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Scheepmaker
overleden

PEN HAAG- De journalisten dich-ter Nico Scheepmaker is gistermid-
dag in Amsterdam op 59-jarige leef-
"ja overleden aan de gevolgen vaneen hartinfarct. Scheepmaker ver-wierf vooral bekendheid met zijnaagehjkse column Trijfel in de vijf-den bladen, die aangesloten zijn b««e Gemeenschappelijke PersDienst (GPD). Voor die krantenschreef hij wekelijks ook een sport-
n_ t

vv;rubriek- Ook het Limburgs
dagblad is aangesloten bij de GPD.
Nico Scheepmaker was een journa-listiek fenomeen. Hij onderscheid-de zich onder meer door zijn enor-me produktie van columns, recen--1 es, boeken, dichtbundels en verta-
niJ6nln de lo°P der jarenheeft hijniet alleen voor de GPD-kranten ge-schreven, maar ook onder meer
»« YriJ __Nederland- de Volkskrant,yia.r h« hlJ zijn bekende maandag-rubriek HoPPer had, Pano-rama, Avenue, Voetbal Internatio-nal en het Hollands Maandblad. Bo-vendien trad hij veelvuldigop in ra-«io- en. televisieprogramma's.

fq^n
eepmaker werd op 13 november«uu geboren in Amsterdam. Hijstudeerde Slavische talen. Hij ver-waide Russische literatuur, waaron-Pasternaks 'dokter Zjivago'.öcheepmaker trok zich onder meer"et lot van dissidentenin het Oost-oiok sterk aan, met wie hij ook veelcontact onderhield.

Geboorte in
wachtkamer

HEERLEN- In de wachtkamervan de Heerlense huisarts dr.öchlosser op de Molenberg isgisteren de kleine Laura Cou-
vée ter wereld gekomen. Haarmoeder was vrijwel uitgetelden kwam bij de arts voor eenlaatste controle alvorens naarnet ziekenhuis te vertrekken.Die opname is inmiddels gean-nuleerd want moeder Couvée
verzorgt nu haar7,5 pond zwareen kerngezonde Laura verder
thuis.

het weer

SCHRAAL
Na het oplossen van de plaat-
selijk gevormde mistbanken,
2ullen er flinke perioden met
Jon zijn. De middagtempera-
tuur loopt op tot 9 graden.
Maar omdat de wind toeneemtJ°t matig of vrij krachtig,
«acht 4 of 5, uit oostelijke
Jjchting zal het schraal zijn.
"P nadering van een depressie
j»e gisteren nog boven Spanje'ag, zal de bewolking vanuithet zuiden toenemen. Tot mid-dernacht zal het droogblijven.Komende nacht daalt hetkwik naar 3 graden.
Voor actuele informatie be-treffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346
Vandaag
zon op: 07.05 onder: 20.21maan op: 16.36 onder: 05.44

MORGEN
«on op: 07.03 onder: 20.23
maan op: 17.49 onder: 05.56

Rechtszaak
dreigt tegen
Macintosh

Van onze redactie economie
HEERLEN - Het bestuur van Macintosh
dreigtvoor derechter te worden gedaagd. Te-
gen de maandag gelanceerde plannen van
Macintosh om alle activiteiten te verkopen
aan een nieuwe onderneming die voorname-
lijk in handen is van het bestuur van datzelf-
de Macintosh, rijzen steeds meer bezwaren.

Nadat de belangenorganisatie van kleine be-
leggers VEB eerder dezeweek alverontwaar-
digd reageerde, laat nu ook de Westduitse
grootaandeelhouder Asko (8,8 procent) zich
in afkeurende bewoordingen uit over de
transactie, die bedacht is door de financieel
expert in de raad van bestuur van DSM, mr
A. Timmermans.

De advocaat van het Duitse detailhandels-
concern Asko, mr W. Stevens kondigde aan
dat hij het Macintosh-bestuur via de recht-
bank ter verantwoording wil roepen. Hij

vindt het bezwaarlijk dat de directiezich van
een verzelfstandigingsconstructie bedient
waarmee de belangen van veel kleinere aan-
deelhouders worden genegeerd.

Net als eerder de VEB, is ook Stevens van
mening dat het geen pas geeft datMacintosh
door het eigen bestuur wordt overgenomen
voor een prijs die datzelfde bestuur groten-
deels heeft mogen bepalen, terwijl er geen
mogelijkheid is geschapen om een openbaar
bod uit te brengen. Vandaag overlegt Ste-
vens met de concerntop van Asko of er daad-
werkelijk een proces wordt aangespannen.

" Zie ook pagina 7

Schade
De NS-topman schrijft in zijn briefdat de inhoud van de eisen van deFSV en de manier waarop is onder-handeld, de stakingsaanzeggingniet rechtvaardigen. De aanzeggingvoldoet volgens Ploeger bovendienmet aan de eisen die de NS hieraanmogen stellen. Hij schrijft dat als deFSV inderdaad gaat staken, debond de aard, omvang, plaats en
tijdsduur van de acties op tijd ken-
baar moet maken.

FSV-woordvoerder Wil Fransen
verzekert dat de bond de NS tijdigop de hoogte zal brengen van te voe-
ren acties. „We doen alles volgensde regels," aldus Fransen. Hij zegtdat de FSV vindt dat zij de onder-handelingen zorgvuldig hebben ge-
voerd.

Nachtvorst
beschadigt
fruitbomen

Van onze verslaggever
HEERLEN - „Het heeft ge-
spookt". Zo omschreef een fruit-
teler de vorst die de afgelopen
nachten zware schade heeft aan-
gericht aan de fruitteelt in heel
Limburg. Er valt nog niet te zeg-
gen wat precies de gevolgen zijn,
maar duidelijk is wel dat aan de

grond gemeten temperaturen
van vijftot acht graden onder nul
funest bleken voor veel peren-,
pruimen- en kersenbomen en
de vroegste appelrassen.

De fruittelers hebben nagenoeg
alle vroegbloesem door de vorst
verloren. Maar ook knoppen wa-
ren bevroren. De vruchtbegin-
sels hebben een bruine kleur ge-
kregen en zijn afgestorven. De
vorst trof vooral de peren. Deze
bloeien momenteel volop. Ver-
der is van de appels de Boskoop
het meest gevoeligvoor de kou.

# Zie verder pagina 19

NS gaat niet in op ultimatum van vakbond FSV

Maandag spoorwegstaking
Van onze redactie economie

UTRECHT - Het treinverkeer
in het hele land zal maandag
waarschijnlijk stil komen te
liggen door een stakingsactie
van de spoorwegvakbond
FSV. De spoorwegvakbond
houdt maandagmorgen voor
het begin van de dienstop alle
belangrijke knooppunten ac-
tievergaderingen. Dat gebeurt
in Heerlen, Venlo, Amster-
dam, Alkmaar, Arnhem, Gro-
ningen, Zwolle, Utrecht, Den
Haag en Twente. Verwacht
wordt dat in die plaatsen het
werk voor 24 uur wordt neer-
gelegd. Vandaag beslist de
FSV-afdeling Maastricht of zij
zich aansluit bij de acties. De
Nederlandse Spoorwegen, die
gisteren het ultimatum van de
FSV hebben afgewezen, zul-
len vooralsnog geen kort ge-
ding tegen de vakbond aan-
spannen.

De NS gaan niet op het ultimatum
in omdat zij vinden dat met het prin-
cipe-akkoord dat dinsdag is bereikt
met de Vervoersbonden FNV en
CNV en de VHS alle belangen even-
wichtig zijn gediend. „Ook de be-
langen van de categorieën perso-
neel die de FSV meer in het bijzon-
der representeert wordt recht ge-daan," aldus president-directeur L.
F. Ploeger in een brief aan de FSV.
Ploeger wijst erop dat de lonen dan
wel niet met 4 procent worden ver-hoogd,zoals deFSV wil, maar dat ze
gedurende de looptijd van de CAO
gemiddeld toch met 3,8 procent
groeien. Ploeger zegt verder dat hetgeen punt kan zijn dat de werkne-mers met de hoogste lonen buitende CAO vallen omdat deze mensengeen lid zijn van de FSV.

"De heer Rulkens van de Nederlandse Fruittelersorgani-
satie bekijkt in eigenkwekerij de schade aan de perenbloe-sem- Foto: JEROENKUIT Koning Boudewijn

weer op de troon
Van onze correspondent

BRUSSEL -Koning Boudewijn zit
sinds gisteravond weer op de Belgi-
sche troon. Maar zijn principiële op-
stelling in de abortusdisucssie zal
grote gevolgen hebben voor de ko-
ninklijke bevoegdheden.
De Kamer van Volksvertegenwoor-
digers en de Senaat gaven Boude-
wijn met 245 stemmen voor, 93 ont-
houdingen en geen tegenstem zijn
functie terug. Maar premier Mar-
tens ging in op de wens van de par-
lementaire meerderheid om met
voorstellen te komen die een herha-
ling van de koningscrisis van deze
week moeten voorkomen.
Dat betekent inperking van de ko-

ninklijke macht, mogelijk door een
wijziging van de Grondwet, waar-
door de handtekening van de vorst
niet meer onder wetsontwerpen
hoeft te staan. De verenigde verga-
dering van Kamer en Senaat maak-
te een eind aan de 'onmogelijkheid
om te regeren', die het kabinet had
vastgesteld op grond van Boude-
wijns weigering het vorige week
aanvaarde voorstel ter liberalisering
van de abortus te tekenen.
Er was veel kritiek op de door het
kabinet gevolgde procedure. Veel
parlementariërs vonden dat het ka-
binet en de koning 'een loopje had-
den genomen met de Grondwet.

" Zie ook pagina 5

Voorlopig geen
nieuwe stuiver

DEN HAAG - De Rijksmunt zal
voorlopig geen nieuwe stuiver
slaan. Dit besluit van staatssecreta-
ris Van Amelsvoort van Financiën
werd meegedeeld door muntmees-
ter Chr. van Draanen op de jaarver-
gadering van de verkoopautoma-
tenindustrie. Een nieuwe stuiver
zou onder meer een investering
noodzakelijk maken van tientallen
miljoenen guldens in de ombouw
van duizenden automaten.

vandaag

"Opknapbeurt
voor auto's pagina 9

" Sombere tijd
varkensfokkers

pagina 17

" Vragen PvdA over
Duits afvalplan
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# Patrick Strouken,
kanshebber
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Vervroegde top
goed teken voor

ontwapening
DEN HAAG - De vervroeging van
de topconferentie van de presiden-
ten Gorbatsjov van de Sovjetunie
en Bush van de Verenigde Staten
met zekertwee weken lijkt een goed
teken dat de supermogendheden
verwachten het vóór die tijd eens te
worden over een serie ontwape-
ningsakkoorden. De verschuiving
naar begin juni maakt ook duidelijk
dat de Litouwse kwestie in elk geval
geen roet in het eten gooit.

De top was eerst voorzien voor de
tweede helft van juni. Maar donder-
dag, op de tweede dag van het voor-
bereidende overleg tussen VS-mi-
nister van Buitenlandse Zaken Ja-
mes Baker en Sovjetambtgenoot
Edoeard Sjevardnadze maakte het
Witte Huis bekend dat zij wordt ge-
houden van 30 mei tot 3 juni, in de
VS.
De tweede dag van het overleg tus-
sen Baker en Sjevardnadze stond
vrijwel geheel in het teken van Li-
touwen, maar duidelijk werd dat
beide supermogendheden er alles
aan gelegen is dat deze kwestie de
top niet overschaduwt.
De top moet voornamelijk dienen
voor de onderteking van wapenak-
koorden. „Wij gaan nu de cruciale
fase in, want het is nog maar zeven
weken tot de top," zei Sjevardnadze
daarover.
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Ouderen gebruiken
teveel medicijnen
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«tiö-ttft EN GEEN T,Jo VOOp >m TOCH m*««iï&f
Zaterdagavond van 19.25 uurtot het journaalop Nederland 2

'De Nieuwe Nationale Ideeënbus'. Een programma over innova-
ties in bedrijven die een succes werden. Over ondernemers en g
vóór ondernemers. En voor alle mensen die belang stellen in ytil^.
ondernemend en innovatief Nederland. Eigenlijk gewoon yj\\^
voor iedereen. J o v 4 „

Wilt u meer informatie? Bel dan met het '#Innovatiecentrum in uw regio. (Tel. 045- *^^ ■ B /740808, de heer Ir L.H.J. Vellen, directeur; Tel. r4^T077-546474, de heer Dr Ir A. van Loon, directeur). \ *T V.

Innovatiecentra, omdat vernieuwen uitdaagt.

Openlucht Occasion-Show
Dit mag u niet missen!

120 gebruikte auto's met volledige Bovag-garantie.
Motel 'Van der Valk' Heerlen

Op vrijdag 6 april van 14.00-21.00 uur
en zaterdag 7 april van 10.00-17.00 uur.

(ADVERTENTIE)

I Geulhal
VALKENBURG
ALLES OP HET GEBIED VAN _.
WONINGINRICHTING. ZOALS
MEUBELS. SCHOUWEN,
TUINMEUBILAIR. 1 "1 T"ENZ ,ENZ.>^ -cAJL J-

ZATERDAG EN ZONDAG
VAN 10.00 - 18.00 U.

OVERIGE DAGEN
VAN 17.00-22.00 U.

ENTREE / 6,- PER PERS.
7 t/m 16 APRIL 1990

(ADVERTENTIE)
Deknappe knippers van

HEADGROUPbv
m^^w\\^i\wwtK^^^

staanweervooruklaar
045/710046

Emmaplein/hoek Geleenstraat Heerlen
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PJ^Sv^** MANNENMODE
; Meerssen Beek»tr. 48-50

Zalige Paasbrunchmet. schitterenduitzicht!
Zondag 15 april van 12.00 tot 14.30uur een feestelijke
brunch met allerlei heerlijke warme en koude gerechten.

-. VWink. Slechts ’ 37,50 p.p.Kinderen tot 12 jaar betalen ’l,-
-ps%*^^\lll %%\\^^ voor iedere 10 cm van hun lengte. Het schitterende

"- ?fk taaamjp- uitzicht is gratis en hetgebruikvan het binnenzwembad
C^ XTJ?^ ook! Maak er een feestelijke Paaszondag van en kom

fc__V^^^^^i^ ■ - naar ons prachtig gelegen hotel in Epen.
g-J^mmmmmm^Jam——w_ i Graag wel even reserverenl

d~ J/^Cf. '\ \ 4Vk Golden Tulip Zuid Limburg
«%!aa-_-\__

i_|_W---------L—J SSS Julianastraal 23a.6285 AH Epen (L|. Tel. 04455 1818, lax 044552415



agenda
APRIL

" 6 Fenix Sittard. Bridge of Spies,
Copycat Trap en Midnight Ma-
niacs

" 6 Exit in G Landgraaf, Braindama-
ge

" 6 Dinges Venray. the Nozems

" 7 café Torn Torn Heythuysen, Spike
Driver's Blues Band

" 7 Effenaar Eindhoven, Knitting
Factory festival

" 7 Auwt Einekoeze Einighausen,
Fietsefreem

" 7 de Boerderij Geleen, Spitfire
STC, Poppi Uk, The Ex, Bill & the
Willies

" 8 de Bizzie Bee Geleen, D-Train
_. 8 Metropool Beek, Fietsefreem

" 12 Kajuit Landgraaf, Pink Cream 69

" 13 De Meerpaal Oud-Genhout, Fiet-
sefreem

" 13 Staargebouw Maastricht, Flaco
Jimenez, Rowwen Hèze en Bor-
derline

" 13 Nova Heerlen, African Salimata

" 13 Effenaar Eindhoven, No Means
No. Snuff en Strelnikoff

Primeur
De stichtingRhythm & Blues Ospel
heeft dit jaar opnieuw een primeur
voor Europa. De Amerikaanse
Joanna Connor is volgens de orga-
nisatie voor het eerst op dit conti-
nent te zien. Het vorig jaar had
Ospel een primeur met de James
Harman Band. Deze Amerikaanse
band die er een vrij puristische
bluesbenadering op nahoudt staat
dit jaar niet op het affiche maar zal

als 'special guest' ook nu weer acte-
de-presence geven.

Andere vermeldenswaardige na-
men zijn de Nederlandse bluesar-
tiesten Magie Frankie eh Hans
Theessink. De hele grote namen zo-
als 8.8. King en John Lee Hooker
ontbreken doorgaans vanwege het
beperkte budget, maar door het
aantrekken van een aantal subtop-
pers heeft het festival een trouwe
kern bezoekers opgebouwd. De or-
ganisatie moest ook dit jaar weer
iemand als Ry Cooder laten schie-
ten, omdat deze te duur was. „We
hadden Ry Cooder kunnen hebben
samen met David Lindly, maar dan
was ons hele budget van 65 mille op
geweest", aldus organisator Bert
Vossen.
Volgens Vossen is de sfeer een van
de belangrijkste troeven van Moulin
Blues.
De stichting Rhythm & Blues ver-
wacht dit jaar tussen de twee- en
drieduizend bezoekers naar Ospel-
dijk te lokken. Een bezoekersaantal
van 2500 muziekliefhebbers is no-
dig om uit de kosten te komen. In-
middels zijn er ongeveer 700 kaar-
ten in de voorverkoop verkocht.

Behalve bij de plaatselijke VVV-
kantoren zijn de kaarten in de voor-
verkoop bij de volgende adressen
verkrijgbaar: Heerlen, Satisfaction,
Maastricht, Music Plus, Geleen,
Limburgs Platenhuis, Sittard, Siva
en Disco Limburg in Roermond.

Ahoy-concert belooft veel voor Mecc

Opgetogen Bowie
laakt democratie

Oude mannen doen het goed in de
popmuziek. De heren Dylan,
Young, Clapton, McCartney, en Jag-
ger maakten onlangs niet alleen
heel fraaie langspelers, ze zijn ook
weer volop aan het touren. De vale
t-shirtjes hebben het afgelegd tegen
de kostuums maar ze concerteren
met een ongelofelijk enthousiasme.
Het is voor iedereen die een kaartje
voor het Bowie-concert in het Mccc
heeft gekocht, of dat nog gaat doen
(het kan nog), te hopen dat de 43-ja-
rige ex-junk over vijfmaanden nog
steeds zo veel 10lheeft als een week
geleden in Ahoy. Het was per slot
van rekening aflevering 1 van de
greatest hits-tour Sound and Vision
op het Europese vasteland.

Jezou het niet denken, maar de gro-
te doorbraak van David Bowie ligt
nog geen tien jaar achter ons. Met
duetjes met Jagger en Mercury en
de 'knallers' Lets Dance en Heroes
kreeg Bowie pas de hele wereld
plat. Misschien de reden dat in
Ahoy nummers als Space Odity,
Station to Station, TVCIS, en Ziggy
Stardust minder weerklank vonden
bij het publiek dan recentere num-
mers als Heroes, Blue Jeanen China
Girl. Hoewel liederenals Fame, Gol-
den Years enLife on Mars door vele
generaties moeiteloos meegezon-
gen kunnen worden.

Het decor van het bedrijf Bowie
(veertien trucks met apparatuur,
tientallen werknemers) zal de orga-
nisatoren van het Mccc nog wel en-
kele slapeloze nachten kosten. Het
is een circus van voornamelijk to-
tempalen, sommige versierd met
angstaanjagende gargouilles, ande-
ren opgebouwd uit geavanceerde
lichtelementen. De bedoeling van
de drakekoppen blijft een beetje on-
duidelijk, of ze zouden het publiek
moeten herinneren aan de uitge-
teerde Ziggy. Ze staan in ieder geval
in schril contrast met Bowie's vi-
deo-show. Aan weerszijden van het
podium hangen twee reuze-ogen
waardoor het zelfs voor de achterste
rijen in Ahoy mogelijk was de ver-
richtingen van hun idool op de voet
te volgen.

Poppetje
In Rotterdam bleek dat de video de
geachte aanwezigen niet tot het ein-
de toe kon boeien. Maar wat zou dat
als je weet dat het swingende, sax-
en gitaarspelende poppetje op het
podium niemand anders dan David
Bowie zelf is. In snel tempo bracht
Bowie zijn bekendste nummers met
als uitschieters Ziggy Stardust en
Pretty Pink Rosé dat Bowie voor de
nieuwe elpee van de geweldig op
dreef, zijnde gitarist Adrian Belew

schreef.
En dan was er natuurlijk de pro-
grammering waar de Bowie-fans
hun invloed op konden uitoefenen
door een belletje naar deKRO. De
nummer 5 van de lijst, Wild is the
Wind, zat er niet in. Bowie neemt
het blijkbaar niet zo nauw met de
democratie.

Volgens mensen die beweren het te
kunnen weten, verschilt de pro-
grammering van de Sound and Vi-
sion concerten steeds weer. En zo
zou het dus goed mogelijk zijn dat
Maastricht straks een hele andere
Bowie te zien krijgt danRotterdam.
Ofschoon de mogelijkheden na-
tuurlijk beperkt zijn. „Where the
heil" ligt Maastricht vroeg Simple-

Minds-voorman Jim Kerr zich des-
tijds aftoen hij op Wembley hoorde
van een extra concert in Maastricht.

Kerr, die in Ahoy zichtbaar stond te
genieten van Bowie (de Simple
Minds werken momenteel in de
Wisseloord-studio's aan een nieuwe
plaat), liet weten dat hij het Mccc
niet alleen nooit meer zou vergeten
vanwege het litteken, opgelopen bij
een valvan het podium aldaar, maar
ook omdat de zaal na tien minuten
op zijn kop stond. Bowie heeft in
Rotterdam bewezen dat dat ook in
Maastricht (19-8) tot de mogelijkhe-
den behoort.

emile hollman

" Zes maanden lang zal David Bowie met zijn viermans band
oud materiaal zingen voor zijn fans.

Lonnie Mack en The Bluesband op 5 met in Ospel

Moulin Bluesfestival
viert eerste lustrum

Van onze verslaggever

Het buurtschap Ospeldijk, gelegen op een steenworp afstand
van natuurreservaat de Grote Peel en het dorp Ospel, staat op
zaterdag 5 mei voor de vijfde maal in het teken van de blues.
Het eerste lustrum van het Moulin Bluesfestival is een feit.
Tussen 12.00 en 24.00 uur zullen in de festivaltent uiteenlopen-
de bluesstijlen te horen zijn.

Het festival is uitgegroeid tot één
van de aardigste bluesfestivals in
Nederland. Zo waren de afgelopen
jaren bijvoorbeeld Lonnie Brooks,
Albert Collins, Big Twist en The
Tail Gators te gast in Ospel.

Op het affiche prijken dit jaar weer
acht namen van bluesartiesten en
-groepen uit alle windstreken. De
bekendste namen zijn The Blues-
band uit Groot-Brittanië, de Ameri-
kaanse zanger/gitarist Lonnie Mack
en zijn landgenoten Anson Funder-
burgh and The Rockets met mond-
harmonicaspeler Sam Meyers.
The Bluesband is een blanke blues-
rockformatie met oudgedienden die
hun sporen verdienden bij mensen
als John Mayall en Manfred Mann.
De organisatie verwacht zelf veel
van Lonnie Mack, een gitarist die
volgens zijn platenmaatschappij
zelfs grootheden als Erie Clapton en
Duane Allman beïnvloed zou heb-
ben.

#De Amerikaanse blueszanger!gitarist Lonnie Mack is een
van de tien acts op het vijfde Moulin Bluesfestival in Ospel.

recept
Mosselen in
deegbakjes

Benodigdheden voor 6 personen: 6
kant-en-klare deegbakjes om te vul-
len, 1 middelgrote ui, 100 g cham-
pignons, boter, 1 teentje knoflook,
peper & zout, 100-150 g gekookte
mosselen, 1 eierdooier, enkele eet-
lepels koffie- of slagroom.

Wilt u de deegbakjes zelf bakken,
bekleed dan vormpjes met een
plakje bladerdeeg en bak de taart-
vormpjes met een noodvulling in
15-20 minuten gaar bij 200°C. -
stand 4

Pel de ui en snipper ze. Maak cham-
pignons schoon en snijd ze in plak-
ken. Fruit ui en champignons in de
hete boter. Pel teentje knoflook en
pers uit boven ui en champignons.

Kruid daarna met zout en peper en
laat het mengsel afkoelen. Meng de
mosselen met de uisnippers en de
champignons. Klop de eierdooier
los met koffie- of slagroom. Verdeel
de mosselen over de deegbakjes en
schenk hierover de saus. Plaats de
taartjes in een op 200°C. - stand 4 -voorverwarmde oven en bak ze in
15 minuten gaar. Kruid voor het
serveren eventueel met fijngeknip-
te bieslook of versgemalen peper.

hub meijer

pop

ld-elpee
Phil Ochs
A toast to those who are Gone
(Rhino Records)

Na talloze pogingen te verzuipen
in de drank en te stikken in de
drugs nam Phil Ochs in april
1976 met een geslaagde zelf-
moordpoging afscheid van dit
ondermaanse. Hij maakte deel
uit van het rijtje 'angry young
men of song' zoals Torn Paxton,
Peter la Farge, Mark Spoelstra,
Len Chandler en Bob Dylan. Het
waren uitgesproken discipelen
van Woody Guthrie en Pete See-
ger, muzikanten die een stem ga-
ven aan het verzet van de Ameri-
kaanse jeugd en die met hun
'topical songs', zeg maar journa-
listieke liedjes, de moed erin
hielden. Ochs en Dylan waren
van hun generatie de vaandel-
dragers van de folkbeweging, de
Amerikaanse tegencultuur,
waarvan de een 'n principiëlere
opstelling koesterde dan de an-
der. Terwijl Dylan onder het
motto the-times-they-are-a-chan-
gin' het protestrepertoire na een
tijdje schrapte („deze songs zijn
net zo rottig als de politici waar-
over ze gaan") ging Phil Ochs op
de ingeslagen weg door als
spreekbuis van het 'arme Ameri-
ka. In 1966 schreef hij het vlam-
mende I Ain't Marching Anymo-
re, een schitterend lied met de
stootkracht van een mitrailleur
dat jarenlang de hymne van de
anti-Vietnambeweging was. Hij
werd door radio en televisie in de
ban gedaan maar van deze maat-
regel ging juist een inspirerend
effect uit: zijn elpees verkochten
beter dan ooit. Het waren puur
politieke platen zoals All The
News That's Fit To Sing, I Ain't
Marching Anymore, Pleasures
Of The Harbor en Tapes From
California (de laatste twee zijn nu
ook op cd uit). De commercie
heeft iets met doden. Gelukkig
maar, zou je haast zeggen, want
op deze manier blijven de doden
'n beetje onder ons, getuige de cd
A toast to those who are Gone die
onlangs is verschenen en die tot
nu toe onbekend werk van Ochs
bevat uit het beginvan zijn grilli-
ge carrière. Wil je een muzikale
verkenningstocht door het leven
van hem maken, dan kun je deze
cd als uitgangspunt nemen, maar
je moet vooral verder spitten in
de platenbakken tot je op Ochs'
prachtige elpeewerk stuit (All
The News That's Fit To Sing e.d.)
Het zal een indrukwekkend
beeld opleveren van een man die
lang voordat de Verenigde Sta-
ten aan de genocide in Vietnam
begonnen al de rampzalige con-
sequenties van die inmenging
bezong. En die met het nummer
Power And The Glory zijn eigen
woorden dubbel en dwars onder-
streepte: „This is the greatest
song I'll ever write". Het werd in-
derdaad Ochs' masterpiece en
zonder plagiaat te plegen een
huiveringwekkende kopie van
Woodie Guthrie's This Land Is
Your Land.

#peter hamans

Ofra Haza
in Utrecht

De Israëlische zangeres Ofra Haza
treedt op 15 mei op in muziekcen-
trum Vredenburg in Utrecht. Deze
zangeres combineert op unieke wij-
ze de traditionele Yemenitische
zangstijl met Westerse popmuziek.
De voorverkoop begint morgen, zo
maakte de organisatie Mojo Con-
certs bekend. Ook de Senegalees
Youssou N'Dour komt voor een
eenmalig optreden naar muziekcen-
trum Vredenburg in Utrecht, en wel
op 28 mei. De voorverkoop voor dit
concert begint volgende week zater-
dag.
Robert Plant, zanger van Led Zep-
pelin, een van de meest belangwek-
kende groepen uit de popgeschiede-
nis, geeft op 1 mei een concert in het
Congresgebouw in Den Haag. Op
het podium krijgt Plant muzikale
bijstand van drummer Chris Blac-
kwell, gitarist Doug Boyle, toetsen-
man Phil Johnstone en bassist
Charlie Jones. Gitarist Jeff Beek
komt op 7 mei voor een eenmalig
optreden naar muziekcentrum Vre-
denburg in Utrecht. Het is voor het
eerst in tien jaar tijd dat Jeff Beek
een live tour onderneemt, waarin hij
muzikaal wordt bijgestaan door
drummer Terry Bozzio en toetsen-
man Tony Hymas.

Braindamage
De zesmansformatie Braindamage
treedt vanavond op in Exit in G in
Landgraaf. De muziek die Brainda-
mage maakt is een mengeling van
rock en wave met blues en rock en
roll invloeden. De zaal gaat open om
20.30 uur en het concert begint om
21.15. De entree kost een rijksdaal-
der.

Muziekbeurs
in Aken

Een mekka voor alle pop-, roc>
en muziekfans. Dat is de nu *weer vijfde platen- en muziel1
beurs die zondag 8 april in H
Akense congrescentrum Euf|
gress wordt gehouden. Bijna ho>
derd handelaren uit Duitsland I
buurlanden als België en Nedö'
land brengen hun kostbaarhectë
op vinyl en rariteiten uit de jai*!
vijftigen zestig aan de man.
Maar ook nieuweplaten, cd's, c#
settes, posters, foto's, muziektijo
schriften en -boeken zijn verkrijg
baar. De beurs is van 11.00 *>■18.00 uur geopend.

Heavy Easter
Het Paaspop festival van Brufl-'
sum is onder de naam Heavy &
ter weer nieuw leven ingeblazej
Een viertal stevige bands treell:
eerste paasdag, 15 april, op in z$
Unitas tussen 13.00 en 18.00 U^1
Het zijn de Kerkraadse groö
THC, Aphrodisiac uit Brunsssu .>
Madkrptbrulf eveneens W
Brunssum en Gail of God. HeaV!
Easter wordt georganiseerd do"1
het muziekcollectief Shelty1
waarvan de vier bands al enif?
tijd deel uitmaken. De naam V»
het festival zegt alles over de tfl^
ziek die THC, Aphrodisia'
Madkrptbrulf en Gail of God m*
ken: snoeihard.

