan de ene kant moet dat af-
geremd worden, aan de anderekant is het een goed teken. Wantnet is natuurlijk niet zo dat iedereen'Ot de profgroep van onze schoolkan toetrecten. Anique gaatvolgendiaar meedraaien, nadat ze haaratheneum-studie heeft afgerond.
r5"fefteen goede kans om het als
inh maken- Wat dat precies zalmnouden, moeten we afwachten".

wel eens zien hoever ik
'n het profcircuit kan ko-
men." Anique Snijders,
©en meisje dat weet watze wil.

een belofte die, zoals heter nu uitziet, een gouden
toekomst in het tennistegemoetkan gaan. Hoe-ver ze met haar capaci-
teiten zal reiken moet detijd nog leren. Ze is pas
zestien jaar jong. Deblonde speelster heeft in
[eder geval genoeg am-
bitie: „Na mijn studie ga'k het proberen. Ik wil

door hans straus
GELEEN - Talenten
moeten worden gekoes-
terd. Zeker in een land
als Nederland, waar de
topsporters niet aan debomen groeien. Anique
Snijders uit Geleen is

GTR/NIP

ken. „Het is moeilijk om bij de
A-toernooien aan de bak te ko-
men", aldus Anique Snijders.
„Daarvoor moet je geplaatst wor-
den of hopen op een 'wildcard' om
daarna als qualifier te mogen aan-
treden. Mijn hoop is weer gevestigd
op het Satellite DSM-toernooi (25
juni a.s.) waar ik als Limburgse mis-
schien een grotere kans heb op
zon 'wildcard'."

een oordeel vellen. Daar is het nu
nog te vroeg voor. Anique Snijders
heeft een goede 'touch' en de na-

„Met Anique moeten we nog geduld
hebben. Op haar negentiende is ze
qua tennis volgroeid. Dan kun je

De welhaast onvermijdelijke vraag
die elke ambitieuze, jonge tennis-
ster voorgelegd krijgt is: 'Wie is je
idool?' Daar geeft Anique Snijders
een weloverwogen en onverwacht
antwoord op. „Ik heb geen voor-
beeld of idool. Ik weet wel dat ik
McEnroe graag zie spelen, maar
een idool? Daar heb ik nooit zo over
nagedacht. Ik hou me meer met
mezelf bezig. Mijn studie vergt veel
van me en ik wil het in het tennis ver
schoppen. Daarmee ben ik druk ge-
noeg." Wie staat haar, van de mon-
diale toppers, dan het meest aan
als speelster? „Chris Evert", zegt ze
spontaan, „omdat ze een ijzerster-
ke mentaliteit heeft. En Martina Na-
vratilova vanwege haar aanvallend
spel." Bij de namen die ze noemt,
ontbreekt die van de nummer een,
Steffi Graf. Waarom? „Graf speelt
niet met gevoel, ze is wel goed,
okee. Maar ze tennist als een ro-
bot."

Voorbeeld

De competitiecombinatie GTR/NIP
heeft vorig jaareen behoorlijkeveer
moeten laten. Het tweede en derde
team spelen nu in de derde klasse,
iets dat zeker niet de bedoeling was
op het moment dat de samenwer-
king tussen de Geleense en Roer-
mondse club tot stand kwam. Het
eerste team van coach Geert
Quaedvlieg zal het dit jaar met
nieuwe dames moeten doen. Mara
Eijkenboom neemt aan de competi-
tie in Frankrijk deel, terwijl Japou
Savelkoul naar het Sittardse SLTC
is vertrokken en in een lagere klas-
se speelt. Nu zullen Ilse Leytens,
die van Brunssum de overstap
heeft gemaakt, en de Maastrichtse
studente Marinka Bartels de kleu-
ren verdedigen. Van het tweede
team wordt verwacht dat het een rol
van betekenis kan spelen in de
strijd om het kampioenschap. Voor
het derde team luidt het parool:
handhaven.

Houben, Jolanda Schreurs en Eve-
line Hamers zijn allen ouder. Maar
voor de absolute top is ze mis-
schien toch al te oud, of niet? Henk
van Hulst: „Als je ziet dat Jennifer
Capriati met dertien en Monica Se-
les met zestien jaar al aan de we-
reldtop staan, dan zou je kunnen
zeggen dat ze te oud is. Maar daar
staat tegenover dat de speelsters,
die in Amerika opgeleid worden
vroeg rijp zijn. Een Paul Haarhuis
verbetert zich op 'oudere' leeftijd
ook nog steeds. Dus het blijft toch
koffiedik kijken".

Om die 'tekortkomingen' te verhel-
pen reist Anique Snijders, met haar
moeder vier keer per week op en
neer naar Valkenswaard. Een opof-
fering die ma zich graag getroost.
„Ze heeft zelf de keuze gemaaktom
zover mogelijk te komen met haar
hobby, en mijn man en ik staan
achter haar. Om te kunnen sparren
met gelijkwaardige tegenstanders
zal ze naar een gerenommeerde
tennisschool moeten. De school
van Van Hulst in Valkenswaard is
volgens ons debeste, dus dat moet
dan maar."

Zwakke punten? „Mijn service en ti-
ming kunnen nog stukken beter.
Met timing bedoel ik het juiste mo-
ment om aan te vallen; naar het net
te gaan. Ik speel aanvallend, 'serve
and volley'. De spelstijl zoals John
McEnroe die hanteert en die ik zelf
ook het liefste zie. Maar dat houdt
natuurlijk risico in. Je kunt niet op
ieder gewenst moment van de wed-
strijd naar het net. Ook het variëren
van kort naar lang, door bijvoor-
beeld een volleystop, doe ik nog te
vaak op het verkeerde moment.

Onder de bekende tennissters in
Limburg is Anique Snijders de jong-
ste. Manon Beltgens, Caroline

Anique Snijders, geboren en geto-gen in Geleen, staat nog op de
arempel van haar grote tenniscar-
rière. Op dit moment staat ze 88ste
°P de Audi-ranglijst en speelt ze op
°-mveau. De vijf punten die ze
goorde dankt ze aan haar presta-'es op het DSM-toernooi verledenJaar. Daar bereikte ze als 'qualifier'ac eerste ronde, waarin ze door Ni-colette Rooymans (14e op de Audi-ranking en dus geplaatst) werd uit-geschakeld. Het DSM-toernooi isoverigens een van de weinige kan-sen voor B-speelsters om punten
dij elkaar te sprokkelen. Punten dienodig zijn om de A-status te berei-

Training
Voor een jeugdige speelster is veel
oefenen, trainen en spelen een
vanzelfsprekendheid. Over haar
trainer Henk van Hulst is ze zeer te
spreken. „Henk is heel belangrijk
voor me. In de twee jaar dat ik bij
hem train, ben ik flink vooruit ge-
gaan. Zowel mentaal als fysiek.

Meeste coaches zijn niet meer op een technische training gericht

Jan Hasenoot luidt de noodklok

Kimbria

Bij het tweede klasse-team Van
Home uit Weert zijn de verwachtin-
gen hoog gespannen. De ploeg wil
een gooi doen naar de titel. Compe-
titieleider Ophey: „Vorig jaar heb-
ben wij veel pech gehad, maar ons
toch weten te handhaven. Nu heb-
ben we ons kunnen versterken met
Peter Snippe en Marinka Jacobs.
Bovendien speelt Rene Doornen nu
bij ons. Met Hugo Janssen als eer-
ste heer moet het mogelijk zijn het
kampioenschap te pakken."

in contact met andere trainers en
spelers. Daarmee wisselde hij er-
varingen uit. „Op die manier blijf je
op de hoogte van de nieuwste ont-
wikkelingen in de tennissport. Deze
wil ik dan weer graag overdragen
op anderen, die daar profijt van
kunnen hebben".
Hasenoot is er alles aan gelegen
om het Limburgse tennis weer op
een hoger peil te brengen. „De
oude groep moet ik nu zo langza-
merhand loslaten. Speelsters als
Arlette Lochtman, Vera Bakker, Ja-
nou Savelkoul en Caroline Houben
zijn nu zover dat zij het voor een
groot deel zelf moeten kunnen. Af
en toe kunnen ze natuurlijk op mij
terugvallen. Echt veel heb ik ze niet
meer te leren, want ze zitten nage-
noeg aan hun top".

°'J de jongens blijkt net iets meer3'ent aanwezig. Ramon Lacroix,
gUud Boesten, Rogier Wassen,
!eng Schalken en Jeroen Snijders
Un op nationaal gebied verder ge-omen dan een eerste ronde bijen kampioenschap. Een duidelijk'aanwijsbare oorzaak voor de alge-'eie terugval is er niet, al meent

dat „de meeste trainers
'et meer op een technische trai-

te 9 9_fricht z'Jn' omdat dat met zes"tacht kinderen op een fase-trai-"in9 gewoon onmogelijk is".

Jeugdcategorie (t/m 18
jaar), is er geen enkel
Reisje meer dat aanslui-
ting heeft gevonden met
de nationale top. Bij de
Jeugd tot en met 16 jaar
Was bij het onlangs ver-
speelde nationaal kam-
pioenschap in Waterin-gen zelfs geen enkele
Limburgse speelster ge-
kwalificeerd.

Van onze medewerker
MAARTEN MARRES

pUTH-„Het is slecht ge-
steld met het Limburgsetennis". Tot deze con-fusie komt Jan Hase-poot, de afgelopen tienlaar aktief als trainer inde Limburgse tenniswe-reld. „Er is duidelijk een
9at ontstaan sinds LeoHeemskerk als districts-tennisleraar is opge-
stapt", luidt de uitge-
sproken mening van Ha-senoot. Hij heeft nieteens ongelijk. Want bui-
ten Anique Snijders, als
zestienjarige reeds uit-komend in de oudste

De jongenszijn al eerder onder zijn
vleugels vandaan. „Zij zijn een
zwerversbestaan van A-spelers
gaan leiden". Voor Hasenoot bete-
kent dit niet dat hij niets meer te
doen heeft. „Ik heb nu een groep
van zestien kinderen waarmee ik
me intensief bezig houd. Deze acht
jongensen acht meisjes zitten in de
leeftijdsgroep van 10 tot 13 jaar.
Met hun ouders heb ik goede af-
spraken gemaakt dat ze zeker vijf
jaarbij mij zullen blijven. Ik denk dat
in deze groep kinderen zitten, die
als alles normaal verloopt en de
ouders de ontwikkeling normaal la-
ten verlopen, straks een -woordje
aan de top meespreken. Limburg
heeft danweer ietsom mee voor de
dag te komen". In de zomermaan-
den gaat hij met deze groep en kin-
deren van zijn tennisvereniging
Brunssum, waar hij de hoofdtrainer
is, toernooien in Nederland en het
buitenland spelen om zijn pupillen
zo veel mogelijk wedstrijdervaring
op te laten doen.

Ook buiten onze provincie spelen
tal van Limburgse tennissers. Bij
Groenekan zijn onder meer Pascal
Hos, Monique Margaroii en Caroli-
ne Houben actief, in Warmond Pas-
ealle Druyts en bij Pellikaan Evely-
ne Dullens. Anderen, zoals Rob
van Oppen, Gijs Verheijen, Coen
Verberkt en Stephan Ehritt kozen
voor een lukratief avontuur in West-
Duitsland. Als deze Limburgse spe-
lers wel in onze provincie zouden
spelen, zou de positieve ommekeer
voor het Limburgse tennis eerder te
verwachten zijn dan nu het geval is.

In de derde klasse is dr dit jaareen
Limburgse nieuweling. Rulec com-
pleert het Limburgse quintet derde
klassers, dat verder bestaat uit
twee teams van GTR/NIP en twee
teams van Blerick. Competitieleid-
ster Han Westhoff heeft het volste
vertrouwen in het jeugdige Rulec-
team met Jeroen Snijders, Arthur
Mol, Frouke Joosten en Inge Slan-
gen. Handhaven staat voorop.
Bij Blerick ziet men de competitie-
strijd met een dosis optimisme te-
gemoet. Wim Meijer: „Na de twee
magere jaren moet het nu weer be-
ter gaan".

Van de Maastrichtse verenigingen
in de tweede klasse verwacht men
van Kimbria dat het dit jaar als mid-
denmoter zal meedraaien. Of Rea-
dy het zal bolwerken na het vertrek
van zijn topspelers, is zeer de
vraag. Bij Brunssum ziet men de
komende maanden ook enigszins
zorgelijk tegemoet.

de weinige Limburgse trainers die
professioneel met zijn vak bezig is.
„Op twee weken in december na
ben ik het hele jaar met mijn vak be-
zig. Ik geef mijn leerlingen ook
steeds het goede voorbeeld. Ik rook
niet, drink niet en heb zelfs nog
nooit een café van binnen gezien,
leder weekeinde ben ik wel op een
of ander toernooi present om een
van mijn kinderen te begeleiden.
Als het even kan, neem ik zelf ook
aan die toernooien deel".

Tijdens al zijn omzwervingen langs
de tennisbanen in binnen- en bui-

* tenland kwam Hasenoot veelvuldig

na verloop van tijd in zijn plaats de
ballen aan de leerlingen mocht aan-
geven", blikt Hasenoot achterom.

Hasenoot heeft niettemin veel van
De Mos geleerd. „Vooral de techni-
sche kneepjes. Ik ben een zeer
technisch trainer. Als je bij De Mos
bij wijze van spreken je tenen ver-
keerd in je schoenen had staan,
dan maakte hij daar nog een op-
merking over. In de tennissport is
zeker in de beginperiode de tech-
niek een heel belangrijke zaak".

Via deze opmerking komt Hasenoot
bij een oordeel over de tennistrai-

Jan Hasenoot begon als 8-jariqe tetennissen op het tennispark DeOude Eik in Wassenaar. Met zijn
capaciteiten lukte het hem om een
aantal jaren op de Nederlandse
A-lijst te prijken. „Als trainer werd je
als professional gezien. Je kon in
tegenstelling tot nu niet meer aan
toernooien meedoen. Ik werd daar-
om van de A-lijst afgevoerd. Tot
mijn 36-ste heb ik behalve wat toer-
nooien voor trainers geen wedstrij-
den meer kunnen spelen". Hase-
noot heeft zijn opleiding tot tenni-
strainer bij de legendarische Joop
de Mos in Noordwijk genoten. „Be-
gonnen als ballenjongen, totdat ik

Het is te hopen voor het Limburgs
tennis dat de voorspelling van Ha-
senoot zal uitkomen en er in Lim-
burg weer tennissers komen die
voorlopig bij de jeugd op een be-
hoorlijk niveau kunnen meedraai-
en.

ners in het algemeen terecht. „Er
zijn ontzettend veel trainers in Lim-
burg die van het CIOS afkomstig
zijn", zegt Hasenoot. „Zelf hebben
ze het niveau van een C-l-, C-ll-
speler. Ze kunnen amper een be-
hoorlijke bal slaan. Ze hebben zelfs
nooit getoond over enige balvaar-
digheid te beschikken. Bij hen gaat
het alleen maar om het maken van
uurtjes. Ik begrijp niet hoe zij met
hun vak bezig zijn. Bij toernooien
zie je ze helemaal niet. Ze werken
wel met getalenteerde jeugd en
moeten die ook begeleiden", luidt
zijn kritiek.
Hasenoot noemt zichzelf een van

"Anique Snijders aan het net, concentratieen gevoelvoor de volley. Foto: peter roozen

" Trainer Jan
Hasenoot heeft
veel kritiek op
zijn collega's.
„De meeste
trainers kunnen
zelf niet eens een
behoorlijke bal
slaan".

Foto:
FRANS
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van onze tennismedewerker

Anique Snijders: ’Steffi Graf speelt als een robot’

Op gevoel naar het net
tennisbijlage ’90Limburgs dagblad



06-lijnen

Trio-bisex box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw-relaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 et. p/m)

Nieuw!
De Afspreekbox

meiden versieren
06-320.330.77 - 50 et p/m

Maak snel nieuwe
Vriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 et p/m

"Stilstaan"
Die grote man weet precies
waar die knul'in dat slipje

naar verlangt.
06-320.323.86 - 50 et p/m
Ina bezoekt een leuk paar.
Plots gaat de deur op slot,
en ze ontkleden elkaar...
06-320.323.84

50 et p/m
Een jonge onbevangen knul
ontdekt het met 2 mannen

gelijk. Zijn eerste

homo-avontuur
06-320.329.22 (50 et. p/m)

"Nee toch..?"
Een dame komt voor

Lifesex
met haar man, en ziet dan
de knul die ook meedoet.
06-320.321.32 - 50 et p/m
Inez ontdekt hoe SM. haar
alles laat vergeten. De sen-

satie komt als ze
sidderend
gehoorzaamt...

06-320.329.23 (50 et. p/m)
Heb je zin in sex?

De Erotische
Partnerlijn

06-320.325.80 - 50 et p/m
Stiekem meegenieten met

Hete meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m

Mevrouw eist dat het meisje
zwarte nylons en

jarretels
draagt, verder niets. "En zo

serveer je de thee".
06-320.329.25 (50 et. p/m)
Ze ontmoeten elkaar voor

lifesex
Ze had een kleur van opwin-
dingtoen hij zich ontkleedde
06-320.326.71 (50 et. p/m)
2 Sportieve slanke meiden

kwamen voor lifesex. "Wat?
Toch niet

lesbisch?" Ja...
waanzinnig.

06-320.330.52 (50 et. p/m)
Ze weet hoe hij is. Toch gaat

die mooie vrouw naar die
knul met die

S.M.-zolder....
06-320.330.51 (50 et. p/m)
Lifeact. Als een knappe da-
me 2 ruwe knullen hun zin

doet,
protesteert

ze eerst, maar dan...
06-320.330.09 (50 et. p/m)

Marion deWilde
belt zomaar mannen en lokt

ze uit.
06-320.326.21 ca.so ct.p.m.

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar..
06-320.326.69 ca.so ct.p.m.

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers....
06-320.327.34 ca.so ct.p.m.

Als ze 35
geworden zijn barsten

ze pas echt los..
06-320.327.35 ca.so ct.p.m.

Hete meisjes
fantaseren speciaal

voor jou...
06-320.327.69 ca.soct.p.m.

vreemdgaander
vertellen alles aan

Anja, luister....
06-320.322.08 ca.so ct.p.m.

Tele-sex
op zn heet, heter, heetst....
06-320.322.07..ca 50 c/m

Anoniem
Marcel en André en iedere

gay doet mee...
06-320.320.21 ca.so ct.p.m.

Gay-Escort
hot Gay info. Call-boys

openen hun mond
06-320.323.04...50 c/m

Mr. Martin
Gay-tele SM, dans
naar zijn pijpen...

06-320.323.05 ca.so ct.p.m.

Gay-Phone i
hot, Gay stories zoals ze

horen te zijn...
06-320.322.06....50 c/m

Avonturen
tijdens het werk

06-320.328.69 ca.so ct.p.m.
Sado-Maso 50 et p/m

06-320.323.94
Bel je eigen

Provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m

Sexpartybox 50 et p/m
06-320.326.55 ,

Contactburo
Geleen

Bern. in privé-adr. op nivo,
met nieuwe adressen. Tel.

04490-48768.

045-326191
Escortservice. All-in.

Nieuw!! Ook zaterdag.
Noenda

Met assistentes, SM en
slavin 04492-5605.

Brigitte
Privé 045-254598.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.

’ 50,- all-in
Katja, Stella en Monique

Tel. 045-423608.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Privé Cherry
Ma.di.wo. van 10-19 u. Do.-
vrij. 10-22 u. 045-462805.

Diana escort
tel 045-320323

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

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

440. is
meegedekt, effectieve

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

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

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

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2%per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

?"es °Phe, taatt>iina 7

/ <oa
fir^oJ

Vrouwen
iedere opdracht

wordt uitgevoerd
06-320.329.69 ca.so ct.p.m.

.'Grieks!
Marcha 50 et/min. 06-

-320.325.55

Amanda privé
Géén bandjes, echte live!

Voor jou alleen 06-
-320.332.90

Voor alles in. 0,50 p.m.

Sabbelbox 50 et p/m
06-320.331.69—~- t mams

Kontakten/Klubs

Privéhuis Michelle
Geen woorden maar daden.

Nieuw: Elke
045-228481/045-229680

Wip Wap Wop
met de meisjesvan de

Riversideclub
in galop

E9afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak. 100 mtr.
voorbij Camping de Maasterp. Open van maand t/m vrijd.

van 14.00 tot 02.00 uur. Tel. 04755-1854.
Eindelijk zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-in prijs.
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes(18-24) o.a.

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze tempera-
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan onze

knusse bar. Paar uren vrij?Kom gewoon langs en proef de
de sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen. films, ook

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelderen slavin.
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

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

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Gezellige en sexy meisjes
ontvangen u in pikante

lingerie

Privé
Yvonne

Weer nieuwe tijd. ma t/m zat.
11-23 u. zond. 15-24 u.
045-425100 kerkrade.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u.

Tel. 04490-74393.

Voor 'n verrassing op uw
party. Info bij

Buro Elvira
ook voor 'n privé-adres

dame aanw. 045-419384.

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen
bij bem. Buro Venus. Inschr.

dames. 043-257229.

Club 2000
kan nog enkele meisjes

plaatsen. Zeer hoge verd.
Bel voor info: 04490-42315.

Gezellige bar
in Vaesrade, open vanaf
13.00 uur. Hommert 24.

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 bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur
Privé, 2 meisjes

045-460063
i

Standsverschil
kmiweer.

jf % ywiijfl ltffl!i____feik_^lfc______ v^_é____#_/

'^_Ü^______-H ~J 'Sjfer :9R^B 9__ï

HiH HiilliW.^S___|l^" .# j| pieï v^ i_L^_-il^ p_a_fra__H___lMH_HHlMra fr

De nieuweRover 200.Klaar voorhproefiit
JL [pr Natuurlijk is het prettig om te weten dat de nieuwe Rover 200 is voorzien van 'n revolutionaire 1,4 liter

JÊ p! of 1,6 liter 16 kleppen lichtmetalen K-motor. Natuurlijk is het prettig om te weten dat de nieuwe Rover 200

Jm lISP- standaard een zeer compleet en luxe interieurheeft met o.a. wortelnotehout (en met lederen bekleding als

A "%l optie). Maar, is het niet veel leukerom te weten dat alleen de bijbehorende sleutelhanger al genoeg is om te

tonen datu toch uitanderhout gesnedenbent dan uwburen, simpelweg omdat het een Rover is? Standsverschil kan dus

/TZo\ZCirae£fß rÜU&yy~ IA/e&rka>rak£&r7 weer. Hij staat bij ons klaar voor een proefrit. 27/95'"
Standaard uitgerust met o.a._ 5 versnellingsbak, centrale deurvergrendeling, in hoogte verstelbaar stuur,getint glas met schaduwband,neerklapbare achterbank, 1
toerenteller en 4 luidsprekers. Prijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Leaseprijs v.a. f1.79- per maand, excl. BTW (bij 48 maanden en 20.000 km/jaar). !

BEEK: BVAutobedrijfSpronken-Beckers, SITTARD: HaveAutomobielbedrijf,
Pr. Mauritslaan 97, Tel. 04490-75945 industriestraat 31,Te1. 04490-15195
HEERLEN:AutobedrijfBalt BV, SUSTEREN: Firma Moorthaemer,
Kasteellaan 1,Tel. 045-7215 41 Rijksweg Noord 16, Tel. 04499 -15 49

: -

Het leven begint bij Forty.
Veertig jaar geleden bouwde Saab zijn eerste auto, de lichtmetalen velgen en een sportieve, maar decente Heerlen, AutomobielbedrijfKompier-Heerlen b.v., Akerstraat 150, Saab goo vanaff. 53150,-, Saab gooi-16'Forty'f. 5g.250,-. S*"1
aërodynamische, veilige Saab 92, die een echte classic zou striping. 045-717-155. /Maastricht, AutomobielbedrijfKompier-Maastricht goooivanaff. 69.550,- (prijzen mcl.BTW). U least deSaab 'Forty
worden. De Saab 99, 900 en 9000 verfijnden het Deze unieke Saab 'Forty' is alleen ditjaarleverbaar- en b.v., Galjoenweg 45, 043-632547. Sittard, Automobielbedrijf voorf. 1.526,-(op basis van 48 maanden, 20.000 km perjaar,&c
oorspronkelijkekoncept. Heel markant is dit bij de Saab exclusief in Le Mans Blue metallic. De prijs, slechts Hagmannsb.v.,Pres. Kennedysingel 6, 044.90-13952. BTW). Voor meerinformatie: SaabLease, telefoon 076-793222.
900 kombi-coupé. Als cadeau voor onze 40ste verjaardag f. 2.000,-boven dievan de standaardSaab 9ooi-i6, leverteen
kozen wij dan ook dit model. voordeel op van zon f. 10.000,-. U ziet, het is onze

De Saab 900 'Forty' is een limited édition van de Saab verjaardag, maar het cadeau is voor u. Zullen we hetsamen

9ooi-i6 3-deurs met meer dan f. 12.000,- aan extra's: eens uitpakken? U bent van harte welkom op defeestelijke r»

elektrisch schuifdak, elektrische .ramen en spiegels, presentatievan de'Forty'op 6,7 en 9 april bij de Saab-dealer _M__^vT_____tffl__. t___^y|&__V__^ m,_%
j-spaaks sportstuurwiel, spoilerset, stabilisatorstangen, in uw omgeving. i______ii_P_____ fc^^___________QS^ Sllpï|_pV

' First in sajttyj'
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Prijzengeld aller tijden (in doiuus)

MANNEN
1. Ivan Lendl (1979-1989) 15. 626. 336
2. J. McEnroe (1978-1989) 10. 887. 456
3. J. Connors (1972-1989) 8. 054. 670
4. Mats Wilander (1980-1989) 7. 123. 221
5. Stefan Edberg (1982-1989) 6. 631. 795
6. Boris Becker (1983-1989) 6. 572. 705
7. Guillero Vilas (1972-1987) 4. 838. 990
8. Björn Borg (1973-1984) 3. 607. 206
9. TomasSmid (1976.1989) 3. 577. 835
10. Andres Gomez (1979-1989) 3. 086. 072

VROUWEN
1. Navratilova (1973-1989) 15. 343. 813
2. Chris Evert (1971-1989) 8.896.195
3. Steffi Graf (1982-1989) 5.251.345
4. PamShriver(l979-1989) 4.272.521
5. Hana Mandlikova (1979-1989) 3.291.186
6. HelenaSukova(l9B3-1989) 2.910.382
7. Wendy Tumbull (1972-1989) 2.748.624
8. Gabriela Sabatini (1985-1989) 2.680.646
9. ZinaGarrison (1982-1989) 2.208.650

10. BillieJean King (1968-1984) 1.965.787

MANNEN
1. Paul Haarhuis 884.62
2. Mark Koevermans 770.83
3. Torn Nijssen 681.82
4. Michiel Schapers 681.82
5. Christiaan Feenstra 445.33
6. Jacco Eltingh 425.00
7. Hendrik Jan Davids 391.67
8. MennoOosting 380.00
9. Sander Groen 354.37

10. TomKempers 351.33
11. Richard Krajicek 345.63
12. Paul Dogger 334.29
13. Jan Willem Lodder 308.67
14. Jan Siemerink 285.33
15. Ralph Kok 284.29
16. JohanVekemans 283.08
17. FreddieSauer 280.00
18. Glen Schaap 260.00
19. ArmandCusters 250.00
20. Vincentvan Gelderen 239.38
21. Huub van Boeckel 230.00
22. Jacco van Duyn 215.00
23. FernonWibier 185.33
24. Tjerk Bogtstra 169.17
25. Mark van Eekeren 155.63
70. Stefan Koch 35.00
81. Stephan Ehritt 22.38
83. EricWilborts 20.00
90. Pieter Klinkers 16.25

100. TheoHoek 12.50
106. Gijs Verheijen 11.25
109. Pascal Hos 10.62
110. BartTheelen 10.62
113. Hugo Janssen 10.00
114. Rob van Oppen 10.00
119. PatrickDerksen 8.13
142. Hans Peter van Oirschot 3.75

VROUWEN
1. Manon Bollegraf 981.82
2. Nicole Jagerman 900.00
3. Brenda Schultz 727.27
4. Hellas ter Riet 620.00
5. Judith Warringa 487.78
6. Carin Bakkum 487.50
7. Simone Schilder 454.55
8. Karin Moos 450.00
9. Caroline Vis 419.23

10. Mara Eijkenboom 400.00
11. Titia Wilmink 354.29
12. Marianne van der Torre 350.00
13. Heleen van de Berg 340.00
14. Nicolette Rooymans 340.00
15. HesterWitvoet 330.00
16. Esmir Hoogendoorn 327.27
17. Gaby Coorengel 303.33
18. Sandra Begijn 300.00
19. Nathalie Vandierendonck 294.17
20. Miriam Oremans 292.00
21. Ingelise Driehuis 260.00
22. Amy van Buuren 250.00
23. Susan Gadroen 250 00
24. Jacqueline van Wijk 250.00
25. Marlies Reinders 238.18
27. Pasealle Druyts 199.09
33. Evelyne Dullens 154.00
53. Marinka Bartels 47.50
58. Caroline Houben 33.33
62. Jolanda Schreurs 25.00
88. Manon Beltgens 5.00

Janou Savelkoul 5.00
Anique Snijders 5.00
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AUDI ranglijst Eeuwige matchrecord lijst sinds 1968
Naam winst verlies 7. Hana Mandlikova 559 188

_.. _ 8. PamShriver 529 180
1. Chris Evert 1304 146 g Rosie Casals 528 279
2. Martina Navratilova 1211 166 10 Virginia Ruzici 490 279
3. Virginia Wade 839 329 15 steffi Graf 374 56
4. Billie JeanKing 695 155 2 2 TracyAustin 337 71
5. Evonne Gollagong 695 158 2 6 Gabriela Sabatini 305 90V6. Wendy Turnbull 577 318 39 Andrea Jaeger 260 85

Nederlandse A-toernooien
datum toernooi sterren: heren dames

09-04 15-04 Unicum Leiden 2 2
31-05 03-06 Emmen 4 4
04-06 10-06 Popeye G.S. Amsterdam 4 4
18-06 24-06 Schelde Vlissingen 4 4

Gooiland Hilversum 3
ALTA Amersfoort 2 2

25-06 01-07 Satellite DSM Geleen 4
Iduna Utrecht 2 1
Festina Amsterdam 1 1

02-07 08-07 Satellite Scheveningen
Groenendaal Heemstede 3
Bilthoven 2 2
Ready Harlingen 1 1

09-07 15-07 Satellite Beekhuizen Velp
B en O toernooi Hoorn 4 4
Beekhuizen Velp 3
Shot Zeist i 2 2
Spieringshoek 1 1

16-07 22-07 Masters Satellite Amersfoort
Den Helder 4 3
Sphaerinda Utrecht 2 2
Pijnacker 1 1

23-07 29-07 Roomburg Leiden 4 4
Rhijenhof Wateringen 3 2
Rapiditas Nijmegen 2 3
Hoogerheide Hilversum 1

30-07 05-08 Nationale Kampioenschappen Son
Badgastent. Domburg 3 3

06-08 12-08 Dijkzicht Volendam 4 3
13-08 19-08 Bregman 2 2
20-08 26-08 Thor RW Den Haag 4 4

Ramele Raalte 1 1
27-08 02-09 Boerenhofstee Wilp 4

Zuiderpark Rotterdam 3 1
03-09 09-09 Barendrecht 3

Jeugdtoernooien 1990
datum toernooi
29-06 01-07 kwalificatie Copa del Sol en Europa Cup
02-07 08-07 Intern. Jeugdkampioenschappen Nederland Castricum
04-07 06-07 kwalificatie Galea Cup
06-07 08-07 finales Copa del Sol en Europa Cup
16-07 21-07 Europese Jeugdkampioenschappen t/m 14 jaar USSR
22-07 29-07 Europese Jeugdkampioenschappen t/m 18 jaar
07-08 10-08 Ned. Jeugdkampioenschappen t/m 16 jaar Brunssum
09-08 12-08 Ned. Jeugdkampioenschappen t/m 12 jaar Maastricht
14-08 17-08 Ned.Jeugdkampioenschappen t/m 18 jaar Grubbenvorst
15-08 18-08 Ned. Jeugdkampioenschappen t/m 14 jaar Venlo
15-09 16-09 World Youth Cup 1990Rotterdam

ATP-Tour toernooien
datum toernooi plaats prijzengeld
09-04 15-04 Suntory Japan Tokio 1.000.000

Trofeo Conde de Godo Barcelona 500.000
16-04 22-04 National TVClassic. Kaapstad 277.500

Nice Open Nice 260.000
China Open Peking 175.000

23-04 29-04 Volvo Monte Carlo Monte Carlo 1.000.000
KAL Cup Korea Seoul 165.000

30-04 06-05 Marlboro Open Madrid 310.000
BMW Open München 264.000._, Epson Singapore Singapore 250.000u '-05 13-05 Open Westduitse Hamburg 1.000.000

~ . US Men's Clay Court Charleston 230.000
'4-05 20-05 Campionata Intern. Rome 1.120.000

~ Yugoslav Open Umlag 175.000
■il-05 27-05 Peugeot ATP World Düsseldorf 1.500.000„„ Intern, di Tennis Bologna 260.000<S-05 10-06 Roland Garros Parijs
11-06 17-06 Stella Artois Grass London 500.000

Continental Grass Rosmalen 250.000, Torneo International Florence 250.000'»-06 24-06 Int. Champ. Puglia Bari 250.000
Bristol Trophy Bristol 175.000

„ Northern Cup Manchester 200.000
«-06 08-07 Wimbledon Londen
"9-07 15-07 Open Zwitserse kamp. Gstaad 250.000
1C Hall of Fame Champ. Newport 175.000'b-07 22-07 Mercedes Cup Stuttgart 1.000.000
5, Sovran DC Nat. Bank Washington 550.000«-07 29.07 Players Ltd Int. Toronto 1.200.000

~ Open Nederlandse Hilversum 245.000JU-07 05-08 Open Oostenrijkse Kitzbühel 350.000
Volvo Tennis Los Angeles 250.000. Open Zweedse Bastad 250.000

w-08 12-08 Thriftway ATP Champ. Cincinati 1.300.000~ Open Tsjechische Praag 176.000'J-08 19-08 Men's Hard Court Indianapolis 1.000.000*U-08 26-08 Hamlet Challenge Cup Commach 250.000
Camp. Internationali St.Vincent 250.000. OTB Tennis Open Schenectedy 150.000

09-09 Flushing Meadows New Vork
10-09 16-09 GP Passing Shot Bordeaux 300.000„, „ Barclay Open Genève 250.000£1-09 23-09 Davis Cup

<=4-09 30-09 Swiss Indoor Basel 500.000
Championsh. Sicilië Palermo 350.000. Queensland Open Brisbane 200.000ui -10 07-10 Indoor Australië Sydney 1.000.000
GP Toulouse Toulouse 300.000
Griekse kamp., Athene 150.00008-10 14-10 Seiko Super Tennis Tokio 1.000.000
Frankfurt Cup Frankfurt 300.000. Riklis Israël Tennis Tel Aviv 150.000'5-10 21-10 CA. Tennis Trophy Wenen 250.000
Altech Superfax Open Johannesburg 250 000

o, ,„ GPLyon Lyon 500^000«-10 28-10 Stockholm Open Stockholm 1.100000
3Q _„ Ford Cup Sao Paulo 150.000«-10 04-11 Parijs-open Bercy Parijs 2 000 000
nc. Open Argentijnse Buenos Aires 150000ua-11 11-11 Benson and Hedges London 500 000Kremlin Cup Moskou 300 000,9l<

CitabankOpen Itaparica 250.000
o ] 18_11 ATP enkelfinales München 2 000.0001311 25-11 ATP dubbelfinales,n ,, Masters Grand Siam CircuitJO-11 02-12 Davis Cup-finale

Int. damestoernooikalender
02-04 08-04 Circel Magazine Cup Hilton Head 500.000
n. Tapei Intern. Tapei 75.000
"9-04 15-04 Bausch Lomb Amelia Island 350.000
._ „„ Suntory Japan Open Tokio 75.00016-04 22-04 Eckerd Open Tampa 225.000
ot r\A - Maleisië Open Kuala Lumpar 150.000
«-U4 29-04 Spaanse kamp. Barcelona 150.000,-.. „ Singapore Open Singapore 75.00030-04 06-05 CitizenCup Hamburg 350.000
n, „,. „ Coppa Mantegazza Tarato 75.000
07-05 12-05 itaüan Open Rome 500.000
16-05 20-05 Lufthansa Cup Berlijn 500.000
*l-05 27-05 European Open Genève 150.000__

a Intern. Straatsburg Straatsburg 150.000
«-05 10-06 Roland Garros Parijsn-06 17-06 The Dow Classic Birmingham 150.000. Villach kamp. Villach 75.00018-06 24-06 Pilkington Glass Eastbourne 350.000
«-06 08-07 Wimbledon Londen

09-07 15-07 Volvo Ladys Bastad 75.00016-07 22-07 New Port ■ New Port 225.000
3n Vitosha de New Otan Sofia 75.000
u-07 05-08 Canadian Open Montreal 500.000ud-08 12-08 American Classic San Diego 225.000

una ___ Virginia Slims Alberquerque 150.000
?n or ol'a! Virginia Slims Los Angeles 350.000<:u-UB <_b-08 United Yerseybank Mahwah 225.000
27 nn no no 2TB_°pc._ Schenectody 75.000ü, ~\\ 09 Flushing Meadows New Vork10-09 16-09 WDC Tokio 150000Athens Open Athene 75.000
ivnnoo„_,

Virginia Slim Phoenix 150.0001/-09 23-09 ClarinsOpen Parijs 100 000
m ,„ - AustnaOpen Kitzbühel 100.000
cYr'„ Moscow Moskou 100.000
,°"]o 14-10 European Indoors Zürich 350 000ia-10 21-10 Porsche Tenniscup Fliderstadt 350.000
99.,.- Honda Classic San Juan 100.000«-10 28-10 Midland Group Brighton 350.000

Virginia Slims Dallas 350 000
n- Virginia Slims Auckland 350000uo-11 11-11 Virginia Slims Worchester 350.000.. Virginia Slims Indianapolis 150000I^-11 18-11 Masters New Vork New Vork 3.000.000

ATP-ranglïjSt per 25 maart 1990

1. Ivan Lendl (Tsj) 3377 pnt
2. Andre Agassi (USA) 2782
3. Boris Becker (WDI) 2776
4. Stefan Edberg (Zwe) 1825
5. Brad Gilbert (USA) 1476
6. John McEnroe (USA) 1359
7. AaronKrickstein (USA) 1325
8. MichaelChang (USA) 1237
9. Jay Berger (USA) 1216

10. Tim Mayotte (USA) 1164
11. MatsWilander (Zwe) 1075
12. Yannick Noah (Fra) 1037
13. Martin Jaite(Arg) 1031
14. Alberto Mancini (Arg) 1024
15. Andres Gomez (Ecu) 1002
16. Carl Uwe Steeb (WDI) 001
17. Jim Courier (USA) 872
18. Emilio Sanchez(Spa) 860
19. Pete Sampras (USA) 858
20. Andrei Chesnokov (Sov) 818
21. Horst Skoff(Oos) 797
22. Magnus Gustafsson (Zwe) 753
23. Thomas Muster (Oos) 701
24. JimmyConnors (USA) 698
25. Jonas Svensson (Zwe) 681
26. Molislov Mecir (Tsj) 677
27. Kevin Curren (USA) 645
28. PetrKorda (Tsj) 645
29. Jaime Yzaga (Per) 620
30. Sergi Bruguera (Spa) 618
31. Wally Masur(Aus) 610
32. Perez-Roldan (Arg) 597
33. Christo van Rensburg (ZAf) 569
34. Paolo Cane (Ita) 561
35. Jim Grabb (USA) 552
36. David Wheaton (USA) 550
37. Ronald Agenor(Hai) 539
38. Richey Reneberg (USA) 539

39. Boran Ivanisevic (Joeg) 533
40. Goran Prpic (Joeg) 521
41. Jordi Arrese(Spa) 500
42. JanGunnarsson (Zwe) 493
43. Scott Davis (USA) 480
44. JavierSanchez (Spa) 467
45. Marcello Filippini (Uru) 466
46. JeanFleurian (Fra) 456
47. Jacob Hlasek (Zwi) 452
48. Luiz Mattar (Arg) 444
49. Todd Witsken (USA) 436
50. Paul Annacone (USA) 430
52. Paul Haarhuis 422
83. Mark Koevermans 288

106. Michiel Schapers 249
110. Torn Nijssen 235
209. Menno Oosting 106
269. Hendrik Jan Davids 74
290. TornKernpers 66
303. Ralph Kok 61
314. Jacco Eltingh 58
362. Sander Groen 44
366. Johan Vekemans 44
367. Jan Siemerink 43
392. Richard Krajicek 39
398. Christian Feenstra 37
417. Paul Dogger 34
506. FernonWibier 21
542. Armand Custers 17
587. Jan Willem Lodder 14
589. Jacco van Duyn 14
729. Tjerk Bogtstra 7
729. Glen Schaap 7
754. Joost Winnink 7
766. Arjan van der Zande 6
924. Vincent vanGelderen 3
924. Roger Warmenhoven 3
998. Jorn Dankaart 2
998. Marc van Eekeren 2

Virginia Slims Ranking Pes maan 990

Competitie
Programma 8 april 1990

HOOFDKLASSE
afd. 1
GTR/NIP 1 - Zandvoort 1
DetecGoldStar 2 - Zutphen 1
Leimonias 2 - Thor RW 1
Pellikaan Tennis 1 - Hilversum 1

EERSTE KLASSE
afd. 2
Animo 1 - Joy Mozaiek 1
Racketeers 1 - ELTV 3
Popeye GS 2 - Shot 1
SLTC 1 - Metselaars 2

TWEEDE KLASSE
afd. 6
Markendaal 1 - Leimonias 3
SLTC 3 - Zutphen 2
Bastion Baselaar 1 - de Munnik 1
Oud Beyerland 1 - Volley 2
afd. 7
Ready 1 - Victoria 2
Holy 1 - SLTC 2
Vredenburch 1 - Pellikaan T
Aeolus Oledo 1 - Falcones 1
afd. 8
Frisselstein 2 - Brunssum 1
Leimonias 4 - van Home 1
Kimbria 1 - CCTV 1
Pellikaan Tennis 2-B Baselaar 2

DERDE KLASSE
afd 11
de Mast 1 - Blerick 2
GTR/NIP 2 - BLTV 1
Doornakkers 1 - Cash 1
CCTV 2 - Bergen op Zoom 1
afd. 12
Volley 3 - GTR/NIP 3
Blerick 1 - Uden 1
Ede 3 - BTCI 2
de Helze 1 - Tilburg 2
afd. 13
Helios (Oss) 1 - Rapid (Hii) 2
Gendt 1 - Rulec 1
Frisselstein 3 - Nijmegen Quick 2
Doetinchem 1 -Duno 1

VIERDE KLASSE
afd. 22
Rapiditas 4 - Venlo 1
Berlicum 1 - Grootven 1
Nijmegen Quick 4 - Thes 1
Eeckenrode 1 -Thos 1
afd. 23
ELTV 6 - Merletten 1
Venlo 2 - Ready 4
Packador 1 - Ray Prickers 1
TOS-B 1 - Eresloch 1
afd. 24
Thos 2 - Ray Prickers 2
Oranje Nassau 1 - Bom 1
GTR 1 - Hom 1
Ready 3 - Brunssum 2
afd. 25
SLTC 4 - Ready 2

De grote winnaars sinds 1974
Australië Parijs Wimbledon US-Open Masters Grand-Prix ATP

.lli Connors Borg Connors Connors Vilas Vilas Connors
1976 Newcombe Borg Ashe Orantes NasLe Vilas cZZs
1977 Edmandson Panetta Borg Connors Orantes Ramirez Connors
1978 rannfr, «"

aS nOrQ VilaC Conn°rs Vilas Connors
1979 Gerulaitis Borg Borg Connors McEnroe Connors Connors
1980 w' aS £org " £org McEnroe Borg McEnroe Borg
1981 tv. Sorg P.0r,g. McEnroe Borg McEnroe Borg
1982 leat ~?,rQ __ McEnroe McEnroe Lendl Lendl McEnroe
1983 « t Wilander Connors Connors Lenl Connors McEnroe
1984 i«n .. Noah McEnroe Connors McEnroe McEnroe McEnroe
1985 an êr Lendl McEnroe McEnroe McEnroe McEnroe McEnroe
198R Wilander Wilander Becker Lendl Lendl Lendl Lendl
1987 Ihk 9 Lendl Becker Lendl Lendl Lendl Lendl
1988 va?, 'S Lendl Cash Lendl Lendl Lendl Lendl
1989 Wilander Wilander Edberg Wilander Becker Wilander WilanderLendl Chang Becker Becker Edberg Lendl Lendl

Nieuwenhagen 1 - U. over Worms
1
GTR 2 - Volharding 1

VIJFDE KLASSE
afd. 42
Son 4 - Best 2
Fellenoord 1 - de Helze 3
Wettenseind 1 - 't Root 2
Falcones 4 - Lichtenberg 1
afd. 44
Packador 2 - Veldhoven 2
Volley 8 - St Tunnis 1
Shaile 4 - Maasbree 1
Skinlo 1 - Bladel 1
afd. 45
Volharding 2 - Elsloo 1
Ready 5 - Brunssum 3
Eijsden 1 -Kimbria 2
Keerweide 1— BRZ 1
afd. 46
Nieuwenhagen 2 - O. Nassau 2
NIP 1 - SLTC 5
Blerick 4 - Übach over Worms 2
Kimbria 3 - Bunde 1
afd. 47
ATIVU 1 - Nederweert 1
Rulec 2 - GTR 3
BRZ 2 - Kerkrade 2
Simpelveld 1 - Kimbria 4
afd. 48
van Home 2 - Reubenberg
Venray - 't Root 3
Blerick 3 - Tegelen 1
Maasniel 1 - Top§pin 1

HERENCOMPETITIE

EERSTE KLASSE
afd. 1
Boemerang 1 - Frisselstein 1
Loon op Zand 1 - Nieuwenhagen 1
ATC 1 - Pettelaer 1
Dash 35 1 - Drachten 1
afd. 2
Rhoon 1 - Warande 1
Manege 1 - Ready
Duno 1 - Phoenix 1
Thor RW 1 - Dijkzicht 1