Oplossing van gisteren

KLEI-GEMS
LOS-P-LOÏ
AF-DIE-El
A-DOORN-E
ROE-N-AAR
-PET-DAR-
PAN-G-SAS
A-START-Ü
AL-EVA-üE
RAP-E-BOD
STYL-MARE

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. uurwerk; 4. zoogdier; 8. te-
ken van de dierenriem; 10. tweetal bij el-
kaar behorende personen; 11. voltooid; 12.
vallei; 14. persoonlijk vnw.; 15. langzaam;
17. bladgroente; 19. boom; 21. griezelig;
22. bontgekleurde papegaai; 23. harde
kern van steenvruchten; 25. soort schop;
27. larve van de langpootmug; 30. ten be-
drage van; 32. boom; 33. hoewel; 34.
weefsel v.e. spin; 36. binnenkort; 37. klein
werpanker; 38. klipgeit.

Verticaal: 1. zinnebeeld v.e. behaald6
overwinning; 2. zonder moed; 3. voorzet'
sei; 5. en dergelijke (afk.); 6. in grove trek'
ken; 7. deel v.e. schrijfmachine; 9. knaag'
dier; 12. titel (afk.); 13. muzieknoot; 15;
familielid; 16. graangewas; 18. gesteente*
20. stuk stof; 23. gymnastiektoestel; 2*
vrouwelijk dier; 26. kaartenboek; 28. onbe-
klemtoonde vorm van mij; 29. maangestal'
te (afk.); 31. mannetjesbij; 33. lichaamsd-
eel; 35. persoonlijk vnw.; 36. lidwoord-
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Verkoop van de
! NS-GEZINS-
I TOERKAART

\

met

VEERTIG
GULDEN

KORTING!

gil GEzJnSTOER * iN^
Ook deze zomer
treint u weer met

het hele gezin
j voor een

zeer bijzonder
tarief.

j Verkoopperiode:
van 6 t/m 13 april bij alle
kantoren van het Limburgs
Dagblad en de VVV-Vaals.

Wr amm\\ _____■ ___T _______! L ____ .1

?^H-___-L__KMi4UL_»;--_lal



Limburgs Dagblad
treinen goedkoop deze zomer!

Van 6 t/m 13 april is bij alle Limburgs
Dagbladkantoren en de VVV-Vaals te koop é

NS-GEZINSTOERKAART-CHÈQUE
en de

NS-GEZINSTOERKAART-PLUS-CHÈQUI
Met de GEZINSTOERKAART kunt u in de maande
juni-juli-augustus binnen 10 dagen VIER DAGE'

onbeperkt sporen door héél Nederland.
Voor de GEZINSTOERKAART-PLUS geldt dat
niet alleen met de trein 4 dagen onbeperkt reis i

maar ook met de bus, tram en metro! I
V

>d-
V

Dit aanbod geldt voor het héle gezin)
kind(eren) tot en met 18 jaar

(één hond mag ook mee!).

2
(

GEZIN |
NS vat het begrip "gezin" gelukkig ruim op:
moeder en/of vader (of twee personen die I

tenminste een jaar samenwonen) en alle eigen \
pleeg- en stiefkinderen tot en met 18 jaar. f

V

*
VOORDEELPAS

Als u met uw aankoopbew ijs aan het NS-loket uV
Gezinstoer afhaalt, krijgt u meteen de gratis
voordeelpas vol aantrekkelijke kortingen op

consumpties en toegangsprijzen.

OP VERTOON VAN DE VRIENDENPAS
BETAALT U VOOR DE:

Gezinstoerkaart
Ze klaS ’ 1 20,— (normaal ’ 160,-) !

1e klas ’ 1 60,—(normaal ’ 200,-)

Gezinstoerkaart-PLUS
2e klas ’ 1 60,— (normaal ’ 200,-)
1e klas ’ 200,— (normaal ’ 240,-) '

Op alle cheques dus

’ 40,- VRIENDENKORTING!

_________ _________ _________
aA\\\ WY _________ . %

Alwéér zon fors
voordeel voor de
Vrienden van het

Limburgs Dagblad!!
U heeft nog geen vriendenpas? Dan kunt u bij een van de

kantoren terecht, waar men uw aanvraag graag zal noteren.



VVD
De VVD-fractie laakt in een eerste
reactie de verdubbeling van de las-
ten van de automobilist. De maatre-
gel gaatvoorbij aan de prioriteit van
het bevorderen van schonere en ge-
luidsarmere auto's, menen de libe-
ralen. De fractie dringt aan op sti-
mulerende maatregelen met ook be-
ter openbaar vervoer, 'in plaats van
het opleggen van lastenverhogin-
gen. Kortom: „Geen woorden maar
daden," luidt het devies van de
VVD.

D66-Kamerlid Tommei noemt het
uitgelekte concept 'uiterst treurig.
Nadat vorig jaar door de kabinets-
crisis de discussie over het NMP in
het slop is geraakt, had Tommei nu
wel iets concreters verwacht: „Dit
voegt nauwelijks iets toe." Hij stelt
dat het de Haagse politici aan daad-
kracht ontbreekt op een moment
dat een meerderheid van de bevol-
king zich volgens opiniepeilingen
bereid toont ook financieel-tech-
nisch voor het milieu over de brug
te komen.

„Het'blijkt dat de minister van Ver-
keer en Waterstaat nog steeds de
minister van tunnels en wegen is,
die van Economische Zaken vooral
die van economische groei en die
van Landbouw van veel varkens en
veel koeien," sneert Tommei.

Politiek leider Van Mierlo van D66
vindt dat het kabinet 'op deze ma-
nier niet waar maakt dat het vorige
kabinet over het milieubeleid moest
vallen. Voorts was hij van mening
dat als wat hij in de kranten had ge-
lezen waar is, 'dit kabinet zijn pres-
tige en bestaansrecht op het spel
zet. „Dit mag geen beleid worden,"
aldus Van Mierlo.

" Zie ook pagina 5

Kabinet-Peres
nog niet zeker

AVIV - Het is nog alles behal-
s!\*eker dat de leider van de Israëli-Che Arbeiderspartij, Shimon Pc-s> een kabinet kan vormen. Het
Parlementslid Avraham Sharir, die

anuit het Likoed-kamp zou zijnVergelopen naar Peres, heeft giste-en contact gehad met zijn oude
artij en hij zal vandaag overleg
°eren met premier Jitschak Sha-

aarnaast heeft Peres de grootste
j^oeite de steun te behouden van de
lejne linkse partijen, die bezwaar
aken tegen een regering die tot

*aHd zou komen met de hulp van.eti overloper uit de gelederen van
i e Likoed. Maar de steun van Avra-
j,am Sharir voor een kabinet ondereres is nog niet verzekerd. Giste-
v n verliet deze voormalige minister
(*■* Transport voor korte tijd zijn
j "derduikadres, voor een naar ver-

'dt 'positief verlopen' onderhoud
j>et minister van Transport Moshe, atzav (Likoed). Deze laatste zei dat
j.e* gesprek plaats had opzijn initia-
..*en dat hij na afloop premier Sha-

lT op de hoogte heeft gebracht._,°lgens bronnen in de Likoed zal
j.e Premier vandaag zelf met SharirFaten, in een poging hem te doenrügkeren naar de Likoed.

Uitvindersprijs
Voor blindenpen
GENÈVE - Een pen voor blin-
den, uitgevonden door twee
fransen, heeft gisteren de prijs
van de internationale uitvin-
derbeurs in Genève gewonnen.
De blindenpenwordt gezien als
de grootste doorbraak voor de
communicatie van en met blin-
den sinds de uitvinding van het
Braille-alfabet.
Jacques Sagot en Gerard Pa-
vard wonnen de pnjs met hun
Pen, die de vorm van een grote
ball-point heeft en die is gevuld
met een bijzondere inkt. Zodra
de inkt na twee tot drie minu-
ten is opgedroogd, krijgen de
geschreven lijnen reliëf. Die
lichte ophoging is voelbaar met
de vingers. De pen werd oor-
spronkelijk ontwikkeld om
computeronderwijs aan kinde-
ren te kunnen geven.
De uitvindersbeurs in Genève
is de grootste in zijn soort ter
wereld. Dit jaar waren er 550
uitvinders uit 25 landen.

Groen Links: grote domper -D66: uiterst treurig

Bijtende reacties op
Milieuplan-Alders

&N HAAG - De Tweede-Kamerfractie van Groen Links heeft
justeren teleurgesteld en bezorgd gereageerd op het woensdag

vertrouwelijk concept van het NMP-plus van minis-er Alders (Milieubeheer). Het NMP-plus is een aanscherpingan het Nationaal Milieubeleidsplan. „Na het regeerakkoord
reigt het NMP-plus de tweede grote domper voor het milieue Worden," aldus Groen Links, die de bewindslieden aan hunerantwoordelijkheden herinnert.

van de oppositiepartijen VVD en
D 66 lieten weten zich nog over het
vertrouwelijk concept te beraden.

a
e fl"actie schrijft dit in een briefn Premier Lubbers en vice-pre-

v
er Kok. Volgens Groen Links

teiS chtert het milieu in zon hoog
* ge* ? dat de afspraken uit het re-

haa... ord nu volstrekt achter-
zich Zi^n' Maar het kabinet maS
Gr daar niet bij neerleggen, aldus
y°en Links. „Als de ontwikkelin-. «in het milieu zozeer tegenvallen

verhoogde inspanning nodig.
1 vim sPreken u aan op uw verant-

°°rdelijkheid," aldus de fractie.
e regeringsfract jes CDa en PvdA
r^ n gisteren niet bereid om in-

y Uc*elijk commentaar te geven,or deze fracties bestaat er nog
_.I_T__ Structuurschema en geen
y^P-plus, zo bleek uit de woordenn hun woordvoerders. De fracties

Oostduitsers eisen
massaal wisselkoers

van één-op-één
OOST-BERLIJN - Honderdduizen-
den Oostduitsers hebben gister-
avond in Oost-Berlijn en andere
plaatsen in de DDR betoogd tegen
het plan van de Westduitse centrale
bank om in de toekomst de koers
van de Duitse marken te bepalen op
twee Ost-mark tegen één West-
mark.
„De 8,6 miljoen arbeiders van de
DDR eisen niet minder dan één-op-
één," zo verklaarde Helga Mausch,
de leidster van de Oostduitse vakfe-

deratie, tegen een 20:000-koppige
menigte op het Marx-Engels plein
in Oost-Berlijn. „Wij zijn niet de
straat opgegaan om tegen het stali-
nisme te strijden, om nu het slacht-
offer te worden van kiezersbedrog."
Sprekers in Oost-Berlijn, Leipzig,
Dresden, Cottbus,Rostock en ande-
re steden riepen de nieuw tevormen
Oostduitse regering op een wissel-
koers van één Ostmark tegen één
Westmark te eisen in de onderhan-
delingen met Bonn over de Duitse
eenwording.

De woede van de betogers was voor-
al gericht tegen de Westduitse
bondskanselierHelmut Kohl die tij-
dens de Oostduitse verkiezingscam-
pagne een wisselkoers van één-op-
één had beloofd. Sinds de conserva-
tieve Alliantie voor Duitsland, een
samenwerkingsverband van drie
partijen waaronder de doorKohl ge-
steunde christendemocraten, de
verkiezingen van 18 maart wonnen
lijkt Bonn meer en meer voorstan-
der te zijn van een twee-op-één
koers.

Het parlement de DDR, dat gisteren
voor het eerst in de nieuwe samen-
stelling na de verkiezingen verga-
derde, wees Lothar de Maizière, de
leider van de christen-democraten,
aan als de eerste niet-communisti-
sche premier na de val van het vori-
ge regime en vroeg hem een nieuwe
regering te formeren. De Maizière
verklaarde onder luid applaus dat
hij het formateurschap op zich zal
nemen.

" In Halle schreeuwden de demonstranten "Wij zijn geen halve Duitsers' en in Oost-Berlijn droe-
gen zij spandoeken mee waarop stond 'Zonder één-op-één worden wij niet één' (foto) en 'Nee te-
gen een monetaire unie d la Kohl'.

Minister moet
vasthouden aan
garanties voor
jongerenbanen

DEN HAAG - De TweedeKamer
heeft gisteren minister De Vries
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid opgedragen vast te hou-
den aan het plan om de komende
jaren 12.000 jongerenaan een ge-
garandeerdebaan te helpen in de
collectieve sector. Een ruime
meerderheid in de Kamer steun-
de een motie van die strekking
van D66-Kamerlid Schimmel.

De uitvoering van dit plan ge-
beurt onder de verantwoorde-
lijkheid van de landelijke ar-
beidsbureaus. Vakbonden en
werkgevers in de besturen van
deze bureaus krabbelen terug
wat betreft het afgeven van kei-

harde garanties voor banen.
Hierdoor is de 'sluitende aanpak
van de jeugdwerkgelegenheid',
zoals is neergelegd in het regeer-
akkoord, op het spel komen te
staan. De motie stelt dat de over-
heid, als derde bestuurspartner
in de arbeidsbureaus, er voor
moet zorgen dat die garanties er

toch komen.

Bij het geven van hun steun aan
de moties namens hun fracties
verwezen de woordvoerders van
de regeringspartijen CDA en
PvdA naar de afspraken die ge-
maakt zijn in het kader van het
regeerakkoord over de aanpak
van de jeugdwerkloosheid en de
prioriteit die aan bestrijding
daarvan is gegeven.

De motie is een bevestiging van
het standpunt dat afgelopen
maandag tijdens een uitgebreide
commissievergadering met De
Vries al werd ingenomen door de
meeste partijen in de Kamer.

binnen/buitenland

Bonden: 6 pct
meer loon in

bejaardenzorg

DEN HAAG - De vakbonden AbvaKabo en
CFO gaan maandag met deVerenigde Neder-
landse Bejaardentehuizen (VNB) praten over
een nieuwe CAO binnen de bejaardenzorg.
De leden van de vakbonden willen zes pro-
cent meer loonruimte. Deze eis komt overeen
met het ultimatum dat is gesteld door de bon-
den voor een loonsverbetering voor verple-
genden en ledenvan de NationaleKruisvere-
niging. Dit betekent een kloof van ongeveer
twee procent.

Volgens de VNB is de eis van zes procent niet
reëel. „Het is dit jaar niet mogelijk om een
dergelijke verhoging door te voeren," aldus

de organisatie. Niettemin zal de VNB om de
tafel gaan zitten met de vakbonden,. In ieder
geval zal er gepraat worden over de functie-

waardering. Vorig najaar werd overeengeko-
men dat een deel van het personeel in een ho-
gere salarisschaalterecht zou komen. Te wei-
nigverzorgers van de in totaal 70.000 werkne-
mers hebben hiervan kunnen profiteren, vin-
den de bonden nu.

De Actiegroep Bejaardenzorg In Opstand
(ABIO) ziet niet veel in het overleg dat maan-
dag plaatsvindt. De ABIO wil achteneenhalf
procent loonsverhoging en denkt dat de
VNB niet de geschikte onderhandelingspart-
ner is. Het ministerie van Sociale Zaken laat
"weten 4,18 procent ruimte te hebben voor
loonsverhoging binnen de bejaardenzorg.

De Vries moet half
miljard korten op
sociale zekerheid

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Minister De Vries
(Sociale Zaken) moet een half mil-
jard gulden bezuinigen op de socia-
le zekerheid. Oorzaak is een toena-
me van het ziekteverzuim en de ar-
beidsongeschiktheid, hetgeen tot
hogere uitgaven leidt voor de Ziek-
tewet en de arbeidsongeschikt-
heidswetten WAO en AAW.

De tegenvaller blijkt uit de nog niet
gepubliceerde 'Sociale Kaderbrief
die De Vries mede namens zijn
staatssecretaris Ter Veld op 3 april
aan hetkabinet heeft gezonden. Het
stuk moet een rol gaan spelen bij de
voorbereiding van de begroting
1991 waarmee het kabinet vandaag
start.
Naast de tegenvaller bij de Ziekte-
wet, wao en aaw schetst De Vries
stijgende uitgaven in de sociale ze-
kerheid door een hoger dan ver-
wachte loonstijging en een toene-
mende inflatie. Dit leidt tot extra

uitgaven van een tot 1,5 miljard gul-
den.

Parlement rept echter niet over referendum
Litouwen antwoordt

Gorbatsjov verzoenend
MOSKOU - Het Litouwse parle-
ment heeft volgens het Sovjetpers-
bureau Tass gisteravond laat het
antwoord goedgekeurd op Gorbats-
jov's oproep aan het parlement en
hetLitouwse volk. „Wij zijner zeker
van dat U, geachte president, de
voorkeur zult geven aan een politie-
ke oplossing van het probleem bo-
ven elke andere oplossing. Het par-
lement van de republiek herhaalt
zijn bereidheid om een dialoog te
openen en maatregelen te bespre-
ken om nieuwebetrekkingen te ves-
tigen tussen onze staten," zo luidde
de boodschap volgens Tass.

De.verzoenende verklaring werd na

een debat van verscheidene dagen
aangenomen met 82 tegen negen
stemmen. Er wordt begrip in uitge-
sprokenvoor de zorg van het Krem-
lin en met nadruk verklaard dat de
Litouwse leiders geen verbreking
willen van de economische, culture-
le en humanitaire banden. Het par-
lement, dat steeds uitgaat van het
standpunt datLitouwen sinds de in-
lijving in 1940 illegaal wordt bezet
door de Sovjetunie, gaf in zijn ver-
klaring van gisteren wel voor het
eerst te kennen dat overwegingen
van Sovjetzijde zowel als het inter-
nationale recht in besprekingen be-
trokken moeten worden.

Maar in zijn uitspraak, die het ant-
woord vormt op een harde waar-
schuwing die Gorbatsjov in het
weekeinde uitte aan het adres van
de republiek, maakte het parlement
geen melding van de mogelijkheid
om een referendum qver onafhan-
kelijkheid te houden, zoals ook
wordt geëist door het Kremlin.

In zijn waarschuwing stelde Gor-
batsjov ook als voorwaarde vooraf
voor elke bespreking van Litouwse
onafhankelijkheid dat het Litouwse
parlement zijn Litouwse onafhan-
kelijksheidsverklaring van 11 maart
intrekt.

Afspraken
In zijn Sociale Kaderbrief geeft De
Vries aan dat de tegenvaller als ge-
volg van stijgende lonen en prijzen
veroorzaakt wordt door de algeme-
ne economische ontwikkeling. Deze
zal dan ook binnen het totaal van de
rijksuitgaven opgevangen moeten
worden. Daarover bestaan binnen
het kabinet afspraken. Specifieke
maatregelen op zijn terrein wijst De
Vries van de hand.

Wat de tegenvallervan een halfmil-
jard gulden binnen de Ziektewet,
WAO en AAW betreft, wil de minis-
ter wel actie ondernemen. Hij ver-
wijst daarvoor naar maatregelen die
hij en Ter Veld in voorbereiding
hebben en waarover de Kamer re-
cent is ingelicht. Wel wijst De Vries
erop dat aanpassingen van regelin-
gen om het aantal gebruikers terug
te dringen, vaak veel tijd vergen
voordat echte besparingen zicht-
baar zijn.

Bestaanszekerheid
De Vries haalt in zijn SocialeKader-
brief ook de binnen het kabinet af-
gesproken regels voor budgetdisci-
pline in de sociale zekerheid aan.
Hij wijst daarbij met nadruk op de
bepaling dat er bij compensatie
voor tegenvallers rekening moet
worden gehouden met de effecten
daarvan voor de bestaanszekerheid
van hen die van de betrokken uitke-
ring afhankelijk zijn.

Overigens geven De Vries en Ter
Veld in hun schrijven ook aan dat er
problemen zijn te verwachten met
de uitgaven voor de Algemene We-
duwen-en Wezenwet (AWW). Dit in
verband met de invoering van het
weduwnaarspensioen.

Belangrijke
ETA-eenheid

opgerold
MADRID -De Spaanse politie heeft
een van de belangrijkste eenheden
van de Baskische afscheidingsbe-
weging ETA opgerold, zo heeft zij
gisteren bekendgemaakt. Enkele
uren daarvoor had zij in Zuid-
Frankrijk vier leden gearresteerd
van het 'commando' aan wie de
moord op minstens veertig mensen
wordt toegeschreven.

Afgelopen maandag al werd in Se-
villa de Franse Bask Henry Parot
gearresteerd en in de nacht van
dinsdag op woensdag zijn er in
Spaans Baskenland drie personen
opgepakt die ervan verdacht wor-
den lid te zijn van de ETA. De ETA
beijvert zich sinds 1978 voor de
autonomie van Baskenland en
schuwt daarbij niet het gebruik van
geweld.

Geen financiële
toezeggingen
voor politie

DEN HAAG - Minister Hirsch Bal-
lin (Justitie) meent dat de bestrij-
ding van de criminaliteit in Neder-
land harder moet worden aange-
pakt. Het door het kabinet daarvoor
uitgetrokken geld betekent 'een
aanvaardbare mate van inspanning'
om dat doel te bereiken.De minister
wenste gisteren, tijdens een inter-
pellatie door VVD-fractievoorzitter
Voorhoeve, niet te discussiëren
over extra geld voor politie en justi-
tie.

Ook het pleidooi van Voorhoeve om
politie en justitie te ontzien bij de
door minister Kok voorgestelde be-
zuinigingen wilde hij niet onder-
schrijven. Eerst zal daarover in het
kabinet, waarschijnlijk vandaag,
worden gepraat. Een motie van
Voorhoeve om de in het regeerak-
koord voor politie en justitie uitge-
trokken extra 550 miljoen gulden
versneld in te zetten h-ialde het
eveneens niet.

punt

uit
Moesson

In West-Java zijn zeker 22 men-
sen verdronken en worden nog
zeven mensen vermist als ge-
volg van zware moessoenre-
gens waardoor het riviertje de
Cidurian buiten haar oevers
trad. De moessonregens begon-
nen maandagnacht en duurden
twee dagen waardoor de Cidu-
rian het niet meer aan kon en
buiten haar oevers trad. Tal van
dorpen kregen daardoor te
kampen met zware waterover-
last.

Record
De Tweede Kamer telt sinds
gisteren eenrecord aantal vrou-
wen: 39. Dit is het gevolgvan de
beëdiging van mevrouw
M.M.H. Kamp die plaatsneemt
in de WD-fractie. Zij komt in
de plaats van oud-minister Nij-
pels die is aangetreden als bur-
gemeester van Breda. Me-
vrouw Kamp (47) maakt haar
come-back in de Tweede Ka-
mer. Zij was al lid van 1982 tot
september 1989.

Bollensector
Het langdurig werken met be-
strijdingsmiddelen heeft scha-
delijke gevolgen voor de ge-
zondheid van werknemers in
de bollensector. De zenuwen
worden enigszins aangetast,
waardoor onder meer de reac-
tiesnelheid vermindert. Verder
is bij een groot aantal mensen
afwijkingen aan de huid gecon-
stateerd. Dit blijkt uit een on-
derzoek van de Leidse Weten-
schapswinkel in opdracht van
de Voedingsbond FNV. Het
verzoek kwam van de werkne-
mers in de bollensector zelf.

Kampen
Er volgt een gerechtelijk onder-
zoek naar de kampbewakers
die tussen 1959 en 1962 in Bul-
garije actief waren. Vooruitlo-
pend op dit onderzoek is de be-
trokken medewerkers hun mi-
litaire rang en decoraties ont-
nomen. Uit de eerste onderzoe-
ken is gebleken dat in de kam-
pen is gemarteld en gemoord.
„In Lovetch en Scravena zijn
150 gevangenen gedood", zo
blijkt reeds in een rapport uit
1962 van het centraal Comité
van de Bulgaarse communisti-
sche partij te staan.

Electrocuüe
Twee werknemers van een
schildersbedrijf uit Noord-Bra-
bant zijn gistermiddag in
Zwijndrecht om het leven ge-
komen toen zij met een verrijd-
bare tien meter hoge stelling in
aanraking kwamen met een
hoogspanningskabel. Op de ka-
bel stond op dat moment een
spanning van 150.000 Volt. De
mannen reden met de stelling
van de ene flat naar de andere.

Piloten
Alcoholgebruik door vliegers
zal naar verwachting begin vol-
gend jaar strafbaar worden ge-
steld. Een wetsvoorstel van
deze strekking is in voorberei-
ding bij een ambtelijke com-
missie. Piloten mogen volgens
het wetsvoorstel acht uur voor
de vlucht geen alcohol meer
drinken. Bij 0,2 promille alco-
hol zijn zij reeds strafbaar. In
het wegverkeer geldt alochol-
gebruik pas als een misdrijf bij
0,5 promille. Eind januari werd
een KLM-vlieger nog op staan-
devoet ontslagen toen hij in be-
schonken staat een DC-10 van
Curacao naar Schiphol wilde
vliegen.

Mishandeling
In het Rotterdamse Dijkzigtzie-
kenhuis is een baby overleden
als gevolg van mishandeling.
De 21-jarige moeder had de 18
maanden oude baby zo ernstig
mishandeld, dat het kind afge-
lopen zondag aan de verwon-
dingen bezweek. De moeder is
gisteren bij de officier van Jus-
titie voorgeleid.

Rohypnol
De 35-jarige bejaardenverzorg-"
ster S.S. is gisteren door de
rechtbank in Rotterdam ver-
oordeeld tot zes maanden voor-
waardelijke gevangenisstraf en;
het betalen van vijfhonderd.,
gulden boete aan zeven colle-;
gas. S. deed op 13 januari een
paar tabletten van het slaap-'
middel rohypnol in een kan-
koffie, die klaar stond voor het
personeel. Met deze 'tover-'
drank' wilde ze de slechte sfeer
op de afdeling verbeteren. Haar
collega's werden echter dood-
ziek.

Neergestort
Twee Nederlanders zijn giste-
ren om het leven gekomen toen
hun vliegtuigje, een Cessna-210
met registratie PH-EYE, bij'
Fintry in de Schotse heuvels'
neerstortte. Het toestelletje,
eigendom van een makelaar op
Texel, was op weg van het
eiland naar Glasgow. In een on-
duidelijke boodschap had de
piloot kort voor het ongeluk
aan de verkeerstoren gemeld
dat zijn toestel last had van ijs-
afzetting en dat zijn snelheid
verminderde.

(ADVERTENTIE)
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Broekhem 11 Valkenburg a/d Geul
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<gpiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. 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 een woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17 00 uur
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 2230_. 1

Vermist/Gevonden

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.

GESTOLEN (in Vaals uit
auto) suede Patchwork-jas
met kl.borduursel, een dier-
baar kado uit India tegen
beloning terug te bezorgen
Tel. 010-4521477.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel aangeboden

Riool of afvoer verstopt
De Vos - Sittard

Tel. 04490-18537
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.

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

Zeer ruim ervaren D.J. b.z.a.
in bez. van eig. verv. voor
elke dag in de week. Tel.
04750-20760.

Voor al uw OPRITTEN,
metsel- en timmerwerk. Tel.
045-250238.
Voor al uw SCHILDER, wit-
ten, sierpleister en andere
voorkomende werkzaam-
heden. Tel. 045-210480
Administratie- en advies-
bureau vraagt nog enkele
CLIËNTEN voor het bijhou-
den van administratie en
belastingen. Br.o.nr. B-4125
Limb.Dagbl. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Personeel gevraagd

Keser brengt nu werk naar
Hoensbroek en Brunssum

iedere dinsdag van 10.00-17.00 uur in Hoensbroek (markt)
iedere vrijdag van 10.00-17.00 uur in Brunssum

(Lindenplein bij gem. huis).
Bezoek ons mobiele werkkantoor als u snel aan de slag wilt

De koffie staat klaar bij Keser Uitzendburo.
Er is bij ons op korte termijn plaats voor een aankomend

Keuken-monteur
Opl. L.T.S. meubelmaker. Leeftijd v.a. 21 j.

Soll. liefst sehr. of na tel. afspr. bij:

£j^\ rT^ LidA.NV.K.

\_y Keukens
Eikenderweg 77, Heerlen. Tel. 045-712158.

Schoonmaakbedrijf Roering BV
vraagt enthousiaste

Schoonmaakmedewerkers(sters
om in de ochtend- middag of avonduren,

schoonmaakwerkzaamheden te verrichten,
voor objecten in Heerlen, Sittard, Maastricht, Valkenburg,

Vaals en omgeving.
Interesse? Bel dantussen 10.00 en 15.00 uur, 04454-1814

ROERING BV KOPERSTRAAT 9, 6291 AH VAALS.
Welke

ondernemende
Verkoper/adviseur

voelt iets voor een verantwoordelijke functie in een aktief
bedrijf in radiografisch bestuurde auto's boten, en

vliegtuigen. Snelheid, accuratesse en persoonlijke service
zijn de belangrijkste kenmerken van ons bedrijf. Leeftijd

20-35 jaar. Opleiding: Min. Mavo, enige kennis Franse en
Duitse taal is gewenst. Salaris en overigen in onderling

overleg te regelen. Stuur uw schriftelijke reactie met
vermelding van de belangrijkste gegevens t.a.v.

W. Gulikers, p.a. SHAMROCK,
Mathijs Heugenstr. 14, 6227 AW MAASTRICHT.

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

Gevr. allround betontimmerman
voor Duitsland met Ned. voorzieningen.

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

Boekbinderij Bontje BV. vraagt
Medewerker, 18 a 19 jr. met middelbare opleiding.

Schriftelijke sollicitatiesrichten aan:
Boekbinderij Bontje BV, Nieuwstadterweg 4

6136 KN Sittard.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Lab-medewerker/
Monsternemer m/v

bij een chemisch bedrijf in Geleen. Wij zoeken een
kandidaat met een HAVO-opleiding, waarbij scheikunde in
het pakket zit of een KMLO-opleiding chemisch/analytisch.
De werkzaamheden bestaan uit het nemen van monsters
voor metingen aan verschillende chemische produkten. Er
wordt gewerkt in 2-ploegendienst. De opdracht is per direct

en duurt minimaal 3 maanden.
Voor informatie:

04490-56156, Marjon Janssen
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1A

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

Int. Chauffeurs
voor buiktransport

Produktiemedewerkers
Heftruckchauffeurs

Leeftijd: 18-30 jaar.
Tel. 04490- 11541.

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.

Voor Partij-Wittem
zoekeji 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.