TWEEDE KLASSE
afd. 1
Reijersbos 1 - Venlo 1
Tean 1 - Stobblek 1
Unicum 1 - ALTA 1
Frisselstein 2 -Topio 1
afd. 2
Oudenbosch 1 - Groenekan 1
Krimpen 1 -Tesqua 1
Helden 1 - Skinlo 1
BRZ 1 - Hartel 1
afd. 3
Twiske 1 - Ijsselweide 1
Boskoop 1 - Coevorden 1
Gennep 1 - Prinsejagt 1
Hertenkamp 1 - Ludica 1
afd. 4
Rozenburg 1 - Overwaarde 1
Warande 2 - Presikhaaf 1
Bernisse 1 - Halfweg 1
Ray Prickers 1 - Wolfsbosch

1. Steffi Graf (WDI) 306. 2978
2. Martina Navratilova (USA) 228. 1461
3. GabrielaSabatini (Arg) 163. 5303
4. ZinaGarrison (USA) 123. 1709
5. Aranxta Sanchez (Spa) 116. 1954
6. Monica Seles (Joe) 114. 5486
7. Manuela Maleeva (Zwi) 95. 9816
8. MaryJoe Fernandez (USA) 88. 7012
9. Conchita Martinez (Spa) 77. 9271

10. Helena Sukova (Tsj) 77. 6178
11. Jana Novotna (Tsj) '68. 1941
12. Katerina Maleeva (Bul) 57. 5313
13. Natalia Zvereva (Sov) 53. 6111
14. Pam Shriver (USA) 47. 0313
15. HelenKelesi (Can) 46. 3411
16. Nathalie Tauziat (Fra) 46. 0750
17. Barbara Paulus (Oos) 44. 3947
18. Raffaella Reggi (Ita) 44. 2798
19. Hana Mandlikova (Aus) 43. 8164
20. AmyFrazier (USA) 43. 3235
21. Laura Gildemeister (Per) 42. 8125
22. Rosa Fairbank (ZA.) 40. 6591
23. Leila Meskhi (Sov) 38. 7500
24. Sandra Cecchini (Ita) 38. 6563
25. Gretchen Magers (USA) 38. 5870
26. Gigi Fernandez (USA) 38. 2813
27. Judith Wiesner (Oos) 34. 8611
28. Arme Smith (USA) 33. 8333
29. Isabel Cueto (WDI) 33. 5313

30. Catarina Lindquist (Zwe) 32. 9269
31. Radka Zrubakova (Tsj) 32. 8824
32. Lariso Savchenko (Sov) 32. 8750
33. Susan Sloane(USA) 30. 5000
34. Claudia Porwik (WDI) 30. 0000
35. Isabelle Demongeot (Fra) 28. 7059
36. Sylvia Hanika (WDI) 28. 0000
37. Bettina Fulco (Arg) 25. 4667
38. Belinda Cordwell (NZI) 25. 2500
39. Arme Minter (Aus) 25. 1739
40. Andrea Temesvari (Hon) 24. 0176
41. Rachel McQuillan (Aus) )23. 9868
42. Manon Bollègraf 23. 9412
43. Betsy Nagelsen (USA) 23. 6429
44. Regina Rajchrtova (Tsj) 23. 5813
45. LindaFerrando(lta) 22. 9688
46. Patty Fendick (USA) 22. 3929
47. Kathy Rinaldi (USA) 22. 1667
48. Cathy Caverzasio (Ita) 21. 8846
49. AkikoKijimuta (Jap) 21. 6833
50. Elna Reinach (ZAf) 21. 6563
70. Nicole Jagerman 17. 9063
90. Brenda Schultz 14. 8333
162. Noelle van Lottum 5. 5536
179. Hellas terRiet 4. 8433
185. Carin Bakkum 4. 6385
266. Marianne van der Torre 2. 0417
267. Caroline Vis 2. 0350
292. Helen van der Berg 1. 6077
299. Simone Schilder 1. 5036
309. Titia Wilmink 1. 4316
315. Miriam Oremans 1. 3625
319. Esmir Hoogendoorn 1. 3281
321. Gaby Coorengel 1. 3115
330. Judith Warringa 1. 2500
360. NicoletteRooimans 1. 0412
366. Mara Eijkenboom 1. 0042
374. Sandra Begijn 0. 9583
385. Nathalie Vandierendonck 0. 9071
395. Hester Witvoet 0. 8333
424. Jacqueline van Wijk 0. 6607
447. Marlies Reinders 0. 6167
464. Susan Gadroen 0. 5625
465. Amy van Buuren 0. 5611
504. Claire Wegink 0. 4667
507. Jana Koran 0. 4583
508. Ingelise Driehuis 0. 4577
509. ColetteSely 0. 4500
558. MimouschkaKion 0. 3417
559. Pasealle Druyts 0. 3375
662. Yvonneder Kinderen 0. 1833
743. Evelyne Dullens 0. 0875

Toernooikalender 1990 district Limburg KNLTB
C2+Dl+2+E

18-06 24-06 TC Venray 18+C1;C2;D1;D2;E
Vlakwater toernooi

18-06 24-06 LTC Helden Dubbel 18+C1+2;D1+2
9de Heidense Bossen

18-06 24-06 RTC N.I.P. Roermond 18+C1+2;D1+2+E
NIP Hattem 35+ C 1+2;DI +2+E

Cl+2;Dl+2+Et/m 14,18
18-06 24-06 TC Oriënt Sittard Dubbel C2;Dl+2

Dubbeldekkerstoe mooi
18-06 25-06 LTC de Heikamp Heyen Dubbel-team-toernooi 35+

Heijmix-toernooi C2+Dl+2
25-06 01-07 HTC Horst Cl+2 18+; Dl+2 35+

Champignontoernooi
25-06 01-07 LTC de Kaetelberg Venlo Echtparen C2+Dl+2+E

All-Risk-Echtparen
25-06 01-07 TV Oranje Nassau Open B2;CI;C2;DI+2

Heerlense
kampioenschappen

25-06 01-07 TC de Burght Maastricht 35+C1;C2;D1;D2
25-06 01-07 Ativu Treebeek Dubbel 35+ C2+Dl
25-06 01-07 TC Echt Invitatie Dubbel 35+ D 1
25-06 01-07 TC Swalmen 35+ Dl+2+E; GD 35+ C 2

Oonk Swalmtoernooi
25-06 01-07 TC Bösdael Reuver 35+C2;D1;D2+E

Expo-35+
25-06 01-07 TC Weert Dubbel 35+ D2+E
25-06 01-07 TV Aldenghoor Haelen Dubbel 35+ Dl+2+E
25-06 01-07 LTC Berg St.Odiliënberg Cl+2;Dl+2; Dubbel Cl+2;

Roerstreektoernooi Dl+2;
35+C1+2.D1+2

25-06 01-07 TC van Home Weert . B2;C1;C2; DI;D2+E 18+
25-06 01-07 D.S.M.-toernooi Geleen Heren A-Satellite
25-06 01-07 D.S.M.-toernooi Geleen Dames A*"* Audi B1;B2; C102-07 08-07 TV Bergen CI+2;DI;D2 18+
02-07 08-07 TC Blerick Open Blerickse B1;B2;C1;C2;D1+2

kampioenschappen
02-07 08-07 LTV Melick Cl+2;Dl+2+E;

Dubbel 35+ C1+2; Dl+2+E
02-07 08-07 LTC Ittervoort Dubbel 18+C2;D1+202-07 08-07 T.O.V. Ottersurn Frank Dubbel 35+ C2;DI;D2

Janssen Opel toernooi
02-07 08-07 TV Wimbledonck Roggel Dubbel Cl+2;Dl+2; 35+

Dl+2
02-07 08-07 TC Oirsbeek Dubbel 35+ C2;DI +2
02-07 08-07 LTC Amstenrade Treffers Invitatie Dubbel 35+ C2;

Dl+2+Ê02-07 08-07 LTV Wessem Semi Dubbel 35+ Dl+2+E
Veteranentoern.

02-07 08-07 TC Kerkrade's4 Enkel B2;CI;C2;DI;D2

Klankstadtoernooi Dubbel 35+ C1+2; D1+2
02-07 08-07 TV de Gagel Wanssum Dubbel 35+ C1+2;DI +2

Gagelslagdubbeltoern.
02-07 08-07 TC Hulsberg Cl+2;Dl+2; Dubbel 35+

Herschi-toernooi Dl+2
09-07 15-07 LTC Tonido Baarlo 18+Cl;C2;D1+2

Baolderse Kook-toern.
09-07 15-07 LTC Ray Prickers Weert B1;B2;C1
09-07 15-07 District Limburg Limburgse Kampioen

ism LTV Stem schappen 35+
09-07 15-07 TV De Grensmeppers 18+C2;D1+2

Stramproy Open
Grenslandtoemooi

09-07 15-07 TC Linne Dubbel 35+ Dl+2;D2+E
16-07 22-07 District Limburg Limburgse Kampioen

ism LTV Herkenbosch schappen B 1;B2; C 1
16-07 22-07 LTV Park E9Maasbracht GD 35+ D2+E

Alternatief Lichttoern.
16-07 22-07 TC Bocholtz Dubbel 35+C2;D1+2
16-07 22-07 TC Lichtenberg 35+C1+2;D1+2;E
15-07 21-07 TV Wimbledonck Roggel Limburgse

Kampioenschappen C2;D 1;
D2+E

21-07 22-07 TV Bergen Familietoernooi
23-07 29-07 TV Simpelveld Dubbel 35+ Dl+2
23-07 29-07 Sittardse LTC B1;B2;C1;C2;D1+2 Dl+2

35+
23-07 30-07 LTC Nuth Dubbel 35+C2;D1+2
24-07 30-07 TC Rulec Heythuysen Dubbel 35+ Dl+2+E; GD

Thuisblijverstoernooi 35+ C 2
30-07 05-08 NTC'72 Nederweert 35+D1+2+E

Pinnenlandtoernooi
30-07 05-08 TC Schinveld Dubbel 35+ Dl+2

Den Duukertoernooi
30-07 05-08 HornerTC B1;B2;C1;C2

Grindmeren-Molentoern
oo i

30-07 05-08 TV de Gagel Wanssum 18+Cl+2;D1+2
Molenbeektoernooi

30-07 05-08 TC de Zonhof Maastricht Dubbel 35+C2;D1+2
Coupe Soleil

04-08 05-08 WC Nunhems Zaden Enkel C1;C2;DI ;D2
11-08 12-08 Dubbel C1+D1of D 2;

C2+Dl of D 2
06-08 12-08 TC Rodhe Venray 35+C1+2;D1;D2+E

Maistoernooi
06-08 12-08 TC Panta Rhei Sittard B1;B2;C1;C2
06-08 12-08 VTC/TC Venlo Bl+2;Cl+2

Casino-toernooi
06-08 12-08 TC Nieuwenhagen Dubbel 35+C2;D1+2

Schachttoernooi

dSÜm HÜ!""' "aam- soort toernooiaatum datum organisator

28-05 03-06 TegelseLTC Heren 18+B1+2;C1;C2;D 1nannekletserstoernooi Dames 18+ Cl+2;Dl
2fi-n>_ ntc\R rt ka .. Gemengd 18+ CI;C2;DI28 05 03-06 G.T.M. Maastricht Dubbel 35+ B2+CI;C2; D1+2t Lummelketoernooi28-05 04-06 TC^Bronshoutßeese, Herendubbe, C2+Dl
28-05 04-06 TVGennep^stenoernooi iSSfe^nvtotte; Cl+2; D 1;
28-05 04-06 TC Helios Heel Dubbel 35+m+?+FRHD-toernooi uuDDel 35+D1+2+E
28-05 04-06 TC Linne Pinkstertoernooi C1+2;DI +2'

04-06 10-06 TV Rosus Susteren Qubbe! SS^-D^+E-Méhteveldtoernooi 45+ Dl+2+F04-06 10-06 District Limburg ism Limburgse
TC Rulec Heythuysen Kampioenschappen„_. Veteranen05-06 10-06 TC de Zonhof Maastricht HD4S+C2DI+2Sinjorentoernooi

11-06 15-06 LTC Raßets Schinnen Dubbel 35+ Cl+2- Dl+2+ETennis Overdag
11-06 17-06 HTV Ace Herten Dubbel Cl+2;Dl +2-

Hertenhof dubbel Dubbel 35+ Cl+2+Dl +211-06 17-06 TC Baexem Dubbel 35+ D2+E
Aurora Dorpen toern.

11-06 17-06 TC Echt Invitatie dubbel CIC2D2 35+11-06 17-06 TC Munstergeleen 35+C2+D1
Tappesbrpok-toernooi

11-06 17-06 LTC Gulpen Dubbel 35+C2;Dl+2
11-06 17-06 TC Rodhe Venray 18+C1+2;D1;D2+E

Rodheo-toernooi
11-06 17-06 TC de Poelder Belfeld 18+ D 1+2.35+ Dl+2
11-06 17-06 TC Velden Regentoernooi 18+C2.D1+211-06 17-06 TV Klimmen Dubbel 35+C2;D1+2

Balkon van Limburg
11-06 17-06 LTV Neer Ligteveldtoernooi HE 35+D1+2; Dubbel 35+

C2+Dl+218-06 22-06 TC Nieuwenhagen DD 35+C1+2;D1+2
Queenstoernooi (overdag)

18-06 24-06 TC Beegden Terp-toernooi Dubbel 35+ D2+E
18-06 24-06 TV Übach over Worms Dubbel 35+ C2;DI +2

Alfa-Romeo-OMT18-06 24-06 TC Grubbenvorst Bl+2;Cl+2
1„ Aspergestoernooi

06 24-06 Volharding Meerssen senioren invitatie GD
C2+Dl+2+E18-06 24-06 TC Vlodrop Dubbel 35+D1+2+E

1n MidzomertoernooiiB-06 24-06 TC Lottum Rozentoernooi Dubbel Cl+2;Dl+2 35+
18nfi 24"°6 LTVEIsIO° B2;CI;C2;DI+28-06 24-06 LTC Hoensbroek Echtparenkampioenschap pen

06-08 12-08 TVSO Stevensweert Invitatie GD 35+C2;D1; D 2
06-08 12-08 TC de Zonhof Maastricht 18+C2;D1+2

Coupe Soleil
06-08 12-08 LTV Melick 45+ Tennis Overdag Dubbel

C2;D 1; D2;E
13-08 19-08 LTV Kessel 35+C1+2;D1+2
13-08 19-08 TC Mixed-Vaals Dubbel 35+C1+2;D1+2
13-08 19-08 LTC Brunssum B1:B2;C1;C2
13-08 19-08 TV Übach over Worms Invitatie jeugdtoernooi
13-08 19-08 GTR/Keerweide Geleen C2;Dl+2; 35+C1+2; Dl+2;

DSM toernooi 45+D1+2
13-08 19-08 LTV Park E9Maasbracht Dubbel Cl+2;Dl+2

üchttoernooi
20-08 24-08 Volharding Meerssen DD 35+D1+2+E (Tennis

Molenveldtoernooi overdag)
20-08 24-08 Sittardse LTC Invitatie DD Cl+2;Dl+2
20-08 26-08 TC Weert-Oost Dubbel 35+ D2+E
20-08 26-08 TC de Burght Maastricht B1;B2;C1;C2

BSO-toern.
20-08 26-08 TC Baexem HD en GD Cl/C2 18+;

Dl+2 35+ DDC2/D1 35+
20-08 26-08 LTC Rakets Schinnen Dubbel 35+C2;D1+2
20-08 26-08 TV Panningen/Egchel Dubbel 35+01 ;D2+E

Grootveldtoernooi
20-08 26-08 TC Blerick Open Blerickse 35+;45+
20-08 26-08 TC Montfort Dubbel 35+D1+2+E

5e Grauwert-toernooi
25-08 02-09 TC Dennenmarken 18+ B;C;D;E E.

Roermondse 35+ B;C;D;E
kampioenschappen 45+ C;D;E

27-08 02-09 LTC Potec Posterholt Dubbel Cl+2 18+;D1+235+
12e Kermistoernooi

27-08 02-09 LTC Munster Berg en Terblijt Dubbel 35+ C2;DI
Munster toernooi

27-08 02-09 TC Heerlen InvitatieDubbel 35+C2; Dl+2
27-08 02-09 LTC Urmond Dubbel 35+ C2;DI

Molenparktoernooi
N

27-08 02-09 LTC Maasbree/ Apollo'69 Bl+2;Cl+2;Dl+2
Sevenum E3-toernooi

03-09 09-09 TC de Koel Grathem Dubbel 35+01+2

Vanaf 10-9 hebben clubkampioenschappen voorrang op andere toernooien. Indien
een vereniging de clubkampioenschappen houdt voor deze datum, dan geldt het
clubkampioenschap als toernooi en treedt de regel in werking dat niet gelijktijdig
aan twee toernooien mag worden deelgenomen.

TOELICHTING OP DE KALENDER:
De vetgedrukte toernooien maken deel uit van het: JANSSEN TECHNIEK
CIRCUIT.

* Indien een categorie aangegeven staat als bijvoorbeeld D1+2, betekent dit
dat in één ongesplitste categorie gespeeld wordt.

* Staat er aangegeven D1;D2 dan worden beide categorieën apart
georganiseerd.

* Staat er bijvoorbeeld C2/D1 dan betreft heteen dubbeltoernooi waar een
combinatie van beide speelsterkten mogelijk is.

(ADVERTENTIE)

TENNISMODE
1990

________\\ __________ *___r^^^^____lK
m JÊ *** l__■ X__ _«_■ il».

i__r*___!_^__^^ ■"** i*~

»T-r '^^__i __ÉP^_k 1 _B

mP:ï%IK sporthuis
ÏjJ§) jos breij

Hoofdstraat 70. Hoensbroek
Telefoon 045-213274

Prijzengeld 1989 „ doiiarS)

MANNEN
1. IvanLendl 2.344.367
2. Boris Becker . 2.216.823
3. StefanEdberg 1.661.491
4. John McEnroe 946.023
5. BradGilbert 900.848
6. Michael Chang 682.130
7. AaronKrickstein 582.651
8. AlbertoMancini 510.430
9. Anders Jarryd 485.873

10. Andre Agassi 478.901
11. Martin Jaite 419.209
12. JimPugh 404.302
13. JakobHlasek 399.849
14. Miloslav Mecir 374.377
15. Tim Mayotte 362.680
16. RickLeach 361.318
17. Carl-Uwe Steeb 354.717
18. JimGrabb 334.639
19. JayBerger 332.168
20. Perez-Roldan 302.658

VROUWEN
1. SteffiGraf 1.963.905
2. MartinaNavratilova 1.285.614
3. Gabriela Sabatini 780.801
4. ZinaGarrison 590.653
5. Arantxa Sanchez 549.098
6. Helena Sukova 431.579
7. JanaNovotna 430.896
8. PamShriver 275.415
9. Larisa Savchenko 250.122

10. Natalia Zvereva 242.583
11. Manuela Maleeva 242.183
12. Monica Seles 239.361
13. Mary-Joe Fernandez 236.455
14. Chris Evert 231.683
15. Hana Mandlikova 220.415
16. Lori McNeil 192.894
17. Gretchen Magers 184.243
18. Catarina Lindqvist 178.715
19. Raffaella Reggi 177.583
20. Gigi Fernandez 172.535

tennisbijlage ’90Limburgs dagblad
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■^ , |n et voor jaar- en zomeraanbod voor 1990 is er ■schoenen b.v. , li<-»lfl'«rk 000 een goed en duidelijkevenwicht tussen nonchalance

Udll Hl SUPERIOfTsHOEsO® en raffinement en daarmee komt iedereen aan zijn
■L* -T g-g-g^ trekken. De nonchalance gaat gepaard met een inzet lianiTl °Ê°

Nuth, Stationsstraat 224. I Lil iiéSËÊBÏÈÈb. van zeer veel uiteenlopende interessante materialen Udll I JsuperiorshoesD
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Donderdag koopavond tot 8 uur. "BI ItJL/l UUUI Z.IJI I BÊÊ il . . ■ ■ *’■ __^B __^» ■_P
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\m de klomp, komt terug. Ongetwijfeld bieden deze H ___l^___^9
yv uH ____K^___l interessante mogelijkheden voor nieuwe I __T_____i

N?sy Êf ze nu naar achter waardoor mi^^^^^ IHUIIMI^ MMÊmW/
Wgr het gedrongen silhouet veel S

langerwordL UOfÜêVIS GLASPALEIS HEERLEN
Nieuw zou je ook een stootrand kunnen

JACCL BEURSKENS no|;«rr ±3a3^cn,^di.^lanßl d. SStHS-S' >"W^^.\t^mk% _■»_■%# ■%*#i'^__ii gehele schoen is aangebracht en waarin de schoen ft anm/BI
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_^m>i>>>^^^^>b

_
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den met de folklore van di- J^^^^L__g?'g\ lilollllllPIverse, meest spectaculaire, --jj^^^^^^^^^ JJUIIIUUIcL \
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——"*»* v-dhu.

paSSenae I Jr^^7 °e ethnische beïnvloeding / ■ §k
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ARBEIDSBUREAU OOSTELIJKE MIJNSTREEK
WIJZIGT OPENINGSTIJDEN

I Met ingang van april 1990 vinden de hierna genoemde diensten van de

I arbeidsbureaus Heerlen, Brunssum en Kerkrade plaats op de volgende tijden:

Inschrijving van werkzoekenden ma. lim vrij. 08.30 uur- 11.30uur

\ Persoonlijke informatie- en advies;. dienstverlening in het Informatiecentrum ma. tlm vrij. 08.30 uur- 11.30uur
Vakaturecentrum, u kunt de openstaande ma. tlm do. 08.30 uur- 12.30uur
banen bij het arbeidsbureau komen bekijken en van 13.30 uur - 17.00 uur

op vrijdag 08.30 uur- 12.30 uur
Alle overige diensten van het arbeidsbureau blijven gehandhaafd op de
gebruikelijke tijden. Telefonisch is het arbeidsbureau dagelijks bereikbaar van
0&-30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur (vrijdag tot 16.30 uur).
Op vrijdagmiddag zijn de arbeidsbureaus in de Oostelijke Mijnstreek gesloten
vanaf 12.30 uur. (Wij blijven dan wel telefonisch bereikbaar).

Oostelijk kM ijnstreek

HEERLEN BRUNSSUM KERKRADE
Putgraaf 2ÏO Rumpenerstraat 42-44 Poststraat 15
Ml 1 GT Heerlen 6443 CE Brunssum 6461 AW Kerkrade
Tel. 045-714845 Tel. 045-252428 Tel. 045-456341. — 63912

I VEILING GELEEN VEILING I
Zéér belangrijke kunst-, antiek-, meubilair-, schilde-
rijen, goud- en zilver, perzen en inboedelveiling in
"De Hanenhof" te Geleen, Groenstraat 44, tel.
04490-52728 t.o.v. gerechtsdeurwaarder F.G.C.
Vaessen op maandag 9 april en volgende dagenom
14.00 en 19.00uur.
± 80kasten, ant. porselein-, en beeldenkasten, ant. 2- en 1 drs. kasten, zilver-kasten, t.v. kasten, dressoirs, cilinderbureaus secretaires theekastjes, kisten,■ hoekkasten, bloemen- en bijzettafels, zuilen, hokkers, kamperschermen, boeken-kasten en vele chinese meubels.

Rundlederen bankstellen, 2zits bankjes, clubs fauteuils, voltaires, ant.ridderfau-
teuils, eethoeken, salontafels, etc. etc.

Diverse ant. pendulestellen, tafel- en staandeklokken, régulateurs, schoolklok-
ken, Friese staartklok, lantaarnklok etc. etc.

Veel klein antiek brons, koper, tin, cloisonné, porselein, imari, bisquit, kristal,lvoor,ant. appel-en peerketels, djapara houtsnijwerk, olielampen, serviezen, pop-pen, spiegels, Tiffany lampen, ant. kluisje, ant. Russische ikoon buitenlantaarns,etc. etc.

Collectie Perzischee.a. handgeknooptetapijten Chinezen, Nepals, Berbers etc.
etc.

Zéér fraaie schilderijenvan bekende meesters,Romantische, Haagseen Larense
School w.o.Rembrandt, H. Zeilmaker, J.Croon, ZonnigerSelhorst sr. en jr.Corne-
lissen etc. etc.

Vele goudenen zilveren voorwerpen en sieraden met briljant, diamantetc. ant.■ EJouden en zilveren zakhorloges metkettingen etc. etc.
Komt ukijken op:
Donderdag 5april van 18.00tot 22.00uurVrijdag 6 apr j| Van 10.00tot 21.00uurZaterdag 7april van 10.00 tot 21.00uurZondag aapril van 10.00tot 19.00 uur

Tijdens de kijkdagen gelegenheidtot het gevenvan gratiskoopopdrachtenn.
Catalogus aan de zaal a f 2,50entree f 1,-p.p.
veilingmeester A.C. Pijnenburg, Ruwenbergstraat 12teSt. Michielsgestel.

Wacht

met

andijvie

zeggen

als

iemand
om

a- a- a-

appelmoes

vraagt.
t

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den tekomen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook'n beetje beter be-
grijpen.Doen we dat r

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-15 31 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(hm'l slotlvrajirs

even r/c tijt!.

1111111111111111111111111111111111l
Bij' beschikking d.d. 16
maart 1990 van de kanton-
rechter te Heerlen is aan;
Snijders, Renier, geboren
te Maastricht op 15 iuni
1972, wonende te Heerlen,
Winckelen no. 1 handlich-
ting verleend tot het zelf-
standig gaan optreden als
ondernemer, meer in het
speciaal de handel in oude
metalen alsmede gebruik-
te automobielen, een enander in deruimste zin des
woords, doch met inacht-
neming van het bepaalde
in artikel 235 Boek I van
het Burgerlijk Wetboek.

Zijn uwoude deurenof keuken niet meer naaruw zin? Dan heeft u twee mogelijk-
heden: uitbreken - nieuwe kopen; of door PORTAS laten renoveren. Ons alter-
natief heet: kwaliteit en uiterlijk als "nieuw" - bovendien ook nog voordelig,

~jsnel en zonder rommel. Passend bij uw interieur, van rustiek tot modern.
Bel OP of bezoek ons! Van Wel BV, Hoekerweg 4, Bunde, tel. 043-647833 jj'

DOM VAN DEN BERGH DOET
SAMEN MET U EEN LEUKjèé*
WK-'9O BOEiyMPElC^|r
Als unu Philips-apparaten bij ons koopt, \itfss®Ë *—J %u^ \^ s*vkrijgt u gratis het unieke Philips WK-boekje ï^^^l/j /"^y \ /(_7 O
waarin ude standen bij kunt houden en u M'jS wéBË y^ X 1 r ~^HJeen schat van WK-wetenswaardigheden m^^X^Jff Ms (rty^ /p\ \|: //T^aantreft. U kunt ook meedoen aan een IwÉllr^! y\ V^^OAv^/ /prijsvraag met prachtige prijzen. Maar er l^Mp^*/ /KSr^i^'&^r %\ \|l| //is nog veel meer Philips WK-aktie: gratis //y\^s//^yc^-- \voetbal mét handtekeningen bij Matchline, v~^ f \(//j^\—'' j -. ] x~Vngratis CD-video platen bij Philips CD-video- -^ 1 \W^>t^^-^j>\ V L_X_Jspelers, supporterspakket bij Philips KTV \ \ L fwflKlßyJ i j^ir^j
en video, WK-kleurwedstrijd, zuignap leeuw bij Philips \ \ ' J^f^ilportables en nog veel meer. U leest alles in \ ms^t^t^-^^^^m^ y^ /het Philips WK-boekje. Kom snel langs voor f/s—^\ 7 I ">^^wx-<<^ /\s U

wxr\\\ iiiii iiiii * -..~^mlm — V_^^ r V,—-I Philips stereo-kleurentelevisie »—
Philips Matchline HiFi-stereo I^' 25 GR 9760/308 __k,, ~, , ____.
kleurentelevisie IC^J Met63cm/110o,FSO' Hißri-beeldbuis. '^| ffTJUITI UT"
28 D( 2075/02R \_JF On screen display. Stereo-versterker t______^QÜi_L_M3 VjP

o_?<_S!enCS dienirgookgeschiM- oftft Philips midi compact disc-speler
sound. 60 Voorkeurzenders. HiFi-stereo IXorecorder I OÏJSJï tD 600 Pgi^ j^—'^
mwit- 7899" !_.■_! LllXJiBBHfc zoeksnelheid.Bij 2 snelheden is hetgeluid
Meerprijs f 150,-. -feW_# _# ■ JJgjjjgjy J4_jjFlMi |"t versneld hoorbaar. Digitaal gestuurde l___^=a^» *_______—■«____»_< ■

rfI.U'HÏÜI JBS synchronisatie mogelykvoor perfekte Philips midi HiFi-kombinatieV_frfffffl^ "wmmmmmmmm*mmmmmmm& opnamen op Philips 4+g\ g% f~ÖAnE^Mfl^^^ ■»■ Philips Slimline HO VHS-VideO- o^Sdtync 1 JSfSfg B^it^nde uit digitale tuner met
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Hermans, juist terug van de op-
voering van zijn theatershow in
Oostende: „Nee, maar ik vind die
stijgende belangstelling van de
laatste tijd voor mijn liedjes wel
erg aardig. Ze komen er nu ach-
ter, dat die melodietjes ook erg
leuk zijn. En dat ik die muziek
nog zelf maakte ook, dat weet
bijna niemand, daar staan ze van
versteld als ze dat horen. Wat ze
er van gebakken hebben zal ik
ook pas zien als ze het uitzen-
den".

Waarom Toon Hermans nu wél
in de tv-show van Robert Long
"optreedt, kan hij niet helemaal
verklaren. „Ik vind hem een bij-
zondere man, die fantastische
teksten schrijft en mooie dingen
doet. Ik heb veel waardering
voor mensen, die hun denken en
doen durven te veranderen. Een

" Willy Schobben: bijna ze-
ventig jaar trompettist en
dirigent.

"-Kijk , zegt Willy Schobben, „ik°en nu bijna 75 jaaren nog goed
trs - Daarom vind ik dat het
«ja wordt dat ik er eens van ga
Profiteren. Ik wil 's ochtends
"eer eens normaal wakker wor-den, zonder al die stress. Dat jeens met niets meer rekening
noeft te houden. Als je bijna ze-ventig jaar trompet hebt ge-
speeld, dan vind ik het wel wel-letjes."
"°e eerste stoten uit zijn trompet
naaide en blies Willy Schobbenoen hij nauwelijks zes jaar was.yok ai neemt Schobben zaterdag«scheid, muziek blijft hij wél

en ook voor het Senio-fenorkest in Maastricht zal hijnog de dirigeerstok hanteren.■jiviaar dat is allemaal geenstress.Z ' S,tress ondervind ik alleen
"iaar als ik met een beroepsor-Kest werk. Als ik vanaf morgen
km, Z,fS ' Zeven mensen zou wer-
]\.r\dan z°u ik zeker weten dattn,? £6 Week minimaal drie keerklvL nnen oPtreden. Maar wea^.en nu een big band met««-nttien muzikanten. Na zater-ag zal ik in elk geval meer rustRijgen. Maar ja, misschien ver-sas ik me ook wel".

Willy Schobben, een geboren en
getogen Maastrichtenaar die al
weer jaren in Kerkrade woont.
„Ja, daar moest ik wel even aan
wennen. Maar ik moest óók wen-
nen toen ik weer terugkwam
naar Maastricht. Ik ben namelijk
zon 43 jaarweg geweest uit Lim-
burg. Eerst - vóór de oorlog -
werkte ik bij de KRO, toen bij de
AVRO en weer later ben ik naar
Kopenhagen en Zwitserland ge-
gaan. Daar ben ik een tijdje ge-
bleven. Je bent dus een hele tijd
hier in hetzuiden uit de running.
Daar bedoel ik dus mee: je ver-
geet eigenlijk alles. Het maakt
me niet uit waar ik woon. Ik voel
me overal thuis."

Eerst.bij de radio, later bij televi-
sie.

e gaan over naar enkele hoog-
JfPUntenuit '70 jaarWilly Schob-
£*n'. Bij het AVRO-dansorkestfle Skymasters was hij dirigent
£2* i950-In totaal 28 Jaar lan8*e" de Limburgse orkestleideren trompettist met een eigen or-kest bij die omroep gewerkt.

Kaarten voor die afscheids- en
gala-avond zijn verkrijgbaar bij
de ABN-banken in het centrum
van Kerkrade, Heerlen en Maas-
tricht en voorrts in Kerkrade o.a.
bij de VW, de kassa van het
Wijngrachttheater en bloemen-
handel Chrit Claessen.

de dag van vandaag niet meer".
De feestelijke gala-avond, zater-
dag in de Rodahal, rond het af-
scheid van Willy Schobben
wordt geregeld door het Konink-
lijk Kerkraads Mannenkoor St.
Lambertus. Daarmee heeft 'Mae-
stro' Willy een goede band en bij
St. Lambertus wil men daarom
dit afscheid niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Men heeft en-
kele verrassingen in petto tijdens
het programma waarbij de
beentjes van de vloer mogen.
„Maar daar mag ik niets van we-
ten", lacht Willy Schobben. „Het
moet een complete verrassing
worden".

nummer net zoals een symfonie
orkest 'de negende' van Beetho-
ven brengt. En dan vind ik datje
met jevak goed bezig bent."
'Il Silenzio', 'Cherry Pink and
blossom white', 'Midnightblues.
Het zijn hits, die je een keer in
vijf-en-twintig jaar tegenkomt en
dan worden ze 'standaard-repert-
oire. Willy Schobben schreef
ooit in 1941 - en ondergedokenin
Zwitserland - de Trumpettango.
En daar krijgt hij nu, 49 jaarlater,
nog altijd afrekeningen van. Zijn
eerste grote plaatsucces 'Mexico'
wilde hij aanvankelijk niet opne-
men. Maar het liep allemaal an-
ders. Willy Schobben: „De be-
kendheid van dat nummer heb
ik vooral te danken aan de
STER-reclame uit die dagen.
Daar begonnen ze toen net mee
op de radio. Met Mexico heb ik
vier maanden lang nummer één
op de hitparade-lijsten gestaan.
Een unicum, zoiets gebeurt op

Toen hij twaalf was verdiende hij
zn eerste centjes bij het Maas-
trichts Symfonie Orkest. „En dat
voor een tientje per maand", her-
innert Schobben zich, „maar ik
was de hemel te rijk." Over de
kwaliteit van de muziek zoals die
vandaag de dag wordt gemaakt
wil Willy Schobben ook nog wel
wat kwijt. „Kijk, als jeover Beet-
hoven, Willem Pijper of Wagner
spreekt, dan is iedereen een en al
oor. Natuurlijk, ik ook, maar je
moet óók oor hebben voor lichte
muziek. Een mopje - al is het
maar 'Kirchroa allein' - moet je
wel goed brengen. Tot in de
puntjes verzorgd. Daar draait al-
les om. Ik had altijd één groot
voorbeeld, de helaas overleden
orkestleider Kurt Edelhagen uit
Keulen. Wanneer James Last
met zyn orkest het nummer 'Tul-
pen uit Amsterdam' speelt, dan
klinkt dat zó correct en zó fantas-
tisch mooi. Last benadert zon

Van onze rtv-redactie Liever schaatsen
dan voetbal op tv

sport op tv. Kijkers met een rela-
tief lage opleiding blijken veel
meerdan hoger opgeleiden te ge-
nieten van marathonschaatsen,
paardesport, kunstrijden op de
schaats, motorsport en auto-
sport. Omgekeerd worden spor-
ten als tennis, honkbal en- atle-
tiek veel meer gewaardeerd door
hoger opgeleiden dan kykers
met een lagere scholing.

'KR^EN - Niet voetbal. maarnardnjden op de schaats is devS p,opulaire sP°rt onder tele-onril Jklrs- Dat bl«kt "it eenonderzoek van de afdeling Kijk-
Nn« Jsieronderzoek van de
wmvk u eePs in de zes jaarWordt gehouden. Na het schaat-sen volgen skischansspringen enfc skien. Pas op de vierdeSt%sr popuiariteitsi«s«e

" Toon Hermans: „Met camera en microfoon stonden ze op-
eens bij me aan de deur".

In vergelijking met vorige onder-
zoeken blijkt voor een twintigtal
sporten de belangstelling onder
tv-kijkers duidelijk te zijn terug-
gelopen. Rugby daalde in verge-
lijk met het onderzoek van 1984
maar liefst 19 procent.

Een groot aantal sporten blijkt
absoluut niet populair te zijn, ge-
tuige het aantal voor- en tegen-
stemmers. De meest sprekende
voorbeelden zijn schermen (met
7 tegen 83 procent) en schaken (9
tegen 81). Andere sporten uit die
reeks zijn golf, korfbal, roeien, en
judo.Het juiste evenwichtwordt
gevonden door volleybal, dat op
een elfde plaats staat, met even-
veel voor- als tegenstanders: 43
tegen 43 procent.

Opleiding blijkt volgens dit on-
derzoek een belangrijke rol te
spelen in* de waardering van

van de kijkers. De top tien van
populaire tv-sporten wordt vol-
gemaakt door atletiek, turnen,
tennis, wielrenner, kunstrijden
op de schaats en marathon-
schaatsen en bobsleeën (gedeel-
de 10e plaats).

Aan het telefonische onderzoek,vat gehouden werd op 12 en 13vane,^«er' hebben 665 personen
w£i^nn Jaaren ouder meege-werkt. Allen kregen 37 sporttak-

Niet alleen opleiding, maar ook
de sekse maakt een onderscheid
in waardering. Mannen geven
veel meer de voorkeur aan spor-
ten als wielrennen, boksen en
motorsport, terwijl vrouwen be-
ver kijken naar turnen, zwem-
men en paardesport.Voetbal 'scoort' bü 62 procent

ken voorgelegd met de vraag of
zij naar die sporten wel, of juist
niet graagkeken optelevisie. Zes
procent van de ondervraagden
verklaarde geheel niet genteres-
seerd te zijn in sport op de buis.
Zeventig procent van de onder-
vraagden antwoordde graag te
kijken naar schaatsen.

Nieuw dialectprogramma bij Omroep Limburg

’Het Ei van Sint Joost’
Van onze rtv-redactie Joost vervult daarin, wanneer je

het symbolisch bekijkt, een soort
scharnierfunctie."

behoefte men heeft aan dat typi-
sche van de eigen cultuur. Die
geborgenheid kun je in een gro-
ter verband niet meer terugvinT
den. Niet voor niets zijn allerlei
tradities en folkloristische din-
gen, die het tien, vijftien jaar ge-
leden op veel plaatsen moeilijk
hadden nu weer in de lift. Een
stroom van jongeren naar schut-
terijen. Je ziet de schutterswe-
reld groeien. Zo is bijvoorbeeld
in Sittard een nieuwe siads-
schutterij. Ik denk juist dat de
behoefte aan dat soort zaken
steeds groter wordt. Noem mij
een dorp - behalveAmstenrade-
waar geen processie is."

MAASTRICHT - Eén ei is geen
ei, twee ei is een half ei en drie ei
is 'Het Ei van het Sint Joost. In
het nieuwe zendschema van Om-
roep Limburg zal het dialect- en
volksculturele programma 'Plat
Eweg' met ingang van deze don-
derdagnamiddag om 17.25 uur
worden vervangen door een
nieuwe rubriek. De titel van dit
nieuwe programma: 'Het Ei van
Sint Joost. De ingrediënten zul-
len dezelfdezijn als in PlatEweg:
dialecten, volkscultuur en folk-
lore, heemkunde en andere klei-
ne typisch zaken die het leven in
Limburg aantrekkelijk maken.
Samensteller van dat program-
ma is Lei Meisen (38).

Emoties
Na het verzoekplatenprogram-
ma 'Postbus 94' bleek de dialec-
trubriek 'Plat Eweg' met 32.000
luisteraars in de afgelopen an-
derhalf jaar de meest favoriete
radiorubriek bij Omroep Lim-
burg. Lei Meisen: „Afgelopen za-
terdag heb ik een verhaal van
Wim Segers uit Helden laten ho-
ren over moderne opa's en om-
a's. Waarom die tegenwoordig
niet meer deugen. Die oma's zit-
ten maar op de tennisbaan en
oma's behoren thuis achter de
kachel waar ze zitten te breien.

" Lei Meisen: Het Ei van St. Joostbij Echt, een scharnierfunctie tussen het zuiden en noor-denvan Limburg. Foto: DRIESLINSSEN

Fats Domino
in Hasselt

HASSELT - De wereldbekende Ameri-kaanse zanger/pianist Fats Domino zal
aanstaande zondagavond optreden in deGfenslandhallen van Hasselt. 'The fatMan', goed voor zon slordige 100miljoen
platen, maakt momenteel een uitgebrei-
de tournee door Europa.

In ons land trad Fats met zijn 13-koppige bege-
leidingsband al in maart in meerdere steden op.
Hy boekte, net zoals in lerland, Groot-Brittan-
nië, West-Duitsland en Noorwegen, overal veel
succes.

Het concert in Hasselt is met name voor de vele
Limburgse fans interessant omdat de Grens-
landhallen (2500 plaatsen) maar op een 'katte-
sprong' van onze grens verwijderd liggen.

Kaarten voor het concert metFats Domino kos-
ten 900, 1200 en 1500 franken.

Reserveren en inlichtingen: Grenslandhallen,
Hasselt: ® 09-32-11-347189.

Sarah Vaughan
overleden

fcJftii£NGELES - °P 66-Jarigè
Los Ana', m/en ziekenhuis in£os Angeles de wereldberoemdei fangeres Sarah VaughanSS*"- ZiJ z«u komendfzoKs hl?PaAtraCtie oP^eden tij-Sfw

_
DrUm InternationalJazzfestival, van 5 tot en met 10Juli in Amsterdam.

Sarah Vaughan heeft tijdens
Thal\Ca""lèL e die in het ApoHoThéatre ln Harlem begon, diver-se malen in ons land opgetredenDe laatste jaren had zy te makenmet een tanende gezondheid
Maar de laatste tijd was zij zoda-nig opgeknapt dat zij twee dagen
geledenmet hetorkest van Quin-cy Jones weer een plaat zou op-nemen. Vervolgens zou ze op 16
april met een nieuwetournee be-gonnen zijn. Deze zomer zou zeeen tournee door Europa maken.
Onder welke omstandigheden
Vaughan is overleden is niet dui-delijk. Bekend is wél dat zij een
ernstig verslavingsprobleem haden sinds begin dit jaar leed aanhuidkanker.

KERKRADE - Het danspaar Ri-cnard en Leonie Kebeck vanoansschool Lotus in Kerkrade
tf: °P. deze donderdagavond te«en zyn in het tv-programma
fantastico' van Robert Long.v^e 5 met 50 Jeugdige paartjes
UhL dansschool De Rijk uitutrechtkomen Richard en Leo-*ue in actie tijdens een medley,O e bestaat uit een cha cha cha,rumba en salsa.

Limburgs
danspaar in
Fantastico

Dat zijn verhalen die we ook in
'Het Ei' graag brengen. Ik heb
ook wat dialectgroepen,Rauwen
Ezel uit Horst-America. Die laat
ik regelmatig horen. Het gaat me
niet zozeer alleen om het verle-
den. Waar het om gaat - belang-
rijk voor radio - is de emotie van
mensen. Mensen moeten door
iets geroerd zijn, iets fantastisch
vinden. Als je dat op radio kunt
overbrengen met sfeergeluiden
en stemmingen rond een ver-
haal, dan is dat het allermooiste
wat er is."

Hij wil wel kwijt waarom juist de
naam 'Het Ei van Sint Joost'
werd gekozen. „Het klinkt niet
alleen mooi, maarvooral voor de-
genen die niet weten wat het be-
tekent gaat er een heel myste-
rieuze wereld achter schuil.
Tweede punt is natuurlyk dat
wanneer je echt naar 'het Ei' by
Echt/St. Joost gaat kijken - noem
het maar even waterstaatkundig
gebied - dat je een soort schar-
nier tegenkomt. Het midden-
moorden en het zuiden van Lim-
burg. Rijkswaterstaat en de
ANWB hebben daar niet voor
niets hun centrale knooppunt
voor Limburg. Je kunt het ook
meer overdrachtelijk zien. Het
midden en noorden dat volgens
mij toch iets meer 'open' is enKet
zuiden waar mensen toch wat af-
wachtender zijn. Het Ei van St.

Oók met het oog op een Verenigd
West-Europa 'in 1992 is volgens
Lei Meisen detaal van het dialect
zeker niet uit den boze. Hij
denkt: „Hoe groter de leefver-
banden waarin mensen zich
moeten schikken, des te meer

De dorpsgemeenschap van St.
Joost komt deze namiddag als
eerste aan het woord in het nieu-
we programma van Omroep
Limburg. Lei Meisen: „Het hele
dorp is zon beetje van de partij,
een aantal troubadours, een rau-
ziekgroep. Verder zul je straks

n oudere mensen uit het dorp aan
het woord horen, die vertellen
over de ontwikkeling van hun
plaats. Hoe het totnutoe is ge-
gaan. Een heel apart dorp met
één café en één gemeenschaps-
huis. Er zijn geen winkels. Het is
gegroeid van een boerendorp
van vroeger tot een typische fo-
rensengemeente, waar de meeste
mensen hunbrood elders verdie-
nen. En het heeft bovendien de
aparte status van een dorp, dat
wel in twee gemeenten Jigt: Echt
en Maasbracht. Dus allemaal ty-
pische dingen die het de moeite
waard maken om daar nog eens
te gaankijken."

f limburgs dagblad J show
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Willy Schobben: ’Ik wil weer eens normaal wakker worden, zonder stress’

’Maestro’ neemt afscheid
door harrie cremers

Van onze rtv-redactie

KERKRADE - Vijftien
gouden'trompetten', optre-
den in Kopenhagen inshows van Bing Crosby en
ood Hope én een wereldbe-kende orkestleider Hazyüsterwald tot eén van jeteerlingen mogen tellen. Zo-maar enkele hoogtepunten
uit de carrière van Willy
schobben. Die loopt nu bije gevierde Limburgsetrompettist en orkestleiderbijna af. Zaterdagavond di-rigeert drWilly in de Kerk-raadse Rodahal voor deMatste maal zijn achttienman sterke big band. Na bij-na zeventig jaar houdt hij
net dan voor gezien.