Schoonmaakbedrijf Fortron BV
vraagt voor de zaterdag

flinke jonge mensen
voor het schoonmaken van een bakkerij te Brunssum.
Aanvangstijd ong. 15.30 uur, werktijden ong. 31/_ uur.

Betaling geschiedt volgens CAO., Gelieve te bellen tel. 045-223800.
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
Voor spoedige indiensttre-
ding gevr. (ook voor buiten-
land) IJZERWERKERS met
ervaring branden, industrie-
monteurs, hoogbouwmon-
teurs, lassers met en zonder
eert., isoleerders, opzetters,
makers, pijpfitters van tek.
Dringend gez. electriciens/
installateurs. Alleen vak-
mensen met ervaring en
eert. leeft, en Nat. onbel.
Tel. 010-4625755.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
CONSTRUKTIE-Bankwer-
ker gevraagd met ervaring,
moet zelfstandig volgens te-
kening kunnen werken. Fa.
Schoonbroodt, kluisstraat
45, Doenrade.o4492-1255.
GIOMAR M.A.P. zkt. drin-
gend vr. naakt- en lingerie-
modellen voor div. buitenl.
bladen etc. Hoge vediensten
mogelijk. Leeft, tot ca. 35 jr.
React. met ree. foto naar
Giomar M.A.P. Neerhem
97C, 6301 CG Valkenburg
a/d Geul.
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. 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.
Wij vragen ervaren ADVER-
TENTIE-VERKOPERS
(STERS) voor de prov. Lim-
burg, i.b.v. een auto. Bel
voor een afspraak 02520-
-23991.
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
Gevr. ervaren GLAZEN-
WASSER en leerl. glazen-
wasser voor schoonmaak-
bedrijf in Heerlen. Tel. 045-
-417849 na 17.00 uur.

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.
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.
Gevr. HULP in de huishou-
ding, 3 halve dagen per
week. ABC-str. 14 Treebeek
Met SPOED gevraagd ge-
pensioneerde, die bereid is
koerierdiensten te rijden in
onze bedrijfsauto. Tel.
04490-15040.
Voor direct gevr. leerl.
BLOEMBINDER/STER, tev.
verkoper/ster. Pers. melden
Bloemsierkunst De Boer,
Patronaatstr. 64, Kerkra-
de-West.
P.C.M. Pijpleidingen Con-
structies Maastricht, zoekt
zelfst. PIJPMONTEURS en
bankwerkers. 043-474828.
Welke nette CHAUFFEUR
kan op part-time of oproep-
basis regefm. 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. BUFFETHULP voor
de zaterdag. Tel. 045-
-255295 na 19.00 uur.
Restaurant Twiny vraagt
HULP in de keuken voor za-
terdagen, lft. 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.
Gevr. ervaren KASSIËRE,
verkoper(ster) voor afd.
brood en banket en verko-
per(ster) voor afd. groenten.
Te bevr. Spar Supermarkt
Dem, F.J.G. Kleijnen, Prof.
v.'t Hofstr. 11, Hoensbroek.
Tel. 045-216422.
Gevr. all-round METSE-
LAAR en een handlanger
voor een klein aann.bedr.
Tel. 045-415222.
Limburgs Steigerbouwbe-
drijf BV vraagt STEIGER-
BOUWERS, ervaring
vereist. Hofdwarseweg 1,
Geleen. Tel. 04490-42410.
Café Schtad Zitterd, Markt
25 Sittard. 04490-13643
vraagt WERKSTER voor do.
vr. za. zo. en ma. 's och-
tends. Aanm. tel. na 11.00 u.

KOK en Leerling-kok gevr.
Werktijden in overleg. Tro-
cadero, Heerlen. Tel. na
12.00 uur 045-710686.
Akkermans B.V. zoekt
CONTAINERWAGEN-
CHAUFFEUR, i.b.v. chauf-
feursdipl. Regio Nuth/-
Hoensbroek, aanv. op zeer
korte termijn. Dipl. gevaar-. lijke stoffen strekt tot aan-
beveling. Soll. afspr. tel.
045-241550.
Geleen gevr. zelfstandige
hulp voor FRITURE. Werk-
tijden in overleg. Ervaring
gewenst. Tel. 04490-44079
van 15 tot 16 u.
Hotel de L'Empereur
Restaurant La Mangerie
vraagt zelfstandig werkende
a la car.e KOK en
leerlingkok. Heb je interesse
bel ons dan, tel. 04406-
-13439.
Vrouwelijke hulp gevraagd
voor RECEPTIE-werk-
zaamheden. Aanmelden na
18 u. Camping Mooi Beme-
len, Gasthuis 102, Bemelen.
Met spoed gevraagd: pijpfit-
ters, el. lassers met eert. en
bankwerkers. Fa. LAWER-
KON, tel. 045-753737.
RECLAMEBEZORGERS
gevraagd voor Heerlen:
Douveweide/Schandelen/-Bekkerveld Brunssum:
Langeberg/Op Gen Hoes
Hoensbroek;Schuureik
Schinveld. Tel. 045-257974.

" CHAUFFEUR gevr. voor
weekenden voor bezorgen
van reclamefolders. Br.o.nr.
B-4171, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Restaurant "Zur Goldene-Kette" zkt KOK, serveerster
en keukenhulp miv direct
Markt 1-3 Aachen. Tel. 09-
-4924136110.

Wij zoeken voor onze slage-
rij een gemotiveerd WIN-
KELMEISJE, liefst met er-
varing. Geïnteresseerden
kunnen schriftelijk of telefo-
nisch kontakt opnemen. Fa.
Slagerij Kapell, Tudderen-
derweg 104, Sittard. Tel.

■ 04490-12197.

Gevr. OPPAS in huis v. va-
riërende uren p.wk., va. 35
jr., voor 11 mnd. oude baby.
045-325593.
Gevraagd HULP in de huis-
houding, 4 middagen per
week. Inl. na 18.00 uur tel.
045-212002.
HULP gevraagd voor de vrij-
dagmorgen markt in Hoens-
broek van 06.00 tot 08.30
uur of evt. langer. Inl. na
18.00 uur 045-212002.
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.
BAKKERSGEZEL gevr. met
spoed voor direct!! Bakkerij
Hubert Fabry Würselen. 09-
-49-2405-3724.

Te huur gevraagd

Te huur of te
koop gevraagd

zonnestudio
goede ligging.

Br.o.nr. B-4073 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Groter woonhuis HEERLEN
of omg. Tel. 045-425383, na
18.00 uur.
Jonge vrouw zkt. 1-pers.
APPARTEM. omg. Vaals,
M'stricht, Heerlen e.o. Flat
geen bezw. 04454-3291.

’ 1.000,- voor degene die
ons een 3-KAMERWONING
kan bezorgen. Tel. 01866-
-2125, na 18.00 uur.
Gevr. GARAGE omgev. Er-
postr., z.s.m., 045-418082
tot 16.00 en v.a. 18.00 uur.
Wie heeft er ruimte (garage-
box) voor stallen motorfiets
in wijk DOUVE-WEIEN,
liefst nabij Dillegaard. Tel.
overdag: 045-739272, na
18.30 u.: 045-427831.
Te huur gevr. z.s.m. BO-
YENWONING of app. in Sit-
tard voor nette jongeman.
Direct te aanv. Huurpr. ca.
’300,-. Tel. 077-738187.

Onroerend goed te huur aangeboden

Unieke kans voor jonge
Ondernemende Slagers

In nieuw winkelcentrum Stadswijk KERKRADE, te huur
Winkel-Unit met inventaris. Eigen kapitaal

(plm. ’ 25.000,-) vereist. Br.o.nr. B-4123 Limb. Dagbl.: Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Heerlen
t Eikenderweg 88; 85 m2win-

kelruimte met volledige

" onderkeldering (opslagruim-
( te). Pr. ’ 1.100,- p.mnd.

[ Livac BV
i Tel. 04490-10855

" Tel. 045-220550- Ter overname aangeb. Café
! Dr Ouwe Maat

Industriestr. 77 Kerkrade-
■ West. Inl. 045-412715.

Sittard
Café

Ter overname aangeboden.
Inl. tel. 04490-17720 vragen

naar Dhr. J. Griep.

Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Te huur goedgel. JEUGD-
CAFÉ te Landgraaf, eigen
geld niet vereist, dir. te aanv.
Voor nadere ml. 045-
-317649, van woensdag t/m
zondag na 19.00 uur.
HOENSBROEK, Akerstraat
Nrd., te huur m.i.v. 1 mei'9o,
30 m 2winkelruimte, even-
tueel met magazijnruimte,
s.v.p. bellen tussen 18.00 en
20.00 uur, 045-228054.
Te h. LOODS met oprit 225m2vloeropp., 150 m2verd.,
5 mtr. hg. lnd.: kantoor, wc
en cv, ’ 1.500,- p.mnd. in
Landgraaf. 045-314218/
414188.

Te huur LOODS 14x40 m.
rechts en links 5 m. onbe-
bouwd. Voorzien van electr.
en water. Tel. 04490-43662.
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. cv.
en gez. gebr. van keuken,
douche en wc. Dir. te aanv.
Meubelbeurs, Akerstr. 248-
-250, Hoensbroek. Tel. 045-
-212854.
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.
Kamer te h. in Maastricht,
tel. 043-217798.
Te h. per 1-5 te HEERLEN
eengezinshoekwoning, v.v.;
3 slpks., ligbad, 2e toilet,
tuin, geh. gestoff., hr.pr.

’ 900,- per mnd. excl. Tel.
045-230601 Of 043-216721.
Te h. winkel/woonhuis
(thans bew. door sport en
skiservice). Gesch. v. kan-
toorruimte, of evt. om te
wonen. Schelsberg 41
HEERLEN (bij rotonde).
Aanv. 1 juni '90. Inl;
045-226852
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.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.___________________ ___________________________________________________________________■_■_____________«_H___________-__H_H___H-_-__H-________P*!V_^VODLPM-VAN DE PAS M^^

__T MAKELAAR/TAXATEUR O.G. -" %
Frans Erensstraat 16" 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Te koop te Heerlen
1. Kruisstraat 83-85

Ruim dubbel woonhuis, met 5 garages, in perfecte toe-
stand. Interessante belegging! Koper woont zonder kosten.

2. Zandweg 9
Mooiste ligging, halfvrijst. herenhuis met garage.

3. Weltertuynstr. 92
Souterrain-woning in perf. staat van onderhoud, met vele

extra's.
Inl. Vijgen Onroerend Goed

045-711617.
Voor iedereen, die een mooi huis zoekt

en niet van tuinieren houdt
hebben wij een woonhuis met garage, kelder, gr.

zolder m. vaste trap, keuken, 2 woonk.'s, 3 slp.k's, badk.
m. ligb. en toilet; mooi terras 35 m2. Gelegen in het

mooiste gedeelte van HULSBERG, op 200 m. afstand van
school en centrum. Het geheel in onlangs opgeknapt en
moet van binnen gezien worden. Interessante prijs voor

snelle beslissers. Tel. 04405-3877.

Maastricht - Sint Pieter
Perroenweg

Goed onderh. halfvrijst. woonhuis, Iste klas locatie. Part.:
ruime hal met wenteltrap naar huiskelder en 1e verd.,
woonk. met parket, keuken, bijk., terras met tuinkelder, rui-
me gar., kl. tuin. Verd.: ruime slaapk. met douche en v.w., 2
kleinere slaapk., badk. met ligbad, v.w. en 2e toilet, kl. bal-
kon en ruime overl. met vl.trap naar zolder, cv. Evt. sp.
aanv. Prijs ’ 275.000,- k.k. Inl. Drs. P.M.L. Snijders, Schut-
testraat 19, 6131 JP Sittard. Tel. 04490-17085.

Leuk huis gezien?
Bel dan direkt met ons voor een taxatie, een objectief

aankoopadvies en/of hypotheekadvies
045-750600

Van de Pas, de Makelaar van de koper!

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

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

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

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

Houtskeletbouw met steen, crebi of eenderhout

Perfekthouse
Geregistr. Aannemer. Bel of schrijf: Necropolisstr. 15,

3700 Tongeren. Tel. 09-32.12.238798 of 09.32.11.331804.
Eerlijke prijzen!!!

Bouwpremie en dossier onze zorgen.
Financiering tot 125%

Kijkwoning te bezichtigen op afspraak.

Heerlen, Heerlerbaan:
Moderne bungalow-appartementen op de begane grond,

ideaal voor mensen in hun tweede jeugd.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TEL. 045-71 22 55.

HEERLEN Premie-A
Woningen zoals ze nergens meer

gebouwd worden.
* Nu met vaste zoldertrap

* Nu met grotere tuin
* Nu met garage van 6 m. diep

_fckj_jys^
Aan de Marchalsingel 8 betaalbare premie-A woningen
met garage en grote tuin, woonkamer/keuken, hal, w.c,
badkamer, 3 slaapk. Optimaal geïsoleerd met vloer- dak-

en spouwisolatie en dubbele beglazing.
Beslist goedkoper dan huren.

Bel vrijblijvend voor informatie:
Mulleners Vastgoed Sittard

04490-18911
's avonds 04749-3198

Voor bemiddeling zoeken
wij met

Spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Geleen-

Sittard, tussen ’ 100.000,-
-en ’ 500.000,-. Bel vrijblij-

vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs o.g.

Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen.

Tel. 04490-48191. _
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Attraktief

Belegginspand
Door combinatie van kamer-
verhuur plus eigen woning,
lnd.: 6kamers, 2 keukens, 1

badk. plus een zeer ruim
appartement met tuin en

eigen ingang.
Putstraat Sittard

Prijs n.o.t.k.
Tel. 04492-2044.

Landgraaf
Übach over Worms,

Reeweg 97: een uitst. gesit.
vrijstaand groot pand, voor-

malig café met zaal op
1055 m2percopp. Gehele
renovatie noodzakelijk.

Evt. bouwplaatsen.
Prijs ’ 75.000,- k.k.

LIVAC bv
04490-10855
045-220550

Schaesberg
Mauritslaan 16. Op goede
stand, mooi en rustig gele-
gen halfvr. wit woonh. met

cv., aanb. garage, kelder en
tuin. Percopp. ca. 350 m2.
Ind. woonk., tuink., keuken,
balkon, 3 slpks., badk. met
ligb. Goed onderh. Vr.pr.

’ 165.000,- k.k. Inl. afspr.
04492-1351.

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
Te k. rustig gel. tussen
WOONHUIS, Leeuwerikstr.
21, Hoensbroek. Tel. 045-
-217631.
Te k. WEILAND 2 ha. te
Beutenaken (Mergelland-
West). Tel. 04454-1709.
Te k. Akerstraat 63, HEER-
LEN-C, Te h. als kantoor-
praktijkpand. Inl.: 04490-
-43535.
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. .
Door onze samenwerking
met Duitse Makelaar zoeken
wij dringend huizen in elke

"prijsklasse in Limburg. Di-: rekte aankoop is mogelijk.
WIJMAN & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.< ' .
Gevraagd ouder WOON-
HUIS in Zuid-Limburg. Op-
knappen geen bezwaar.
Tel. 045-727173.

Te huur of te koop WOON-
SCHIP te Maastricht. Tel.
045-410866, na 19.00 uur.
OIRSBEEK vrijstaande split
-levelwoning. Inh. 450m3,
perceelopp. 500m2, bwj. '64

’ 169.000,-k.k. 04492-4738
Te koop GEVRAAGD half-
vrijstaand woonhuis met tuin
circa 400m2 Heerlen of om-
geving, pr. circa ’ 90.000,-.
Br.o.nr. B-4145 L.D. Post-
bus 3100 6401 DP Heerlen.
Halfvrijst. EENGEZINSWO-
NING aan rand van Beek.
300 m2tuin, 4 slpks, L-vorm
woonk. met garage.
’179.000,- k.k. 04490-
-75251.
Te k. halfvrijst. woonh. met
tuin, garage en berging te
HEERLEN-Beersdal, Jeker-
str. 11. lnd.: woonk. ca 36
m2. met open trap, gr. aan-
bouwk. met app. 3 slpk. gr.
badk. met ligbad en douche,
gr balkon. Inl. 045-721226.
KLIMMEN , Termaar, rustig
gelegen halfvrijst. woonh.
met gas, cv. garage met
zolder, en ruime tuin. Geh.
geïs. bwj. '82. lnd.: o.a. hal,
toilet, woonk. en keuken, 3
slpkmrs. badk. en ruime zol-
der te ber. via vlizotrap. vr.pr
’162.000,-- 04459-1210.
Fe k. houten CHALET gel. in
bosrijke omgev. Chaletpark
Wimersmeer in Zutendaal
(B). Tel. 04498-52122 v.m.
tussen 9.00 en 13.00 uur of
's avonds.
fé k. halfvrijst. woonh. met 2
slpks., zolder, cv., garage,
voor- en achtertuin, te Kerk-
rade-Nulland. Vr.pr.
’158.000,- k.k. Tel. 045-
-462190.
BRUNSSUM, halfvrijstaan-
de woning op goede stand in
Treebeek, met carport, tuin
op zuiden, woonkamer, keu-
ken met inbouwapp., kelder,
3 slpks., badk., gr. zolderka-
mer (vaste trap naar zolder),
kunstst. koz., vr.pr.
’132.500 k.k. Jupiterstraat
79. Tel. 045-229477.
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.
HUIS met grond te koop ge-
vraagd omgeving Heerlen.
Tel. 045-711617
HEERLEN, woonhuis 4
slaapk., badk. met ligbad,
sout. inger. als kamer en
wasgel. mod. witte keuken,
gr. balkon. Tel. 045-728537.
Te k. mooie eengezins-
woning 3 slpk., tuin met ber-
ging, geleg. nabij centr.
KERKRADE. Te bez. na tel.
afspr. 045-212671 na 17 uur
Te koop halfvrijst. woonh.
gem. LANDGRAAF. Tel.
045-326241.
ÜBACH OVER WORMS,
Sloterstr. 82, goed onder-
houden eengezinsw. met
cv., grote tuin, 2 slpkmrs.,
’82.500,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
VOERENDAAL, Op de Beek
la, knus geheel gereno-
veerd boerenhuisje met gro-
te garage, gereed voor di-
rekte bewoning, ’89.000,-
-k.k. 045-728671.
GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
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Marilloeise proficiat oma lt
gefeliciteerd Met uw 82ste verjaar*

Eindelijk 18 jaar Wenst u Irene en Mauri'
Theo en Karl —

Abraham 50 joar

proficiat wenst U I :
Mam, John, Inge, tW "Martin, Alie en Leon. p.s. morgenvroeg half $

Bedrijfsruimte
Te huur BEDRIJFSRUIMTE/
opslagruimte in Maas-
mechelen (B). Goed gel.
Opp. 500 m2. Inl. tel. 09-
-3211762212.
BEDRIJFSRUIMTE, plusm
200m2, plus kantoren. Tel.
045-715477-740112.

Woningruil
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,- voor 2 jaar (24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruil
over geheel Nederland.
Te ruil grote eengezinswo-
ning met garage, tegen
FLAT 1e etage met garage.
Zaicsekstr. 25, Geleen.

Bouwen/Verbouwen
100 R.b.b. BETONPANNEN
35 kantpannen, 8 nokpan-
nen, pr. ’250,-. Tel. 045-
-753350
Te k. VELDBRANDSTE-
NEN, rode mulder dakpan-
nen, keepers, balken Bx2ox
6x16, vloërplanken, brand-
hout, populieren. Tel. 045-
-715477-740112.
Te k. BETONMOLEN

’ 125,-. Tel. 045-322743.

Kamers
Centrum-HEERLEN, te!
kamer in stud. huis. O 4
710029 of 455755.
Student Chemie zkt. kan»
met gebr. v. douche en k*
ken ’ 350,- of volpens.
’500,-. Werner Caris, 'lianastr. 5, Geleen. ~
Ruime ETAGEWONING,»
2 slpk., wc, keuk., dou^hal, cv., kabel-TV, evt. t
park.pl. en huursub. '045-310706.
Kamer te HOENSBROëK?
Tel. 04490-10012 na 1&"
uur. ~
Gemeubileerde kamers
huur in BORN en Gele*
Tel. 04498-53474 of 52JJ.
Gem. ZIT/SLPK. met c
douche, keuken. Panf*
heiderstr. 1, Kerkrade. j

.Te h. gemeub. kamers .GELEEN voor nette mens*
met gezamelijke badka^en keuken. Tel. 044*
49271 of 04743-1579. _^y
Kamer te h. in VOERé
DAAL. Inl. na 19 uur 0*
750229
MAASTRICHT (Borghar«]
te h. 1 kamer met eigen
gemeensch. keuken. '043-214545. _^
Kamers te huur in HOêN5
BROEK. Inl. 045-221721^/
Te huur aang. KAMER 'Geleen, voor student of w
kende.o449o-44079 15-J5.

Bouwmaterialen |__X hi

Kelderplavuizen l
f 13,- per m 2 l

terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2ï
Garageplavuizen
’21,50 per m 2

Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2<

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544. s
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.
Te koop 4 w.BOUWLIFTEN,
hek, 400 kg., masth. 13 mtr.
600 kg., masth. 10 mtr. Bed.
baar v.a.steiger 04493-1809

Tek. gebr. ijzeren en boiïfBALKEN, grote lichtkoepel'
bielzen enz. Matrak Nut 11

045-243736. _^

BETONKLINKERS sierb6'
strating en tuinmateria^' i
Betonfabriek Gebrs. C'^
gers, Economiestr. 4?'
Hoensbroek. Tel. 0«v
213877. (achter Herschi)^
Grenen BALKEN b.v. sx7^’2,25 p. meter. 15x5^’4,50 p. meter. 16x60"'
’5,75 p. meter, enz. mc'BTW!!! Evt. thuisbez. W
zagerij Windels, Industrie^
Bouwberg Brunssum, te
045-270585.
Te k. rollen DAKLEER
f 25,-; watervaste plat^n
2.44 x 1.22 x 18. Tel. 0449"'
15338.

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

Vrijblijvende prijsopgave.
TV/VIDEO reparatie. Zonder Diepvries- en KOELKAS 1/
voorrijkosten. Görgens. In- REPARATIE zonder voorn)
dustrieterr. Abdissenbosch- kosten. Bel Geleen 0449u
Landgraaf. Tel. 045-314122 45230. Service binnen 2jJ^
VROKO voor Uw koelkast Piccolo's in het Limburg.5
en diepvriesreparaties. Dagblad zijn groot in R~'
045-441566 17 u. 461658. SULTAAT! Bel: 045-7199^

Winkel & Kantoor
Nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieu^

FERRANIS
Het adres voor het HUREN van kantoormeubelen en

kantine-inrichtingen.
Huren Ferranis in plaats van kopen biedt u vele

aantrekkelijke voordelen.
Wilt u meer weten, bel voor een vrijblijvende afspraak'

Tel.: 04458 - 1895 (na 18.00 uur)
Fax:04458-1895

Nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - niejjjg-
Voor Piccolo's zie verder pagina 6
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Verhaal
In de afgelopen acht jaar is de BVD
twee keer bij Hofdijk over de vloer
geweest. „De eerste keer werd me
verteld dat mijn cliënt groot gevaar
liep en dat ik snel iets moest rege-
len. Ik wil het verhaal wel vertellen
maar onder de voorwaarde dat mijn
cliënt niet herkenbaar wordt. Het is
namelijk niet uitgesloten dat hij nog
steeds in de gaten wordt gehouden
door de ambassadevan het land van
herkomst."
Het gaat om een man uit een Azia-
tisch land, een tegenstandervan het
daar geldende politieke systeem.
Het kostte hem aanvankelijk zijn
baan, waarin hij later mocht terug-
keren. Hij mocht in het kader van
zijn werk zelfs enige tijd naar Ne-
derland, maar werd daar door de
ambassade van zijn land voortdu-
rend in de gaten gehouden. „De
man deelde een kamer met twee
landgenoten, aan wie hij toestem-
ming moest vragen om naar buiten
te gaan. Meestal kreeg hij die niet.
Tegen de tijd dathij naar zijn vader-
land moest terugkeren, kreeg hij
zelfs huisarrest opgelegd. De man
wist te ontsnappen, vond een schui-
ladres en meldde zich na verloop
van tijd bij mij", zegt Hofdijk.
Enkele dagen later kreeg Hofdijk
bezoek van eenBVD-agent en kreeg
te horen dat zijn cliënt groot gevaar
liep. „Er werd me gezegd dat ik zo
snel mogelijk een verblijfsvergun-
ningvoor dieman moest aanvragen.
En de BVD wilde met hem praten.
Akkoord, heb ik gezegd, maar dan
moet ik wel de zekerheid hebben
dat mijn cliënt niet naar zijn vader-
land wordt teruggestuurd. Ik heb

zelf de gesprekken tussen de BVD
en mijn cliënt georganiseerd. Ken-
nelijk had de man belangrijke infor-
matie, want er zijn meerdere ge-
sprekken, gevoerd. De BVD wilde
precies weten hoe de ambassade in
elkaar zat, wie welke taken had, en-
zovoorts."
Enige tijd later diende de advocaat
voor zijn cliënt een aanvraag tot na-
turalisatie in bij het ministerie van
Justitie. „De behandeling van zon
verzoek duurt meestal erg lang, ge-
middeld twee tot drie jaar. Maar tot
mijn verbazing deelde Justitie al na
veertien maanden mee dat aan de
man het Nederlanderschap was toe-
gekend. Verbazingwekkend snel."
Hofdijk was best trots op het be-
reikte resultaat. „Het was aan het
begin van mijn loopbaan als advo-
caat. Ik heb het verhaal toen aan en-

kele vrienden verteld. Later werd ik
door de BVD opgebeld, of ik het
niet aan de grote klok wilde han-
gen."

Kabinetsplannen getuigen nauwelijks van realiteitszin

Het blijft nog tobben
met ons milieubeleid

*let blijft tobben met de milieu-
en verkeersplannen van het
kabinet. De verantwoordelij-
ke bewindslieden Maij-Weg-
gen (Verkeer en Waterstaat,
CDA) en Alders (Vrom, PvdA)
lijken niet echt in staat te zijn
om de milieuproblemen het
hoofd te bieden. Ze komen
met plannen waarvan het
twijfelachtig is of ze van vol-
doende realiteitszin getuigen.
Gezien de sceptische reacties,
zelfs van de eigen achterban,
maar ook van allerlei maat-
schappelijke organisaties,
kunnen ze in ieder geval de
toets der kritiek niet door-
staan.

Volgens de nieuwe plannen van
het kabinet, die zyn geïni-
tieerd door Alders en Maij-
Weggen, moeten de kosten
van het autorijden in 1995 in
de Randstad 50 procent hoger
zijn dan nu het geval is. De
prijsstijging wordt bereikt
dooreen verhoging van de ac-
cijnzen op brandstoffen en
door het rekening-rijden. Dat
leidt, zoals al eerder in deze
krant is betoogd, tot rechtson-
gelijkheid. Waarom zou een
automobilist in Limburg min-
der moeten betalen dan in de
Randstad, is bij voorbeeld een
vraag, die de beide bewinds-
lieden niet beantwoorden.

Verhoging van de accijnzen
moet 'bij voorkeur' in Euro-
pees verband worden gere-
geld, zo meent hetkabinet. De
tarieven van het rekening-rij-
den worden gekoppeld aan de
inkomensstijging. Zo staat
dat in het vertrouwelijk con-
cept van het Tweede Struc-
tuurschema Verkeer en Ver-
voer, waarover het kabinet
vermoedelijk volgende
maand een beslissing neemt.
Het concept is een aanscher-
ping van het oorspronkelijke
structuurschema, dat in 1988
verscheen. Maar toch, alleen
al het feit dat de accijnsverho-
ging in 'Europees verband'
moet worden geregeld geeft
aan hoeveel waarde er aan de
plannen moet worden ge-
hecht. De zwakte van de EG
en de problemen die men in
Europa heeft om iets te rege-
len dat boven de nationale be-
langen uittorent, zal een een-
heid in EG-accijnsverhoging
niet al te rap tot stand bren-
gen. Zo dat al ooit gebeurt.

Ruzie
Nu al ruziën de diverse ministers

van de EG-landen over tolhef-
fingen voor vrachtverkeer in
enkele individuele lidstaten,
zonder dat er uitzicht is op

een oplossing. De Noordzee-
conferentie, die onlangfs
werd gehouden eindigde in
een catastrofe. Een eenheid in
Europees beleid is op deze,
ook electoraal gevoelige, pun-
ten niet te verwachten, en
daarmee valt al een belangrijk
deel van de bodem onder het
Tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer weg.

Volgens het schema wordt het
autoverkeer niet alleen be-
perkt door het duurder te ma-
ken. Steden moeten zo onaan-
trekkelijk mogelijk worden
voor autorijders. Stadscentra
zullen alleen nog toegankelijk
worden voor verzorgingsver-
keer. De wijken buiten de
centra worden op grote schaal
ingericht als 30-km-zones. Het
aantal-parkeerplaatsen bij be-
drijvery wordt beperkt. Alle-
n-aal g<^ed en wel, maar dat
heeft enorme gevolgen voor
de ontwikkeling van binnen-
steden en winkelcentra, die
onbereikbaar worden. De
vraag lijkt dan ook gerecht-
vaardigd of de regering de
economische gevolgen van
dit onderdeel wel voldoende
in ogenschouw heeft geno-
men.

Anderzijds is toe te juichen dat
de capaciteit van het open-

baar vervoer drastisch wordt
vergroot. Dat moet in 2010 in
de spits 60 procent meer reizi-
gers vervoeren dan nu. Een
'belangrijk deel' van het plan
Rail-21 van de Nederlandse
Spoorwegen zal versneld wor-
den uitgevoerd. Dit plan voor-
ziet in een verdubbeling van
de huidige capaciteit van de
NS. Verder zal in de grote ste-
den het sneltram/metro-net
fors worden uitgebreid. De
kosten van dat laatste worden
voorzichtig geraamd op 6,5
miljard guldenin de komende
20 jaar. Het totale bedrag dat
in de komende 20 jaar extra
aan openbaar vervoer wordt
uitgegeven komt in de buurt
van de 20 miljard gulden. Je
kunt je afvragen wie dat alle-
maal moet betalen en ten kos-
te van wat. De koopkracht an
de burger bij voorbeeld?