Toon Hermans
in tv-show

Robert Long
paar jaar geleden was Long nog
een soort wereldverbeteraar, die
soms wat ongenuanceerd om
zich heen sloeg en zich keihard
tegen alles en iedereen keerde.
Dat is aan het veranderen. En
daar komt bij, dat ik ook wel
eens in een modern straatje wil
wandelen. Voor één keer wil ik
wel eens zien wat dat oplevert."HEERLEN - „Ik wilde voor één

keer wel eens zien wat er van te-
recht komt als anderen zich met
jebezig houden", zegt Toon Her-
mans (73). „Ik heb tot dusverre
nooit iemand anders met zn vin-
gers aan mijn leven, mijn liedjes
en mijn werk laten komen. Ik
ben gewend alles zelf in de hand
te houden."

Kleindochter
Voor het programma van van-
avond storid niets vast. Toon
Hermans: „Met die camera en
microfoon stonden ze vorige
week 's morgens vroeg bij me
aan de deur. Ik deed niet eens
zelf open, maar mijn kleindoch-
ter van 10 maanden op de arm
van mijn schoondochter deed
dat. Dat hebben ze ook gefilmd.

Toon Hermans legt uit hoe een
uniek tv-gesprek met Robert
Long in zijn show 'Fantastico',
vanavond om 20.49 uur op Ne-
derland 1 bij de VARA, tot stand
is gekomen. Hermans: „Ik wim-
pel doorgaans alle uitnodigingen
om buiten mijn werk om op tv te
komen af. Zojuist nog werd ik
vanuit Engeland door een film-
maatschappij uitgenodigd mee
te werken aan een tv-serie van 27
afleveringen. Een serie over lief-
de, die overal in de wereld in de
taal van het land zal worden uit-
gezonden. Ze hebben me ge-
vraagd alle 27 afleveringen in te
leiden. En ik denk toch, dat ik 't
niet doe."

Ik weet niet of ze dat uitzenden,
hoor. Die kleindochter is op 't
ogenblik de koningin in huis. We
zjjn zo al pratend en babbelend
het hele huis doorgelopen, in
myn ateljer, overal zaten ze ach-
ter ons aan met die camera en die
microfoon. We zijnwel een uur of
twee bezig geweesten misschien
komen er zes, hooguit zeven mi-
nuten van op tv."



Limßürgs Dagblad
4 8d r . ,8-daagse vliegreis vanaf

Maastricht Airport naar

Joegoslavië
29 mei-5 juni

U verblijft in de plaatsen Medugorje en Cavtat
U logeert gedurende 4 dagen in de bedevaartplaats
Medugorje waar u wordt ondergebracht in diverse

privé-pensions van de le categorie. U verblijft steeds in
kamers voorzien van douche/toilet. De verzorging is op I

basis van halfpension. Aansluitend verblijft u 3 nachten in
Cavtat in hotel Epidaurus gelegen aan de baai van Tiha,

direkt aan zee.
De reis- en annuleringsverzekering is bij de prijs

inbegrepen evenals diverse excursies.
De gehelereis zal worden begeleid door een geestelijke.

/QQQ _»,._» Extra vriendenkorting
J 099,B P.D." ' * * _" sn _%X 0(\

op basis van | £jU, "2-persoonskamer » ** Toeslag per persoon op
1-persoonskamer vertoonvan de

’ 200,- p.p. vriendenpas

Organisatie: Limburgs Dagblad in samenwerking met
reisburo Crombag/v.d. Burgt en Yugotours.

Boeken voor deze gecombineerde vlieg/busreis kan bij
alle kantoren van het Limburgs Dagblad en VW-Vaals

AVV^sao^ onder aanbetaling van ’ 100,- p.p. _J))k

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
hetLimburgs Dagblad is dat geheel gratis.
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Kombinatiemode in Lime ofTerra
Gilet... 98,- Korte blazer... 199,- Bermuda... 119,-

Blouse... 139,- Gaucho... 139,-
Broekrok... 129,- Pantalon... 129,-

-ïfiadumc /kwali tei .smodc '*Js
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Al bij 12.384 km
per jaar geeft u nog

voordeliger gas.
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Autogas rijdt heel voordelig en rijdt super, dat Dit levert u dus meteen al een besparing
weet iedereen. op van ruim 1.850 gulden. Is dat super of niet?

Maar bij heel veel automerken moet u wel
heel veel kilometers per jaar rijden, wil het echt Al vanaf 12.384km/jr.
iets uitmaken. i —— ; i Met de Citroen BK 19 TZI begint uw

De Citroen BK vormt daarop Jaarl,ïkse besparing wjnst ze]fs aJ te te]]en alg u maar
een eunstiee uitzondering. Want deze ... * . !. 12.384km per jaarrijdt. En gaat u maar

* ■■■ . »j* 'c bij 30.000 km/jr: y. > . ■ ■van nature zuinige auto rijdt al vanaf * eens na: dat is heel weinig.
12.384km per jaarnóg voordeliger. BK '4 TE In)ectie Jj- l A] 5 ~ Veel automobilisten zitten a.

BK 16TGI fl. 1.135- het dubbele H t klj kt mj
RV 1 Q T7I fl 1 R74 —Uw beginwinst: fl. 1.850,- ' schien wat vreemd, maar het is wel

Uitgerekend nu hebben we een spec- Citroen BK 14 TE inj. voor waar: hoe meer urijdt, hoe meeru met
taculair aanbod dat autogas nog aan- f1.24.950-excl.afleverings- zO-n auto bespaart. Uw dealer infor-
trekkelijker maakt: de Citroen BK 14 kosten, nu voor fl. 500,-extra meert u graag verder Aanbod
TE injectie en de Berline uitvoeringen °P auto§as-Er 1S al een BK geldt voor in voorraad zijnde üitvoe-

van de Citroen BK 16 I y00rf1.23.500,-. 1 ringen van genoemde modellen, pr^
CITROËN TGI en BK 19 TZI leveren we tijdelijk mits vóór 1 mei 1990 op kenteken geregistreerd. RNS

met een compleet Landi Hartog Auto's op LPG blijven ook geschikt voor KÉwS
LPG-systeem voor slechts 500 gulden extra. Inclusief benzine (omschakelbaar). In de omslagpunten en
inbouw en veiligheidskeuring wel te verstaan. bespaarbedragen zijn alle kosten verdisconteerd*

Tot en met 23 april: op 3 Citroen BK modellen een compleet Landi Hartog
autogassysteem voor slechts fI. 500,- extra.

MmriDii .nmroG
AUTOGAS SYSTEMEN

* Cijfers gebaseerd op benzineprijs fl. 1,69 per ltr. en autogasprijs fl. 0,53per ltr. inclusief25% voor meerverbruik (max. referentieprijzen volgens NOVOK d.d.23 februari 1990). j

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129, KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.

Limburgs Dagblad



" David Bowie in 'Merry
Christmas Mr. Lawrence'

(Nederland 2 - 20.27 uur)

KIJK ELKE
DAG

I_>v
LIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van

045-739300

18.15 Stadskronkels. Documentaire
over de Staatsliedenbuurt in Amster-
dam. Afl. 2.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis. Jeugdpro-

gramma.
19.10 Pressgang. Serie. Afl.: Liefde

en de Junior Gazette. Linda bezwijkt
voor de charmes van Spike en Sarah
gaat uit met een acteur die ze in een
artikel zwaar bekritiseerd heeft.

19.35 Vogels kijken. Serie natuur-
films. Vandaag: Ameland.

20.00 ""Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek ge-

presenteerd door Leori Jansen en
Philip Freriks.

21.03 (TT)De bezetting. 21-delige do-
cumentaire serie over WO 11. Afl. 17:
Naar de overwinning.

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

22.45 Gemeentewijzer. Les 5: Onder-
wijs, cultuur en recreatie.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Nederland 2
RTL Vernique

20.27 Merry Christmas Mr. Lawren-
ce. Engelse speelfilm uit 1982 van
Nagisa Oshima. Java 1942.

22.35 De hoogste versnelling. Auto-
en motormagazine.

23.05 Karel. Een praatprogramma.
23.45 V/h van de rug af gezien. Pro-

gramma waarin gespeeld wordt mei
de Nederlandse taal 0.1.v. Dick
Poons.

00.20-00.25 (""JJournaal.

BBC Europe" Jenny Arean in 'Fantasti-
Co- (Nederland 1 - 20.49

uur)

Duitsland 1

Duitsland 3 SWF

SAT 1

België/TV 1

12.35 For schools. Maths is fun.
12.45 Designing and making.
13.00 Rainbow.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Family fortunes.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC. Afl.: The:
Riddlers.

16.00 Hot dog.
16.10 The New Yogi Bear Show.
16.20 Utterly Brilliant.
16.35 Children's Ward 11.
17.05 Count Duckula. Afl.: Hardluck

Hotel.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Strike it lucky.
19.20 Tomorrow's world.
19.50 Dallas. Afl.: Black tide.
20.35 Victoria Wood. Nieuwe serie.
21.05 EL C.I.D. Nieuwe serie. Afl.:

Copping out.
22.00 News and weather report.
22.30 Horizon. Afl.: The ten thousand

year test.
23.20-00.10 Making Out.

Nederland 3

18.00 De waslijn. Programma over de
Nederlandse samenleving ert de im-
migranten.

17.50 Nieuws voor doven en slecht
horenden.

17.30 Studio sport. IJshockey: DDR
Nederland.

10.00-10.30 (TT)Huisdieren. Afl. 5.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

09.00-09.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NOS7-04 Pugwall. Australische jeugdse-
Te. Afl. 10: De show.

_j'-30 ""Journaal.■41 Cult. Cultureel jongerenpro-gramma. Presentatie: Pien Savonije
1»ne ter Jan Hagens.O-06 De avonturen van Teddy Rux-P,r>- Tekenfilmserie. Afl.: Uitvindingen
18oo UCjes van Gimmick-
o-28 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Boesln de bocht.

15.30 (""+TT)Service Salon. Geva-
rieerd middagmagazine. Presentatie:
Amanda Spoel, Tineke de Groot en
Simone Wiegel.

16.55 Post. Correspondentierubriek.
Jeugdserie. Afl. 1: Escape to the is-
land.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
18.00 ""Ontdek je plekje. Vandaag:

Amerongen. (Herh.).
18.10 Van huisschaker tot club-

schaker. Schaakcursus. Afl. 5.
(Herh.).

18.30 David de kabouter. Tekenfilm-
serie. Afl. 2: Een trip naar Canada.
(Herh.).

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma.

Presentatie: Bas Westerweel.
20.00 (TT-_-»»)Journaal.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

AVRO

RTL Plus
06.00 Reich und schön. Amerikaan-

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

Deutschland, gevarieerd magazine.
08.30 RTL aktuell.
08.35 Tele-Boutique. (Herh.).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

(Herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaan-
se serie. (Herh.).

11.00 Explosiv. (Herh.).
11.45 Dr. Med. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. (Herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: The Candy Striper.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Familie Munster. Amerikaanse

serie. Afl.: Die Mrs. Transylvania-
Wahl.

16.30 Action - Neu im Kino. Filmtips
van Isolde Tarrach.

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

17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr. Med. Marcus Welby. Ame-

rikaanse serie. Afl.: Die Zwillingssch-
western.

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Hetzjagd. (2).

20.15 Driving Academy. Amerikaan-
se speelfilm uit 1987 van Oz Scott.

22.00 Killer stellen sich nicht vor.
Franse speelfilm uit 1980 van Jac-
ques Deray.

23.45 RTLaktuell.
23.55 Thunderbolt - Freddy, der

Croupier. Spaanse speelfilm uit 1985
van Alvaro Saenz de Heredia.

i01.35-01.40 RTL plus-Aerobics.

ziel. (Herh.).
00.15 Laatste nieuws, aansl.: AK-

zwo.

film uit 1963 van Stanley Donen.
Amerikanen in Parijs. De film draait
om een groot bedrag verdwenen
geld.

21.49 West 3 aktuell.
22.05 Geschichte/Zeitgeschichte.

Der ewige Judenhass, 3-delige docu-
mentaire over jodenhaat. Afl. 2:
Deutschnationaler Antisemitismus.

22.50 Chateauvallon. 26-delige Fran-
se serie. Afl. 26.

23.45 Blickpunkt Gesundheit. Immer
bei Vollmond, reportage over de in-, vloed van de maan op lichaam en

07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News and Weather.
11.05 Turnabout.
11.30 Playdays.
11.55 Five To Eleven.
12.00 News and Weather.
12.05 Open Air.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime Live.
14.00 One O'clock News.
14.30 Bookmark:Moscow circles.
15.20 Living with Dying.
15.50 Young musician of the year.
16.30 Volgens aankondiging.
17.35 Tricky business.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Netter than new.
19.00 Six O'clock News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the Pops.
20.30 Eastenders.
21.00 Yes, Minister.
21.30 Brush Strokes.
22.00 Nine O'clock News.
22.30 Comic Relief.
22.45 Birds of e Feather.
23.00 Question Time.
00.00 Tomorrow.s world.
00.50 International cricket.

Eurosport

06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Licht informatief

ontbijtprogramma.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
14.30 RTL-Matinee.
14.35 The edge of night. Tv-feuille-

ton.
15.10 As the world turns. Tv-feuille-

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

dagmagazine met om 17.30 uur
nieuws en weer. Presentatie: Dieu-
wertje Blok.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.

18.45 Full House. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: De middelste.

19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Tatort. Duitse krimiserie. Afl.:

Vol haat. Mehmet Bicici, een Turk,
heeft zijn eigen restaurant geopend.
Twee kriminele figuren eisen be-
schermingsgeld.

22.00 Rescue 911.
22.50 Journaal.
23.00 Match Barend en Van Dorp.

Sportprogramma.
23.40 Kojak. Amerikaanse politiese-

rie. Afl.: De omkoper.
00.40 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ooTatort. Duitse politieserie

Afl.: Spielverderber. (Herh.).
00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
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(ADVERTENTIE)

OPRUIMING

CLOUSEAU "Hoezo".
CD met natuurlijk "Daar gaat ze" en
"Arme". 0/195
DEZE WEEK OHr_

TURNUPTHEBASSVOL.S.
M.0.a.: "Fast Eddie", "BeatRasters",
2 life crew Q/195
DEZE WEEK O""

TURNUPTHEBASSvOL.6.
M.0.a.: Black Box, Tony Scott,
Confetti's. 0/195DEZE WEEK O**.

M uoDELznnc
Daarkun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

18.20 Hotel Paradies. Serie, vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Ihr Einsatz bitte... Amuse-

mentsprogramma met Dieter Thomas
Heek. Gasten: Jürgen Marcus, Nicki
en Original Naabtal Duo.

21.00 Gesundheitsmagazin Praxis.
Gezondheidsmagazine. Vandaag:
Wereldgezondheidsdag: doe nu iets!
Waar, hoe en wat? De onnodige pijn,
over kanker. Presentatie: Hans Mohl.

21.45 Heute- Journal.
22.10 Was ihr so Leben nennt...

Live-discussie tussen jongeren over
hun levensverwachtingen en voor-
stellingen.

23.30 Theaterwerkstatt. Robert Wil-
son und die Civil Wars, portret van de
Amerikaanse avant-garde kunste-
naar Robert Wilson met o.a. fragmen-
ten van zijn opera The Civil Wars.
(Herh.).

01.00-01.05 Heute.

Duitsland 3 West MTV Europe

07.00 Daybreak. 08.00 News and wea-
ther. 08.15 Videofashion. 08.45 The
Mix. 09.00 News and weather. 09.15
The Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On The
Air. 18.30 Blue Night. 19.30 News and
weather. 19.45Time Warp. 20.00 Clas-
sic movie: Great Dan Patch. 22.00
News and weather. 22.15 Korean Air
Golf Tournament Update. 22.20 Kmo
Klub: Diabolique. 00.20 news and Wea-
ther.

Super Channel

06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Ein Posten in
Hongkong. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
Love Boat. Amerikaanse familieserie.
Afl. Die 'einsame' Insel. 09.50 Teletip
Gesundheit. Aansl. Horoskop. 10.00
SAT.I Bliek. 10.05 Teleshop. 10.30Der
tollkühne Jockey. Amerikaanse Kome-
die uit 1953 van George Marschall.
12.15 Glücksrad. 13.00 Telebörse.
14.00 Programma-overzicht. 14.05
Perrine. Vandaag: Wiedersehen mit
Parikal. 14.30 Teletip Koehen. Aansl.
Horoskop. 14.40 Love Boat. Vandaag:
Wie der Vater, so der Sohn. 15.30 Hap-
py Days. Vandaag: Fonzie wird Musi-
ker. 16.05 Rauchende Colts. Ameri-
kaanse western. Afl. Kopfgeld. 17.00
SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Zwischen zwei
Stühlen. 17.35 Teletip Fashion. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Ein Duke
kommt selten allein. Amerikaanse ak-
tieserie. Afl.: Eine kleine Billardpartie.
18.45 SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wet-
ter. 19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en program-
ma-overzicht. 20.00 T.J. Hooker. Ame-
rikaanse politieserie. Afl. Highway
Gangster. 20.55 SAT. 1 Bliek. 21.00
Hunter. Amerikaanse film uit 1986 van
Gary Winter. 23.35 SAT.I Bliek. 23.45
Erben des Fluchs. Amerikaanse politie-
serie. Afl.: Blutiges Geld. 23.35 Stunde
der Filmemacher. 23.50-00.00 Pro-
gramma-overzicht.

06.00 Business report. 07.00 Sky. The
DJ. Kat Show. 09.30 WK circus. 10.00
Turnen. 11.00 Voetbal. 13.00 WK bok-
sen. 15.00
Tennis. 18.00 Turnen. 19.00 Motor
sport news. 19.30 TRAX: sportmix.
20.00 Rechtstreeks verslag van de fi-
nale om de Spaanse beker tussen FC
Barcelona en Real Madrid 01.00-03.00
Tennis.

07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 Re-
mote Control. 12.30 Club MTV. 13.001
Saturday Night Live. 13.30 MTV Spot-
light. 14.00MTV's afternoon Mix. 17.001
3 From 1 at 5. 17.15 Afternoon Mix.;
17.30 Coca Cola Report. 17.45 After-
noon Mix. 18.30 Greatest Hits. 19.301
The big picture. 20.00 Saturday Night'
Live. 20.30 Club MTV. 21.00 Spotlight.'
21.30 Headbangers bali. 23.00 Coca
Cola Repoirt. 23.15 VJ Maiken Wexo.

" The Platters in 'De prehistorie. (België/TV 1 - 20.55 uur)

België/TV 2

TV5
20.35 Placido Domingo. Een geïllus-

treerd interview. Jan Neekers in ge-
sprek met Placido Domingo.

21.25-22.40 Master of the marionet-
tes. Britse tv-film van Pedro James.
Met: Kenneth Graham, Carol Drink-
water, Kenneth Colley e.a.

20.00 Follies. Een triomfboog in de
achtertuin. Reportage over kunstwer-
ken in de tuin.

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrietvoor Turkse migranten.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.326. Des en Clive maken zelfverwij-ten terwijl ze op nieuws van Daphnewachten.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.

gramma met de tekenfilms Duckula en
Kimbo. 17.35 Papa Bonheur, Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Hamburger
mon amour. 18.00 Baby boom, serie.
18.30 Jamais deux sans toi, magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, actualiteiten.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Autant savoir, consumentenmagazine.
Vandaag: Les grand brülés. 20.30 Lo-
nesome Dove, Amerikaanse serie. Afl.
1. Texas vorige eeuw. Bij het ingesla-
pen dorpje Lonesome Dove staat de
Hat Creek Co. 22.05 Le monde du ciné-
ma - Panoramique, filmrubriek. 23.05
Weerbericht. 23.10 Laatste nieuws.
23.30 Bourse, beursberichten. 23.35-
-23.45 Le F.D.F., politieke uitzending.België/RTBF 1

04.05 ARD Radiowecker. 6.05'
Morgenmelodie. 9.05 Musikpavil-:
lon. 12.05 Zur sache. 12.07 Gut
Aufgelegt. 14.05 Auf der Promena-
de. 15.00Café-Konzert. 16.05 Hei-
matmelodie. 17.07 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway undKu-'
damm. 21.00 Musik zum Traurnen.
22.30 Nachtexpress.

WDR 4

6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.50 Het Koekoeksnest.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Hetschurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur.
20.00 Het orgeltje van Yesterday.
22.00 Nieuws. 22.05 Boem boem.
23.30-6.00 Nachtradio. (5.00 en
5.30 Nieuws.)

BRT26.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De Arabische cul-
tuur. 10.00 De zonnebloem. 11.00
50+. 12.00 Nws. 12.05 Kruispunt.
12.20Tussen de regels. 12.30Ge-
sprekken over Exodus. 12.53 In ge-
sprek met de bisschop. 13.00 Nws.
13.10 De Derde Wereld. 13.40 Da
Capo. 14.00 Klasse. 15.00 Da-
mokles. 16.00 Cultuur, met om
16.00 Cultuur magazine; 16.45
Cultuur special. 17.25Marktberich-
ten. 17.30 Scheepspraat. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded. en schippersberich-

Radio 5

04.00 Musik Non Stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
deren 11.00 Treft nach elf. 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino Para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00RTL-themen. 17.15RTL-Mu-
sikduell. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traum-
tanzer.

Luxemburg/RTL

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort .nieuws. 17.TJ2 Reg-
.weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25-17.59
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg. 17.55-17.58Kort nieuws.
18.05-18.07 Aankondigingen.

6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch--
kasten. 7.45 Veranstaltuhgskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Musikzeit heute:
Country & Western. 15.00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-
tuell. 18.40-20.05 Jazz.

Belg. RundfunkRadio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.00 Meesterwerken I:
Radio Filharm. Ork. met piano.
10.30 Muziek voor miljoenen.
11.57 Meesterwerken II: Carmina
Burana van Ortf. 13.00 Nws. 13.02
Nederland muziekland klassiek.
Peter Bree praat met pianist Her-
man Uhlhorn. 14.00 Metronomium.
15.30 Zeggen en schrijven. 16.00
De beweging met om 16.00 Het
concert. Raphaël kwartet; 17.00
Het portret: de culturele instituten
(3). De beweging (vervolg) 18.02
De verschijning en het verschijnsel;
19.30 Het feuilleton: In het voet-
spoorvan Mozart (25). 20.00-24.00
Scheveningen Internationaal Mu-
ziekconcours 1990.

ten. 18.00 Nws. 18.10 Literair: Le-
zen voor de lijst. 18.40 Turks pro-
gramma. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 Como vai?
21.00 Deutsch direkt. 21.30-22.00
Klassieke mechanica.

radio

08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 19.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 29.
16.30 A train ride. Afl. uit de serie Play

time.
16.45 Frauen in der spatmittelalterli-

chen Stadt. Afl. uit de serie Erlebte
und gelebte Geschichte: Leben im
Mittelalter.

17.00 Telekolleg I. Cursus Engels
voor beginners. Les 26.

17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 29. (Herh.).

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Es war einmal... der Mensch.

Tekenfilmserie. Afl. 13: Der hundert-
jahrigeKrieg. (Herh.).

18.40 Barenstreiche. Trau keinem
Hunt mit grossem Maul. (Herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Das Stadtchen Anara. Volgens

oud Georgisch gebruik gaat een
enorme drinkhoorn na de dood van
de eigenaar over in de handen van
degene die hem in één keer leeg-
drinkt. Tot ergenis van de erfgenaam,
die het drinkgelagmoet betalen, lijken
er geen drinkvaste mannen meer te
zijn.

20.55 Der letzte Stem. Tekenfilm.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn

Neun.
21.15 Perspektiven. Economisch ma-

gazine. Presentatie: Isa Kilwink.
21.45 Sport unter die Lupe. Sport-

programma.
22.30 Jetzt schlagt'sRiechling. Sati-

risch programma.
22.35 Miami Vice. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Das Kainsmahl.
23.20 Ohne Filter. Muziekmagazine.

Presentatie: Felix Parbs.
00.50i00.55 Laatste nieuws.

7-30 Sinja Mosa. Braziliaanse serieAfl. 154.
17.55 Nieuws.'8.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 220.'8-05 Plons. Afl.: Plons en de stoom-trein.
8-10 Draaimolen. Kinderserie. Van-
daag: Super mama en Hup, Karel,

1rp'

'8-20 Klein klein kleutertje. Kinder-
serie. Afl. 3: Het kraminkelpasteitje.
ö-40 De tovenaar van Oz. Japanse
ar>imatieserie. Afl. 45: Ruim baanvoor de zwaan.

_j».00 Puur natuur.-"05 Uitzending door derden. Pro-gramma van de Stichting Syndicale
.Urnroep.

"25 Mededelingen en programma-- overzicht.
2»-30 Nieuws.■00 Het Capitool. Amerikaanse se-
-2(Tle Afl. 12.

"20 Felice! Quiz waarin twee duo's
Pelen op vierentwintig televisie-schermen.0-55 De prehistorie. Rock 'n Roll en

actualiteit. Deel 2: 1956. Met: Kern-energie, huwelijk van Grace Kelly,
tisenhower, Suez-crisis, mijnramp in

dood van Stan Ockers,
°Ps^tand in Hongarije. Muziek van El-
vis: Presley, Dean Martin, Freddy Bell& The Bell boys e.a.

tl' _5 Par>orama.«"25 Kunst-zaken.

16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Just for fun. Engels jeugdpro-

gramma.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 29.
18.30 (TT)Die Sendung mit der

Maus.
19:00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Charade. Amerikaanse speel-

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF

13.45 ... wenn aber das Salz schal
wird? Documentaire serie in het ka-
der van Kooperation Bildung. Afl. 4:
Wer zahlt, schafft an, reportage over
vormen van deelname aan en mede-
zeggenschap in een onderneming.

14.15 Tanzer. Die Karriere und ihr
Preis.

15.10 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Gelahmte Schwin-
gen.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
16.03 Komm Puter! Computermaga-

zine.
16.15 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-

tie: Barbara Biermann.
16.25 Pfiff. Sportmagazine voor jon-

geren.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Hotel Paradies. 24-delige serie.
Afl.: Ehrlich wahrt am langsten.

22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. Standenen, van

SchubenVMertz, uitgevoerd door Ra-
phaëlla Smits, gitaar.

jJ-00 Heute.
aÜ3 Vnter der Sonne Kaliforniens.
Amerikaanse serie. Afl.: Nun lass esUns doch wagen. (Herh.).* tre'ben - fit bleiben. Chi-

-Inn^e.. llgymnaStiek. Afl. 5.1000 Heute.
'9j? Das kommt in den besten Fa-unen vor... Afl.: falsche Rücksich-en Uit de serie Kontakte - Magazinfur Lebensfragen. (Herh.).,:-ao ZDF-info Arbeit und Beruf.{[00 Heute."°3 ooMartha Jellneck. Duitsespeelfilm uit 1988 van Kai Wessel.CHerh.).

\l\\S Urnschau.
13 n Persoverzicr,t-

-"00 ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-'e-nachrichten.
Unn Wirtschafts-Telegramm.'4.00 Tagesschau.
4.02 Sesamstrasse. Kinderpro-gramma.

It^? Dj?neVs Gummibarenbande.
Afl.: Das Gummis-

lsn. Ta9esschau-a.o3 Hey Dad! Australische comedy-serie. Afl. 26: Der Pandabar.
Run oaFrühe Fernsehjahre. Als die
"'aer fhmmern lernten, documentai-esene over de beginperiode van detelevisie. Afl. 13
Rn. Ta9esschau.0.03 Das Recht zu lieben. Brazi-'aanse serie naar een roman van Ja-nete Clair. Afl. 51.
films

De Trick,ilmschau- Teken--6-45 Unternehmen Arche Noah.
natuurdocumentaires over be-zigde diersoorten. Afl. 2: Kormoran

17'"15 Tagesschau.
"25 Karracho. Das WWF-Gewinn-sPiel.

£35 Das Buschkrankenhaus. Se-'e- Afl.: Es kommt anders als manaenkt. Aansl.: Karrracho.
Iftc _ ,Hier und Heute- Actualiteiten.
0.52 Wer Hass sat... Serie. Afl.: Die,gOkerpartie.Pn? 8 Pr°gramma-overzicht.

«"■OO ooTagesschau.
""«5 Zeichen der Zeit. VermessensLeben, risico's en kansen van het Ge-nom-project, reportage.«1-00 Der 7. Sinn. Verkeerstips.<i.03 ««Geld oder Liebe. Spelpro-gramma voor alleenstaanden.
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" Guntbert Warns en Götz George in 'Tatort'. (Duitsland 1
- 23.00 uur)

Limburgs dagblacfj televisie en radio donderdag

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.VARA

16.30 Museumschatten. Afl.: Beel-den uit een woelig verleden. (Herh.).'Ml Neighbours. Australische serie.Helen en Douglas gaan zich verlovenen Danny heeft zo goed als zeker eenbaantje.

18.39 De Snorkels. Tekenfilmserie.
Afl.: Flip en Flap. (Herh.).

19.00 ""Journaal.
19.22 **De baas in huis? Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: Een over-
werkte huisman.

19.46 Lingo. Woordspel gepresen-
teerd door Robert ten Brink.

20.20 (TT)Zeg 'ns AAA. Nederlandse
comedyserie. Afl.: Uitstel. Mien roept
de hulp in van buurman Buys bij het
schrijven van een lied voor de bruiloft
van Annie en Jopie.

20.49 Fantastico. Rozegeur en ma-
neschijn, showprogramma.

22.04 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.29 Op 't scherpvan de snede. En-
gelse comedyserie. Afl. 1: Opvoe-
dingsproblemen.

23.00 ""Journaal.
23.10 Impact. Roets in Rotterdam. Afl.

7: Aan de lus van lijn 6.
23.50-23.55 Natuurmoment. Het Na-

tuurmonument Witte Veen. (Herh.):

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 Een - Radio-
journaal (7.30 Nws). 8.33 Een me
om 10.50 Leuterkoek en zandge-
bak; 12.07-12.15Radiojournaal er
om 13.25 Financieel nws. (12.3C
Nws. 12.55 Mededelingen t.b.v
land- en tuinbouw.) 14.07 Neder-
lands op AVRO 1. 15.07 Actueel
16.07 Echo-magazine. (17.3C
Nws.). 18.35 Man en paard. 19.02
Onder tafel. 19.53 Column. 20.0;
Voor wie niet kijken wil. 23.06 Me
het oog op morgen. 0.02 Nachtle-
ven met om 0.02 Midnight hour
1.02Viva musica exotica; 2.02 Her-
rie met Gerrie; 3.02 Les heures du
mal; 4.02 Op herhaling; 5.07-7.0C
Q, Q, le Q.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Van-
daag... donderdag. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Vandaag... donderdag, vervolg.
8.53 Ontmoeting. 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Discogram.
12.48 lets anders. 13.04 Hier en
nu. 13.20 Heer en meester. 15.04
Coupe soleil. 16.04 De Familie-
show. 17.04 Holland in de file.
19.03 De Will Luikinga show.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De haver-
moutshow. 9.04 Gouden Uren.
12.0450 Pop of een envelop. 14.04
De nationale top 100. 18.04 De
avondspits. 19.03 Dancetrax.
21.03 De CD show. 23.03-24.00
Sesjun.

15.30 Ecran des vacances, kinderpro-
gramma met de tekenfilms De Smur-
fen, Cadichon, Comic strip, Draghetto,
Les rescapés du vol perdu en Yogi
Bear. 17.05 Nouba Nouba, kinderpro-

in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Concert 21: Machito, l'héritage du jazz
sud-americain, muziekspecial. 21.00
Le rêve d'lcare ou l'histoire de l'avia-
tion. Afl. 3. (herh.). 21.55 Journaal met
simultaanvertaling in gebarentaal,
weerbericht en beursberichten. 22.25-
-23.25 Carré noir: La video gagne du
terrain (2). Serie verhalen, (herh.).

16.05TVS Infos. 16.15Teil quel. 16.45
Telescope. 17.15 La Chance aux
Chansons. 17.45 Gourmandises. 18.00
Des Chiffres et Des Lettres. 18.20 Re-
creation. 19.00 Teletourisme. 19.30
TVS Infos et Météo. 19.40 Papier Gla-
cé. 20.00 Santé a la une. 21.00 Nord-
Sud. 21.30 Recontres Avec. 22.00
Journal Télévisé Et Météo. 22.30 Apo-
strophes. 23.45 Musique Classique.
00.10-00.40 Continents
Francophones.

België/Télé 21
19.00 Le F.D.F., politieke uitzending.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
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WEER EEN STUKJE GEZEiUGHEID
ERBU Uf LIMBURG.

FREE RECORD SHOP OPENTHAAR,
HUAAL IN HEERir-"

FEARGALSHARKEY f^>| COMMODORES _\e%c
O.a. A Good Heart __ffl"s Greatest Hits MM
De laagste prijs, r<Tr j O.a. Three Times A Lady

LP l!^H ll^lPl De laagste prijs, LP JB

S____Knß^^_S?iSP^i_^9H_P____^_______________r ■ ,"_ ____Ht' lEfl *~-^ .rtVil 1 MëÊiWY"- ■ ''/ __________!____________.