Meer comfort en vooral kortere
reistijden moeten het open-
baar vervoer aantrekkelijker
maken. Een rit tussen belang-
rijke woon- en werklokaties
mag in 2010 met het openbaar
vervoer nog maar maximaal
1,5 maal zo lang duren als per
auto. Als dat gerealiseerd
wordt is dat een goede zaak,
maar ook hier lijkt enige twij-
fel aan de haalbaarheidvan de
doelstelling gerechtvaardigd.

binnen/buitenland

Haagse advocaat: ’BVD benadert elke asielzoeker’

Asiel voor vluchtelingen
in ruil voor informatie

!Vanonze correspondent

. N HAAG - Met grote verontwaardiging heeft het mi-nisterie van Binnenlandse Zaken de beschuldiging van6 hand gewezen dat asielzoekers een verblijfsvergun-
inf S °^ze^s een Nederlands paspoort krijgen in ruil voor
(BVnnatie aan de Binnenlandse Veiligheids DienstV-D). „Er is absoluut geen beleid dat elke asielzoeker

I wordt bezocht. En er is natuurlijk al helemaal geen spra-e van het aanbieden van een paspoort of vluchtelingen-status", benadrukt het hoofd van de afdeling voorlich-
* ung, Ineke Donkervoort.

✓ nip?r Donkervoort kennelijk
r_aLi uP de ho°gte is, staat als eenI ca

al °oven water. De Haagse advo-

' Drait m
ll HofdiJk kan uit zijn eigen. £ a tljk tenminste twee asielzoe-

hr? noemen, die door de BVD zijn1 dp ,aderd- Eén ervan heeft het Ne-
I Vg"aJ}derschap inmiddels verwor-
( verhr-f ander hoopt nu spoedig een
Ji d-^J'Svergunning te krijgen, na-

fni. hy de BVD uitvoerig heeft geïn-
/ wmeerd. Grijnzend zegt Hofdijk:
i te d

1S e6n geruststellende gedach-
ii nu-- de BVD zo goed over onzeJ chenten waakt."

\ y®* Landelijk Steunpunt Vluchte-
j rriJt is onlangs begonnen

kerih6611 onderz°ek naar de betrok-. als r.Cid van inlichtingendiensten
a_; i

BVD biJ de beoordeling van*>»etaanvragen. Volgens de LSV> ' aakt de dienst zich schuldig aan

' heeft tabele PraktiJken. De LSV

' a ". enquêteformulieren gezonden

' gan-advocaten' vluchtelingen en or-gar_sat.es die zich bezighouden metiangenbehartiging van asielzoe-
i se^^0^ HofdÜk, die is gespeciali-

kr in het vreemdelingenrecht,eeg zon formulier. Bij de LSVI M al een tiental verhalen verteld,- interesse van de BVD voor[ Wentelingen blijkt.

i e Haagse advocaat heeft er geen, "Kele moeite mee, dat dit soort za-en in de openbaarheid komen. „Er,chuilt volgens mij ook niets ver-
J^erds in. Het is toch logisch dat de
YD inlichtingen verzamelt, daarI ?'Jn ze voor. En of het nu om Neder-

" *nders gaat of asielzoekers, dat
toch niet uit? Maar als de"j'vD bij een asielzoeker aanklopt,, £an geldt wel het motto: voor wat,noort wat", zegt Hofdijk.

Maar volgens woordvoerster Don-
«ervoort van Binnenlandse Zaken
£ dat uitgesloten. „Het is de BVD
in h

toegestaan een tegenprestatie
J. devorm van een verblijfsvergun-
lng of Nederlands paspoort aan te

bieden. Dat is van een hele andere
orde, daar gaat de BVD niet over. Ik
zou de namen van die twee asielzoe-
kers moeten weten om de zaak uit te
zoeken. Zolang ik die niet weet, blijf
ik bij het standpunt dat de BVD dit
soort zaken niet doet."

# Geregeld gaan asielzoekers
op het Binnenhof

in protest tegen het lange
wachten op een

verblijfsvergunning.
Volgens de Haagse advocaat

levert de BVD
echter binnen enkele

" dagen de gewenste papieren,
in ruil voor informatie
over landgenoten of de

ambassade
uit land van herkomst.

Automatisch
Een tweede BVD-geval waarmee
Hofdijk te maken kreeg, betrof een
man uit Iran. „Nadat hij mij zijn ver-
haal verteld had, was ik benieuwd
of hij wellicht door de BVD bena-
derd was. Ja, dus. Hij was daar aan-
vankelijk niet blij mee, omdat hij bij
het verhoor dat de contactambte-
naar van Justitie hem had afgeno-
men, nadrukkelijk had gevraagd
dat niet door te vertellen. Maar de
BVD-ambtenaar zei hem dat be-
langrijke informatie automatisch
door Justitie aan de dienst wordt
doorgegeven."
„Ik heb toen zelf met de BVD ge-
beld om te vragen of ze met mijn
cliënt hadden gesproken. Dat was
inderdaad gebeurd. Mijn cliënt
heeft in totaal twee keer met de
BVD gepraat. Ik heb gezegd dat
daar iets tegenover zou moeten
staan. Ik heb goede hoop dat het
met die verblijfsvergunning wel in
orde komt." De Iranees vervulde
een belangrijke functie, waarover
Hofdijk verder niets kan zeggen.
„Zolang zijn verzoek om een ver-
gunning niet is gehonoreerd, is de
man doodsbang. Ik kan hem wel
zeggen dat hem door de BVD-be-

scherming eigenlijk niets kan over-
komen, maar dat stelt hem niet ge-
rust. En dat is best begrijpelijk. Am-
bassades van landen als Iran, Syrië

en Libië houden hun landgenoten
in Nederland nadrukkelijk in de ga-
ten."

jos heymans

Prikkels
Inmiddels heeft minister Alders

kenbaar gemaakt het accent
op het tot nu toe gevoerde mi-
lieubeleid op twee punten te
verleggen: de rol van financië-
le prikkels ter verandering
van milieu-gedrag, en de bete-
kenis van regelgeving en con-
trole. Dat blijkt uit een ver-

trouwelijk concept van het zo-
geheten NMP-plus, de aan-
scherping van het Nationaal
Milieubeleidsplan, waarover
wij gisteren berichtten.

Het NMP kwam vorig jaar mei
uit. Het is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van Al-
ders' voorganger Nijpels. Het
kabinet Kok-Lubbers gaf in
deregeringsverklaring te ken-
nen nog dit voorjaar met een
aanscherping van het milieu-
plan te willen komen.

Onder financiële prikkels ver-
staat de milieu-minister aan-
passingen in deverhoudingen
tussen kosten en prijzen van
produkten, zodanig dat een
verandering van gedrag 'in
een milieuvriendelijke rich-
ting' wordt bereikt. Alders
denkt hierbij onder meer aan
regulerende heffingen, re-
toursystemen en sübsjdies.

Tot algemene richtlijnen voor
het inzetten van de 'prikkels'
komt de bewindsman even-
wel niet. En dat lijkt wel
noodzakelijk wil hij tot reële
resultaten komen.

Al met al komt het kabinet met
allerlei plannen, die moeilijk
of niet tot een consequent be-
leidzullen leiden. Ze bevatten
fraaie termen en bewoordin-
gen, maar het milieu, waar-
voor het toch al bijna telaat is,
schiet met dergelijkekrakke-
mikkige, slecht onderbouwde
plannen niets op.. En juist dat
milieu heeft goede, realisti-
sche ideeën en een fikse daad-
kracht dringend nodig.

peter stiekema

flHßßid/ I^'iV f

Advies
Om te weten of in Nederland een
dergelijke actie van het kabinet mo-
gelijk zou zijn, citeert Vis de Grond-
wet. Daarin staat dat wanneer de
ministerraad van oordeel is dat de
koningin niet meer in staat is haar
gezag uit te oefenen, het kabineteen
voorstel kan doen haar daaruit te
ontzetten. Daarover moet advies
van de Raad van State worden ge-
vraagd. Vervolgens moet het wor-
den besproken en besloten in een
gezamenlijke vergadering van Eer-
ste en Tweede Kamer. Gaat de Sta-
ten-Generaal akkoord, dan neemt
de Raad van State de bevoegdheden
van de koningin over.

Het huidige artikel vindt zijn oor-
sprong in de politieke ontwikkelin-
gen van de vorige eeuw en werd op-
genomen in de nieuwe grondwet
van 1848. Met die grondwet kwam
een einde aan de schier onbeperkte
macht van het koningshuis over de
Nederlandse politiek. In dat jaar na-
men zowel de Eerste als de Tweede
Kamer de grondwetsherziening aan
zoals voorbereid door de commissie
Thorbecke. Nederland had daarmee
de meest vooruitstrevende grond-
wet van Europa, zo schreven kran-
ten toentertijd.

Vrees
De grondwetsherziening van Thor-
becke kwam niet zonder slag of
stoot tot stand, het verzet tegen de
lobby van de liberalen was aanzien-
lijk. Koning Willem II en andere po-
litici gingen uiteindelijk overstag
nadat in het buitenland heftige so-
ciale revoluties uitbraken en de
vrees ontstond dat ook ons land in
die ontwikkeling zou worden mee-
getrokken.

Nog in 1840 wekte depublikatievan
Thorbeckes colleges, die toen hoog-
leraar diplomatie en moderne ge-
schiedenis aan de Universiteit van
Leiden was, onder de titel 'Aanteke-
ning op de Grondwet' grote beroe-ring in regeringskringen. Thorbec-
ke liet zich in die publikatiekritisch
uit over koning Willem en zijn rege-
ring die de TweedeKamer te weinig

bij het tot stand komen van zijn be-
leid zou betrekken. Over ministerië-
le verantwoording repte hij toen
nog niet.

Vijf jaar later werd een ontwerp
voor fundamentele grondwetswijzi-
ging van zijn hand met een overgro-
te meerderheid in het parlement
verworpen. Maar in 1848 stelde ko-
ning Willem II Thorbecke aan het
hoofdvan een commissie tot herzie-
ningvan de grondwet.

In november van dat jaar gingen de
Eerste, de Tweede en de Dubbele
Kamer akkoord met de grondwets-
wijziging. De belangrijkste onder-
delen daarvan waren rechtstreekse
verkiezingen voor leden van de
Tweede Kamer, uitbreiding van be-
voegdheden zoals het recht van in-
terpellatie, enquêteen amendement
en de vastlegging van het principe
dat ministers vanaf dat moment vol-
ledig verantwoordelijk zijn voor
hun beleid.

Daarna zijn er eigenlijk nooit con-
flicten tussen de koning en de rege-
ring naar buiten getreden, aldus
professor en staatsrechtdeskundige
Diepenhorst. Hij noemt de Belgi-
sche oplossing inzake de abortus-
kwestie „een sierlijke. Als beide
partijen bewilügen is er geen sprake
van een constitutioneel conflict".

Diepenhorst vindt vooruitlopen op
een dergelijke situatie in Nederland
een theoretische exercitie omdat
tussen het kabinet en de koningin
nog nooit ernstige meningsverschil-
len van dien aard hebben gehad.

Mocht zon conflict zich wel voor-
doen én het kabinet in zijn stelling-
name volhardt, dan kan het kabinet
zijn ontslag indienen. Een nieuw ka-
binet moet dan zien hoe ze met de
situatie omgaat, aldus Diepenhorst.

Simons met
voetbalblessure
in ziekenhuis

Van onze correspondent

ROTTERDAM - Staatssecretaris
Hans Simons van Volksgezondheid
ligt in het Bergwegziekenhuis in
Rotterdam vanwege gescheurde
kniebanden, die hij zondag tijdens
een voetbalwedstrijd heeft opgelo-
pen. Maandag heeft hij een 'kijk'7
operatie ondergaan en dinsdag zijn
de gescheurde banden operatief
hersteld.

Volgens de aanvoerder van senio-
renelftal Wijnand van Stek, die gis-
teren nog bij de voormalige wethou-
der van Rotterdam op ziekenbezoek
was, maakt de patiënt het naar om-
standigheden redelijk.

Simons voetbalt bij het seniorenelf-
tal van NDC '86, waarin onder ande-
ren ook het PvdA TweedeKamerlid
Hans Kombrink speelt. Volgens
Wijnand van Stek liep de staatsse-
cretaris de blessure op door een iet-
wat onhandige manoeuvre. „Er
werd een bal voorgetrokken", zegt
de aanvoerder. „Simons ging de
lucht in om de bal te onderschep-
pen. Een been bleef aan de grond
terwijl de rest van zijn lichaam
draaide. Toen is het gebeurd."

Omstanders brachten de gewonde
Simons direct naar de kleedkamer.
Een ziekenwagen werd gebeld,
maar korte tijd later weer afgebeld.
Simons achtte zichzelf in staat in
zijn auto naar het ziekenhuis te rij-
den. Daar aangekomen bleek pas
dat de blessure toch ernstiger was
dan de staatssecretaris dacht.

Werk
Na de operatie zat Simons tot aan
zijn lies in het gips. Het gips is in-
middels verwijderd. De staatssecre-
taris ligt nu in een stellage, die er
voor zorgt dat zijn gewonde been
steeds in beweging is.

Alle interne afspraken van de be-
windsman zijn afgezegd. De repre-
sentatieve taken van Simons wor-
den overgenomen door ambtena-
ren. Hoewel hij in het ziekenhuis
ligt, is Simons niet geheel verstoken
van werk. Gisteren bracht zijn
chauffeur al weer een tas met stuk-
ken ter lezing.

Ook Beatrix kan haar
handtekening weigeren

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Ook koningin Bea-
trix kan - net als koning Boudewijn
van België - wetsvoorstellen torpe-
deren door haar handtekening on-
der een wetsvoorstel te weigeren.
Onze grondwet geeft haar dat recht
nadrukkelijk. Alle wetten en ko-
ninklijke besluiten worden door de
Koning en door een of meer minis-
ters of staatssecretarissen onderte-
kend, zo schrijft artikel 47 van de
grondwet voor.

Deze eeuw is het voor zover bekend
één keer voorgekomen dat de ko-
ning een besluit nam dat indruiste
tegen de wil van het kabinet. „De
ministerraad wilde na de oorlog de
doodstraf opleggen aan de vier oor-

logsmidadigers in Breda. Juliana
heeft geweigerd dat besluit na te
volgen en heeft de betreffende gra-
tieverzoeken tegen de wil van de
ministers ingewilligd", aldus pro-
fessor J.J. Vis, hoogleraar staats-
recht in Groningen desgevraagd.
„De ministerraad heeft die opvat-
ting van de koningin uiteindelijk
geslikt, maar het voorbeeld geeft
wel aan dat Nederland in laatste in-
stantie een monarchie is". Ook bij
de laatste grondwetswijziging was
een meerderheid van de politici
voor handhaving van de koninklij-
ke handtekening onder wetsont-
werpen. „Maar in België hebben ze
nu weleen merkwaardige oplossing
gevonden door de koning tijdelijk
in de kast te zetten".

" KONINGIN BEATRIX
...grondwettelijk recht...

(ADVERTENTIE)%/ — i , €
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SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
PATCHWORK.
Ruim 20 soorten nieuwe
bloemenlapjes, 10 et. p.stuk.
Tel. 045-273058.
Te k. AQUARIUM geh.
compl. 120 x 50 x 40. Tel.
045-325162.

Transacties
Ter overname aangeboden
CAFÉ te Voerendaal, voor
ml. tijdens kantooruren:
045-243900.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
SCHAPEN met lammeren te
koop. Mareheiweg 1, Rans-
daal. Tel. 04459-1323.
Te k. gevraagd SLAGZEU-
GEN en beren tegen de
hoogste prijs. 04756-5447.
Te koop gevr. VAARSKAL-
VEREN voor kinderboerderij
Vijlen. Tel. 045-721976.
Wegens inruil te koop: Ford
8700 FWD Super cab; Ford
7710 2 wdr. Super cab; Ford
7700 FWD Super cab; Ford
4100 Fritzmeier; Ford 4600
Super cab; Ford 3600 Beu-
gel; Fendt Farmer 105 cab;
Deutz 7206 FWD cab; Di-
verse 2000 en 3000 tracto-
ren, Mengele opr. wagen
LW 370 tandem; Kongskilde
trilschoffel 4 rijig met kunst-
mestbakken; Hassia mais-
zaaimachine 4-rijig; Votex
frontklepelmaaier type RM
1500 sdi. Mech.Bedr. J.
HERMANS b.v. Schimmert,
tel. 04404-1224. Vert. Giel
Nicolaes. tel. 045-752256.

Te koop BIJENVOLKEN,
goed onderh., in goedeSim-
plex kasten. J. Schoon-
broodt, Kluisstr. 45, Doenra-
de. Tel. 04492-1255.
Te k. WEILAND plusm. 27
are, afgerasterd, gem. Mun-
stergeleen. Tel. 04744-2350
of 04499-4111.
Te k. GRASMACHINE (zit-
maaier), merk Wheel Horse,

’ 3.750,-. Tel. 045-314966.
Te koop J.C.B. 3D 11, graaf-
laadcombinatie. Tel. 04455-
-1875.
Te k. 1 paards paarden- of
PONYTRAILER. Tel. 045-
-212010.
Jaarling HENGST vader na-
turel, moeder Procureur x
Heidelberg, bruin bles, 2■sokken achter. Jeurissen,
Dorpsstraat 7Q Echt.
Te koop 2 oude TRACTO-
REN, Porsche en Deutz, na
17.00 uur, tel. 04493-4435.

Te k. Goudland Super Vi-
tesse 2-schaar PLOEG, met
hydr. went. nwe. messen en
woelers. Kleuters. 045-
-250497.
Te k. 2-paards-trailer
ABLAS en Blomert. De Kou-
men 124, Hoensbroek.

Te k. 2 schaar RABE-
WERKPIOEG met onder-
gronder en breedte verstel-
ling en triltand met rol 3 m.
045-251690.

Te koop gevraagd TARWE-
STRO. Tel. 045-219175.
Te koop een schaar KAN-
TELPLOEG ’ 125,-, tel. 045
-271820.

Te k. 3 WATERVATEN op
wielen, 2 van 800 Itr. met
aut. drinkbakken, 1 van
1500 Itr. Binnen veevoeder-
silo 3 ton. Tel. 045-312995.

Auto's

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

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

TOTAAL ’ 860,-
-voor één

Tientje
Fiat Klankstad

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

i^^^M^_Bi^tjlLK,_______ri_______________l **'ru I

(bij Makado)
Uw Opel Dealer biedt aan div. scherpgeprijsde auto's o.a.

Ford Escort L 1.3LPG'B6 nu ’ 12.950,-
Opel Kadett 3-drs, diesel'B6nu ’ 12.950,-
Opel Kadett 3-drs. 12586 nu ’ 12.950,-
Opel corsa 2-drs. 12SL'84 nu ’ 7.450,-
Opel Corsa 2-drs. 13STR'85nu ’ 8.950,-- nog vele anderen, doe nu uw voordeel.

Kijk op kwaliteit :
WEBER hydraulische potkrikken -COMPAC autokrikken - BALDUR lagertrekkers -RHODIUS afbraam- en slijpschijven.

TOPKWALITEITS - produkten alleen verkrijgbaar bij

|<^RP BV

In de Cramer 31, Heerlen.
Telefoon : 045-716951.

Auto Geusselt Maastricht

Exclusief
Porsche 928 S veel extra's, model 1982
Porsche 924 Turbo, originele turbo 1982
Porsche 924 wit 1980
Mercedes 200E, veel extra's 1986
Citroen CX Turbo Diesel Limousine 1984
Jeep Nissan Patrol Diesel : 1986
Fiat Croma Turbo IE 4-drs 1986
Kadett 3-drs. dieselzwart 1983
Peugeot 205XE 3-drs. 40.000 km 1987
VWPassat 3-drs. rood model 1984
Citroen Visa II Super 5-drs 1983/1985
BMW 520i6 cyl metallic 1983
BMW 316 metallic 1981
Mazda 323 ES 3-drs. metallic 1983
Fiat Sport X-19 goud 1980
VW Golf GTi uitbouw, model 1979
Opel Kadett GT, nw. model 1986
Volvo 740 GL antraciet, gas, 5-bak 1985
Volvo760 GLT groen, automaat 1983
Citroen 2CV Eend 1984
Skodatype 105S 1985
Klassieker: Mercedes Coupé 250 CE 1971
Klassieker: Alfa Romeo Gulia Super 1973

Automaat
Daihatsu Charade, 5-drs., model 1981

Stationcars
Mercedes 200 TD weinig km 1986
Ford Siërra 1.8Laser station 1986
Ford Siërra Ghia station, model : 1989
Citroen GSA Break erg mooi 1982

Busjes
VW bus personenuitv. 9 pers., model .. 1984
Renault Traffic, 5-bak, model ' 1987

Reeds méér dan 17 jaar uw occasiondealer.
Viaduktweg, Maastricht. Bij autobaan kruispunt Geusselt.

Tel. 043-621861 geopend tot 19.00 uur.
Inruil - financiering - garantie - keuring

Tevens BUDGET autoverhuur. Tel. 043-637914.

ANWB-Gekeurde
Occasions

Alfa Romeo en diverse andere merken

Automobielbedrijf
E.A. Kozole B.V.
Edisonstraat 23 (nabij draf- en renbaan)
Schaesberg Telefoon 045-321088

Extra uitgebouwde auto's
Ford XR2 i

1989, zwart, 7.500 km. ’ 28.800,-.

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

Hamstraat 70, Kerkrade.
Tel. 045-423030.

Wij hebben de Fiat 500 die u zoekt.
"Seconda - Mano"

Tel. 043-640425. Fax 043-640478.

Toyota Landcruiser
2.4 HTD bwj. '86, alle extra's, pr. ’ 25.000,-. 045-460087
tussen 9.00-18.00 uur. Holtskuilenstr. 29, Eygelshoven.

Volvo 440 Jubilee
in de kleuren wit, donkergrijs en blauw.

Uit voorraad leverbaar.
Voor ’ 27.950,-.

Volvo A. Klijn, de Koumen 7, Hoensbroek, 045-220055.

Als U de beste occasions zoekt
staan die bij:

Mazda A. Caubo
Langheckweg 2,

Kerkrade. Tel. 045-464646.
Industrieterrein Dentgenbach.

inruilauto's
Diverse Fiat Panda's vanaf ’ 6.900,-
Diverse Fiat Unos o.a. Uno 45 -Uno 60S - Uno 70S - Uno 75 SX I.E. va. .. ’ 5.900,-
Fiat Ritmo 60LLPG 1985 ’ 5.900,-
Citroën 2CV6 Transat 1984 ’ 5.900,-
CiroënAXLOE 1988 ’ 12.900,-
CitroënßXl.4RE 1983 ’ 7.900,-
Ford Fiësta 1.1L 1982 ’ 6.900,-
Mazda 323 1.5 GT 1982 ’ 6.900,-
Mitsubishi Colt 1.2 GL 1985 ’ 9.900,-
Peugeot 205GTI 1984 ’ 13.900,-
Volvo34oDL 1986 ’ 13.900,-

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34,

Tel. 045-742121.
Te koop

Daihatsu Rocky
4 w.d., 2,8 Turbo Diesel, verhoogd dak, bwj. '89.

Toyota F Pers.bus, luxe uitv. bwj. '86; VW Golf GTI '83;
VW Golf, wit '83; Opel Kadett Caravan 1600 S, 5-drs. '82;

Opel Kadett Caravan 13 S, 5-drs. '82; Mercedes 300 D '79.
Inruil en financ. mog.; volledige garantie. Autobedrijf
J. Horsch, Rotscherweg 54, Landgraaf. 045-316696.

Mazda 626 sedan LX 1.8 '88; Mazda 626 sedan GLX 2.0
'82, '83, '84; Mazda 626 sedan GLX 1.6 2x '87; Mazda 626
HB GLX 1.8 '84, '88; Mazda 626 2.0 GLX HB aut. PS '88;

Mazda 626 Coupé GLX 1.6 '83, '86, '87;
Mazda 323 sedan GLX 1.5 '87; Mazda 323 sedan LX

1.3 '86; Mazda 323 HB LX 1.6 inj. '87; Mazda 323 HB LX
1.3 '82, '86, '87, '88; Mazda 323 Station GLX 1.7Diesel '87;
VW Jetta CL 1.3 '87; Fiat Uno 60 Silver 1.1 '87; Fiat Ritmo
60 1.3 '83; Fiat Panda 34 750 '86; BMW 318i '87; Mitsubi-

shi Galant GL 1.6 '86, '82; Opel Rekord S 2.0 LPG '82;
Opel Kadett SC 1.2 '87; Opel City aut. '77; Opel City 1.2 '76

Mazda kroon garantie
Autobedrijf Leymborgh b.v.
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Mazda
Driessen-Beek

Nu speciale aanbieding
op occasions

04490 - 71920, Maastrichterlaan 268

Kies voor klasse!!!
Kies Honda!!!

ACCORD nieuw overjarig!!
Duizenden guldens voordeel!!

Prelude 2.0EX, nieuwste type!! rood 1988
Accord 2.0zilvergrijs, LPG, mooi 1986
Aero-deck EX 2.0 stuurbekr. enz. 50.000km 1987
Preludel.BEXst.bekr.sch.dak wit ’ 12.500,- 1983
Prelude automatic, beige, apart mooi! 1982
Prelude zilver, zeer mooi, ’ 4.350,-ü! 1980
Integra 1.5wit, als nieuw! 14.000km 1988
Civic 1.5 IDemo wit! 1990
Civic 1.3Luxe beige, 36.000km 1987
Civic 1.3Luxe wit, 65.000km 1985
Civic 1.3Luxe blauw, 89.000 km 1984
Civic 1.4GL grijs, 25.000km 1988

Inruil, keuring, financiering, APK, Top-Serviceü!
Crombag Auto's B.V.

04490-46260
Geleen, Rijksweg Zuid 236-240

Occasions
jgÖgk onder ’ 7.500,-
-1 _ ÉÈHH Sl GS Special '79 - GHl , GSA Special '83 - M
IfSugSVj. BMW 316 '80 - MIjOTmW Audi 80 L '79 - G

Lada 1200 S'B3 - M
Saab 900 T 4-drs. '88 .Lada 21°^ '85 - G
Saab 900 C 5-drs. '88 Mazda 323 81 - M
Saab 900 C 3-drs. '87 °Pel kadett 83 - G
Saab 900 C 4-drs. '87 DRenaf c

4
D
L ?f/ M„

Saab 900 C 4-drs.'B6 RenauK 5 ParJ* "_M
Saab 900 T 4-drs. '85 |,ca' R?r da ?n

5 " G
Saab 900 T 5-drs. '85 Skoda 13° L,086 " G

Saab 90 2-drs. '87 T
Sub

t
a" 1* 8 " M..

Saab 90 2-drs. '86 Tov°ta Coro'a 83 - M
Stuk voor stuk VWGolf 80-M

Saab select auto's M's Maastncht
Dat betekent bij Kompier „.. y3 ls fulpen

2 jaar garantie, Cl
Ar°? n,van Roosmalen

een brok vertrouwen M '.^"S??"!^~ . _ . , Maastricht. 043-215154Kompier B.V. Rijksweg 113, Gulpen.
Een begrip in Saab 04450-1450

Akerstraat 150, Heerlen. r\~~i o~_"__-_+_-__.
045-717755. Opel Senator

3° '■ 88,

WjP^ a^l Göttgens Sittard
lf__nfnW__lf Haspelsestr. 20, Sittard.

S^W^JJ Citroen BK I.6TRi '87—-^T Nissan 1.3 DX '84
Peugeot 1.4 GR 4-drs. '87

Prisma 1.61E symbol '88 Ford Siërra 1-6 Laser '86
' 7 Konnpier BV

Prisma 1 5 '85 Akerstraat 150, Heerlen.
VlO Fire '87 Tel. 045-717755.

Knmnipr R\/ ln" en verko°P goede ge-
r\uiiipit;r d.v. brulkte autobanden met
Een begrip in Lancia garantie. Passartweg 39,

Akerstraat 150 Heerlen. Heerlen. Tel. 045-222675.
045"717755 . Te koop gevraagt alle mer-

Wat VERKOPEN? Adver- ken AUTO'S. Tel. 053-
-teer via: 045-719966. 326242, ook 's avonds.

Citroen
BK 14 2x '85 - G
BK 14 2x '88- M

BK 14E wit '86 - G
BK 14ELPG '86 - G

BK 14E blauw '86 - M
BK 14 RE wit '87 - G/M
BK 14 RE wit '88 - M

BK 16 RS blauw'B4 - G/M
BK 16 TRS wit '83-G

BK 16 TRS LPG '85- M
BK 16 TRI wit '88- M
BK 19 GT wit'B6- M

M is Maastricht
G is Gulpen

Citroen van Roosmalen
Wilhelminasingel 58,

Maastricht, 043-215154
Rijksweg 113, Gulpen

04450-1450

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, '87
Mercedes 190 D cxc. uitv.

kl. rood, 52.000 km '87
Mercedes 200 D veel ace.

'85
BMW3I6i 4-drs. '89
VW Golf GTI antr. '85

VW Golf Manhattan '89
Honda Prelude EX '83

Ford Scorpio 2.8 IGL '87
Renault Fuego GTL '86

Honda Integra '86
Opel Rekord 2.3Dcombi '86
Opel Corsa 12 S Swing '85

Siërra Sedan 1.6 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL '88
Audi 80 22.000 km '88
Siërra 2.0 CL 3-drs. '87

Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 '84

Ford Escort 1.6 '83
Ford Escort XR3 '81

Fiat Uno 45 '86
Lada Samara '87

Mercedes 300 TD combi '81
Honda Civic '81
Citroen Visa '82

Ascona 1.6 S Sedan '87
Opel Omega I.Bi '87
VW Passat Sedan '86
BMW 316 4-drs '87

Opel GT '69
Opel Kadett 1.6 D '83
Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD '83

Renault 9 TL autom. '83
Opel Manta 1.8 S '84

Opel Kadett 1.3 autom. '82
Opel Rekord Combi '83

Mercedes 200 B '82
Ford Taunus Combi '82

VW Golf GTI '85
Opel Kadett 1.6 GLS '85.

Terrein- en
bedrijfauto's

Mitsubishi L 300 verh. en
verl. '85

Mitsubsihi L 300 '87
VW dubb. cab. '84

Div. inruilers van ’ 500,- t/m
’1.500,-. Reeweg 112 (lnd.

terr. Abdissenbosch)
Landgraaf. Tel. 045-321810

Autobedrijf
M. Jorritsma

1e klas occasions:
Suzuki Alto GLX, aut. '89

Peugeot 205 XL '88
Peugeot 309, Allure, '87

Mazda 323 1300, '87
VWGolf 1300 CL, '87

VW Jetta 1600 CL 4-drs. '86
Opel Corsa 1300 GL '86

Ford Escort 1100 Laser '85
Renault 11 TL '84.

Auto's met bovag-garantie,
APK keuringsstation,
Pastorijstr. 106, Nuth.

Tel. 045-242412

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard.

Tel. 04490-16565
BMW 316, '87 Citroen BK 19
TRS Break 88; Citroen Visa
11 RE 85;Fiat Uno 60 S '86
Ford Escort 1.1 :85; Ford

Escort 1.3 CL 87; Ford Es-
cort 1.4 CL'B7; Ford Escort
1.4 CL 5-drs. 86; Ford Es-
cort 1.6 5-drs. 86; Ford

Fiësta 1.1 S'88; Lada 2105,
86; Mazda 323 LX 1.7 D '87
Peugeot 205KR '86; Peu-
geot 309 KR '87; Peugeot
505 GLD Break 88; Seat

Ibiza GL '86; Saab 900 '86;
Toyota Corolla 1.6 i 16 Val-
ve '89; Toyota Corolla 4-drs.

87; volvo 360 GLT '86;
Volvo 340 DL 3-drs. '84 en
87; Volvo 340 DL 5-drs. '86;
Volvo 240 DL met LPG 88;
Opel Senator 3.0 i 88. Uiter-

aard hebben wij 'n ruime
keuze in ons eigen merk.

Te k. Talbot RANCHO bwj.
'79, APK tot '91, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 2.850,-. 045-230367.
Te k. weg. Oort auto AUDI
80, 1.8 beige metallic, bwj.
'87 i.z.g.st. vr.pr. ’ 25.000,-.
Tel. 04405-2556.
VW GOLF 1300 CL mod. '85
5-drs., groenmetall., bijz.
mooi, ’ 9.900,-. Tel. 04490-
-12414, b.g.g. 04490-20789.
Te k. zeer mooie bord.rode
TALBOT Solara, bwj. '82,
LPG en trekh., APK '91, ab-
sol. roestvrij, pr. ’ 2.650,-.
Dorpstr. 176, Brunssum.
Te k. Opel ASCONA 16S
bwj. '78; Opel Ascona 16S
bwj. '76. Tel. 045-319726.
Te k. Ford ESCORT 1300 L,
juli '85, 60.000 km. Pr.n.o.t.k
Schutterstr. 41, Brunssum.
Te k. LADA Niva mcl. sunr.,
bullbar, sportv., APK-'9l, in
pr.st. ’2.750,-. 045-716526
RUSKA regina, reply car.
bwj. '86, i.z.g.st. APK sept.
'90 (na 18 u.) 045-214042.
Te k. MERCEDES 190 E,
bwj. nov. '85, div. extra's.
045-217915, na 17.00 uur.
Te koop VW GOLF bwj. '84,
diesel, 4-drs., zeer veel ex-
tra's, vr.pr. ’ 13.500,-.Tel.
045-713824, Mergelsweg
191, Welten-Heerlen.
Te k. Opel KADETT GLS
12S, 5-drs., mett.blauw,
dcc.84. div.extra's,

’ 7.350,-. 04752-4826.

Te k. Opel KADETT coupé
met APK, i.z.g.st., bwj. '75,
puntgaaf en vele extra's, vr.
pr. ’ 1.250,-. Zandkuilenstr.
11, Hoensbroek.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
ALFA Romeo GTV 6, 2500 i,
nw.st., vr.pr. ’11.500,-, mr.
mog. Tel. 045-225339.
Te k. van part. ALFA 33 1.3
S, 6-'B6, bumpers en spoiler
in carosseriekl., auto verk. i.
nw.st., vr.pr. ’12.000,-.
Beukenberg 39 Oirsbeek.
Tel. 04492-1940.
Te k. Alfa ROMEO 90, 2.0
inj. donkerbl. met veel ex-
tra's en nieuwe banden, bwj.
okt. '85, km. 107.000, als
nieuw. pr. ’ 13.000,-. Tel.
04490-23850, na 18 u.
Te k. Alfa ROMEO Guillieta,
bwj. '84, pr. n.0.t.k., tel. 043-
-618605.
Alfa ROMEO Guilia Super
1600, 1978. Techn. goede
st. ’ 4.500,-, 043-622454.
Te k. AUDI 80, juli '88, km.
st. 45.000, met. blauw, tel.
045-270358
AUDI: v.d. Akker, specialist
in Audi en VW: 100 2.3 E
autom.'BB (nw type); 100 2.0
E '88 (nw. type) LPG; 100 cc
2.0 E '88; 100 cc 2.3 E '87;
100 cc 2.3 E '87 airco; 100
1.8 '87, LPG; 2.0 E '87; 100
Turbo diesel '87; 100 cc 2.3
E '86; 100 cc diesel '86; 100
cc diesel '85; 100 cc 2.0 E
'85 LPG; 100 Avant dieseli
'85; 100 CD-SE '82 (nieuw-
staat); 80 c diesel '84; 80 se i
diesel'B4; 80 1.8 '87, LPG;
80 1.8 S '87; 80 1.9 E, '87
LPG; 80 1.9E'87; 80 diesel
'88; 90 2.3 E '87; Quattro
200 Pk '86; Quattro 200 Pk
'88' 200 Turbo '84; Coupé
2.3 E '89 (nw. type) V.d. Ak-
ker B.V. specialist in Audi en
VW, Broekweg 213, Veldho-
ven (bij Eindhoven) 040-
-541488 (ook zond. 13-17
uur.).
AUDI 80 L 4-drs. bwj. '80,
APK '91, i.z.g.st. ’2.450,-.
045-720951.
Te koop AUDI 80 LS i.z.g.st.
bwj. '78, APK t/m 24-2-'9l,
vr.pr. n’ 950,-. 045-322292.
Te koop AUDI 80 GLS bwj.
'80, APK, LPG. Columbus-
str. 33, Heerlerheide-Heer-
len. Tel. 045-227293.
Te k. Austin METRO v/d
Plas '82 luxe uitv. APK 3-4-
-'9l, vr.pr. ’3.900,-, 043-
-610971.
BEDFORD Bestel automatic
met sportwielen, sportieve
uitvoering, APK '91. Tel.
04759-1028.
BMW 530iautom. '88, (nw.
type) div. opties, nw.prijs
’113.365,-, nu ’65.0000,-.
V.d. Akker B.V. 040-541488
Te k. zelz. mooie BMW 320,
6-cyl. pr.n.o.t.k. Rinkensln.
18, Nieuwenhagen.
I.z.g.st. BMW 316 bwj. '82,
evt. mr. mog. Te bevr. J.
Steenstr. 71, Kerkrade.
Te k. in nw. st. verk. BMW
323i, nw. model, 150 PK,
bwj. 3-85, 71.000 km., Re-
caro inter., afst.bed. alarm,
w.w.-glas, verl., Im.-velgen,
elec. spiegels, centr. loek
enz. Tel. 04409-3403.
Te k. BMW 318, bwj.'77,
donk. bruinmet., vr.pr.

’ 1.250,-. Fossielenerf 676,
Heerlen na 16 uur.
BMW 316, type '80, APK
10-'9O, ’1.750,-, met lichte
deurschade. 045-415528.
BMW 316, APK 9-'9O, nw.
banden en uitlaat, kl. beige,
km.st. 116.000, bwj. '77, in
nw.st., vr.pr. ’2.450,-. Inr.
motor mog. 043-633415.
BMW 315, 82, ’6.500,-,
prima in orde, inruil motor
mogelijk. Rekers Motoren,
Ganzeweide 177, Heerlen.
Tel. 045-215375.
BMW 1602 bwj. 1-73, typw
'72, geh. gerest., techn. mot.
100% en carr. 100%, kl. zw.
APK2-'9l, 043-616022.
Te k. BMW 718 i bwj.'Bl,
’4.500,-. Tel. na 15 uur,
045-714273.
Te k. BMW 316 '82 LPG,
get. glas, elec. spiegels,
orig. " Schuifd. Vr.pr.

’ 5.000,-, 04490-71357.
BMW 520 i autom. nw. mo-
del 83, APK 10-'9O, LPG en
veel extra's, 04490-29662.
T.k. 8MW316, bwj.'79, APK
3-'9l, sportvlg., div. ace, vr.
pr. ’2.450,-. Tel. 045-
-463593/045-451607.
BMW 318i, autom., bwj.'B4.
Parallelstr. 18, Nuth
BMW 315 bwj. '82 zeer mooi
km.st. plusm. 70.000. Wa-
genschutsweg 31 Heerlen
Te k. BMW 316 t. '81, elke
keuring toegest. Vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-271017.
Te k. BMW 520-i, type '83,
aut., get.glas, airco, zilver-
met. In nw.st. ’ 7.950,-. Tel.
04490-47737.
BMW 320, 6-cyl. bwj. 1980,
kl. rood. Kerkvonderen 33,
Buchten. 04498-56423.
Te k. Chevrolet MONZA,
bwj. '78, pas APK gek., tel.
045-220890 .
CHEVROLET Caprice CL
'78 VB, LPG, zwart, nw.
band, 275 a, techn. 100%
’4.900,-. Tel. 04405-1882.
BESTELEEND Acadiane
bwj. 81, nieuwe APK, pr.
’650,-. Tel. 04451-1269.
Mingersborg 13 Übachsberg
Te ruil tegen automatic
CITROEN GSA bwj. '83,
zeer mooi. Tel. 045-724303.
CITROEN BK Diesel Van
bwj. '86. Tel. 04759-1028.
CITROEN DS 21 spec, bwj.
'73, zeer mooi, techn. goed.
Vr.pr.’ 6.200,-04490-78527
CITROEN GSA type X3, bwj
'80. Tel. 04759-2194.
CITROEN GSA '81, APK,
goed onderh., ’1.600,-.
Tel. 045-229394.

Te k. Citroen MEHARI '74,
APK gek. met res. onderd.
(voor liefh.), elke keur. toe-
gest., ’ 2.000,-. Oude Rijks-
weg Zd. 6, Susteren.
May CRUTZEN biedt aan:
Citroen BK 16 V rood schuif-
dak '88; Citroen KM blanco
kenteken met schade; BK
19 GTI zwart'B9; BK 19 GTI
schuifdak roodmet. '89; BK
TRD turbo schuifdak blauw
'89; BK 19 TRS schuifdak
wit '89; BK 19 TRS wit '88;
BK Break blauwmet. diesel
87; BK 14 RE zwart '88; BK
turbo Break blauw '89; BK
diesel automaat schuifdak
zilver'B7; BK 14 E zilver'Bs;
AX 5-drs. 11 RE '89; Visa
special blauw '88; Cl5Fa-
miale wit '89; GSA rood '82;
CX 20 RE wit '86. Hunstraat
33 Übachsberg 045-752121
Te k. van 1e eigen. DAF 55
autom., beslist in nw.st., ori-
gen. 54.000 km. gelopen.
porpstr. 19, Bingelrade.
Te k. DAF 66, bwj. '76, APK
2-'9l, pr. ’650,-. Tel. 045-
-312233.
Te k. Datsun CHERRY 1,3
bwj. aug. '82, i.g.st., APK t/m
aug.'9o, vr.pr. ’3.700,-.
Bellen na 18u. 045-740635.
Datsun CHERRY, '82, GL
1.3, 80.000 km. Tel. 04407-
-1852.
Te k. MERCEDES 230, bwj.
'77, Ford Escort RS 2000,
bwj. '79, Opel Kadett coupé ,
bwj. '75, Opel Rekord, bwj.
'79, Opel Rekord, bwj.'Bo,
Opel Manta, bwj. '78, Alles
met APK van part. Tel.
04405-3826 na 12.00 uur.
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 Fiësta 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 S GT sport spec.uitv.
wit, '87; Kadett 1600 D sta-
tionw luxe '83; Kadeft 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'Bs;
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'B3; Golf CL D 4-drs,'B3
*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.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Te koop onder gar. en servi-
ce, div. gebr. automobielen:
VW Golf 1300i, 1989; VW
Golf 1300, Mahattan 1988;
VW Golf turbo diesel 1985;
Audi 80 LS 1800 S, t.'BB;
Samba Carbiolet 1983; Seat
Marabella'l9B7; Operl Ka-
dett GSi, div. extra's, 1986;
Opel Corsa, 1984; Opel As-
cona 16 S, 1984; Opel Man-
ta 2.0 GTE, 1982; Opel
Manta 2.0 GSi, div. extra's,
1984; BMW 320 6 cyl.,
1981; BMW 318 4 cyl, 1800
cc, 1980; Ford Siërra 1.8,
1985; Ford Fiësta 1.6 D, '87;
Ford Escort 1300 laser, 4
drs., 1984; Ford Escort 1600
Laser, 1986; VW Golf GTi,
1981; MG cabriolet 1977.
Inr.fin. gar. Autohandel
FRANKEN V.0.F., Ganze-
weide 59, Heerlen. Tel.
045-216475

Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.'79, zeer apart. 2x Golf
GTi, alles '83, in nw.st.
’5.900,-; BMW 520 i aut,.
schuifd. t.'B3 ’ 8.500,-; Ford
Escort 1300 GL t. '83
’6.900,-; Ford Fiësta 1100
S t'Bo ’2.400,- Mitsubishi
GAlant 1.6 GL t.'B2 n.m.

’ 3.900,-; BMW 520, 6 cyl.,
autom., t. '81, ’3.900,-;
Volvo 244 GL t.'Bo,
’3.500,-; Ford Fiësta t.'B4
nw. model ’6.900,-; Mitsu-
bishi Colt Turbo t.'B3
’7.900,-; Diahatsu Chara-
de diesel, nw. mod., 5-bak,
t.'B4, ’6.900,-. Opel Asco-
na 16 S HB t.'B3 ’5.900,-
Volvo 240 GL 6 cyl. Diesel t.
'83 ’8.900,-; BMW 315 t.
'83 ’7.900,-; VW Kever
bwj. '72 in nw.st. ’3.700,-;
Datsun Cherry t. '82
’2.900,-; Opel Kadett sta-
tion t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’ 1.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,

’ 2.700,-Mitsubsihi Colt t.'Bi, ’2.500,-; Opel Rekord
2 L S, t.'B2, ’2.900,-; Re-
nault 4 stationcar, geel kent.
t.'B3, ’ 2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.
'83 ’6.500,-; BMW 320 6
cyl., aut, t.'Bo, ’3.900/-;
Ford Escort station t.'Bs
LPG ’ 6.900,-; Opel Kadett
1600 S Coupe bwj.'79
’3.900,-; Lada 2105 t.'B4

’ 2.300,-; Renault 5 TL t.'B3

’ 4.900,-; Golf Sprinter t.'Bl,
’3.100,-; Opel Ascona 19
S, '78, autom., ’1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t.'Bl ’4.900,-; Opel Manta
2 L SR, HB, t. '80, ’ 2.900,-;
Opel Kadett bwj. '81
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 200 GT '81 ’.2900,-;
Opel Rekord 2 Itr. t. '82
’3.500,-; Datsun Violet 5
bak t. '82 ’2.700,-; Opel
Kadett Station t.'Bl
’4.900,-; Simca bestel '82

’ 2.900,-; Opel Ascona t.'Bo
’2.700,-. Div goedkope in-
ruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma. t/m vrij van 9.00-19.00
uur. Zat. tot 17.00 uur. Inr.
fin, gar. mog.
Tek. FiatTIPO 1.4 nov. '88,
blauwmet., km.st. 19.000 i.z.
g.st. 04490-17157.
Te k. Fiat PANDA bwj.'B4,
zuinige en mooie auto,

’ 4.450,-. Tel. 045-316940.
Fiat UNO 55 S '84 wit, get.
glas, weg. aanschaf nieuwe
wagen, pr. ’5.900,-. Tel.
045-412801.
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 koop FIAT 127, rood, bwj
'81, pr. ’750,-. Tel. 045-
-411051.
Fiat PANDA 45, bwj. '83,

’ 4.250,-. Valkenburgerweg
44, Voerendaal.
Te k. Fiat PANDA 1000 S,
bwj.'BB, getint glas, 5-gang.
Vr.pr.’ 8.750,- 045-316419
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj.'B3, APK '91, vr.pr.

’ 8.500,-. Tel. 045-273340
Te k. i.z.g.st. Ford FIËSTA,
kl. rood, sport uitv., bwj. '82,
pr. ’3.900,-. Tel. 04492-
-1755.
Te k. prachtige Ford SIER-
RA 1.6 GL, blauwmet. 5-drs.
bwj. '84, ’9.250,-. Bern-
hardstr. 12 Munstergeleen.
Bijz. mooie CAPRI II 1.6 XL
d.blauw. Steenweg 59, Sit-
tard na 12.00 uur.
Ford TAUNUS 16 L, bwj. '80
APK tot '91, met sunroof en
trekhaak, i.g.st., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-443959.
Te koop Ford FIËSTA type
'80, i.z.g.st., APK 2-'9O, pr.

’ 1.750,-. 045-465167.
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. voor liefhebber prach-
tige Ford GRANADA 2.3,
geh. uitgeb., veel extra's,
mcl. trekh., kl. blauwmet.,
APK 3-'9l, zien is kopen.
Vr.pr. ’ 4.750,-. Ernst Casi-
mirstr. 2, Kakert Landgraaf.
Ford SIERRA Van diesel,
antracietmetallic, bwj. '85
Tel. 04759-1028.
Ford TAUNUS bwj. '80, LPG
4-drs., trekhaak, APK 4-'9l
Tel. 045-241041
Witte FORD Siërra 1.6 1983
APK-gek., nw. banden, vr.
pr. ’6.900,-. Tel. 045-
-212421. '
Te k. Ford FIËSTA bwj. nov.
'80, i.z.g.st. pr. ’3.150,-
-met nwe banden. Tel. 045-
-424208.
Te koop Ford FIËSTA bwj.
'78, APK 3-'9l, na 16.30 uur
045-726074, V.d. Scheurstr.
22, Heerlen.
Ford ESCORT D 1600 bwj.
'85, inruil mogel. Tel. 04490-
-23085.

Te koop Ford ESCORT KR
3i, bwj. '83, kl. wit en uitgeb.
Pr. ’9.000,-, tel. 045-
-257740.

Ford Escort 1.3 L bwj. bijna
'85, 45.000 km, boekjes
aanw. HAGELNIEUWE auto
’8.750,- 04406-14307.
Ford ESCORT, bwj. '88, kl.
wit, geh. uitgeb., met veel
extra's. Evt. mr. mog. Tel.
045-210587, Hoofdstr. 112,
Hoensbroek.
SIËRRA 1.8 L Laser, nw.
mod. '88, LPG, kl. wit, centr.
slot, elke keur. toegest.

’ 14.750,-, 04490-14427.

Ford ESCORT 1.6, bwj. '82,
70.000 km, sunroof (lek),
’5.000,-. 045-321677.
Ford TAUNUS '78, 2 Itr., 6-
cyl., APK febr. '91, ’ 1.250,-
Tel. 045-314373.
Te k. Ford ESCORT 1.6 L,
bwj.'B2, plm. 78.000 km.,
sunr., trekh., alarm,
’7.250,-. Delftstr. 6, Heer-
len 045-725636
Ford ESCORT Laser 1.3 M
'83, APK sunr., z. mooi

’ 5.750,-. Tel. 045-454087.
Ford ESCORT 1.6 GL '86, in
nw.st. ’ 11.250,- div. ex-
tra's. Te bevr. 045-455778.
Te k. Ford TAUNUS 1600
bwj. '79, pr. ’ 850,-. Tel. 045
-459629.
Te k. Ford ESCORT 1400,
bwj. '86. Tel. 045-314096.
Te koop Ford TAUNUS 2 li-
ter, 6 cyl., APK 11-'9O. Te
bevr. 045-727339.
Honda CIVIC, bwj.'Bl,
blauw met., mooie en goede
auto, ’ 2.750,-, 04748-2977
HONDA Accord bwj. '81,
APK juni '90. Te bevr.
04499-4268.
Automaat Honda CIVIC '81,
zilver, APK 3-'9l, zeer mooi!
vr.pr. ’2.850,-. 045-319328
Te k. Honda ACCORD 1600
5-versn. bwj. '79, APK i.z.g.
st. pr ’ 1.250,- 045-452736
Tek. Honda CIVIC 1200, pr.
’1.150,-. Kunderkampstr.
10, Voerendaal, alleen za-
terdag.
Honda CIVIC 1.3, bwj.'Bo,
5-gang, APK 05-'9l, tel.
045-243007.
T.k. Honda PRELUDE EX,
model '84, grijsm. Alle ex-
tra's. APK'9I, i.z.g.st. Prijs

’ 9.750,-. Tel. 04490-40382
Jaguar 4.2 '79, duurste
daimler, blauwmet., APK
2-'9l ’ 6.000,- 045-319328
LADA 1500 stationcar, LPG,
bwj. 11-'B3, APK 11-'9O. Tel
045-216236. .
Te k. van 1e eigen. LADA
type 2105 N,. bwj. nov. '86,
auto verk. in absol. nw. st.,

’ 5.250,-. Tel. 045-218925.
Te k. Jeep LADA Niva 2121
bwj. '79, LPG, trekh., sun-
roof, nw. kopp. t.e.a.b. Dr.
kuyperstr. 22 Heerlen.
MAZDA 626 coupé LPG-
install., APK gek., mooie en
goede auto, bwj. '82
’2.750,-. 045-323178.
Te k. MAZDA RX 7, rood,
type '88, zeer mooi, met div.
extra's, km.st. plm. 20.000.
Tel. 04493-4373.
MAZDA 323 HB .1.5 nw.
mod. '82, 5-bak, APK 4-'9l,
vr.pr. ’2.950,-. 045-322619
MAZDA 626 Coupé, bwj.
'83, pr. ’ 5.500,-, APK. Tel.
045-727071.
MERCEDES 280S, amer.
uitv. met LPG en vele extra's

’ 4.750,-, tel. 04748-2977.
Te k. MERCEDES 240 D,
bwj. okt.'77, model '78, ruil-
motor 40.000 km, APK okt.
'90, vr.pr. ’3.250,-. Tel.
045-256650.
MERCEDES 190 D bwj. '85,
div. extra's, inruil mog.
04406-14603, zaterdag
04405-3453.
MERCEDES 230 TE, bwj.
'79, kl. wit, 160.000 km, i.z.
g.st., div. extra's, pr.

’ 9.000,-. Tel. 045-457845.
MERCEDES 280 bwj. '80,
1e eig, autom., met. Tel.
045-715371.
Te k. MERCEDES 300D,
aut. i.z.g.st., bwj. '85 m.
trekhaak, schuifdak, spec.
lak, get. ramen, st.bekr., pr.
n.o. t.k. Tel. 0949-2454/
2450. .
Te k. MERCEDES 190 D,
bwj. '89, blauw-zwartmet.
centr. vergr. electr. schuifd.
I. met. vlgn. etc. nw.pr.
’68.000,- nu 20% onder
nw.pr. Inl.: 04490-21910 tot
18.00 u. 045-231488 privé.
Te k. MERCEDES 230 cou-
pé, lichte schade, vr.pr.

’ 5.500,-, gesloten aan-
hangwagen, dub. as, vr.pr.
’3.500,-, tel. na 16 uur
043-217798.
Te k. MERCEDES 280 SE,
bwj. '80, i.z.g.st. kl. blauw,
plus veel extra's. Tel. 045-
-241592 of 244240.
MERCEDES 200 D bwj. '79,
APK '91, 2e eig. motor '85,
’5.750,-. 045-243730 b.g.
g. 04404-1317.
Te k. 190 D aug. '87, 35.000
km, zwartmet., vele extra's,
vr.pr. ’ 43.500,-, nw.pr.

’ 72.000,-. Tel. 045-453742
Te k. MG.B Cabr. bwj. '71,
voor restauratie. Tel. 045-
-271017.
Te k. MINI 1000 Ebony, bwj.
'79, kl. zwart, alum. velgen,
brede banden, sportst., APK
gek., i.z.g.st. T.e.a.b. Tel.
045-414962.
MINI bestel Estate, APK 12-
-'9O, nw. banden en sportvlg.
bwj. '77, vr.pr. ’ 1.250,-. Tel
04406-12690.
Mitsubishi LANCER 1.8 D,
nw. motor, dcc. '84
’8.500,-. I.z.g.st. 043-
-622454.
Te k. Mitsubishi CELESTE
2.0 GT coupé, type '81,
bruinm. APK '91, radio/cass.
I.z.g.st. ’ 2.750,-. Koopje!
Piet Heinstr. 22, Geleen.
Mitsubishi GALANT T.Die-
sel '81, APK tot 26-1-'9l en
trekh. I.z.g.st. Vr.pr.
’3.000,-. Tel. 04493-1353.
Te k. MINI May-fair, bwj. '87
kl. rood, Parallelweg 253,
tel. 045-718416.
BLUEBIRD 1800 Sedan,
bwj. '81, pr. ’3.000,-. Tel.
045-322762.
NISSAN 300 ZX T-bar, bwj.
'85, kl. grijs, ’ 31.000,-. Tel.
045-318154.
Weg. sterfgeval te k. Nissan
SUNNY 1700 D HB bwj. '83
De Ruyterweg 29 Geleen

, Nissan BLUEBIRD eind '8,LPG, APK 3-'9l, i.Z.gJ"—■

’ 3.250,-. Tel. 04752-443$
■ Te k. Opel KADETT HaK
■ back 1,6D, bwj.'B4, wit, p' I

o.t.k. Tel. 045-327017,

' Te koop Opel KADETT'
11 bwj. '88, 1e eig. * ,
04490-18168.
Opel ASCONA 1,8 S, li\juni '87, LPG, kl. blauw. IiI 045-224071. Jt
Voor liefhebber Opel A^DETT Coupé '77, APK 1^
'91, pr.n.o.t.k. 04454-133g.
KOOPJE! Opel Corsa 134
4-drs. bwj.'B7, ’11.5001Tel. 045-453572. Jt~
Te k. Opel KADETT E I.6|f
VAN, bwj.'Bs, pr. /6.750R.Tel. 045-721398 _jm
Opel REKORD 2.0 S C\LPG Vialle, trekh., sportWg-
get. glas, duurste uitv., vrl ■’2.950,-. Heerlerweg T&
Voerendaal. ft.
Te koop OPEL Ascona WSI
lina-uitv. bwj. '79, i.z.g.st. tw;
APK-keur. pr. ’ 2.450,-- Jn'v.Veldekestr. 36, SittaC
04490-28225. V
Te k. Opel ASCONA bwR .
kl. vuurrood, APK 9-'9O, <iCï]

st., t.e.a.b. 045-442413 n
Opel REKORD 2.0Sscriü

_
c
c:

d. 4-drs. met sportwln., Af ,
'91, t. '81, als nieuw, zom<J r.J
’2.950,-. 045-323178. J^\
Opel MANTA 16S autom; ge
tic, schuifd., bwj. '77, APV ]
gek., ’ 1.250,- 045-323l7jerr
Opel KADETT 12S bwj. '8 d-
APK '91, ’2.350,-, leüK.ol
auto. Tel. 045-323178. Jptr
Te koop Opel MANTA 2.0 *n
'78, LPG, sunroof, rad%<
cass., spoiler, pr.n.o.t.k. Teis<
045-442738. J
Te k. Opel CORSA 12S<$L>
3-drs. kl. zwart nw. mod. '^ h
zeldz. mooie auto, is a?P
splinternw., pas gekeüf*\

’ 9.950,-. Inl. 043-254462 J's
MANTA-A 2.0 inj. in d>frnw.st. Inr. mog. Potgieter8 IJ'str. 47, Molenberg-Heerlen.*(
Te k. Opel KADETT Hatt.
back, type 1.8 i, rood, 198JPdiv. extra's, als nieuw, km»
plm. 30.000. 04493-4373^,
KADETT 1.6 SR bwj. '83, i;
g.st. 045-244142. __^
Te koop Opel KADETT il
St. bwj. '79, APK t/m 26->.
'91. 045-322292/318788.JF\
Opel REKORD 2.0, Lpfs
bwj. '84, APK. Tel. 04»Ü
210844. _>ij
Te k. Opël ASCONA 1.8 %n
van okt. '87, i.z.g.st. weif*d
gebr. en als nw. extra's: orijj x
schuifkanteldak en cel" o]
vergrend. vr.pr. ’16.500.'oiTel. 045-714157. _.
OPEL Kadett stationcar Il*
diesel, '87, bl.met., 1e eigeel
77.000 km, verk. Abs nw.s.'et

’ 13.750,-. Tel. 045-42782.-elij
Opel KADETT 1.6 D Sts*?l<tioncar, '83, trekh. 120.00'ati
km, 5-drs.,rood 04455- 182j,'r°<
KADETT 13 SGT '85, 5-f3!^ ]
veel extra's, kl. wit. I.z.g-5j

’ 10.750,-, 04490-80867. 'ef
Te k. mooie Opel MANT\;J.
2.0 GTE, bwj. '81, 3-d* "gekeurd, sportw. uitb. set,
prima staat: vr.pr. ’ 3.950.' .’
Tel. 045-720200. JH
Te k. Opel KADETT 1-2|L
1987, kl. roodm., 5-drs., * ,
gang. Div. extra's, kf;
41.000, i.st.v.nw. Koopje
Middenveld 12, Urmond.^ |
Opel ASCONA, bwj. '1\ \APK tot 5-'9O, 4 nw. bande 11 ,
’ 1.500,-. 045-314373.
Te k. Opel KADETT Hatd1'
back 1600 S, bwj. '82, rW Ischuifdak APK gek. 30-1' .
'90. Tel. 04490-14310. _^
Te k. ASCONA bwj. '84, i>
g.st., veel extra's, te be^1 I
Zonstraat 290, Kerkrade.^. I
Weg. omst. te k. Opel KA'
DETT 13S (van oud. dame!' ,
bwj. 11-'B4, autom., w. gel-1
045-4f7775 .
Te k., PEUGEOT 305 SP»
APK 11-'9O, bwj. 11-78, i-9'
st. Bekkerweg 84, Hrl. Tel
045-710305.
T.k. d.blauwe PEUGEd^205 junior, 3V_ jr. oud,kmst'
39.000, i.z.g.st., ’ 11.950,- ,
Tel, na 18 u. 045-228357^ J
PEUGEOT 504 2.0 Tl, '79, '■ \z.g.st., APK 1-'9l. ’1.800.' \04490-81093, na 19.00 Uj£.