v * >_.. i
__P; I i__fi B, ■*" WHAM

~~~~ ___ PATBENETAR ___ ELTON JOHN ____o_T V
■JB* 1 '"' ' The Fina I(Best Of) LP^_^9s Live From Earth Jm7^ lee On Fire JW*'* * *ÏV

fefKß WE O.a. Wham Rap, Wake Me l£& O.a. Love Is A Battlefield ££ O.a. Nikita Wmm *v? i:CfpKIPh2_J Mil w Up Before You Go-Go B^^T De laagste prijs, LP De laagste prijs, LP ■ I " ■
*" ' a H_ ■«'■"""> l

t ROLLING STONES ___. Van de TV .__. AHA _-_ \ vi., \l\
Dirty Work Vl"^ PAOLO CONTÉ ■■ V|9s Scroundrel Days V195 \
O.a. Harlem Shuffle fJL Greatest Hits I___LJ_L O.a. Cry Wolf 4__A \ 4|// - '<'4JJ^rM\De laagste prijs, LP TT O.a. Max LP B^B De laagste prijs, LP \ ||r'"' - #7^K^|\l\

BEATLES _____._______*. \ jlMÈms^',~ \l\ \ ._-_■____. \\\ If^iifc^Si Vj4|\ JODOCUS KWAK
Magical Mystery Tour \ ■ »JV' ■ \l\ ld__RMM& \l\ \ W*V «é 'Al\ De Eieren I__^9s
VHS, 50 minuten m_^_f \^ BÉ^' \l\ V l\l\ \, |; *l|p^« ' \l\ VHS, 45 minuten W^W

_ ~.,./; OFFICIEEL SPONSOR
A//ptftWW' JAMES BOND

___
-_ KAOMA ____________-*_- VOETBAL: __■______._%__ *****I*^l J~' _ LicenceToKill _^__^V? 5 Lambada *_>__f%95 Nederland E.K. 1988 _J|^%9s Jf*<^V--.J^fl^JTJ VHS, 129 minuten £UJ VHS, 60 minuten __^W VHS, 90 minuten MMMM^W AK'

De laagste prijs, __r De laagste prijs, Mr De laagste prijs, TT Jm gj-___r *, *\l /

ÜGSIk SERVICE WITH ASMILE "^
W \Jf«\ V*^3b,\ s*^"^ ALKMAAR: Laat 151 DEN HAAG: Lange Poten 15 LEEUWARDEN: Zaailand 123 UTRECHT: Oudegracht 163 H 3 A____t %Jf \ ,«i!_Wi°_-_H_l__^________. VVc^bLXI f«4 % _ ■»**** fiV ALPHEN AAN DENRIJN: van Mandersloostraat 76 DEN HELDER: Spoorstraat 19 LEIDEN: Haarlemmerstraat 83 VEENDAM:Kerkstraat 23 H >»___»'______Ti___fflßP^_______L';"l»Yl____^^ * _^ST_S'V-- AMERSFOORT: Langestraat4s DEVENTER: Lange Bisschopsstraat 45 LEIDEN: Haarlemmerstraat 165bVENLO: Vleesstraat 83 __________________■ V' ■______Tt!ö. Hsl j_ »^ /pßWs\ AMSTELVEEN: Winkelcentrum Binnenhof DORDRECHT: Statenplein 55 LEIDSCHENDAM: Winkelcentrum Leidsenhage VLAARDINGEN: Hoogstraat 117 \\\\\\W■^O^^HwSnta^lk W\ll*»* rK AMSTERDAM:Kalverstraat 32 DRACHTEN: Noordkade3 MAASSLUIS: Koningshoek 421 ZAANDAM: Gedempte Gracht2B T TV^_______

J*^SJA&Z~~?EmS9 U\ AMSTERDAM:Kalverstraat 230 EDE: NieuweStationsstraat 5-7 MAASTRICHT: Muntstraat 20 ZOETERMEER: Promenade 5 _■ M Mk V ________■ ______ ■ ____■ __l
' yl*,l W _\ AMSTERDAM: Nieuwendijk229 EINDHOVEN: Rechtestraatsl MEPPEL: Hoofdstraat2B ZWOLLE: Roggenstraat 6 ____________ aJ " I V
A'^O^K,^|B{^V4M^fia^npH^ JV AMSTERDAM: Ferdinand Bolstraat 79 EMMEN: NotarisOostingstraat 22 MIDDELBURG: Lange Delft 26 ZWIJNDRECHT: Hofvan Holland 3a ___ __(___! Nw BJzr&EG wW__iS\*ï^__É___ÈB___l^^^T__T lf\ AMSTERDAM:Buikslotermeerplein 77 ENSCHEDE: Langestraat 15 NIJMEGEN: Broerstraat 82 BELGIË: ____■___■ __^^*J^l SBB

/S_f ,' _r^_<^C^iGr_ofewiillßfclv AMSTERDAM:Kinkerstraatlls GOES:Klokstraat 17 OSS: Heuvel 5-7 AALST:Kattestraat7 ✓ I^^^^^^^B^^^N. I/£y--nrß.<_ Z^V^**^^-*'' ->*-_JCWa_____> _a_aWEJ. APELDOORN: Hoofdstraat 115 GORINCHEM: Hoogstraat 7 ROTTERDAM: Lijnbaan 79 ANTWERPEN: Abdijstraat 53 ( %fl "■__.■ __ W
Aiï Jfry C'cTn 1-9 l_Hß_^K" k ARNHEM: Jansstraat 9-11 GOUDA:Kleiweg 50 ROTTERDAM: WinkelcentrumZuidplein 659 ANTWERPEN: Wapper7 V_^ W 9 B X^_ i'
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Ukunt
het moord j!

stoppen.
Op dit moment, terwijl u dezeref
leest, verkeren tientallen olir*1"
in doodsnood.

Meedogenloze stropers het'
het op hun ivoren slagtandenf
munt. Daar moet absoluut 'einde aan komen.

Het Wereld Natuur Fonds P'
beert daarom zoveel mogelijk
fanten aan een veilig leefgebiij
helpen. Uw hulp is een gewelf ,
steun in de strijd tegen het uitro*1 J
van deze prachtige dieren.

Vergeet daarom vooral ni«*'
uwbank- ofgiro-overschrijving'
gunste van Wereld Natuur Fe" (
giro 25. Zeist, melding te me*
van 'Olifanten.

Wanneer u minimaal fv* 'overmaakt, bent u bovendien * ]
een jaar donateuren u ontvangt" i
tijdschrift 'Panda. ,

Maar het meest belangrijk' J
dat u ar op die manier "♦""Ji (voor zorgt dat iedere tfi&vl ,
cent op de juiste * WÜf1
plaats terechtkomt... w** (

GIRO25 ZEIS' i
Wacht !
i

met 1
i

Henk
i

zessen
als

He- He- He

Herman

zich

aan u

voorstelt.
Stotteraars weter

heus wel wat ze ze.'
gen willen, dus in &
rede vallen helpt m^
Geef ze liever even de
tijd om uit hun wod"
den te komen. Dat ver'
mindert al gauw de
spanning.Zo komt ee(l

gesprek vlotter op
gangengaanweelkaa
ook 'n beetje beter b^
grijpen. Doen we dd{

Informatie voo' 1

mensen met stotter',
problemen bij zichz^"'
in hun gezin of naast*
omgeving:

01808-1531 °\SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
Geef stotteraar*

even de tijd-

DIABETE^
IS OVER/4

Diabetes (suiKj
ziekte) is*■

ingrijpendeaa,
doening dieP°.

altijd en overal fl.
zich meedraag

zijn eigen bloedsuiker- j
waarde moet bepalen.
Niet één keer, maar de
rest van zijn leven!
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijk 6
ziekte. Steun datweten-
schappelijk onderzoek,
steun hetDiabetes Fond5

Nederland.

GIROREKENING 5766|t.n.v.DFN, AMERSFOORT



Brochure
’Lente in

Engeland’

Voor de fans liggen bij de BTA
de zogenoemde Bed- and Break-
fast Touring Maps gereed. Deze
streekkaarten geven een uitste-
kend overzicht van ligging, prijs-
niveau en faciliteiten van de
Bed- and Breakfastpensions die
ook bij Nederlandse bezoeker
steeds populairder worden.

Voorheen weinig meer dan een
brochure met daarin wat ideetjes
voor het maken van een toeris-
tisch tripje per spoor; nu uitge-
groeid tot een 256 pagina's tel-
lend boekwerk met 550 tips voor
een dag 'Er-Op-Uit. Dat ook is de
titel van de uitgave die door de
Nederlandse Spoorwegen in sa-
menwerking met het Nederlands
Bureau voor Toerisme en de re-
gionale WV's is samengesteld
en die sinds begin april voor 4,25
guldente koop te ligtbij de boek-
handel, de VVV's, de postkanto-
ren en de NS-stations. Nieuw in
'Er-Op-Uit' zijn onder meer drie
luxe winkeldagen in respectieve-
lijk Den Haag, Maastricht en
Utrecht (Hoog Catharijne). Ook
een bezoek aan Het Land van
Ooit in Drunen (NB) is een novi-
teit, net als een rondvaart (per
waterfiets, surfplank of kano) in
Giethoorn.

In Duitsland een rage; in Neder-
land (nog) niet. Maar de belang-
stelling voor kuren wordt in de
Lage Landen aan de Zee wel
steeds groter. Inspelend op die
ontwikkeling introduceerde de
Amsterdamse reisorganisatie
Accent-Reizen het reisprogram-
ma van de Duitse touroperator
'Fit-Feriën & Kuren' op de Ne-
derlandse markt. Met daarbij de
fors uitgevallen brochure waarin
opgenomen de reismogelijkhe-
den naar kuuroorden in dertien
verschillende Europese landen.
Het boekwerk telt 164 pagina's
en het heeft er veel van weg dat
er bijna geen ziekte bestaat of er
is wel een kuur-oord voor.'

Kuuravkanties

Aanvragen (per briefkaart): BTA,
Aurora Gebouw, Stadhouders-
kade 2, 1054 ES Amsterdam.

De Spoorwegen biedt ook de
mogelijkheid om in praktisch
elke uithoek van Nederland op
een huurrijwiel te gaan fietsen.
Er is keuze uit niet minder dan 65
verschillende tochten. De trein-
reiziger die een fiets huurt be-
taalt bij de NS 4,25 gulden per
dag en krijgt er nog een gratis
routebeschrijving bij ook. Op het
gebied van wandelingen breidde
de Spoorwegen het assortiment
uit met vier extra lange wande-
lingen: een tussen Maassluis en
Hoek van Holland, een tussen
Barendrecht en Rhoon, een tus-
sen Enschede en Oldenzaal en
een tussen Sittard en Spaubeek.
Nieuw is de introductie van
WV-stadswandelingen. Er zijn
vijftigroutes in drieëndertig ver-
schillende steden en bij zestien
daarvan wordt informatie gege-
ven via een bij de VVV te huren
'walkman'

korte toer

Zuivere lucht, geneeskundige
bronnen en modern medisch on-
derzoek kunnen het leven aan-
zienlijk prettiger maken, zo be-
looft 'Fit-Feriën & Kuren. Het
naslagwerk kan uiteraard ook
worden gebruikt voor lieden die
slanker danwel fitter willen wor-
denen is aan te vragen bij Accent
Reizen, Keizersgracht 701, 1017
DW Amsterdam. Tel.: 020-
-224343/246564.

" Vijftien
meter hoog,
twee ton
zwaar figu-
reert King-
Kong als
nieuwste at-
tractie in
Phantasia-
land. Danse-
res Mirella,
uit het ballet
van Phanta-
sialand, is
dikke
maatjes met
de vervaar-
lijke reus.

Verder gaat de tocht, langs ij-
zingwekkende fragmenten uit de
kelders van graaf Dracula, het
door een aardbeving in elkaar
stortende Romeinse keizerrijk
waar Spartacus verwoed tracht
zich van zijn ketenen te ontdoen
en langs een vrolijke scène uit
een Tarzan-fïlm, waarbij een aap-
mens gezeten op een olifant toe-
kijkt hoe een stel chimpansees
een vervaarlijke krokodil dolt.
Nog achteromkijkend hoe het ta-
fereel zich verder ontwikkelt,
hebben de bezoekers niet in de
gaten hoe een gigantische be-
haarde arm over hun hoofden
maait.Een woest uitziendeKing-
Kong staat tot aan zijn borst in de
havenvan New Vork. Terwijl hij
van allekanten beschoten wordt
door nietige politie-agentjes
tracht de reuze-aap het dobbe-
rende toeristenbootje te grazen
te nemen.

Nadat de bezoekers ternauwer-
nood aan de gevaarlijke haai zijn
ontsnapt, krijgen ze meteen weer
met andere gevaren te maken.
Via een grot met gigantische
spinnen en even later een prach-
tige onderwaterscène van een
schatzoekersfilm, komen de
bootjes terecht in een oorverdo-
vend lawaai van duizendensner-
pende kraaien en meeuwen. Ter-
wijl de vogels de hemel boven de
scène uit Hitchkock's meester-
werk 'Birds' verduisteren, zien
de bezoekers hoe een knappe
jonge vrouw door tientallen
kraaien wordt aangevallen. Het
huis waaruit devrouw net is ont-
snapt, lijkt na bewerking door
duizenden fanatieke snavels op
een gatenkaas.

Langzaam vaart hetbootje op een 'muur' vanneerkletterend water toe.
Ruiend stoppen bezoe-
kers van Phantasialandnet hoofd tussen .deknieën om niet een patswater in het gezicht teRijgen. Plotseling stopt«e waterval. Opgeluchtvaren boottoeristen
Jgoog en ongehinderd
hollywood' binnen. Am-Per enkele meters in deaardsdonkere hal gevor-derd, slaat hen opnieuwac schrik om het hart.upeens doemt, vlak voornietsvermoedende va-kantiegangers, een enor-me haai uit het water op.ttij bhjkt, met zijn ver-schikkelijke tanden,groot genoeg om eendoorsnee toerist in éénnap te verschalken. Ge-lukkig valt het oog vanvan de haai opeens opeen ander aantrekkelijknapje; een visser die in de
"Uurt in zijn roeibootje inslaap is gedommeld. Met
§root kabaal wordt de on-gelukkige letterlijk naar
f*e haaien geholpen. Detoeristen zijn getuige ge-
weest yan de nieuwsteterreurdaad van Jaws, dedood en verderf zaaiende
rümrèlL" 6

«^**"**>

gewerkt. Het resultaat mag er
zijn.

Jaws slijt nu zijn oude dae alsSjfkanten in de nluw-
N_£ ' *>

HoUyw°od Tour.& een ldee_van Phantasia-and-eigenaar Richard SchmidtVanPJTen °yerd<fkte oppervlaktevan meer dan drieduizend vier-kante meter een waterbaan ge-duwd die langs zeven taferelen£" grote, monumentale Ameri-kaanse films voert. Per uur kun-"*n zon vierentwintighonderdmensen in bootjes genieten vanJ=n adembenemende vaartochtnet prachtige effecten. TweeJdar is er met man en macht aan

Info: Plantour Aktief. Tel.: 023-
-316613 of ThemaTreks. Tel.: 030-
-730608.

Het is de slotscènevan een leuke
nieuwe attractie, die meteen
wordt gevolgd door een reis naar
hartje Parijs. Tegen de uitgang
van de Hollywood Tour heeftRi-
chard Schmidt een prachtige, ty-
pisch Parijse avondsfeer met
prachtige witte geveltjes, een ge-
zellig pleintje, een bistro, sjieke
boetieks, restaurants, 'glacerie',
'croissanterie', champagnebar en
een danspaviljoen.

Parijs

Meest in het oog springende of-

geograaf voor wetenschappelij-
ke achtergrond zorgt. Of trips
door Toscane ook, met een
kunsthistoricus in de begelei-
ding. Met andere woorden: The-
maTreks en Plantour Aktief ver-
zorgen tochten met een 'dimen-
sie extra' en breidden dat pro-
gramma voor dit jaar nog eens
flink uit.

Wandelorganisaties samen op pad
ThemaTreks deed het vanuit
Utrecht en Plantour Aktief van-
uit Haarlem. Maar hun doelstel-
ling was zo goed als gelijk. Van-
daar de kort geleden afgekondig-
de samenwerking tussen beide
reisorganisaties die zich hebben
gespecialiseerd in 'bijzondere
trektochten. Wandelingen langs
de bovenloop van een rivier bij-
voorbeeld waarbij een fysisch

fertes voor nieuwsgierige wan-
delaars: een huttentrektocht
rond de berg die nooit ontdooit,
de Disgrazia in de Italiaanse Al-
pen vlak bij de Zwitserse grens
en warm aanbevolen een kam-
peertrektocht door de vergeten
siërra's van het Spaanse binnen-
land.

ZATERDAG 7 APRIL:

MEERLO: IVN (afd. De Maas-
dorpen) - middagwandeling met
als thema Houtwallen en ruilver-
kaveling. Vertrek 14.00 uur vanaf
de kerk van Meerlo.
MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stations-
straat van 10.00 tot 16.00 uur.
Expositie schilderijen van Char-
lesPekelharing inrestaurant Ga-
lerie.
VALKENBURG: Expositie wer-
ken van Jean Hoenjet in Hotel
Tümmers.
Interieurbeurs in Geulhal van
10.00 tot 18.00 uur.
HASSELT (B): Sjacherbeurs in
de Grenslandhallen van 10.00 tot
19.00 uur. Info: 09-32-11 225775.
EBEN EMAEL (B): tussen 13.00
en 16.00 uur om het half uur
rondleiding door het Fort Eben
Emael.

Finland als poort
Dreigt nogal populair te worden:
het maken van een autotrektocht
door Oost-Europa. Het probleem
is alleen hoe men zoiets organi-
seert. Zelfs in deze tijd van pere-
strojka en glasnost moeten pro-
blemen onderweg bepaald niet
worden uitgesloten. Wellicht
verdient het aanbeveling viaFin-
land naar het oosten te toeren.
Daar namelijk, heeft de Autoliit-
to (de Finse ANWB) zich het al-
leenrecht verworven op de ver-
koop van zogenaamde service-
boeken, een soort afgeslankte
reis- en kredietbrief waarmee de
westerse toerist in de Sovjetunie
kan rekenen op hulp en bijstand
bij pech onderweg. Bij diezelfde
Autoliitto kunnen ook brand-
stofbonnen worden gekocht te-
gen een prijs waarvoor men ze e
in de USSR niet krijgt. Tevens
kan de organisatie bemiddelen
bij het afsluiten van verzekerin-
gen en het verkrijgenvan een vi-
sum. Om de komst van Finland
als 'Poort voor Oost-Europa' nog
eens te benadrukken, moet zon-
der mankeren ook worden gewe-
zen op de mogelijkheid die Tou-
ring Cars Kekalainen Oy in Kuo-
pio biedt op het gebied van auto-
trektochten naar Sowjet-Karelië
en de Baltische landen. Ook kun-
nen er bij deze reisorganisatie
campers worden gehuurd. Tips
over routes, logies (op campings
en in hotels), auto service-sta-
tions en excursies worden bijge-
leverd. Info; Fins Verkeersbu-
reau, Stadhouderskade 69, 1072
AD Amsterdam, telefoon 020-
-719876.

Het min of meer georganiseerde
fietsen langs kastelen heeft voor-
al in het oosten van Nederland
een grote vlucht genomen. Lo-
gisch. Het is daar min of meer
uitgevondenen men mag zich af-
vragen of er nog een kasteel (of
een daarop gelijkend landhuis) is
te vinden waarlangs geen fiets-
route voert. Zojuist verscheen
bijvoorbeeld de Kastelenroute-
folder van de Provinciale VW
Overijssel en beloofd wordt dat
daarin geen kasteel, geen havèza-
the en geen landhuis (als ze ten-
minste iets bijzonders hebben) is
overgeslagen. In de folder (overi-
gens ook bedoeld voor automo-
bilisten) zijn onder meer opgeno-
men een uitgebreide routebe-
schrijving, kaartjes, verblijfsmo-
gelijkheden en informatie over
geschiedenisen dergelijke.Prijs:
1,75 gulden. 1,75. Omdat Gelder-
land bij zoveel aanbod uiteraard
niet mocht achterblijven, kwam
de Streek-WV Achterhoek met
het boekje Kastelenfietsroute
Oost-Gelderland. Niet mis. De
totale tocht telt 355 kilometer,
vandaar dat de 'tour' is gesplitst
in acht etappes van plus minus
40 kilometer. Om dieuitgebreide
trip en de meer dan zestigkaste-
len en buitenplaatsen die wor-
denbezocht in een boekje samen
te vatten, waren bijna honderd
pagina's nodig. Prijs: 9,95 gul-
den. Alle hierboven genoemde
brochures zijn te verkrijgen bij
de VW-kantoren in het hele
land.

Fietsen langs kastelen

ELSLOO: IVN (afd. Elsloo) - och-
tendwandeling/vogelexcursie.
Vertrek 7.30 uur vanaf Botani-
sche Tuin inKasteelpark Elsloo.
IVN (afd. Stem) - ochtendwande-
ling/vogelexcursie in het Els-
loose Bos. Vertrek 7.30 uur vanaf
ingang van het Kasteelpark Els-
loo.
BORN: IVN (afd. Bom) - mid-
dag-fietstocht in de omgeving
van Echt. Vertrek 14.00 uur van-
af de parkeerplaats bij postkan-
toorBom.
NUTH: IVN (afd. Nuth) - mid-
dagwandeling in Kasteelpark
Elsloo. Vertrek 13.30 uur vanaf
de Markt in Nuth.
BUNDE: IVN (afd. Valkenburg) -middagwandeling door het Bun-
derbos. Vertrek 14.00 uur vanaf
het NS-station van Bunde.
Vlooienmarkt in het Expoge-
bouw van 10.00 tot 18.00 uur.ln-
fo: 045-324112.
CADIER EN KEER: Lentewan-
deling Damescomité Fanfare St.
Blasius. Afstanden: 5,10,15 en 25
km. Inschrijving: Auberge Ca-
dier Montagne, Rijksweg 17, Ca-
dier en Keer. Vertrektijd: afstan-
den5, 10 en 15km tussen 7.30 en
14.00 uur; 25 km tussen 7.30 en
11.00 uur.
MAASTRICHT: Expositie schil-
derijen van Charles Pekelharing
in restaurant Galerie.
VALKENBURG: IVN (afd. Val-
kenburg) - voorjaarswandeling
door het Bunderbos. Vertrek
14.00 uur vanaf NS-Station in
Bunde. Info: 04406-40594.
Expositie werken van Jean
Hoenjet in Hotel Tümmers.
Interieurbeurs in de Geulhal van
10.00 tot 18.00uur.
HASSELT (B): Sjacherbeurs in
de Grenslandhallen van 10.00 tot
19.00 uur. Info: 09-32-11-225775.
EBEN EMAEL (B): tussen 13.00
en 16.00 uur om het half uur
rondleiding door het Fort Eben-
Emael.

streekgerechten, voor de keu-
ken van vroeger, overtuigd als
ik ben dat ik er mijn gasten een
groot plezier mee zal doen". Die
(stam)gasten. Ze kunnen in 't
Mergelheukske bijvoorbeeld
weer aan de vissoep (14,50 gul-
den), een gerecht dat in het
Zuidlimburgse een eigen le-
ventje was gaan leiden. En
uiteraard staat konijn mét
zwarte pruimen (28,50 gulden),
kalfslever met kruiden (32,50
gulden) en kabeljauw Florenti-
ne (29,50 gulden) weer op de
kaart van Verhoefs nieuweres-
taurant. En ganzebout! Afge-
zien van ganzelever wordt in
de moderne Nederlandse keu-
ken over het algemeen met gans
weinig gedaan. In België en in
Frankrijk zijn ze (van oudsher)
wel wijzer. De ganzebout van
Hans? Die wordt in eigen vet,
mét een kruidenboeketje en een
vleugjeknoflook, gebraden „tot
het vlees bijna van het been
valt". Vervolgens opgediend
met puree en gewaterde zuur-
kool. Hans zélf : „Ik confijt de
gans op oud Limburgse wijze".
Een heerlijk gerecht, dat staat
vast. Prijs: 32,50 gulden. Net zo
lekker als lamshiel (29,50 gul-
den) bijvoorbeeld. Naast het
Menu Surprise (55 gulden)
gaat Hans tevens een Menu Po-
pulaire (49,50 gulden) voeren.
Bestaandeuiteen meestal koud
voorgerecht, keuze uit vis en
vlees en besloten met een des-
sert. Vóór men 't Mergelheukske
binnenstapt, wordt al trappen-
lopend het oog getrokken door
een gobelin, voorstellende De
Vrolijke Drinker. Een van
Frans Hals geleende figuratie.
Vrolijkheid, onderdeel toch van
pure gastvrijheid die in 't Mer-
gelheukske net als vroeger in
C'est Ici door het hart gevoed
zal worden.

ken pand, met beduidend meer
ruimte (tafeltjes) dan eertijds
in C'est Ici. ,_Maar", zo verze-
kerde Hans, „ik blijf als kok
wie ik was. Ik blijf herkenbaar,
een tikkeltje klassiek en zeker
ook betaalbaar koken. Met wel
meer aandachtvoor Limburgse

Ze werden al een beetje gemistANNETTE en HANS VER-HOEF. Het stel dat in een huis-kamerachtig maar sfeervol eet-huisje (C'est Ici) ruim tien ja-
ren lang gestalte gafaan koke-
rij zonder kapsones. Eenvoudig
maar goed. Een beetje op, zoals
men het wel eens uitdrukte,
grootmoeders wijze. Dat viel in
de smaak. ledereen die de sim-
pele maar goedekeuken minde,
kwam in C'est Ici over de vloer.

Tot de dag waarop de deurvan
het intieme eethuisje gesloten
werd met de mededeling dat
het stel binnenkortop een ande-
re lokatie de lekkerbekken zou
gaan verwennen. Het is nu zo
ver. Morgen wordt 't Mergel-
heukske geopend, als een 'ver-
volg' van C'est Ici. Niet meer in
Broekhem maar aan de Berkel-
straat 13a in Valkenburg. Op
de eerste etage van een karak-
teristiek Limburgs opgetrok-

~^^"mm^^^'^^*^*mmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmm_
Limburgs dagblad M— ___H

tijdje vrij

toeristisch kort

(ADVERTENTIE)

Herstelt eenriedrtgaon |

" LANDGRAAF EuropaTuinLandgraaf
EuropawegZuid 401. Tel: 045-324444" MAASTRICHTEuropaTuinRandwijck
St. Michaëlsweg 7 (Heugem). Tel: 043-613966"NUTH EuropaTuin TanNuth BV
Vaesrade 100.Tel: 045-244644

IjJROPgIUjjIÉJ hapje her slokje der
door nino tomadesso

Phantasialand: voor vijftien miljoen Mark nieuwe attracties

Filmfiguren Jaws en
King;-Kong
’teisteren’
pretpark

ZONDAG 8 APRIL:

" Annette en Hans Verhoef in hun nieuwe lokatie.

Donderdag 5 april 1990 "31

Onder de veelbelovende titel
'Springtime in Britain' heeft de
British Tourist Authority (BTA)
een brochure samengesteld
waarin toeristen een handvol
ideeën wordt gegeven over een
voorjaarsvakantie in Groot-Brit-
tannië. De onderwerpen variëren
van 'Londen in de lente' via
'Mysterious Brit4in' tot 'Britse
tuinen in lentetooi'. Handige tips
op reis- en accommodatiegebied
completeren het geheel.
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I Door met je handen tewerken, kun je iets voor jevoeten winnen.—^ w 1

Ë_
—._.__,—«—. £ÊÊ~~°"°°°°""m°~WÊÊÊÊM^.. % W/A I—■ - Bandsnelheidregelbaarvan 900-1400 m/min.

Vlakschuurmachine 8D175. Vermogen 135 Watt. Max.
VÉHHHÉ _É_!_^^El I Rbu* Iknt— fH ;:» Een machine die vijlt, schaaft en schuurt,

toerental 10.000 tpm. Schuuroppervlak 90x187 mm. BHÈI H a^a^a°^af" JH Ki _t!_!_Z!lö Schuurarmbreedtel3 mm. Metstofzak.
Stofafzuiging met behulp van stofzuiger. NuQC ___ JH Mps^^ps» W® H^p NyiJCQ,

gpF I rechts' ’ harden en pvc-buizen buigen. wm «Tm
__"" di io n i B®^ . draaiend. ’ Nu # g Wk fl_%„,. B aankoop van een van deze Black & Decker machines maakt u MPt nnh^r _/ UT." l\ ?, . . _a/i/ li j „nr II «UB 'iet °Plaaer- M w#»w kans op deze mooie WK-voetbal ter waarde van 24,95 waarop alle ■ Nm#A at mmSmS? 'MRLit*e lteri(pr jiL_.j_.i_.iij_, u 11 _P uhV ■■ __^-H-t-Muur deelnemendevoetballanden zijn vermeld. W^F "'» r > »ai L^'X/OrN

A_nbiedingengeldigt/mzaterd^l4aprilofzolangdevoorr_udstrëkt ~t VYOTGI SICCUb ICUKCI DIJ VOCL/t

Het laatste modewoord algehoord?)
TT Maritiem is het nieuwe modewoord, ipMaritiem is mooi en speels, i en epauletten. ■■Van frisse Deauville en Hermès prints. JXMaritiemI
Maritiem is een modespel van nautische symbolen. T£Van biezen | is sportief. Maritiem heeft klasse ||p Ja, Maritiem is héél veelzijdig- 1

'aft^*-* ___________S____B&ftiil

>4'____________ l___________(. ':' ■ ■ :<__Arï_i__f_&'"' "~-'_______________^___________l ____■ ■' ■"s!____?■'- ■ -'''''^Smn _________________ -_■______■_________ ___________________ ._i_a__ss%__________A___

uitgevoerd in goud-LV|S marine of zwart. 1W> W H j|||r Met ceinmur. kleurige knopen. Wit of kan het anders - fl Tl V
kleur. 38 t/m 44. _r_-*-fl 38 t/m 46. _>_W__fl W V Goudkleurige marine. ÈVIV marine. 36 t/m 44. £_______-___■

marine. 38 t/m 46. -P-Wjfl rosé en geel. PÏ_#|V WS W E VVT«| nautische aksenten. Wit/ Erß f^Üil
Schitterende, witte blouse met 36 t/m 44. Ll________l P IJf 'M MUJ manne- P^H Y?'vSnbrSu^rc^fe!een kleurrijk Hermès dessin, W;Ém ff f !______! ____________ 36 t/m 46. I%__P<___r__i .■*,," ,

.^"M - B V| ____T i_^________________.4g/_\ p^ pf '■■" m riA^^^^_^_^_^ê_o^^w^ "%Superconfex zorgt datje goedvoor de dagkorntN^jQJTJJ^j^
h,h depaashaas is i_ri^! ai_in^^ KERKRADE Einderstraat 21 (bü markt). MAASTRICHT Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug).
dezesympathieke,vrijgevigespring-in-'t-veid opbezoekbijonzefilialenin Weerten .toermond Op 11en 14aprilkomt hij daar ' J ' ’ 1-7 ir. /__"" i tt '\nogmaals langs En op deze twee dagenishij óók te vinden in onzewinkels te Stem, Maastricht enKerkrade. U komt toch ook? ROERMOND, Wilhelminaplein 10A-ILSTEIN, MaUlïtSWeg 134. WEERT, StaÜOnSStraat l/-iy (DIJ Cic Hemaj-

U BENT VAN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHE KLANTENSERVICE: 04490 " 38 666-J

Limburgs Dagblad
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I OPENBARE IIVERKOPINGI
Gerenommeerde fabrikanten, die te maken hebben met een stag-
nerende binnenlandse afzet en geannuleerde export-orders blijven

met gigantische voorraden zitten en komen daardoor in grote
I financiële problemen. Het in Limburg zeer bekende kledingconcern I

ELMO/FAVETEX/KONFEKTIESUPER gaat in samenwerking met
dezefabrikanten de overtollige voorraden rechtstreeks aan hetI publiek verkopen.Het gaat om een enorme sortering hoogwaardige I

dames-en herenkleding (voorjaar 1990), die voor absolute
stuntprijzen OPENBAAR VERKOCHT worden in

HET HUBERTUSHUIS te KERKRADE
I r"" SUECHTSENKELE VOORBEELDENVAN DEZE KLEDING-VERKOOP -" I

KoStUUIIIS vanl 50,-101319.-
Pantalons van 39|-tot 89,

Dames-pakjes van 29,-tot 98,

«logging-pakken van 29.-en niet duurderil11 OOK EEN ENORME KOLLEKTIE JAPONNEN,
SWEATSHIRTS, REGENMANTELS ETC.I | VER ONDER nfi- NOPMALE WINKELPRIJZENÜI I

I Deze unieke verkoop vindt plaats in : HET HUBERTUSHUISI HOOFDSTRAAT 55I «_."_. KERKRADEI I OP DONDERDAG SAPRIL van 10.00uur tot 20.00uur (KOOPAVOND). IEN VRIJDAG 6 APRILvan 10.00 uur-17.00 uur
ruime parkeergelegenheid

r I^UFMEKJCEAn
ALS BESTE GETEST mmmmLmJ

**!■ Scf*tt£e&e _wSÊÊLm\\\\
(april nr. HiFi Video Test) ■EÖ^^"

Limburgs Dagblad
lezersservice

ZATERDAG 2 JUNI - RODAHAL - KERKRADE

CONCERT
BLACK FÖÖSS

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

63170 LIMBURGS DAGBLAD en deVW-Vaals.

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

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

Elf. jaarrentevanaf 12,2%
Elk bedrag lot 100.000,- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekl

DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

■

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR ""
Secretaresse m/v
met ervaring, voor een bedrijf opde luchthaven.
U hebt een afgeronde secretariële opleiding en
kennis van WordPerfect. Beheersing van de Engelse
taal in woord en geschrift is vereist. De werk-
zaamheden gaan enkele maanden duren.
Voor informatie:
04490 - 5 4999, Patricia Goltstein of
Lisette Ramakers
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

W TEHERAN W
Tapijten bv. ~

GRANDIOZE LEEG VERKOOP van onze magazijnen
"BOCHARA "MIR "BIDJAR
240x170 240x170 CQfl 300x200 10Qflzeer fijn geknoopt Q7C normaaMs7s.- Nu U3Ui— normaal 2390.- Nu l__%JUi—
normaal 1790- Nu S/D.- #N£pAL #BWER

"CHINEES 240x17?„0n m 1890- 6kg wol m 2
240X170 Q Qn r"mt IWU' _4°Xl?°
normaal 1890.- Nu 115)11.- «HERIZ 4 kleuTi_win m Q^fi

300x200 190 n normaal 1890.- Nu WU.-
-"SAROUCK normaal 2390- Nu l£9U.- -„.„.„.„
300x200 "SENNEH "HAMADAN
zeer fijn geknoopt OCOfl 350x250 OOHH 140x70 19Rnormaal 4975.- Nu __09U_- normaal 4200.- Nu ____9U.- normaal 239~ Nu lfc«~ '

|_Bekijk tevens onze schitterende nieuwe collectie tapijten!!!
f Teheran Tapijten 8.V., P^ienade 145-147, Heerlen (naast 't Kruidvat) ■

\ | Als U lekker in Uw kleding zit, heeft U zelfs bij het I" tiende hardgekookte ci nog een feestelijk gevoel. 'I Ook in bijzonder grote maten. |

UITSLAG D-trekking 5e klasse 86e loterij
iSS Ned a asekan en DM 1.000.000,-OP lOtnr. 649015___eS___s* Neem voor meennformatie of _ _
WtT *^\ toezending van de volledige PM 100.000,- op lotnummers 457156 685326 DM 80.000,-op lotnummers425637 810090 999698

trekkingslijst kontakt op met DM 60.000,-op lotnummers 317910 900774 945558 DM 50.000,- op lotnummers 335344 750150 833820
DM a0.000,-op lotnummers464640 853871 963695 DM 25.000,- op lotnummers289055 488801 639986
DM 10.000,-op lotnummers054535 076862 082370 091167 105429 241244 248603 266607 342585 356921

366990 382456 397565 486860 560637 565076 579476 611787 662716 664032
685238 694386 753284 753404 856582 858873 869533 906648 940897 954698

DM 5.000,-op lotnummerseindigendOP 12249 20915 33508 56119 73087 84038 95435
Afdeling Klantenservice dm 3.0q0.- op lotnummerseindigend op 1955 3100
_oA\___mkW\ ■■m||_fc| |H_M PH 1.500,- oplotnummers eindigend op 162

p»l^ DM 7-0,-op lotnummerseindigend op55 londervoorDenoudl

; SüddeutscheKlassenlotterie
______________________■_____■_-_------__■--_■ m^^^mÊËKËammmm^K^Êa^mmi^mmmmmÊÊmMmmmmmmi——mmmm

lE3I l/E IVICUVVC II I \J\WJrW I V_/IN ■" Broer van de succesvolle Excel. Vriend van uw portemonnee. Ruimte
voor 5 volwassenen, in allecomfort. Maar ook, met de achterbank neer, voor een flinke ijskast. Voorwielaandrijving, wegligging en schijf-
remmen vóór garanderen u sportiefrijplezier èn veiligheid. Ook met multipoint-injectie vanaf 3-deurs SX. Hoe compleet u uw Pony ook
wilt, voor de prijs hoeft u het niet te laten! In 3- en 5-deurs. _^M\m

Vanaf 19.295/"
i- mi .1.1.1 nnin... ii ma*.- - ml „u m n' '" f-.^iTTgTMnnajuifiwwwnwfMtfyftf^fi''''"' _^^__ll___l_ffl______i

"flJ^B I 'a wMfi f' Bkß__>Sïïiii?v^v^
.■■■'.- 'VïïFr ■"■■'. , 1 .::;>;■;;■...■.:-'.-V" ■.'■■■Wfc: '^"'"-'--*"ïsï__M________l________SßGß :3SK44?^__Ï '■■■?<&

'& .itiiir^iiiiiiMuf ':W«ïil.'.__________;&''-' *^%?*HS ,: _^«'^w'"^< - __üü_i_a_i

_____P________ l________L____________i K_____-__i__B__^_____i__-___Swi^M*BM^_sffiiiKß| É

■__^:li|i:>.!»H__ ________s_aj-_ KRjJS. 'M ____^_ra_B__ yti

lE9I Ut INICU WC II I UINUMI C_\vCl_» Moderne, 1.5 liter 5-zitter. Krachtig genoegvoor een flinke caravan. Is even
robuust gemaakt als hij er uitziet. Vandaar: 3 jaar volledige garantie en maar liefst 6 jaar op de carrosserie. Wilt u elektrische ramen?
Stuurbekrachtiging? Centrale deurvergrendeling? Voor deprijs hoeft u het allemaal niet te laten! In 6 uitvoeringen.

mm m tfyt —
n,mÊÊÊÊKMm__2 ... —t / . ■'^A^j^Maj BümSiiv'"'-- ■- — -■'" '" "■"■" :\ii?ïimßtGÊGm mßmm&;>. y

vL''.<"__________ a^S^^Ktoi *'*'^v_______t __J r~~* _ m^WSS^^^'Miü'^:Jh-'^ÊÊÊÊÊKÊI^ÊÊtÊÊÊIÊÊÊ.. ___. ______________________ .__T7^^ï___l__&\.^.*m____-_^^ t_v:v^\';':'i -Tëkww' ___H_______l____it.
3 \Jf__\__ ,_^<wl|PJlljWw^M|jgÉ____^>ai_______^^SB-----l ■tg^H^Kff \ \ i tësj£g| ï_É__P^___S___P^ir?____r__H _P __i_B c V' " 'V _____»9 Bü> «_■_■__[

_________________J_tf___i __■__))______________. Bil WjagkËSS&èy

H_l^^sB __&ü____ _Wë£®y

__F

;wsB||||| XvHasss^

ICdl UE IMIcUWC HYUNDAI bOIMATA* Een wagen van uitzonderlijke klasse. Kies uit 1.8, 2.0 en 2.4 üter
motoren öf de 3.0 liter V6. Standaard zijn o.a. multipoint-injectie en stuurbekrachtiging. En voor slechts f 1.950,- heeft u getint glas,
centrale deurvergrendelingen elektrische ramen. Ontdek het ook in deze zeldzaam comfortabele zakenauto: voor de prijs hoeft u het niet

Vanaf 29*950/"
___SïP^ ,__s____P? ' '__f i \ï%Êaal& t^

/ _jS___L -»'~~k. 'vwÊm\ pffijgfjflß f«F%
v.v.' _TÏiém ' '^_i - --___J'"'?Ml"^ J_>"»]tl__-_. JJ* . yjty.. !__________.__K^*>'-'"_r .Vi.'i -■■ ■■...... ■; ■ ■. -.■ ■. .-. -. -..■_i:__^JJ.-__J^M2jy:■:.:■:■:.;..

1 ■____________ _______!^^^__Sl
9É_S_i___ï___ii wKfófW^Smi WÊ^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^emS^^^sk

j___^__B. B^_k__hl IBf

'''^-Ï-Yyy''^^^ -■-■■■■■:■■■■■,::■. W^^x»,..■ ■ ■ ■!'..vXvX,.,.,.L.. . '-_■_'_'.'.' ■ ■ '.-SA'.-ys. .-.'■.-.■.. . .■_■..■.'!■.■:--'.■
■-.-:-- ■:■:::■: ■■:■..

WILT U DE
TESTVERSLAGEN ZIEN
OF STAPT U ZELF IN?

Hyundai wordt door kenners zeer gewaardeerd. Daar hoeft u de tests in de bladen maar op na te slaan.
Op de Paasshow van uw Hyundai Dealer liggen ze voor u ter inzage. Maar waarom dan niet meteen
uw favoriete Hyundai zelf getest? Zo wordt u zelf een kenner.

V. tLKONV ,|pOM2^_PAASSHOW_(
Dc Pony, Excel, en Spnatazijn produkten van Hyundai MotorCompany. Catalogusprijzen mcl. BTW af importeur.

Brunssum Autocentrum Sanders8.V., Akerstraat 128,Tel.: 045-251644 HeerlenAuto Vaessen, Beitel 19, Tel.:
045 -424010 Stem GarageCentrum Stem, HeerstraatCentrum 9, Tel.: 04490- 319 40
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ALSU
VOOR

DE KAAS
Z^RGT

Dan zorgt de Gulpener
voor de mosterd.

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

echte Limburgse Mosterd
Tijdelijk ontvangt U in iedere krat Gulpener Pilsner

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

Dus., drink smakelijk!

GUIKNB
LIMBURGS BEER

Spreekuren voor
(ex-)pendelaars tussen
Nederland en België of
Duitsland
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de
op hen van toepassing zijnde regelingen

: betreffende de sociale zekerheid en de bijzondere

" regelingen voor grensarbeiders, kunnen elke
eerste vrijdag van de maand terecht bij de Sociale

i Verzekeringsbank district Maastricht, Gaetano
Martinolaan 85.. Medewerkers van het Bureau voor Belgische

_
Zaken te Breda en van het Bureau van Duitse

■ Zaken te Nijmegen zijn op die dag van 10.00 tot

' 14.00 uur aanwezig om u alle gewenste. inlichtingen te verschaffen.
i

Voor de behandeling van persoonlijke problemen
dient u alle bewijsstukken en andere papieren
mee te brengen. Voor het spreekuur kunt u een
afspraak maken onder tel. 043-821600. 36266

"__-_-_-__-_______-_—■_--_-_----—------__-____________________.

■ —*j

I Blijvend eiken.
~&Xm&. ;;:

iui ■■■HUI 1111l lil lil !____________■■_______[ l lI IIIIIM Hl I lIMII I Iflir________________________■■ ■■■■ IWMM—Hill_________iWlMiÉl ÏHiillÉiliïlllllllliTf' - rIH I II l|ll_____H_____________l lIIMMIIIIIIIIIIIIIMMII lil 1111 l Hll !.&&&_%; ■ HH- r li ii m mmm I__________________ .
AV.»:.:.:.!.!.!..., _H _________??■ v _____

{"X*X'X'X*X*!*X- HntlS __________■_ \i."X*XaX*Xv i^^^^^___________________________H HB: ?WK" WM& _______»-! H i"xsXftVxVft-x wmëêl iPwi? HRH ü*£ I Bi:::::¥::::::::X"X"X- WÊIËËm mmsm Wi- WBÊmm m tm m*m:m m iflllllli I ' PH r^Bi I

':":":":":":$:":":":":■ Rllwfß HS
.SiS^SSS I fiw» RïSSHSPI PÉÉfil

i.B.SiS:^ I - Ifc-fc-'M^y<___"' _________«i^li^Hfe^

'!"!"!"!*!"!"!"!*!"!"!"!% üü
" "*"*"_*"""""""?'':^H "„____j__M________dHMMmffinil^"" ' mM _____Ps
>i*i:isi'i:i'i'i*i'i*'S fl ïSÊÊ HlÜ <______§ '___!

f I K

\\ O * _#^v \V\ *-^ _»-»_. _f 1/ *^fc_. \W*
\\ ’ ■ _ ■ .2fc^*»"- — j;aai^iy^aBp^^^pijj_^KaiSMhi*"' ii____M-i_MPWWBj_» .

Liefhebbers van het rustieke interieur hebben hier hun I!^s4p3__lj^f I
kans. Eiken en soepel rundieder samengebracht in een l-^flr^ P^l _FI
buitengewoon mooie kombinatie. De komfortabele kuip- Im^i— n ,—
kussens hebben opvallende sierstiksels en zijn afge- M EUBELEN
werkt met een brede bies. Werkelijk een juweel van een gegarandeerd tgoedkoopste in kwaliteitsmeubelen
zitkombinatie. 2e 3e 4e verdieping in schunck

3-9 1\tC 97Q£\ - VENLO-BLERICK, LA PLAZA - HEERLEN, PROMENADE 12
~_4 ZILo Z/C'O. ROERMOND, WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY, GROTE MARKT 12

' ' ' _! >

i^*^nT_!_J_! SS^r^T^iil \\\\wmt ___________________■^^mA^mkmÊJm^^^^A^^dm^Ml^êWfffjfïf* 2l___m\ÉiM_mm^ÊÉÊ I SPEKTAKUIAIRE VERBOÜWINGSVERKOOP B^^^^^^^^^^ff H«^( |P*|
________É__ÉTJ Ï^^Ü^___K^ " ALLE HORN-KEUKENSUPERS WORDEN BINNENKORT '/ 1 'J WI '| / I*H_ W V J il f I ' ' 11fe F^l __J m 4 ■_T»__H DRASTISCH VERBOUWD. U KRIJGT DAAROM NU DE' ■ ij J,lfi f i , J I It % H J W #ilf i f / _W M_lyJLm_t_^_^_^m~^^ KANS OM SPLINTERNIEUWE WINKELMODELLEN ■ J / 1 \______L .!_. .___! iJ J 1 _____ .__C _______ _f liJ i 1 __L J ___H

> J^^^^!__?"Mgj__g^^^ PRIJS. CRUP NÜ DEZE UNIEKE KANS'!

PÉr^SSi iC*2ï AlttllSirlliOli Iffi IH3SSI6T "* I ♦*4sl__Mr 5 «n gemakkelijk te onderhouden kunststof uitvoering. inklusief: bijpassend werkblad§§ %'~ fllllU€lVlH^ll|>»^ ____■%■»#»#■**■ ■I|| f«l ;:,., I i^PSJI De deuren zijn voorzien van handige beugelgrepen. ■ ronde spoelbaklul I ÏÏ. "■ ■_. K|.l.Al.lf*i« IlillHr ■■ "ËH I è_Jè*>-| Iflifi1! Afm: 270 cm. ■ 160 ltr. inbouwkoelkast&>- II - 01bOn hnPlfkfiUKSll I *fIiWP «ETHAgasinbouwkookplaatCl IICll IIWCUitvlIIIVII HTJWil g?":;;:: üëjp; - ~ I ■ inbouw afzuigkap

11 * ■ hoekkookoostelling ■ open regalen ■ diverse laden 210^1 " 111~ - - _L I i en afmeting „.--m-o ..«-..| Jj^ ï li?ht en kroonlijsten ■ werkblad ■ spoelbak I JSSSm fr TM Hflf fT?B^-—T-üdj < MOCELIJK! I M^H^WOOr

JP^^^^^SBg 1^ FÉ Ia —:="';; '—- Tjf;" Prachtige eiken keuken kompleet met u"aflu|9kapS"nMetSr

B% fflß^Hll___Sfi ■ alle apparatuur ([sftS§§ «"JL, 11 afzuigvermogen en
■T^Tr,...,r",_Jll I IJyJII4I-TiïnïïTTT,___________________M -^PPllpi||fllifHi^ % Degelijk uitgevoerd met lades op rollagers, metalen "~ SSXr1"5

_____PHtT^ 11 ■1' I- Ji hiJ.il'l'JHM^lHili^H'ltHiM I 1!» scharnieren en bijpassende houtkleurige zijwanden. Mw^i^. werwna_________________J_LlU___^iiA___iifl^ ... IMÏÏ ?:h.;#'~ * >><l",,,*l\, ! Afm. 270 cm. -_RSlÉÏ__il__» a _■■_ _■*■Tïïï^üf^rjnFPN^^^EhlENTlJDSE DESIGN MODERNE GRUSGELIJNDE KLASSIEKE MASSIEF EIKEN ■ '^^PfUU-.iJ^-l -C_Jr-?;>-- inklusief: ■ bijpassend werkblad ■ ronde spoel- i^öT 000 „I LUXE BEIGE MODERNE
un««ii«N HOEKKEÜKEN «i* HOEKKEÜKEN wns l^^t^i^Q^B^Q^|<%^. bak ■ zanussi 160 ltr. inbouwkoelkast Z*—ï%£~^ //n■ KEUKEN HOEKKEÜKEN .wa „"%«SÏÏ, J, c heei komoieetmet Afm- 240x220 cm. Kompleet met diverse |. jM^K S;- ■ PELGRIM inbouw afzuigkap wr«oo_ wor — _U____W.

ISSF—- E3S2EL Sw»saw- «sas_M_f ISBE^fa--, ——— 7 qqo■ wertWad en spoelbak. werkblad en spoelbak, Ucht-en kroonlijsten. «AN: «AN. m^^mmm^m— jg%fe» M _® ff. '■'■-_- draaispit, thermostaatISSL * _ ■_-«■ - — ""^ _j' -■ xlf— _—_L wan-8056_-voor: JUJ^U. ~^=__T e",ichting-P*1^ __"__■__■___*«■ ««»■ __F^V9^Pl F'^M'S 1 -J"H"**^ * ;iij'':.r.„„, / »ai-«2<L- voor:1 c }.*<*■ wj^rtfff .fyr^^' I^'.rVr1 /^^^; *'***^*^|C 7^-—-—^^rr^^ Fraaie eigentijdse hoekkeuken kompleet \p- i<l;r] CQQl MODERNE GRIJZE HOEK- ' FRAAIE HOUT/KUNSTSTOF ' ■ODHJE W.TTThÓÊK^ &S'"!!!51"0' ï§ Hp | TlT'^^L van houtkleurige <M ,tf ~Jri^^■ K^rkompleetmete.tra Sfs!_Kcr««« SS^a-^g-- SS«m» I SïSS__BSfffxS_r S^^SR..^Ihw a^r^kKeSd met ex?a nw hangkasten, werkblad, spoelbak, hoge angkaster, werkblad s^Mwek- kompTeet me?°SsendI i_^^^_^!_^k» INKLUSIEF: ■ bijpassend werkblad ■ ronde spoel- JWI aChte: kastdeur "JïI X^S^hmSn^^ en licht- en kroonlijsten. kast diverse laden, licht- en*rooni.isten. en S(^lbak licht. en I IL---£rgf_M W^T^^^- bak ■ onderhoekkast ■ AEC 160 ltr. inbouwkoel- »S voer" met vriesvak en
■ kroonlijsten VAN: VAN: kroonlijsten. ■■ iTS S^S kast ■ AEC inbouwoven ■ AEC gasinbouwkook- rmrml l/Y^II automatische ontdo»

l«N: <*»-"
7mt - _ VAN: 1 IpLJL, '"'/S P>aat-aec inbouw afzuigkap 'Kïï. «■ , ________________________________________

__________________________________________________■ _______*^__M____V^__H^_____ll -sex. _____^^^^^_^^^^^____P I l^r_____lf*^__Bßwriii "^ilyr _rfl __r^ ___.^« ■■ TT^^nl MmwaL-loof.1^esig g^^B -- *zg3 z^vmSM\j^^^p^m\ 4698.- Ha 598 -~s^_______l a^'^BH_----IH_H_---IiBBBBMM'I _____________________^^^^^^^^^^^^^^ -.._— «^ ..■ .. .^-. ■-."">-<l'!— v__—l i w ~»_r «^
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St//7 en klasse zijn onmiskenbaar aanwezig bij de De wegligging staat, mede dankzij het speciaal door ruimte die nodig is om je doel te bereiken. En de garantie ,
Mazda 626. En zodra de 626 voorbij zoeft weet je dat die Mazda ontwikkelde TTL-achterwielophangingssysteem, op dat het in aile stijl gebeurt
kwaliteiten niet beperkt blijven tot zijn fraaie uiterlijk. een zeer hoog niveau. Waardoor je, ook onder moeilijke
Dat wordt helemaal duidelijk als je in de 626 rijdt. Alle omstandigheden, volledige controle over het stuur hebt. UH| PV^2___^9Wb___
motoren, van de pittige 2.0 diesel en 1.8 benzinemotor tot En dit comfortabele gevoel wordt nog eens onder- mmmKmmm^m

■^____ r 6 ö o HARMONIE TUSSEN MENS EN MACHINE
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Cm Peria Mokka koffie, Rineau Bordeaux, 1987 Chateauneuf du Pape, 1988 Chablis, Cm Conqueror port, Cll Soepen, asperge-, Stella Maris fancy medium CH Ananasschijven op j
snelfiltermaling2x2sogj-/|Q een droge,rode wijnof iets zoete, een volle, stevige,rode een witte droge kwaliteitswijn roodofwit, Q7C tomaten- of champignoncrème, redzalm, O/IQ* ' e'SensaP.
of pak 500 gram &4^orfy witte wijn, VI QC kwaliteitswijn, ®@® qqc* uitBourgogne, 1/1 QC* fles 0.7 iiter _94-"O./0 tomaten/groente, ossestaart blikje 200 gram C.rr3 blik 8 schijven 1 lfl I
Spaarfolder met gratis 40 fles 0.75 liter £95 4.yD fles 0.75 liter jLlr9s y.yO fles 0.75 liter }&&\f+JO ofgoulash,|bliko.46l 1 oft >49 1.A3 l
spaarpunten extra* Nü l.^y (

1 '&s*' l J^H ■■■wÈ'% _______■'-'' ____________________ __________________ __■ __■ ■ f __________________ ___P\W .^^^B f . Sfl9 V fll

Cil Fromage aux noix of Cfl Camembert, Cil Blanche, type Camem- Cil Fromage frais aux fines Cil Goudse belegenkaas, Mona Yoki Doki, Matzes naturel ofvolkoren, CM Paasbrood,
Brie, verpakt OCQ verpakt 250 gram OQQ bert, versvan t mes, IOQ herbes, verpakt Ino vers van tmes of vacuüm assorti, 6 bekertjes a o /IQ pak2oogram IQQ* verpakt 500 gram QQÖNü _L.Oy 4J*r_C.yy 100 gram ®@® i8?l.__.y. 125 gram l.yö verpakt, kilo 11 QQ 60gram®©® 2£BC.PIÖ LJrD / ■ nü J"3

®€>® Nü 11.Z7Ü

Ch Delicata paaseitjes, Ctl Delicata Belgische Roomboter Trio Grande Cft Elitehaver, Duyvis knabbelnoten, Jos Poell pasteibakjes, Cfl Ragoüts, Uit debedieningsafdeling: Idiverse smaken, OQQ* bonbons, Luik ofNamen, koeken, OQQ* zak 200gram IQQ Oriëntal, Provencale.Mexicana, pak 6 stuks IQQ* kalfs, rundvlees, champignon Gekookte boerenham,
zakje 200gram 3r4s__..yy doos 500 gram -7CQ pak 250gram Nü C.Ï3TÖ ®@@® 2?3LÜTO zakje 250gram+50 gram extra* >291.yy ofkippe, blik 400gram-~q 100 gram one)®©®.&sü/.DU -,^9AQ is^lJOy ®@®®^4g_c.U"

®®@® .2,6? _LrK7

Cll Gegrillde casselerrib, Uit de diepvries: Cil Roomijs, Spontin siropen, Appelsientje met Douwe Egberts Select Cil Vruchtenthee, Celtona paasservetten, t
verpakt, 100 gram OQQ Maftre Paul paasslagroom- Malaga, walnoot, pistache of aardbeien, ananas, zwarte-of vruchtvlees, koffie, diverse smaken, pak 50 stuks r\ -j&

2&3 C..ÖV taart, CQQ* Stracciatella, >| QC rode bessen, bus 0,751*/v-v pako.7s liter oIQ snelflltermaling, o/|C doosjeBogram IQQ __../*'
doos 650 gram o.yy doos 1 liter £95*f.yO ®@© Aê9 H.Oy ®®®® 225 pak 250 gram ?2® 'L.HO ie?l.i7s

i

Ch Panties, Ch Aftershave, Edet tissuetoiletpapier, Runder-/riblappen, Rundergehakt, Gepaneerde Blindevinken, IQQ Ch Kipkarbonade,
15 denier, diverse kleuren en flacon 120 ml QQC met paasdecoratle, 500gram 34?7.99 «a qq 500 gram J_2s5.49 QQQ varkensschnitzel, itq 100gram ®®®®j_69 1.0*7 12 stuks, ±2000 gram -irj,
maten, per stuk QOC ®©® 1235 y.yO pak 12rollen C OQ* kil° ®®®® 1299Wwy kilo , @®©® I£4?y.yy 100 gram i891.0y @®©©1U« h-

®®®® 3&5Ö.£3 ®®® NüD.__.y

§/ \ y^i^v /^^\ Hebt u inmiddels al gezien dat ervan iederei twee zijn? Dan begrijpt u waarschijnlijk y^~~*\/ \ / \ ook al datwe een paasspelletje voor de kinderen in petto hebben.Knip de eieren uit [plak X \
/ \ / A\ \ ze eventueel op karton], spreid ze uit op tafel met de gekleurde kant onder. Draai om de / \

f \ _Hl^l A / \ beurt twee eieren om.Twee dezelfde mag jehouden. Het spel gaat doortot alle eieren op / \
/ k M mm^_^ / V zijn. Wie de meeste eieren heeft, is de winnaar Veel plezier / <___\m\ \l \ j^Ê i mW \ "In de nieuwe AllerHande staan deze maand nog meer leuke ideeën voor de paas- / \

f^^ _\ vakantie. En heerlijke recepten voor een paasbrunch.
mêêM WW\\\\\____^W] "Van net AH Letterspel gaat deze week de derde ronde van start. Er zijn weer schitteren-

\ / ■ WM \ jÊ de prijzen beschikbaar gesteld door: SieMatic, Unitravel, Knorr.Wella, Cleopatra, Balance, l . ’\ I T^m—\ wS \n ____L__. >^ Ferrero,Tuc, Sorbo, Becky enJaffaJuice. \ k
N. y De artikelen in deze advertentiekunt u in alle AH winkels kopen, behalve de artikelen waarkleine cijfertjes bijstaan.Die artikelen kunt N. J01

-^ u alleen kopen ln AH winkelswaar één van die cijfers op de deur staat.Reclameprijzen geldenvan donderdag 5 t/m zaterdag

_
___-^v

14april a.s. Reclameprijzen groente en vers vlees zijn geldigt/m zaterdag 7 april a.s. * Zolang de voorraad strekt.
Sperziebonen, -i qq Chico Navelsinaasappelen, Gloster, Rieten paasmand,
500 gram l.yy net 2 kilo QQQ friszure, sappige handappel, perstuk ®® 12.95*j.y» z*2.* 299 vs»epaaswpm«49s- -s kruidenier blijft op dekleintjes letten, «5.".,. _~.,»„_ os»'
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