-Te k. PEUGEOT 309 Gt)
136 PK, elctr.ramen/schuiW'.centr.vergr., bwj. 31-s'B°'i Vr.pr. ’ 25.000,-, tel. 045'
464535.
PEUGEOT 405 1.9 GLO
(nieuw ’35.000,-) te K'
53.000 km, vr.pr. ’ 25.000,"
Tel. 045-425935. __^.Pontiac FIRERBIRD 197A
plaatwerk slecht ’2.500,-'
04406-13096.
PORSCHE 911 SC Coupé
3.0 '82, zinn grijsmet"
d.blauw leer, div. extra's-
-139.000 km, pnderh.reK-
aanw. V.d. Akker B.V. 040'
541488..Te koop PORSCHE 924, If'
disch-rood, ’ 10.250,-.- Pr'
Beatrixstr. 64, Brunssum.
RENAULT 18 stationcar-
bwj.'Bl, APK tot nov.'9o, tel-; 04405-1572. Te koop RENAULT 18 tS,

;LPG, bwj. '80, APK, vr.pf'
! ’1.450,-. Tel. 045-23163g>
; T.k. RENAULT 5 GTL bWJ-, '81, APK 11-'9O, ’1500,"
Op deKamp 7 Nuth.Prachtige SAAB 900 EMS-
Hamerstr. 48 Heerlen. Tel-
-045-719794. „
Te k. Talbot/SIMCA 130Ö
GLS, bwj. '80, APK tot 4-'9I.'
i-g.st., vr.pr. ’1.250,-. Tel-
-04490-31770. _^

SUBARU 1.3 DL bwj. '81-
APK '91, met garantie,

’ 2.900,- van autobedr-
-04404-1317. „

Voor Piccolo's
zie verder pagina 12
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Neutraliseren
De op 16 mei geplande jaarvergade-
ring wordt verschoven naar een la-
ter tijdstip. Het is de bedoeling op
die vergadering tevens de genoem-
deplannen aan de orde te stellen en
dienaangaande besluitente kunnen
nemen.
De Haze Winkelman vindt het een
goede zaak dat de aandeelhouders
tenminste worden geïnformeerd op
een vergadering. „Wij blijven echter
streven naar een tegenhouden van
de verzelfstandiging. Te denken
valt aan een neutralisering van het
pakket DSM-aandelen van 56 pro-
cent, waardoor DSM met haar stem-
menmeerderheid de zaak niet tegen
de wil van de andere aandeelhou-
ders kan doordrukken. We zijn dit
juridischaan het voorbereiden", al-
dus De Haze Winkelman.

Bovag
Waarschuwt

garagehouders
m~ e Bond van Garagebe-

a ._n S m°vag) waarschuwt haar le-jififclriivrUlm 7-300 aangesloten auto-
óri. Oor 6n' Voor een nieuwe truc die
_r*'-lge aut°dieven wordt gebruikt.
DO, .dy! Ns, een woordvoerder van de

\q
g komt het in toenemende

I.foek' V°°r- dat inbrekers service-iei"oek^eS U'l autos stelen. In datr stJet 6 s^aa^- het sleutelnummervan
32';eliiuoertuië' waardoor vrij gemak-
cM'telri iSleutels nagemaakt of bijbe-
noWri nen worden- Het stelenjWo. auto kan vervolgens zonder
2Je £ schade gebeuren.
Ö _ en7,°Vag-kan §een cijfers verstrek-
-5 lektïfr eze nieuw vorm van auto-yi6i_h^'rimHar maakt uit signalenjTOhaar ledenop dat deze vorm vandrjjmmaliteit vrij plotseling is opge-

beurs- overzicht

Vriendelijk
- De Amsterdamse

depu nbeurs is donderdag ver-
stPfy gesloten bij een vriendelijke
sln^ l̂ng- De stemmingsindex
de/11ü-6 Punt hoger op 117 en han-
den n vonden dat met die stijgingk" zekere grens was doorbroken.
irid Vloed van de dalendeNikkei-
j ex bleek mee te vallen, terwijl
Q °pening van New Vork met een
ven ones-index van boven de ze-ga? Punten een steuntje in de rug

? omzet gisteren bedroeg f 1,4
ujard, waarvan f 786 miljoen aan

"Ugaties en f 651 miljoen aan aan-
f ign- °e omzet in Philips bedroeg
J*° miljoen,Koninklijke Olie f 46
f 4ioen- Nationale Nederlanden
in„ miljoen en Fokker f43 mil-

t3r_iilnternationals waren verdeeld.
rrw lps m°est genoegen nemen
en - ven verlies van flop f 41,80
f.sr. en Koninklijke Olie waren
beltieCt! evelijk één en drie dub"
f»ak ager- De andere internatio-
hogenoteerden tot vier dubbeltjes

stuk°kker werden bijna 1 miljoen
aldi erhandeld, gigantisch veel,
«at! handelaren. De koers van de

1 ar. u e vliegtuigindustrie sloot f
Wh uger °P f 43-90- Na de beurs
Fokk ekend dat ach* opties op
°m_. ♦

.straalvliegtuigen waren
Giet D

ln definitieve orders. Ook
W;?^.03^138 stevië in de be-ngstellmg. Dit fonds sloot metHaLW.nst van f 250 °P f 31,80.andelaren menen dat speculatie-vraag hier de oorzaak van was.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.

AEGON 112,60 112,30
Ahold 132,00 134,00
Akzo 129,00 128,90
A.B.N. 39,10 38,90
Alrenta 153,80 153,80
Amev 57,20 57,00
Amro A. in F. 88,70 88.80
Amro-Bank 78,30 77,70
Borsumij W. 74,00 72,50
Bührm.Tet. 63,40 63,40
C.S.M.eert. 81,00 82,00
DAF 35,20 35,30
DordtPetr. 132,00 131,30
DSM 119,70 119,30
Elsevier 80,50 80,40
Fokker eert. 42,10 43,90
Gist-Broc. c. 29,30 31,80
HCS Techn. 13,10 13,50
Heineken 114,10 114,50
Hoogovens 80,90 81,00
Hunter Dougl. 95,00 94,50
Int.Müller 95,00 95,50
KLM 36,20 36,30
Kon.Ned.Pap. 43,00 43,20
Kon. Olie 145,40 145,10Nat. Nederl. 73,80 73,00
NMBPostbank 51,90 51,30Nedlloyd 100,80 103,10
Océ-v.d.Gr. 300,00 302,00bPakhoed Hold. 175,00 174,50lb^Ps 42,80 41,80
5°°eco 97,90 98,20Rodamco 80,00 80,10Rolinco 94i10 9430
?orento 57,90 57,90 eStorkVMF SUo 51.50Umiever i49,00 14940Ver.Bezit VNU 102,30 101,90Volmae Softw. 44^0 4450V°C 39^0 39^0Wessanen 68,10 68 90Wolters-Kluwer 51,80 52^10
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 72,50 72 50
ACF-Holding 39.30 39J0Ahrend Gr. c 251,00 253,00
Air Holland 27,60 28,50
Alg.Bank.Ned 40,00 39,50
ABN (div'9o) 38,00 37,80
Asd Opt. Tr. 19,50 20,90
Asd Rubber 5,35 5,20
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 92,50 94,00
Aut.lnd.R'dam 87,00 88,00
BAM Groep 92,00 92,00
Batenburg ' 91,50 91,70
Beers 131,00 135,50
Begemann 149,00 151,80
Belindo 321,00 320,00
Berkei's P. 5,15 5,15
Blydenst-Will. 31,50 31,50
Boer De, Kon. 335,00 335,00
de Boer Winkelbedr. 65,80 68,50
Bols 165,00 166,00
Boskalis W. 15,95 16,30
Boskalis pr 19,60 19,50
Braat Beheer 45,70 45,00

Breevast 17,80 17,75
'Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 825,00 870,00 bCalvé-Delft c 978,00 975,00
Center Parcs 49,00 49,00
Centr.Suiker 80,00 81,10
Chamotte Unie 6,80 7,00
Cindu-Key 292,00 292,50
.Claimindo 313,00 315,00
Content Beheer 23,50 23,70
Cred.LßN 49,40 . 48,80
Crown v.Gx 87,60 87,60
Delft Instrum. 51,20 51,00
Desseaux 247,50 249,00
Dorp-Groep 40,00 41,00
DSM(div.o) 113,00 114,00
Econosto 364,00 364,80
EMBA 125,00 125,00
Erikshold. 117,00 117,50
Flexovit Int. 95,00 94,00
Frans Maas c. 106,00 107,00
Fumess 134,50 "134,80
Gamma Holding 83,50 83,00
Gamma pref 6,00 6,00
Getronics 31,50 31,80
Geveke 45,90 46,10
Giessen-de N. 296,00 310,00
Goudsmit Ed. 415,00 428,00
Grasso's Kon. 148,00 148,00
Grolsch 146,50 146,50
GTI-Holding 196,00 194,00a
Hagemeyer 107,50 106,50
Idem'/2div.'B9 104,50 103,50
HAL Trust B 14,80 14,70
HAL Trust Unit 14,80 14,80
H.B.G. 197,00 200,50
Hein Hold 97,50 97,50
Hoek's Mach. 175,00 180,00
Heineken Hld 97,50 97,50
HoILSea S. 1-10 1,12
HoU. Kloos 503,00 505,00
Hoop Eff.bk. 10,00 10,70
Hunter D.pr. 4,60 4,90
ICA Holding 17,00 17,30
IHC Caland 45,00 46,40
Industr. My 220,00 220,00
Infotheek 26,90 26,90
Ing.Bur.Kondor 575,00 575,00
Kas-Ass. 45,50 45,00
Kempen Holding 15,30 15,10
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 76,90 76,90
KBB c. 76,30 77,80
Kon.Sphinx 131,00 131,00
Koppelpoort H. 301,00 300,00 aKrasnapolsky 195,00 195,00
Landré & Gl. 68,50 67,50
Macintosh 44,80 45,70
Maxwell Petr. 700,00 695,00
Medicopharma 65,50 66,80
Idem (divOO) 59,00
Melia Int. 6,40 6,40
MHVAmsterdam 18,90 22,00bMoeara Enim 1205,00 1191,00M.Enim 08-cert 15800,00 15800,00
Moolen enCo 27,00 26,80
Mulder Bosk. 76,00 70,00
Multihouse 8,00 8,20
Mynbouwk. W. 415,50 415,00
Naeff 300,00

NAGRON 49,50
NIB 612,00 612,00
NBM-Amstelland 19,00 18,60
NEDAP 368,00 368,00
NKF Hold.cert. 339,00 340,00
Ned.Part.Mij 41,90 41,90
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1020,00 1020,00
Nutricia gb 79,80 78,00
Nutricia vb 87,20 86,50
Nijv.tCate % 95,00 96,00
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13,80 13,80
Orco Bank c. 71,20 71,30
OTRA 236,00 239,00
Palthe 105,80 108,50
Philips div.'9o 41,40 40,20
Pirelli Tyre 33,60 33,60
Polygram 34,40 34,40
Polynorm 113,50 113,00
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 46,20 46,00
Reesink 75,00 d 75,50
Riva 49,00 49,00
Riva (eert.) 47,00 47,00
Samas Groep 70,50 71,00
Sarakreek 30,40 30,50
Schuitema 1310,00 1310,00
Schuttersveld 44,80 43,50
Smit Intern. 68,00 67,50
Stßankiers c. 23,60 24,40
Stad Rotterdam c 50,20 50,80
TelegraafDe 96,00 98,50
TextTwenthe 344,00 341,00
Tulip Comp. 37,00 37,90
Tw.Kabel Hold 157,00 160,00
Übbink 84,50 83,20
Union Fiets. 32,00 32,00
Ver.Glast'abr. 339,00 339,00
Verto 75,50 80,00
Volker Stev. 80,70 81,20
Vredestein 23,30 23,90
VRG-Groep 67,80 68,30
Wegener Tyl 186,00 186,00
West Invest 24,00 24,00
West Inv. wb. 105,00 103,00a
WoltersKluwer 206,00 206,00
Idem div.'9o 51,00 51,00
Wyers ' 45,10 44,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,30 37,30
ABN Aand.f. 72,60 72,30
ABN Beleg.f. 57,00 57,10
ALBEFO 51,40 51,40
Aldollar BF $ 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 228,00 229,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,60
America Fund 295,00 295,00
Amro Eur.F. 73,60 74,60
Amro Far E.F. 59,10 59,20
Amro Neth.F. 76,00 75,80
Amro N.Am.F. 60,70 60,60
AmroObl.Gr. 154,70 154,70
Amvabel 76,30 76,10
AsianTigersFd 62,20 61,20
AsianSelFund 47,80 47,80

Bemco Austr. 50,90 51,00
Bever Belegg. 6,20 6,20
BOGAMIJ 106,60 106,70
CLN Obl.Waa.def. 100,90 101,10
Delta Lloyd 43,20 43.20
DPAm. Gr.F. 24,70 24,50
Dp Energy.Res. 47,10 44,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,60 59,70
EurAss. Tr. 10,80 10,80
EOE DuStlnF. 301,00 295,00
EurGrFund 63.10 62,30
Euro Spain Fd 8,00 8,00
Gim Global 49,00 49,00
Hend.Eur.Gr.F. 224,00 225,00
Henderson Spirit 62,50 63,50
HollandFund 74,60 74,50
Holl.Obl.Fonds 117,00 117,00
Holl.Pac.F. 100,00 100,00
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 45,10 45,70
Intereff.Warr. 247,00 260,00
JadeFonds 164,50 163,60
Japan Fund 24,10 23,80
Jap.lnd.Alpha Fd 9750,00
JapanRot. Fund yen 8160,00
Mal.Cap.F. $ 8,20 8,50
Mees Obl.Div.Fonds 97,90 97,80
MX Int.Vent. 50,10
Nat.Res.Fund 1390,00 1410,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 40,50 40,50
NMB Global F. 47,70 47,70
NMB Oblig.F. 34,90 35,00
NMBRente F. 102,50 102,50
NMB Vast Goed 38,30 38,30
Obam, Belegg. 217,00 218,00
OAMFRentef. 12,95 12,90
Orcur.Ned.p. 47,80 47,80
Pac.Dimension 100,00 100,00
Pac.Prop.Sec.f. 44,50 44,20
Pierson Rente 100,70 100,90
Postb.Belegg.f. 51,90 51,90
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 b
Rabo Obl.inv.f. 73,80 73,80
Rabo Obl.div.f. 48,40 48,40
Rabo Onr.g.f. 83,90 83,70
Rentalent Bel. 134,10 134,10
Rentotaal NV 31,00 30,90 e
RG groen 50,60 50,60
RG blauw 49,50 49,60
RG geel 48,20 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. 217,00 212,50
Trans Eur.F. 84,50 85,00
Transpac.F. 393,00 393,00
Uni-Invest 123,00 123,00
Unico InvF. 79,00 79,00
Unifonds 39,80 39,20
VWN 60,50 60,50
Vast Ned 130,40 130,50
Venture F.N. 40,00 40,00
VIB NV 87,80 87,80
VSB Mix Fund 51,30 51,30
WBO Int 71,20 70.60
Wereldhave NV 200,40 200,00
Yen Value Fund 82,10 82,00

Buitenlandse obligaties
m EEGB4Ü) 98,70 b 98,70b
3.2 EngWarL 33,50 34,00
53/iEIB 65 99,60 99,60
Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher , 1,22 1,22
Allied Signal Ind 36,00 36,00
Amer. Brands 65,20 65,00
Amer. Expres 25,90 26,40
Am.Tel.& Tel. 42,00 41,00
Ameritech 60,50 60,20
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 29,60 29,20
Atl. Richf. 118,00 116,70
BAT Industr. 7,90. 7,90
Bell Atlantic 96,50 d 94,80
BellCanEnterpr 41,10 41,20
BellRes.Adlr 0,20
Bell South 55,50 d 54,80
BET Public 2,60
Bethl. Steel 20,00 20,00
Boeing Comp. 71,25 72,00
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 17,00 17,50
Citicorp. 23,00 22,80
Colgate-Palm. 59,10 58,40
Comm. Edison 35,00 34,50
Comp.Gen.El. 560,00
Control Data 20,50 20,20
Dai-Ichi Yen 2400,00 b
DaiwaSec. yen 1410,00 1430,00
Dow Chemical 66,50 65,50
Du Pont 38,50
Eastman Kodak 40,50 40,20
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 154,00
Exxon Corp. 46,80 46,50
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 42,50
Ford Motor 47,80 47,50
Gen. Electric 64,60 64,20
Gen. Motors 45,60 46,10
Gillette 52,50 52,50
Goodyear 37,00 37,00
Grace & Co. 30,00
Honeywell 88,80 89,00
Int.Bus.Mach. 106,50 106,25
Intem.Flavor 58,70
Intern. Paper 51,60
ITT Corp. 53.20 53.00
K.Benson ® 5017,00
Litton Ind. 72,50 73,20
Lockheed 36,50 36,60
Minnesota Mining 82,00 81,50
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 62,30 61,50
Morgan $ 36,10 35,50
News Corp Auss 10,40 10,10
Nynex 82,10 82,00
Occ.Petr.Corp 27,70 27,20
Pac. Telesis 45,10 45,20
P.& O. ® 7,00 5,80
Pepsico 64,50 63,50
Philip Morris C. 41,25 41,00
Phill. Petr. 26,60 25,80
Polaroid 46,50 46,00
Privatb Dkr .274,50 275,00

Quaker Oats 47,00
StGobin Ffr 578,00 588,00
Saralee 30,50
Schlumberger 53,00 52,10
Sears Roebuck 39,00 38,40
Sony (yen) 45,00 46,40
Southw. Bell 57,60 d 56,20
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 34,20 33,70
Texaco 60,00 59,50
Texas Instr. 36,30 36,00
The Coastal C. 32,30 31,80
T.I.PEur. 1.90 1,90
Toshiba Corp. 1030.00 1120,00
Union Carbide 22,00
Union Pacific 71,50 70,20
Unisys 15,50 15,00
USX Corp 36,50 36,50
US West 74,80 75,50
Warner Lamb. 106,40
Westinghouse 75,50 75,10
Woolworth 63,50 61,50
Xerox Corp. 55,50 55,70
Certificaten Amerika
AMAX Inc. , 51,50 51,50
Am. Home Prod. 192,00
ATT Nedam 78,50 78,00
ASARCO Inc. 44,50
Atl. Richf. 221,50 221,00

.Boeing Corp. 138,00 136,00
Can. Pacific 38,50 38,50
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 29,50 31,90
Citicorp. 42,00 41,50
Colgate-Palm. 112,00 111,00
Control Data 33,80 33,80
Dow Chemical 125,00 123,00
Eastman Kodak 74,50 74,50
Exxon Corp. 88,00 86,00
Fluor Corp. 82,00
Gen. Electric 123,00 122,00
Gen. Motors 85,50 85,00 d
Gillette 100,00 99,00
Goodyear 73,00 70,00
Inco 48,50 47,10
1.8.M." 198,00 198,00
Int. Flavors 118,00
ITT Corp. 119,00
Kroger 24,00 24,00
Lockheed 68,00 68,00
Merck&Co. , 134,50 134,00
Minn. Min. 156,00 155,00
PepsiCo. 120,00 118,50
PhiUp Morris C. 76,50 76,00
Phill. Petr. 49,50 48,00
Polaroid 81,00 80,00
Procter & G. 127,00
Quaker Oats 92,00
Schlumberger 99,50 99,00
Sears Roebuck 73,50 73,00
Shell Canada 62,00 61,50
Tandy Corp. 63,50 63,00
Texas Instr. 68,00 67,00
UnionPacific 136,00 134,00
Unisys Corp 30,50 30,50
USX Corp 69,00 68,50
Vanty Corp 3,50 3,90
Westinghouse 145,00 144,00
Woolworth 119,00 116,00d
Xerox Corp. 95,00 96,00

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,30 12,30
10/2 ABN 87 93,25 93,25
13Amev 85 97,30 97,30
10Amev85 " 101,75 101,50
HAmevB6 91,00 91,00
10V_ Amro 86 96,50 95,50
10 Amro 87 93,50 93,50
53/4 Amro 86 90,00 90,00
AmroBank wr 8,00 8,50
Amrozw 86 72,70 72,00
9 BMH ecu 85-92 95,20 95,20
7 BMH 87 94,00 94,00
lO'/BEEG-ecu 84 99,40 99,40
9 ..EIB-ecu 85 95,80 95,80
12VS> HLAirI.F 94,90 94,90
11..NGU83 100,00 100,00
10 NGU 83 100,00 100,00
2V-.NMB Pb.B6 82,75 82,75
NMB Postb.war. 81,00 80,25
m Phil. 86 97,50 97,50
63/4 Phil.B3 98,00 98,25
11Rabo 83 101,50 101,00
9Rabo 85 94,25 94,25
7 Rabo 84 97,00 97,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd) v
Bobel 5,30 5,30
Bredero aand. 22,00 22,00
Bredero eert. 20,10 20,10
11 Bredero 21,00 a 20,10
LTV Corp. 1,60 1,50
5Nederh. 68-78 23,50 23,50
RSV. eert 0,82 0,81
7'/aRSV 69 86,50 86,50b
Parallelmarkt
Alanheri 26,00 25,80
Berghuizer. 34,00 37,20
Besouw Van c. 53,20 53,20
CBI Barin Oc.yen 1860,00 1860,00
Comm.Obl.F.l 95.10 95,00
Comm.Obl.F.2 94,50 94,50
Comm.Obl.F.3 95.20 95,10
De Drie Electr. 32,00 32,00
Dico Intern. 102,00 104,50.
DOCdata 29,00 a 27,60
Ehco-KLMKl. 38,50 39,00_
E&LBelegg.l 73.80 73.90
E&L Belegg.2 73,90 74,10
E&L Belegg.3 76,00 76,10
Free Rec.Sh. 31,50 31,50
Geld.Pap.c. 63,60 63,60
Gouda Vuurv c 99,00 99,00
Groenendijk 35,00 35,00
Grontmij c. 194,00 193,00
HCA Holding 53,50 57,50
Hes Beheer 265,00 265,00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3,45 3,50
Interview Eur. 8,80 8,70
Inv. Mij Ned. 47,20 47,20
Kuehne+Heitz 48,70 48,501
LCI Comp.Gr. 16,20 16,50
Idem 8 st. 0,65 0,66
Melle 305,00 305,00
Nedschroef 125,80 126.80

Nevas st.(cert) 0,66 0,66
Nevas st.(cpref) 0,62 0,62
Neways Elec. 10,00 10,20
NOG Belfonds 32,00 32,00
pan pacific 10,60 10,60
Pie Med. 11,80 12,00
Poolgarant 9,10 9,10
Simac Tech. 17,10 19,20
'Sligro Beh. 53,50 53,50
Verkade Kon. 402,50 402.50
VHS Onr. Goed 14,40 14,40
Weweler 82,80 82,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c jul 140.00 244 1,50 a 1,20
daf c jul 37,50 218 1,00 1,10
dsm p apr 100,00 453 0,10 0,10
dsm p apr 110,00 300 0,50 0,90-
-eoe c apr 270,00 265 18,50 18,00
coc c apr 290,00 267 3,40 3,50
coc c apr 295,00 265 2,00 2,00
coc p apr 280,00 248 2,00 2,30
coc p apr 285.00 576 3,60 3,40
coc p mei 2.5,00 202 3,00 3,00
coc p mei 270,00 224 4,00 4,00
coc p mei 275,00 528 5,00 5,00
gist c apr 30.00 769 0,60 a 2,20
gist c apr 32,50 197 0,20 0,80
gist c jul 30,00 496 1,80 3,00
gist c jul 35,00 199 I,ooa 1,30
gist c okt 35,00 177 1,00 2,20
hoog c jul 85,00 259 3,00 2,70

' kim c jul 35,00 429 3,30 3,20
kim c jul 37,50 369 2,00 1,80
kim c jul 40,00 274 1,00 1,00

) kim c okt 40,00 177 1,70 1,70
knp p apr 40,00 425 1,20 0,90
knp p apr 50,00 252 10,20 a 9,50
knp p jul 47,50 255 7,10 6,70
nedl c apr 100,00 202 2,90 5,20
nedl c apr 105,00 227 1,50 2,30
natn c apr 70,00 436 4,00 3,30
natn c apr 75,00 336 0.50 0,40
natn c jul 75,00 442 2,20 1,80
phil c apr 40,00 291 3,00 2,00a
phil c apr 42,50 472 0,80 0,50

i phil c jul 37,50 305 6,00 a 5,00
phil c jul 42,50 273 2,60 2,00

i phil c jul 45,00 197 1,50 1,20
phil c 093 30,00 177 17,30 16,50
phil p apr 40,00 186 0,30 0,50
phil p jul 45,00 1404 4,20 a 5,00
olie c apr 145,00 303 2,90 2,20
olie p apr 145,00 609 1,80 2,00
unil c apr 140.00 755 9,50 9,80
unil c apr 150.00 455 2,10 1,90
unil c jul 140,00 760 11,50 11,50
unil c 091 100,00 215 51,50 52,00
unü c 093 120,00 200 45,50 45,50
unil p apr 145,00 240 1,00 0,80
unil p 091 100,00 255 1,20 a 1,10
wes c apr 70,00 208 1,00 1,00
wes c jul 70,00 242 3,20 3,50

r ,—
aflaten d=ex-dividend
b=bieden e=gedaan-, bieden
c=ex-claira |=gedaan+laten

Over samenwerking op terrein van computers

Verkennende besprekingen
door Philips en Olivetti

Van onze redactie economie
DEN HAAG - „Er zijn contacten
met Olivetti over computers, maar
we praten met zo veel bedrijven",
zegt de woordvoerder van Philips
over berichten dat de Nederlandse
en Italiaanse concerns samenwer-
king zoeken op dat gebied. De
woordvoerder van Olivetti gaat een
stapje verder met de mededeling
dat er gekekenwordt naar mogelijk-
heden tot samenwerking.
Een verbond tussen beide Europese
bedrijven op het terrein van compu-
ters ligt echter in de lijn van de ver-
wachtingen, nadat Olivetti de win-
sten op dit terrein ernstig zag kelde-
ren en Philips onlangs zware verlie-
zen - in de orde van honderden mil-
joenen - moest melden.

Tijdens de presentatie van het jaar-
verslag van Philips over 1989 wond
president Van der Klugt er geen
doekjes om, datnaar samenwerking
of overname op het geplaagde ter-
rein van computers wordt ge-
streefd. Over de hele linie komen
computerbedrijven in de proble-

men door zware concurrentie en
een aarzelende houdingbij de klant,
die de richtingenstrijd in de compu-
terbranche afwacht.

De eerste grote Europese fabrikant
van vooral de zwaardere soorten
computers die bezweek was het
Westduitse Nixdorf, dat vervolgens
werd overgenomen door het even-
eens Westduitse Siemens. Na verre-

weg de grootste op de Europese
markt, het Amerikaanse IBM, komt
Siemens op een tweede en het Ame-
rikaanse Digital op een derde plaats
vóór Olivetti. Philips is met een ge-
schatte omzet van ongeveer 3 mil-
jard gulden een kleintje onder de
groten op nummer 11 van de Euro-
pese ranglijst. Op de wereldranglijst
bezet het bedrijf de 18de plaats en
Olivetti de tiende.

Rioolradar effectiever dan camera
HEERLEN - Een door het riool rijdend radarsysteem is een betere oplos-
sing voor het goed beoordelen van de betonkwaliteit van de buizen dan
een rioolcamera zoals die door het failliete Limburgse bedrijf Gulectron
werd verkocht. Dat zegt een woordvoerder van Heidemij in Arnhem in
een reactie op een eerder in deze krant verschenen artikel onder de kop
'Heidemij pronkt met Limburgs apparaat.
De toegepaste technieken van beide rioolinspectie-apparaten verschillen
wezenlijk. De rioolcamera maakt alleen een video-opname van wat er be-
neden te zien is, terwijl de op een video gemonteerde radar via elektro-
magnetische golvenook de verraderlijke holle ruimtes achter de buis sig-
naleert. Een rioolbuis kan er ogenschijnlijk gaaf uitzien, terwijl deze in
werkelijkheid flink is aangetast. Heidemij gaat het systeem in heel Europa
op de markt brengen.

economie

Om plannen omstreden verzelfstandiging toe te lichten

Stein roept Macintosh
aandeelhouders bijeen

J-IN- Mede op aandrang van de Vereniging van Effectenbe-urs VEB heeft Macintosh in Stem besloten aandeelhouderste nodigen voor een bijeenkomst, waarop de plannen tot destreden verzelfstandiging van het .detailhandelsbedrijf
'antum, Halfords, Superconfex, Piet Klerkx) zullen wor-
-1toegelicht. De bijeenkomst zal op 19 april op het hoofdkan-
Qr plaatsvinden.

1n? t
stelt nadrukkelijk, dat

-Hipr- °m een aandeelhoudersver-
hïke n gaat' zodat er ëeen wette"
Alni oepmg voor de vergadering
nöf^atsvinden. De activiteiten van
-Vin h ZUllen volSens de plan-"^hsplr, nden komen van een ma-
'pinhtiKgroep van bestuurders
78c . et bedrijf en een groep inves-
*ttoorond Reiss in Utrecht van
4ot ■ topman Kuijten. DSM
Jwii]

z"n meerderheidsbelang af,
DW st v? kleinere aandeelhouders
difcerit eventueel kunnen ver-
Tfifesnu ,egen de intrinsieke waardeT^hat op f 45 per aandeel).

'J-B etUrS' maar met name ook de
alm onde zich verbijsterd over
4 Wnen:De Pannen zijnvolgens. ]istT. fmging voor aandeelhouders■A Lrekt onaanvaardbaar. „Als dit
Ïde r̂dt, d°°rgedrukt, is geen
;^ker ouder in Nederland meer-&" R Va,n zi Jn bezit", zei directeur
cü_____n' de Haze Winkelman woe-

dend. Hij raadde aandeelhouders
aan hun stukken niet aan te bieden
tegen de te laag geachte prijs. Vorig
jaar werd op de effectenbeurs nog
vaak meer dan f 50 vooor Macin-
tosh betaald.

Groen licht
overneming

Van Lanschot
AMSTERDAM - Het ministerievan
handel en industrie van Groot-Brit-
tannië zal geen stappen onderne-
men tegen de voorgenomen overne-
ming van F. van Lanschot Bankiers
door National Westminster Bank
(NatWest). Een woordvoerder van
het ministerie heeft gisteren ver-
klaard dat de transactie niet aan de
monopoliecommissie' zal wprden
voorgelegd.
Op dit moment heeft NatWest al
veertig procent van de aandelen in
haar bezit. De Britse bank zal nog

eens veertig procent overnemen
van Rabobank Nederland, zo is eind
januari overeengekomen. De overi-
ge twintig procent blijft in Neder-
landse handen. De nettowinst van
Van Lanschot daalde over het jaar
1989 met een ton tot f 29,2 miljoen.

De overneming vindt plaats op ini-
tiatief van Van Lanschot. Al in ja-
nuari zei een woordvoerder van de
bank hierover: „Al twaalf jaarzitten
we met twee grote minderheidsaan-
deelhouders. Dat is in de huidige
omstandigheden niet goed, noch
voor de bank en haar cliënten, noch
voor de aandeelhouders. Met het
oog op 1992 en ook mondiaal gezien
hebben onze cliënten behoefte aan
een sterk netwerk. Omdat Rabo-
bank ons niet als een. strategische
belegging ziet, hebben' we die bank
verzocht haar belang te verkopen."

Heijn: politiek
maatwerk voor
detailhandel

DEN HAAG - Voorzitter A.
Heijn van de Raad voor het fi-
liaal- en grootwinkelbedrijf wil
dat de detailhandel niet langer
over één kam wordt geschoren
met het midden- en kleinbedrijf.
De politiek, en in het bijzonder
de Kamercommissie voor het
midden- en kleinbedrijf, zou
meer aandacht moeten hebben
voor de speciale wensen van de
detailhandel.Dit zei Heijn giste-
ren in zijn jaarrede bij de presen-
tatie van het jaarverslag van de
Raad FGB.
In het jaarverslag wordt de poli-
tiek op diverse bijzondere ver-
langens en kenmerken gewezen,
zoals: - aanpassingvan deWet ar-
beid gehandicapte werknemers
opdat de supermarkten met rela-
tief weinig zitwerk niet worden
verplicht minstens 3 en maxi-
maal 7 procent gehandicaptenin
dienst te nemen; - het ontzien
van bevoorrading van super-
markten bij een autoverbod we-
gens smogalarm; - het ontzien

van de klant die met de auto de
supermarkt aan de rand of net
buiten de stad bezoekt als reke-
ningrijden wordt ingevoerd,
vooral omdat veelal op zaterdag
of buiten de spits wordt gewin-
keld, en - afzwakking van de EG-
regels om de detailhandel aan-
sprakelijk te stellen voor veilig-
heidsgebreken en schade waar-
voor de producent aansprakelijk
zou moeten worden gesteld. .
Zowel in 1989 als 1988 nam de de-
tailhandel 17 procent van alle
nieuwe arbeidsplaatsen in Ne-
derland voor zijn rekening. Dat
zou de doorslag moeten geven
bij extra politieke aandacht voor
deze branche, aldus Heijn.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 05-04-1990 om14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 23.040-/ 23 540-
-vorige ’ 22.800-/ 23.300; bewerkt ver-koop ’ 25.150; vorige ’ 24.900 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 280-/350 vorige

’ 270-/ 340; bewerkt verkoop ’ 390 la-
ten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,84 1,96
austr.dollar 1,40 1,52
belg.frank (100) 5,26 5,56
canad.dollar 1,57 1,68
deense kroon (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
noorsekroon (100) 27,60 30,10
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo (100) 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 1,91275-1,91525
antill.gu.den 1,0550-1,0850
austr.dollar 1,4570-1,4670
belg.frank (100) 5,4385-5,4435
canad.dollar 1,63275-1,63525
deense kroon (100) 29,405-29,455
duitse mark (100) 112,565-112,615
engelse pond 3,1450-3.1500
franse frank (100) 33,460-33,510
griekse dr. (100) 1,1205-1,2205
hongk.dollar (100) 24,4250-24,6750
ierse pond 3,0140-3,0240
ital.lire (10.000) 15,275-15,325
jap.yen(10.000) 121,37-121,47
nwzeel.dollar 1,1020-1,1120
noorse kroon (100) 29,095-29,145
oostenr.sch. (100) 16,0010-16,0110
saudi ar.ryal (100) 50,9250-51,1750
spaanse pes. (100) 1,7650-1,7750
surin.gulden 1,0525-1,0925
zweedse kr. (100) 31,135-31,185
zwits.frank (100) 127,220-127,270
e.e.u. 2.3020-2.3070

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197,70 197,60
id excl.kon.olie 190,20 190,20
internationals 199,80 199,20
lokale ondernem. 197,10 197,40
id financieel 148,70 147,70
id niet-financ. 245,30 246,80
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)

algemeen 257,80 257,60
id excl.kon.olie 236,60 236,50
internationals 269,80 268,90
lokale ondernem. 243,90 244,30
id financieel 193,70 192,50
id niet-financ. 293,30 295,20
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 116,40 117,00
internation 115,10 114,70
lokaal 116,60 117,40
fin.instell 108,80 108,10
alg. banken 107,00 106,10
verzekering 111,30 110,60
niet-financ 119,00 120,30
industrie 119,50 121,20
transp/opsl 134,10 135,00

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonisch avond-
verkeer kwamen gisteravond de vol-
gende koersen tot stand (tussen haak-
jes de laatste notering van dezelfde
dag):
Akzo 128,90(128.90)
Kon Olie 144,70-145,20(145,10)
Phjlips 41,80-41,90 (41,80)
Unilever 149,20-149.50 (149.40)
KLM 36,30-36.40(36,30)

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 2725.68 1186.52 214.60 1016.68
Hoogst 2746.17 1195.41 215.35 1023.69
Laagst 2709.01 1173.72 212.53 1008.48
Slot 2721.17 1181.37 213.28 1013.47
vlrT., +LBO ~o'BB -U" "°-73

-. (ADVERTENTIE)

SOFTWAREBoekhouden ’187,-!fpreadsheet f 69-»
’187,-!goshulp } 39 -!Datacom ’ 59,-!jureren ’149,-!"atabase ’129,-!Kasboek ’ 59,-!Orderadm. ’187,-!

69,-!
l«dirrJC'srr,etsl2K-NedP'-09r- +hand-

fa Guus Nieuwenhuis
Wilhelminastr. 44, Sittard. tel. 04490-12123

(ADVERTENTIE)

Het leven begint bij Forty.
Veertig jaar geleden bouwde Saab /ijn eerste spoilers?!, ftabilisatorstangen, lichtmetalen
auto, Je aerodyn.imisi.-he, veilige Saab 92. die velgen en een sportieve, maar decente iinpiug.
een echteelasiukou «orden De Saab 99.900 en De/e uniekeSaab "Forty' is __//__"__ _/ifyd_» le-
-9000 verfijnden hei oorspronkelijke koncept. verhaar -en exclusiefinLeMansBlue metallic.
Heel markant is dit bij de Saab 900 komhi- De prijs, slechtst". 2.000.- bovendie van de stan-

COUpé. Als cadeau voor onze 4051everjaardag daard Saab 9001-16, levert een voordeel opvan
ko/en mij dan ook du model. /on 1.i0.000.-. U ziet. hei is onze verjaardjg.

I ie Saab 900 Torty*iseen hmueti tdttion van maar het cadeau is voor u.
de Saab 9001-16 (-deurs met meer dan f 12.000.- _i!__£ëW

elektrisch schuifdak. elektrische I«£__hl
ramen en spiegels, j-spaaks sportstuurwiel,

Dit weekend zaterdag 7 en maandag 9 april
DE TOTAALSHOW VAN SAAB inclusief de exclusieve Saab Forty

r KOMPIER
Een begrip in Saab

Heerlen: Maastricht: Galjoenweg 45
Akerstraat 150 (Beatrixhaven). Tel. 043-632547
Te 1.045-717755

" Mevrouw Scheurs van de gelijknamige firma zet nog
even de wijzers goed van deze Louis XVI-pendule uit 1780
terwaarde van 35 mille. Deze klok is van de pronkstukken
van de Nederlandse Kunst-en Antiekbeurs die van 7 tot 17
april wordt gehouden in het Turfschip in Breda.

Vrijdag 6 april 1990 "7L limburgs dagblad

Bij de tijd
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yShmükl
Opel Vertragshandler

Original Opelteile
+ Zubehör =
100% Qualitat

Auspufftopf hinten
erneuern

Ascona C 1,31,6
1,8 2,0

mcl. Mwst.
DM 142,-

OPEL-
TRAGERSYSTEME
Grundtrager z.8.:

Kadett E Lim MD 125,-
Omega Lim DM 148,-
Veetra DM 195,-
Gallerie DM 75,-
Fahrradtrager DM 49,-

-@ Shell
Großtankstelle
Waschanlage

Autohaus
Schmühl GmbH S Co. KG

Geilenkirchener StraOe 381
0-5120 Herzogenrath

Telefon: 09.49.2406/6015/16

BMW 315blauw 1983
BMW 316 1987
Audi 80Crayon 18-occ, blauw 1988
Audi 100CC 2.3, steengrijs/bahamabeige 1985/1987
Audi 80 CC 1800cc. 4-drs., kalaharibeigemetallic 1985
Audi 80 GT, grafietmetallic 1987
Alfa 33wit 1987
Citroen GSA , 1984
FiatTipo 1.6,wit 1988
FiatUno4s, blauwmetallic 1988
Citroen BK, bruin 1987
Daihatsu CharadeTS 1985
Fiatßitma, wit 1987
Ford Sierra 2.0CL, grijsmetallic 1986
Ford Escort 1600L, grijsmetallic 1986
Ford Escort 1600CL, goudmetallic 1987
Opel Ascona 1600 LS, 4-drs., wit '1985
Opel Ascona Hatchback, 5-drs., bruinmetallic 1984
Opel Ascona 1.6 S, blauw 1983
Opel Corsa 1300TR, 4-drs., blauwmetallic : 1988
Opel Corsa 1200, kl. blauw 1987
Opel Kadett 13S, grijsmetallic 1985
Opel Kadett 1300N, kl..wit 1986
Peugeot 309GTi, grijsmetallic 1988
Peugeot 205 GR, grijsmetallic 1984
Renault 5 GTL, rood 1986
Suzuki Alto GL, wit 1988
Skoda 120L 1986
Golf GTi, zwart 1987
Golf 1300C, 5-drs., beige 1984
VWGolf 1300CL, wit 1987
VWGolf 1600CC 1985/1986
VWGolf 1600diesel, geel 1987/1988
VWGolf 1600CC, 5-drs., rood 1986
VW Jettaautom. GLS, zilvermetallic 1981
VW Passat 1800GL, 4-drs., blauwgrijs 1987
VW Polo, 2-drs., 1300CC, wit 1989
VW Polo coupé wit 1987
VW Jetta 1300,4-drs. ~ 1986
VW Jetta C 1600CC 1986
Volvo 360GLS blauw 1985
VW Passat 1600CC, 5-drs 1987
Volvo 340GL, grijsmetallic 1985
VWPolo 1983-1987
V01v0360 GLS, blauwmetallic 1985

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

emAA donderdag koopavond tot 21.00 uur

Smeets Mercedes-Benz biedt topkwaliteit service
voorhet tarief van een middenklasser.

Smeets is de officiële Mercedes-Benz soneel en het gebruik van nieuwe geavan- ciële Mercedes-Benz dealerméérte bieden
dealer die als geen ander de toptechniek ceerde elektronische apparatuur leiden tot heeft. Datkomt zowel uwportemonnee als j
van uw Mercedes-Benz beheerst. Elk jaar een korte service-tijd van uw auto in de de conditie van uw auto ten goede,
stuurt Smeets zijn medewerkers naar cur- werkplaats. Wat een relatief lage onder- Kies voor zekerheid,kies voor Smeets.
sussen van de Mercedes-Benz fabrieken. houdsrekening tot gevolg heeft. Vaak lager wijngaardsweg55,6433ka Heerien/Hoensbroek

Dit geeft u de zekerheid dat uw auto dan van een gemiddelde middenklasser. Akersteenw_g°_o,6227AA Maastricht,
in topconditie wordt gehouden volgens Maar weimet devoordelen vaneen service mjkswegNoo-di2?6i-2AE°Geieen

,
de strenge normen van Mercedes-Benz. van topkwaliteit. _-^

Teieioon 04490-463 33

De inzetvan hoog gekwalificeerdper- Smeets bewijst daarmee dat de offi- f \ aMercecto-Be °d I
\^X vooral uw dealer.

■ ' — — - . . ':

_________r\ ■ï» """_ i -^^^^^^5 W BB3____B__l ____■.Jb______é \\\\\y~^^^^^^ iL
n^=i NISSAN-dealer en MERCEDES-specialistlil JURGEN AUTOBEDRIJVEN

Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions

ixpni/n A [%r Door eigen import:
■ V ______■ I 1 IVI 1f^k ______/ ______■ steeds wisselende voorraad nieuwe

„ .„ auto's en demonstratieauto's vanLangheckweg 36-40 190-560 SEL tegen concurrerende
ind.terr. Dentgenbach, tel. 045-452570 prijzen.

NiSSan 200 SX rood, 14.000 km, Sept. ,'B9 SOO SE: autom., bl.zwartmet, ABS, Pullman, airco, enz.,

Nissan 300 ZX d.grijsmet., 48.000 km, okt. '87 siLowkmm.
—^— ! ! 300 SE: autom., rookzilvermet., ABS, airco., veloursbekl., elektr.

Diverse gebruikte Nissans Micra, Sunny, stoeien enz., ie eig., bwj. 1986
Bluebird en andere merken in prijsklassen v.a. 500 sec: autom., alie e-tra's, 83.000 km 198.

’ 6500,-. 300 D 5-bak:bordeaurood, getint glas, schuil-kant.dak 1986_
u
____

■■__"»_«. 300 0:autom., zilvermet,, lederen bekl. enz. 1986
«NUtKt mtKl-CN 260E:zilvermet., ww-glas, centr.vergr., lichtmet. wielen, r-spiegel,
!____" _____ _> o ~,,, radiocass. etc, 57.000 km, bwj. 1986Audi 100 2.2 cc rookzilver '86 „„. .—— —-= ;
Austin Mini autom., blauwmet. '86 «o__lim l"^9'06 ' "er!"" 'W"' 9 '$P "*Ford Sierra 1.8 CL 1e eig, wit '87 230 E: zil.ermet., «eleorsbekl., 5-bak, veel extra's, 65.000 km, bwj.Ford Scorpio 28i GL alle extras, roodmet. 86 1987
Ford Sierra XR4i wit '84 200 T:(combi) geel kenteken, blauw.zwartmet., sport.eig., ww-glas,
Honda Prelude 2.0 autom., goudmet. '85 diverse extra's, 60.000km, bwj. 1987
Mazda 626 GLX 5-drs., beigemet. '88 250 0: autom. blauw zwartmet., schuif-zkanteld., centr. vegr., ww-glas,
Peugeot 309 roodmet. '87 div. ettra's 1988
Peugeot 205 XE wit '86 250 D: perlmutgrijs, schuif-zkanteld., centr. vergr., ww-glas, div.
Renault 25 GTS wit '84 extra's, 50.000 km 1988
Toyota Carina 1.6 GL zilver'B4 200 0: d.blauw, ww-glas, centr. vegr., bwj. 1987
VW Golf GTD grijsmet. '87 190 0: donk.blauw, ww-glas, centr. vergr. 1988
Golt GTi beigemet. '86 190D: rookzilvermet., schuifd., ww-glas, centr. vergr. enz. 58.000 km
VW Jetta CL groenmet. '86 1987
VW Passat diesel wit '83 190 0: antracietmet., schuild., ww-glas, centr. vergr., 140.000km 1986
Volvo 740 GL blauwmet. '85 190 0: roodmet., ww-glas, centr. vergr., r-spiegel, alarm, buitentemp.
Volvo 245 DL combi wit '83 mtr, 70.000 km, bwj. 1986

% Volvo 440 GLi beigemet nov '88 230 GE: (jeep) autom., groen, alle extra's, bwj. 1983 urn Ë

Bankers bedrijfswagens I FNMNINFFNS PATSHet juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met *"'' *"*'» MI*l.l'+* " .. " *W m "**rijbewijs BE). <rTFFNSLAGIRijksweg Noord 19, Echt Jo) * ' "j '^tel. 04754-2453 „ ’ T^*"\ W|J re Pareren dat door
m... ~ __ , ""ÏT».. w ~~* \ hee' Limburg aan huis,
50 ÏOt 70 StUKS VOOrradlQ ’ V- \ ofopuwwerk vanaf

PmDciun
2 / /^yl WA-plus zonder kos-GEOPEND: b_______________________£__-^J ten, dus GRATIS.ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u. _1, „,_.-

zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.) PION/LIS B" GRATIS
Niet de ENIGE, wel de BETERE | autogTJsTepl^t^ 06-0222302

~lM#_M._ll._l_iltilH__lilllllißilJ.l
I Per dag I Per week I A' voor /45 - (per dag) heen jé^Jffw^
Pnrw fA^ / 9R7 Happy Rent tegen zeer aantrekke- -yr —,
Soii ie?'" ioSn lijke tarieven huur-Opels beschik-
Acnona fM f ook baar. Uilerst betrouwbaar en zo | JÜJascona / ö'-" / Jyi)." goed als nieuw! Wel even tijdig vCLhfaJJfay . Tiiif Ihf

T "^ reservetpn hii caurnN.ori _ _ voordelig opel huren
Pii ien excl. BIW / mcl. all-risk verie- n„. wl ",« 'f, ,OWT*'" Til JUT/IU DHCCkering en 200km vrij pei dag OpetrJeater. Alvast een fijne IANIUN'KtIJJ

1 1 paasvakantie gewenst. Heerlen, Valkenburgerweg 34, Tel. 045-718040

J ______—>

__T* k€W\ _#___ #_ tri/rMMB ’ BMüSUOUVfwEAR ’ ImWm
jj^^^^^K^X_^^<s^JNf<£^^^--K l_______________F ■'^Bf^^^'i'j^» '^V '■■■ ïmW1imm\m\\\mmm\\WJ £^ W UTi-^B ______J ____■' *

Bandenspecialist

KICKEN bv
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 ' te1.04490-10707

I—i1—i 1 . ✓

: 14NO^ Jonge auto's bij Jj®\ Uit on2e
VOLVO AUTO |^^^^ V# voorraad j

"Mft V/AUUC-iNI BMW 730iaut. malachitgr., 45.000km.... 4-'?-.M"r (alle met weinig km) __..... ~ ■ ~ — -yfa
volvo 740 diesel stat.car, demo-auto BMW 525idiamantzw., div. ace, 70.000 km 33— _-X__S^^ BMW 520Ï antrac.met., 75.000 km . l̂l^li;^i:11j-'8j

B-SSfi!^^ 8MW3251 diamantzw., veel extra's, 68.000 km 3j!
!!^sïï£ï^ttrt^'T_i'____ïl 4-1989 BMW 320idiamantzw., 59.000 km 6-'88
Volwo 340 DL „Special", 5-drs. uitv., 31.000km, zeer mooi 10-1987 ■ "--<Volvo 340 DL, donkergrijs, mcl. sunr. + spoiler, 42.000km 5-1987 BMW 320. bronsmet., div. aCC 41 000 km S''®Volvo 340DL 1700, wit, div. extra's, o.a. spoiler, 38.000km 1986 '— —<i
Fiat Uno autom., wit, 42.000km, nieuwstaat 1988 BMW3IBÏ blauwmet., div. aCC, 57 000km s'°' '■Ford Fiësta 1.1 „Special", blauwmet., 28.000km, abs.nieuw 5-1988 -..,„-.- .. .. —— —^cOpel Kadett 1.3 Sedan, 4-drs., blauwmet., mcl. getint glas, 60.000 km, mooie auto 1987 8MW316 Wit, dIV. aCC, 45.000km 4-j3 ;
Alfa Romeo 33, grijsmet., luxe uitv., weinigkm 8-1987 „..„,,„. ryy T ZTZZ T^ófi

64294 8MW3161 malachitgr., div. ace, 22.000km 4-oj-Deze auto s worden , —— ■ al\afgeleverd met 0.a.: -een grondige afleveringscontrolebeurt BMW3l6 grijsmet., 61.000 km 4-^f- indien nodig APK-gekeurd i- „'t Vol.o-paspoort" (extra zekerheden) «XTl^^^^'^^^^tf^^^nf^lW^SiWSSl^^m- 6 maanden garantie 41 —~| » W
Rijksweg Zuid 320, Geleen, telefoon 04490-42719. ÜbbJ*i

,
I I,ffïffPWSi I



uitlaatjes
"ANWB wil aktief zijn in de ont-
wikkeling van elektronische dis-I iributie in Nederland en gaateenPakket van produkten en dien-. sten aanbieden via ComNet. Het
Pakket zal bestaan uit binnen-!andse en buitenlandse toeristi-sche informatie, auto informatieen een bestelservice. Het strevenis om per 1 juni 1990 operationeelte zijn via ComNet. Onderzochtwordt in hoeverre ANWB-ledendoor gebruik te maken van hunlidmaatschap specifieke voorde-len kunne worden aangeboden
binnen ComNet. ComNet is metmeer dan 40.000 leden de groot-
ste aanbiedervan interactieve in-formatie-, teleshopping-en con-

I versatiedienstenin NederlandenBelgië.

" PON REKREATIE vindt vande Britse caravan dat deze al 25
Jaar uitblinkt in uitrusting endesign. Niet alleen van zijn huis
Waar ook van zijn caravan zegtde Engelsman: 'My home is my
castle'. De Brit wil zich nu een-
maal op zijn gemak voelen, ook
°P vakantie. De Swift munt uit insfeervolle aankleding van het in-terieur. In de drie jaar dat de
swift op de Nederlandse markt
verkrijgbaar is bleek dat de Ne-derlandse consument het exclu-
sieve karakter eveneens op juiste
waarde weet te schatten. De Ne-derlandse caravan-markt is mo-menteel qua verkoopcijfers vrijstabiel. Wat betreft de leeftijds-opbouw van de kopers is een«chte uitbreiding te zien naar dehogere leeftijden. Nieuw van*wift is de modellenlijn met denaam 'Challenger' in de midden-in topklasse. Het programma
'oopt van 3.90 meter met eind-Keuken tot de 4.90 meter 5-per-soons gezinscaravan. De prijzen'open uiteenvan 20.500 tot 28 500gulden.

" TU EINDHOVEN houdt zichbezig met veiligere auto's. Tij-dens een rede hield ProfessorWismans een pleidooi voor een
krachtiger optreden van deEuropese Commissie voor veili-gere auto's. Onderzoek op hét ge-bied van de letselbiomechanicalevert nieuwe, geavanceerde
Proefpoppen en bijbehorende
Jetselcriteria op die leiden tot be-tere beoordeling van maatrege-ten om letsels te voorkomen. Sa-
nien met nieuwe technologische
ontwqikkelingen levert dit een
grotere bescherming bij ver-
keersongevallen op. Een voor-
beeld hiervan is airbag, een

dat bij een ongeval
«chzelf opblaast, die het aantalnoof(i.en nekietsels zal terug-
gingen. In de Verenigde Staten
«üen dit jaar zon 'drie miljoenuto's met een airbag uitgerustworden. Professor Wismans
reest dat in ons land de invoe-ng van schörpere eisen, waar-an auto's mc.eten gaan voldoen,
»°g jaren kjin duren. „Het be-langrijkste struikelblok in Euro-Pa is de weer-stand van een aantal

binpen de Europese Ge-meenschap tegen dergelijkenieuwe reglementen. Deze weer-end Wordt hoofdzakelijk inge-geven ter bescherming van denationale auto-industrie," aldusProfessyr Wismans, de eerste

hoogleraar in ons land op het ge-
bied van de leytselbiomechani-
ca. Wisman schetste in zijn rede
de ernst van het verkeersonge-

/' vallenprobleem: het aantal do-
den in het verkeer ligt in de we-
reld nu op ruim een half miljoen
per jaaren het aantal gewonden
op 15* miljoen. Ten gevolge van
de toenemende motorisering in
ontwikkelingslanden zullen deze
cijfers binnen tien jaar verdub-
belen. Het gevolg hiervan is één
miljoen verkeersdoden en 30
miljoen gewonden per jaar.

"RENAULT wijzigt haar 25. De
nieuwe twaalf kleppen- en V6Turbo-motor versterken het
gamma. De nieuwe Renault 25
wordt Phase 3 genoemd en heeft
betrekking op een herstrukture-
nng van het Renault 25-gamma.
Onder de herstrukturering valt
ook een opwaardering van het
uitrustingsniveau waardoor deprijs/produkt-verhouding nog
beter is geworden. De zichtbare
veranderingen aan in-en exte-
rieur zijn gering. In het segment
van de duurdere zakenauto is deRenault 25 een succesvol model
gebleken. Tot eind 1989 werdener 650.751 eenheden verkocht.
De nieuwkomer is de 12-kleppen2.0 liter motor met een motorver-
mogen van 136 pk., wat de Fran-
se limousine stuwt naar een top
van 203 km./uuur. De Renault 25
is vanaf 44.500 gulden leverbaar
en het topmodel met de nieuweV6Turbo-motor kost 89.800 gul-
den.

" SEAT toonde op
de IAA-Frankfurt
de Proto T. Toen
nog een 'mock-up'
zonder motor en
interieur, maar het
gaf wel aan dat de
Spaanse
autofabrikant
flink moderniseert.
Nu is het interieur
gereed en dat
vertoont een paar
opmerkelijke
zaken als een
doorlopende
achterruit in het
dak met glas dat
verkleurt
naarmate het
zonniger wordt.
Verder geen
middenstijlen, wel
speciaal gevormde
stoelen en
functietoetsen op
de stuurkolom.

Uniek
Met kennelijk veel genoegen is
Groart en zijn mensen met dof
uitziende kilometervreters in de
weer. Je merkt gewoon dat het
niet glimmen van de auto's ze
min of meer aan het hart gaat.
Blijkbaar houden de veeleisende
dealers, het nauwgezette werken
in stand. 'Ze zijn soms wel eens
lastig. Maar ik zeg dan, terecht.
Ze leveren immers een duur pro-
dukt af en de klant mag eisen dat

het er uitstekend uitziet', zegt de
'poetsbaas'. 'Ik geloof dat mijn
manier van werken uniek is in
Nederland, er komen immers re-
gelmatig mensen van bedrijven
kijken hoe ik de zaken aanpak.

Na de genoemde voorbehande-
lingen krijgt de auto een uitge-
breide lak- of oppepbeurt van de
tegenwoordig alom aanwezige
kunststof onderdelen. Alles
wordt nauwkeurig bijgwerkt om
het weer in staat van nieuw te
brengen. In het bedrijfzijn enke-
le tientallen lakkleuren in spuit-
bussen aanwezig van de meest
voorkomende merken. Zo vormt
het bijwerken op kleur van klei-
ne lakschades geen probleem.
Inclusief het eventueel ontroes-
ten van plekjes en het daarop

aanbrengen van een oerdegelijk
hechtende epoxylaag die granie-
thard wordt, is Groart Car Re-
conditioning intussen al een paar
uurtjes zoet met de auto.

auto

Databank voorkomt fraude met kilometers
De RAI, ANWB en Bovag stellen
een databank in werking die hetfrauderen van kilometerafstan-den van tweedehands auto's
moet tegengaan. De kilometer-teller van tweedehands auto'swordt te vaak teruggezet. Met decontrole op de kilometerafstandwillen de belangenbehartigersnet negatieve imago van dezehandel oppoetsen. Het is de be-doeling dat het datasysteem op 1

januari 1991 van start gaat
De computer van het Car History
System (CHS) wordt op de RAI
geïnstalleerd. Hierin staat de ki-
lometerafstanden van tweede-
hands auto's geregistreerd. De
bij de ANWB en Bovag aangeslo-
ten garages en keuringsstations
brengen gegevens in van de
auto's, die zij in onderhoud heb-
ben of ter keuring krijgen aange-
boden. „De hele levensloop van

de auto wordt vastgelegd," ver-
telt RAI-woordvoerder F. van
Eijkelenburg.

Autohandelaren die lid worden
van het nieuwe datasysteem
kunnen door middel van een ter-
minal het aantal kilometers van
de gewenste auto's opvragen.
Volgens Van Eijkelenburg is het
systeem uitermate geschikt voor
de handelaren zelf: „Ook zij wor-

den vaak genept met een valse
kilometerafstand. Nu kunnen ze.
controleren of ze niet afgezet
worden door him collega's. Het
datasysteem geeft precies aan of
de kilometerteller klopt en of de
auto regelmatig in de garage is
geweest."

Individueleklanten kunnen voor
kilometerstanden terecht bij de
ANWB. Directeur R. Olland:

„Met deze controle willen we niet
als politieman optreden. De
klant heeft gewoon het recht te
weten of het aantal kilometers
juist is".RAI-woordvoerder Van
Eijkelenburg weet niet hoe groot
de fraude met kilometertellers in
Nederland bedraagt. „Maar
iedere vervalsing in deze bran-
che moeten we tegengaan. De
tweedehands auto handel heeft
een slechte naam".

Auto poetsen wordt ’auto conditioneren’

’Poetsbedrijf’ maakt
auto weer als nieuw

„Na een paar jaar in m'n
vrije tijd voor een Renault-
dealer te hebben gewerkt,
ben ik voor mijzelf begon-
nen. Hier op het industrie-
terrein in Soest kon ik een
uitstekend pand huren en
na een forse investering
draait mijn auto-bedrijf zes
dagen in de week voluit. Af
en toe is het haast te druk en
werken we tot diep in de
avond door. We doen name-
lijk heel veel voor de omlig-
gende dealer-bedrijven.
Vooral de nieuwe auto's
klaar maken voor de klan-
ten, vormt de basis van mijn
onderneming."

Groart Car Reconditioning Soest
heet het bedrijf voluit. En de di-
recteur met zijn personeel zor-
gen werkelijk voor schitterende
staaltjes van opknapbeurten.
Niet zomaar een beetje was en
voor de eerste paar weken een
glimmende laag op het dof uit-
ziend tweedehandsje. 'Dat zijn
oppervlakkige poetsbeurten, je
wrijft immers de was of de be-
schermlaag over het vuil dat zich
diep in de lak heeft genesteld.
Wij reinigen eerst grondig tot in
de poriën van de lak, met een
speciale cleaner. Met een goed
verende vlakke poetstol, kosten
wel f35 per stuk,wrijf ik dat spul
mooi egaal in', zegt Erik Groart.

Dan volgt een ontvetbehande-
ling, met een spons en borstel
wordt 'Biosolvent degreaser'
aangebracht. In alle hoeken en
gaten waar maar enigszins een
olie- ofvetvlekje zit komt het rei-
nigende spul. Daarna komt de
spuitlans met liefst 140 bar wa-
terdruk aan bod. Uit alle naden
vliegt het vuil jeom de oren. Ook
de portieren, met afgeplakte
roosters voor de luidsprekers
ontkomen niet aan de intensief
reinigende straal. Losse vloer-
matten krijgen met diezelfde
pressie een helder aanzien.

" Poetstol, cleaner en bescherming, en de auto is weer als
nieuw. f

" Kunststof bekleding in het interieur wordt intensief behandeld

Bescherming
Ook de vijfwielen worden daar-
bij niet vergeten, voor de kunst-
stof wieldeksel gaat er eerst een
primer op, waarna die helder zil-
ver wordt opgespoten. De auto
wordt van binnen gereinigd met
een heel speciale stofzuiger van
Karcher. Die spuit eerst een fijne
reinigende vloeistofnevel over
het dashboard, de bekleding en
derest van het interieur.De geïn-
tegreerde zuigmond komt daar-
na in actie, de nattigheid met het
vuil wordt opgevangen in een

aparte bak van de zuigmachine.
Er blijft echt geen vlekje over in
de bekleding.

Na deze serie intensieve poets-
beurten, volgt de beschermende
laag, nadat eerst de lak siliconen-
vrij is gemaakt. „Dat is heel op-
lettend handwerk, want elk plek-
je datje overslaat, geeft later toch
een doffe plek. Met het speciale
niet in de handel zijnde Zwitser-
se produkt Unigarden 100 Plus
van Profguard wrijven we we-
derom met de hand de hele
laklaag in," zegt Erik Groart.

Prijzig
Ruim anderhalve dag duurt het
eer een auto is 'hersteld. Maar
dan staat hij er ook in top-condi-

tic en perfect schitterend bij. Wat
eerst een doffe, stroefaanvoelen-
de krijtachtige verflaag was, is
nu een gladde glanzende strak
gespoten automobiel geworden.
Alsof je hemvoor het eerst uit de
showroom haalt. 'Soms schrik-
ken de mensen van de kosten als
ze prijsopgave vragen. Maar als
jenagaat hoeveel uren er in gaan
zitten om een auto weer tip-top
in orde te maken, is een paar
honderd gulden vrij normaal. De
mensen betalen voor een repara-
tie van de auto ook forse bedra-
gen', zegt Erik Groart.
Als rijdende reclame heeft hij in-
tussen negen glimmende Re-
naults 5 op de weg. 'De oudste is
van '79 en dat zie je er echt niet
aan af.

Na de uitgebreide behandeling
die Groart verricht, met voor
elke auto een eigen prijsopgave,
is het zaak dat de klant regelma-
tiger) gaat poetsen. „Belangrijk
is goede shampoo te kiezen.
Neem een bekend merk en dat
mag best iets meer kosten, je
merkt zondermeer dat het beter
werkt. Vaak hoefje dat produkt
alleen maar te gebruiken zonder
nabehandeling. Even schoon-
spuiten en als het een goed pro-
dukt is droogt dat streeploos op."

Gepeperde
terreinwagen
van Mercedes

De vernieuwde G-serie van Mer-
cedes-Benz zal, na de introductie
op de lAA-Frankfurt in septem-
ber '89 vanaf mei ook in ons land
te koop zijn. Deze uiterst degelij-
ke en tevens luxueuze terreinwa-
gen is flink geprijsd, de eenvou-
digste versie komt op f 112.400.
Ruim 30 mille scheelt het als je
deze auto geblindeerd op grijs
kenteken neemt.
Tel je op wat er aan extra's moge-
lijk is op de duurste versie (de
300 GE met 6-cilinder) van f
153.750,kom jeuit op een bedrag
van ruim 1 ton. De auto's hebben
een compleet nieuw interieur,
wat gewijzigde details aan de
buitenzijde en de aandrijflijn is
vrijwel geruisloos geworden.
De 'all-rounder' met de 4WD-
techniek van Steyr-Daimler-
Puch is leverbaar als tweedeurs
open wagen, driedeurs korte sta-
tionwagen en vijfdeurs lange sta-
tionwagen. Er is keus uit drie
motoren: 2.4 ltr/4 cilinder benzi-
ne, 3 ltr/6 cilinder benzine en die-
sel.

Tweedehands
testen

Voor f 24,90 heeft de ANWB sa-
men met uitgeverij Kluwer het
boek 'Auto Occasion Test' uitge-
bracht. Het catalogusdeel neemt
107 van het 195 pagina's tellende
boekwerk in beslag. De opzet
van die catalogus loopt van Alfa
tot en met Volvo; Zastava staat er
dus niet in. Per merk worden een
of meerdere typen behandeld,
waarbij nuttige aankooptips
staan, hoe ze het als caravantrek-
ker doen en afgesloten wordt
met een conclusie over het be-
handelde model.

Verder gaat men in op zaken als
welke auto voor wie of welk doel
geschikt is, de aankoop zelf, de
financiering, de keuring en de
verzekering. Achterin staan de
richtprijzen van de tweedehands
auto's in prijseenheden gegroe-
peerd. Zo kun je snel zien wat je
voor een bepaald bedrag aan oc-
casions kunt kiezen.

Limburgs dagblad a
Vrijdag 6 april 1990 "9
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9 1 Veneken Sittard Veneken Beek [C
■ ■ Audi 801600, grijsmet 1984 BMW3I6Ï, 4-drs., wit 1988^P, Audi 801600, blauwmet 1985 OpelKadett 1.3 SGT,rood 19885,
■ m Fiat Regata 70 ES, rood 1984 OpelKadett GLS 1.3, zilver 1985 ■
■ Fiat Uno45, blauw 1985 Passat Avance comfort, I
I 1Ford Sierra 2.0, wit 1986 5-drs., diesel, wit 1987 ,■

■Mitsubishi Lancer Go»GTD, wit 1986 _■

SGL1.2, roodmet 1984 GolfGTI 16V, zwartmet 1988 ■
Opel Ascona 1.6S, goudmet 1985 GolfAvanceSportief 1600,5-bak, r00d....1983 "g
Opel Kadett 1.2S, groenmet 1983 Golf GTII.B, wit 1987 ■ _
Opel Kadett 1.3GL, grijs 1986 Passat 1600,5-drs., zwartmet 1988 ■■ Opel Kadett 1.35, wit 1987 RenaultR5TL, blauw 1987 ,"

SPeugeot 205 XE, rood 1987 Fiat Uno 45, wit 1987 ■
VW JettaCL 1.8, groenmet 1987 OpelKadett sedan 1.3S, zilver 1987 ■

uVW JettaC 1.6, blauw 1985 BMW 316,4-drs., wit 1986*JQ
■VW JettaC 1.3,wit 1985 Golf Memphis, 5-drs. turbo diesel, grijs 1988P.VVW Jetta C 1.3, roodmet., 4-drs 1988 Volvo 480ES airco, grijsmet 1988 I

BVW Golf Cl3, goudmet 1984 Passat Avance 5-drs. turbo diesel, wit, 1987 i
-VW Golf Cl3, rood.blauwmet 1987 MitsubishiColt 1200EL wit 1988Q|

■ VWGolf CL 1.6, blauwmet 1986 Polo, Golf, Jetta, div. uitvoeringen 62x ■■■ VW Passat GL 1.8, blauwmet 1984 VW Jetta CL, 4-drs. autom. 1600 cc, beige, I
l' VW Polo, 3-drs., wit 1985,1988 van part., zonder mr./19.900,- 1987 ~m

IVWPolo coupé, rood 1984 Verwacht: VW Passat CL turbo diesel, 80 PK, "■11 Volvo 340, wit 1985 stuurbekrachtiging, centr. slot, donkerblauw- ■,■C Volvo 343DL autom 1982 metal., nieuw model 11-1988 iRS Auto Veneken b.v. !;■ „Occasionkelder" „Occasioncentrum" ■L 1Leyenbroekerweg 27 Prins Mauritslaan 171 1i■ 6132 CN Sittard 6191 EE Beek IPj 57289 tel. 04490-15777 tel. 04490-72882 l_

I
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De door Seat gesponsorde tennis-ster Gabriela die menig berijder veel opwinding zullen bezorgen. de sportieve striping en de aërodynamische wieldoppe"
Sabatini is één van dé charmantste verschijningen op de Neem alleen al de 900 cc, of 1200 cc Motor System Rijden in de Ibiza Sabatini is dan ook een verhiH
internationale banen. Een echte topper. Porsche met 5-versnellingsbak, die de bestuurder ervaring. Om het hoofdkoel te houden is daarom, spectë

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

—I de elegante lijnen van de carrosserie, maar ook in het

■fflIM interieur. Noemen we slechts de bijzondere bekledingf
r«J -# L,lf>l L JB . M[Jf, B "#^fc __/ / / I e vloermatten met subt'el tennis-logo. *

Porsche, katalysator,
5-versnellingsbak, sportieve W_^MiWBWW""""^^"^^^ \m\\w^Êkm\m^^^m striping, aërodynamische JrWfrffiP"""'" \\\\\wmm^^m wieldoppen, zonnedak, speciale jki»wJËm

f &A m. - Bk Ml '^ÊL. bekleding en vloermatten, wis-wasJjJÉÊÊÊSI^^^.
omSÊm^^*^^^^^^nj""""IKIIII,mü" '"""Ii». M } BSlS^ï* installatie achter. MMM^s>ltaJ(^

éOS^ fy^jT" I JT\ '^I^I^IWIWÊÊÊLWI^^ Natuurlijk biedt de Ibiza Sabatini nog veel en ve<
|__^!mkLhH| ÉÊMÊwwwwwwajWLEuJim meer. Maar dat moet u zelf zien en ervaren. Kom dus sD[
lil JMJÊÊM^sm m naar onze sh°wroom en °°kv zult het ontdekken: de Se«

Wm Ibiza Sabatini is een regelrechte ace.

WÊ^ w\m\m\wkm\\\Wmfc 4jiïEgk ______ _^________» ___■\\W 11 %W Vil
wê Volkswagen Groep.

I FINANCIERING: 0%RENTE TOTIN 199>
BEEK,Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7,04490-71243. HEERLEN, Autosport Brouns B.V, Schelsberg 175,045-725507. HOENSBROEK, ACH., Jeugrubbenweg20,045-222455. W
RADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045-412545. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren BV. (subdealer),Rötscherweg 60,045-313588. MAASTRICHT,Automobielbedrijf G.H. Boosten & lA
Bergerstraat 68-70,043-634367. MAASTRICHT, Autobedrijf Peter Bancken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Berger**
04490-14364. : : J -j
Prijzen inclusief BTW.exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Hetfinancieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomstmeteen looptijd tot in april 1991 in samenwerking met ome financieringsmaatschappij op degebruikelijke voorwaarden, vo"fJ
inruil bij te betalen bedrag, meteen maximum van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%. De aanbieding geldt zolang devoorraad strekten alleen bij aanschaf van een nieuwe Seat personenwagen in april 1990enregistratie vóór 15mei 1990. Importeur Pon Car b.v.. Heemstede.Tel. 023
! ■ 'I ■ I1
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JeanLinssen

" Wegens grote vraag naar gebruikte FIAT PANDA'S, doen wij u een uitzonderlijk goed voorstel. Op het
bij te betalen bedrag bij inruil op een nieuwe gekentekende FIAT PANDA of UNO geven wij u

121/2% korting
" Aanbod geldig voor de eerste 25 kopers!

▲ AUTOBEDRIJF

at-w W. KEES
mitsubishi Dorpsstraat 64 Schinnen

Dealer tel. 04493-1721
,J Ford Fiësta 1.1 CL 1988 i^mM

*■ Ford Sierra 1.6EM User 1985

] Peugeot 205 XE 1986 (~K
Volvo34oDL 1986
OpelKadett 1.6iSedantop 1988
OpelKadett Hatchback 1.3S .... 1985 flHonda Civic 1.3L 3-drs 1987
NissanCherry 1.3GL 1986
Mitsubishi Lancer 1.5EXE + GLX 1987
MitsubishiColt 1.5GLX 1984

~W Mitsubishi Colt 1.5 GLX Royal 1986 rv■ Mitsubishi Galand.6GL + 1.8 GLX TO 1986 ■Mitsubishi Galant 1.8 GLTD 1988
Mitsubishi Corsica 1600 Turbo 1984

en nog diverse
" gebruikte auto's
I^S.nnilin V ongebruikelijk goed . I_yiD_lVAh| IJ

RENAULTfop
OCCASION
I renaul?T~ 1

5Alpine Turbo 84 21 RX '86
SGTLS-drs '86 21 GTS sportuitv '66-.8
SGTX '88 25TS '85
9TL _5-'BB 25GTS-LPG '87
11 TL '88 25 TX Dlrektieauto,
11 GTL '86-88 13.000kra 7-89
11Aulam '86

I ANDERE MERKEN: |
Citroen Visa 1.1RE '87 Mitsubishi Lancer 1580 GLX '86
Fiat Uno45 '83 OpelKadett 13 S Sedan '86
Fiat Uno 60S '88 Peugeot3o9XS '87
FiatRegata 85S Quarto '87 Peugeot 40519 SRI '88
Ford Fiësta 1.1 CL '88 Saab 90 '86Hyundai Pony 1400 GLS '85 Volvo 340 DL aul '88
Ma--a323 '86 VWPolo CoupeC '86
Nissan Blue Bird 2.0 LX LPG '87 Peugeot 205 XS '87Skoda 1300 '87 Peugeot 309 GTÏ, schuifdak '88CitroenBK '87 Volvo 240 GL, als nieuw '82Ford Sierra 2.0Combi '84 57250

J%^Renault Kerres

Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25. Te1.045-452424
dealer voor Kerkrade, Landgraaf en omstreken.

"=»**____ HSLÏ Wp||jH|||Hj^' wwmmmVKaaalmi ■""*""^__f*<4__!_S_i_£_ ;_______________kH^_____m__(-_i' "
yj Bf V

COUMANS GELEEN
Alfa 1643.0 V6autom 08 '89
Alfa 75 2.0Twinspark 03 "88
Alfa 75 1.8Turbo 01 '87
Alfa 75 1.6 L 01.'88
Alfa 75 1.8L 10/'B7
Alfa 75 1.8L 07/87
Alfa 75 1.8Lv. part ..- 03 '86
Alfa 75 2.0L v. part 04-'B6
Alfa Alfetta 2.0L 0381
Alfa Giulietta 1.6 L 03/85
Alfa 33 1.3 01 '86
Alfa 33 1.3 11. '86
Alfa 33 1.5Tl B609/87
Alfa 33 1.3 JuniorS603 '88
Alfa 33 1.7QV B603 89

BMW 520 1 02/84
BMW 524TD 06/88
Mercedes-Benz 230 E 10/'B5
Volvo24oGLTK610/88
Volvo 740 GLE TD Intercoler 11/'B7
Mazda 626 HB 2.0-12 V GLXK 6 02/88
Mazda 626Coupé 2.0-12VGLXK 6 02."88
Honda Prelude 2.0EXK 603.88
OpelOmega C 2.0 NE autom.K 6 12"87
OpelCorsa 1.3 NB S603 '89
OpelKadett HB 1.6D 01/83
Saab 900LPG 06 '85
Saab 900 Turbo 09/86
FordSierra 1.6L 05 '84
FordSierra 1.8Laser T_. 11 '85
FordSierra 2.0 IS 01 '87
Renault 11 GTX 03/'B7
Renault 11 TSE 01/85
Renault 9 C 01 '84
Volks. Jetta C diesel 02 '83
Lancia All 2 Elite 09/83
Mini 1000 HLE 09 '84
Nissan Bluebird 2.0 D grijskent 05 '87

R__ l_L-___l

IDIABETES I
IS OVERAL

Diabetes (suiker-
ziekte) is een

ingrijpende aan-
doening die Roy

altijd en overal met
zich meedraagt.

H r^ r^^^wmXwwmw. _*%M

zijn eigen bloedsuiker-
waarde moet bepalen.
Niet één keer, maar de
rest van zijn levenl
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijk onderzoek,
steun hetDiabetes Fonds
Nederland.

jc\/00R&»
GIROREKENING 5766

1 t.n.v. DFN, AMERSFOORT

M_________M_M__H___^______________________H_^_____-M____^^

ATRO IS JARIG EN DEELT UIT!
WIJ BESTAAK 15 JAAR!!

DAAROM OP ALLE OCCASIONS
TOT 15% KORTING!!!

KOM SNEL EH PROFITEER!!!!
I ; ■

______rTiMmFÏ__Tn__?r^^ ___ri_ffl*lffi!*Mj>Tß!{!_l^. _£_<.'j^Ff__*Fi*rr*l
____________V*4_M4p4lV_ft____________-_--__i_____
Bi1, ili __■ \f ■ _.!_ i I ____ ww\\'l\mm\ ■0-__!r_________P^__i_iiiJ_____L______lli__!___rv«m#v__r____________l____ _M*WP"P____mPT__i BIW-JslEl .iMl: ||I*W 1IÏÏI"M:C1:_1liffi'Mtflfi____l_i____U_____-__l_l mHHlil r-_-Pli---l--l|l---Kll_--l
___TWMfP_r_t?___fl MMI Rnttfl K_V*rri_________^___T____ilif-llf:IMlH -E-1!-'-'-'.-----^_Tn.l___l
_BTTT*T*r_C_ni__7^__! H^ïrfl _Mnï__*T*___l_M^^*i_____T_Fk7ï-PI

____fTnW__ff?!__ffl__l_____ ___N__P! ____h-W¥_B ___ET*ft^**r*K_tirftT*-H_____4w_______Wf_s_p_rl ___Mi____________p4_p_!_l___^_i^_Nw_W-S4l^

ItbiilniH HII _■___■_■ BttÉSUÉH,

'mmot ffßöf/f ir/w tf zö mM_wpff* fif_«w/rre /«/ro kopen,
EN DAN OOK NOG EENS 1 JAAR GARANTIE OP TOPOCCASIONS

M

,««_——______--__________—■___________ , —
Scorpio 2.9 i Ghia 4x4 1989, direktiewagen, „nd.grijsmetallic. Nieuwpr. ’ 73.000.- nu ’ 57.50U'
Scorpio 2.4 GL Autom. 1987, .

Hr *■■ ■_ i ____ ____l_____H ____' 1 k*i B *__*^_f Mr% _*i _"! — —

I 6.1. ■-:. Rijksweg Zd. 90-100 Sittard, tel. 04490-15200
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Filosofie
De VARA is de laatste jarensteeds meer uitgegroeid tot eenPubliekslieveling. Grote shows,veel kwissen, amusement en dra-ma. Heeft de VARA nog identi-teit? Robert ten Brink knikt he-vig. „Jazeker, want de VARAzendt echt niet elk spelletje uitomdat het veel kijkers trektAchter elk programma ziteen ge-

dachte. Lingo is toch geen stomprogramma. Je krijgt niet zo-maar een auto of een smak geldcadeau.Er zit echtwel een filoso-fie achter. Ik wil echt niet bewe-ren dat een spel als Lingo be-doeld is als stimulans voor deculturele bewustwording van deNederlandse kijker, maar het ismet echt een dom programma."
Naast Lingo heeft Robert tenBrink ook de VARA-show We-reldwijs gepresenteerd, samen
met Hanneke Kappen. „Wereld-wijs is een programma dat meheel na aan het hart ligt. Ik hoopook echt dat we daar volgend
jaar mee doorgaan. Ik hou vandat soort groots opgezette pro-
gramma's die live worden uitge-
zonden, maar ja die manier vantelevisiemaken is erg duur en

een omroepbudget is ook niet
onuitputtelijk. Je moet ieder sei-zoen maar weer afwachten of ergeld beschikbaar komt, tenzij jenatuurlijk Sonja Barend heet.
Programma's die veel geld kos-
ten zijn in eerste instantie na-
tuurlijk toch weggelegd voor
mensen die in de loop der jaren
hun sporen hebben verdiend".
In Lingo leeft Robert ten Brink
behoorlijk met zijn kandidaten
mee, maar hij stelt zichzelf niet
echt centraal. „Nee, maar ik zou
dat ook verkeerd vinden. In Lin-
go draait de show niet om mij,
maar om de kandidaten. Ik ben
van mening dat je die kandida-
ten op een leuke manier moet
neerzetten. Lingo is geen perso-
nality-show. Ik heb er geen moei-
te mee. Bij het Jeugdjournaal is

het er ook jaren ingeramd dat het
belangrijk is jezelf te kunnen
wegcijferen. Dat wil niet zeggen
dat ik niet open sta voor een per-
sonality-show. Ik zou best eens
een programma willen presente-
ren waarin ik wat meer van me-
zelfkwijt kan. Af en toe eens bot
en cynisch. Zo ben ik in het dage-
lijks leven ook vaak. Privé ben ik
iemand die best wel egoïstisch
uit de hoek kan komen."

Herkenning
Over privé-leven gesproken.
Heeft Robert teri Brink last van
zijn tv-bekendheid? „Nou nee,
niet heel erg. Ik woon in Amster-
dam en als ik daar over straat
loop, val ik toch niet echt op. In
Amsterdam lopen zoveel interes-
sante mensen rond, wie ben ik
dan helemaal. Natuurlijk word ik
wel eens aangesproken en her-
kend. Het is eigenlijk heel be-
langrijk om herkend te worden,
als je een winkel hebt, wil je ook
dat mensen bij jekomen, aan een
winkel zonder klanten heb je
niets. Zo is dat ook met mij, als je
niet wordt herkend, kijkt er nie-
mand naar je programma. Bo-
vendien bofik dat ik in de Neder-
landse gossip-pers aardig met
rust wordt gelaten. Ik ben daar
blij mee. Ik ben wel eens met
mijn driekinderen op de foto ge-
gaan, maar dat was danvoor arti-
kelen in bladen die me aanspra-
ken. Bijvoorbeeld in tijdschrif-
ten over baby's en kinderen.
Mijn kinderen vonden dat ook
wel leuk".
De kinderen van Robert ten
Brink zijn nu 2, 5 en 7. Zijn ze
trots op hun bijzondere vader?
„Nou bijzonder vindt de oudste
me niet hoor. Ze is er aan gewend
dat haar vader op televisie komt.
Mijn kinderen pesten me wel
eens door de tune te neuriën van
het programma Superfan. Dat is
nu het enige programma dat ik
heb gepresenteerd waarin me
mezelf niet echt lekker voelde.
De show was een succes, werd
goed bekeken, maar ik voelde
me er niet lekker in. Ik heb er
geen spijt van, want je leert er
weer van".

Gala met ’gouwe ouwe’-hits
HEERLEN - Vijfentwintig Nederlandse artiesten zijn op paaszater-dag 14 april te zienbij Veronica in een gala ter gelegenheidvan 25 jaar
Top 40. Het zijn artiesten die allemaal door de jaren heen hoog geno-
teerd stonden op de Nationale hitladder.
7.rr._yie ten Sehore worden gebracht zijn onder meer Kopje Koffie
(VOF de Kunst), Truc Love (Sandy Coast), Meisjes Met Rode Haren
(Arne Jansen), Zomerzon (De Makkers), Zuster Ursula (Rob de Nijs)en Manuela (Jacques Herb).
De opnamen worden gemaakt in de Rotterdamse discotheek Tomor-rowland, aan de Prins Alexanderlaan op 11 en 12 april vanaf half ne-gen, voor het publiek zijn er nog kaarten verkrijgbaar. Ze kostentwintig gulden en kunnen gekocht worden bij alle VVV's en in hetweekend aan de kassa van de discotheek.De uitzendingop paaszater-dag begint om 19.05 uur op Nederland 2.

Robert ten Brink vindt ’Lingo’ geen dom tv-programma

’Je krijgt bij ons niet
zomaar een auto cadeau’

Van onze showpagina-redactie

HILVERSUM - Robert tenBrink is naast Peter JanRens hét spelletjes-gezicht
van de VARA. Ten Brinkdraait al jaren mee in hetHilversumse circuit, maar ispas de laatste jareneen éch-te 'Bekende Nederlander'
geworden. Hij verliet na vijf
jaar het Jeugdjournaal omzich weer voor honderd pro-
cent aan de VARA te wij-
den.

Van die stap heeft Ten Brinkgeen seconde spijt gehad. „Ikben er niet mee gestopt omdat ikme oud voelde, maar wilde ge-
Woon weer eens wat anders. Ikben van huis uit natuurlijk ookgeen journalist, en had het ideedat ik aan mijn plafondzat bij hetjeugdjournaal.Meer dan de pre-sentatie zat er niet in voor meDat heb ik goed beseft, dus washet voor alle partijen beter dat iker maar mee op zou houden. Be-ter voor mezelf, voor de VARAen voor het Jeugdjournaal."
Ten Brink voelt zich thuis bij deVARA, hoewel hij van mening isdat de gezelligheid en saamho-righeid de laatste jaren ver tezoeken zijn in Hilversum. „Dat
heeft niets met de VARA te ma-
ken, maar met een veranderde
mentaliteit bij omroepmedewer-
kers. Toen ik eenjaaroftien gele-
den als dj van deKRO op Hilver-
sum 3 begon, was er nog veelmeer pioniersgeest in Hilver-sum. Gezelligheid. Je trok metcollega's op, brainstormde inkroegjes en naaide wel eens wat
kattekwaad uit. Tegenwoordig
bestaat dat niet meer. Het is iedervoor zich geworden. £.ls ik tegen-
woordig in Hilversum rondloop,Joop ik negen van de tien keer al-leen met mijn koffer, doe mijn
werk en ga naar huis. Dat is jam-
nier."

" Robert ten Brink: „Ik bof dat ik in de Nederlandse gos-
sip-pers aardig met rust wordt gelaten."

YOUNG EINSTEIN
Australië 1989. Regie: Yahoo Se-
rious. Met: Yahoo Serious e.v.a.
In: Rivoli Heerlen.
Volgens Serious was Einstein de
zoon van een Tasmaanse appel-
boer. Bij het zoeken naar een me-
thode om bubbels in bier te krij-
gen ontdekt hij toevallig het pri-
cipe van kernsplijting. De vin-
ding wordt gestolen door een
Australisch/Beierse brouwerij
die met de eer dreigen te gaan
strijken. Einstein weet dat nog
op het nippertje te voorkomen,
onderwijl de relativiteitstheorie,
rock 'n roll en nog zo het een en
ander ontwikkelend.

show

Einde ’Wedden Dat’
en Soundmixshow
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De tv-shows
'Wedden Dat' en de Sound-
mixshow, die beide worden
uitgezonden door RTL Ver-
onique, zijn dit weekend
voor het laatst te zien. Of
'Wedden Dat' komende
winter terug komt is nog on-
bekend. De Soundmixshow
komt in geen geval terug op
de buis.

Veronique had de acht shows
van 'Wedden Dat' aangekocht
die indertijd nog gemaakt waren
voor TV 10. Deze zijn nu allemaal
uitgezonden. Een nieuwe cyclus
van 'Wedden Dat' is nog niet in
voorbereiding. Het verdwijnen
van de twee populaire shows
heeft volgens de Veronique-
voorlichter niets te maken met

tegenvallende kijkcijfers, omdat
deze stabiel zijn gebleven. De
programma's trokken echter,
toen ze nog door de AVRO en de
KRO werden uitgezonden, drie
keer zo veel kijkers.

Als reden voor het verdwijnen
van 'Wedden Dat' wordt ge-
noemd dat de kijker niet het hele
jaareenzelfde showwil zien. Vol-
gens de Veronique-woordvoer-
der was de formule voor de
Soundmixshow erg goed, maar
heeft dit programma na zes sei-
zoenen nu toch zijn beste tijd ge-
had.
Presentator Jos Brink van 'Wed-
den Dat' zal deze zomer, na vijf
seizoenen, niet op de buis te zien
zijn met een nieuwe show. Wel is
er voor Brink een nieuwe spel-
show in de maak en zal hij een
aantal kindershows gaan presen-
teren.

" Uit deze kandidaten kiezen dekijkers zaterdagavond zesfinalisten die te zien en te.ho-ren zijn tijdens de allerlaatste Soundmixshow, die RTL Veronique vanaf 19.55 uur op het
scherm brengt.

NOS: ’s morgens
HILVERSUM - De NOS wil in
1991 beginnen met ochtend-tv.
Bij de minister zal zendtijduit-
breiding worden aangevraagd.
Volgens vice-voorzitter Aad van
den Heuvel zou de ochtendzend-
tijd om negen uurkunnen begin-
nen met een journaal. Daarna
kunnen programma's worden
herhaald. Ook een ontbijtshow is
mogelijk.

Limburgse muziek in de Kempen
Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - 'Die Halberger Musikanten', afkomstig uit de beide
Limburgen, 'kraken' aanstaande zondag letterlijk weer enkele muzi-
kale noten. In het cultureel centrum 'De Schalm' in Veldhoven bij
Eindhoven strijdt men met vele andere kapellen om de eer van de
'Jan Heesakkers-wisseltrofee. En dat gebeurt dan tijdens de 'Open
Kempische kampioenschappen voor blaaskapellen'.

De 25 muzikanten, dieregelmatig via de radio zijn te beluisteren, ma-
ken overigens een goede kans om in de prijzen te vallen. Immers vo-
rig jaarwisten de 'Halberger Musikanten' in Egmond aan de Hoef een
'Gouden Tulp' in de wacht te slepen tijdens de blaaskampioenschap-
pen in de topklasse.

De Halberger Musikanten kwamen in 1983 in het Belgisch-Limburg
se Kotem bij Maasmechelenvoor deeerste maal bijeen en treden jaar-
lijks op in ons land, België, Luxemburg en Duitsland.

" Afkomstig uit de beide Limburgen: De Halberger Musikanten

Limburgse showgroep
weer landskampioen

LANDGRAAF - De dans- en
showgroep 't Ströatje van De
Geete in de Groenstraat is voor
de vierde maal Nederlands kam-

pioen geworden. In de categorie
'moderne showgroepsformatie'
haalde men bij de senioren met
48 punten het landskampioen-

schap. Tijdens de wedstrijden in
Tegelen wist men vele eerste
prijzen in de wacht te slepen. Op
weg naar de zojuist gehouden
landskampioenschappen werd
de dans- en showgroepvergezeld
door veel supporters, stadsprins
Joep II en prinses Judith.

" Opnieuw in de prijzen: de dans- en showgroep 't Ströatje

door Gemma Wildenberg

MUSIC BOX
VS 1989. Regie: Constantin Cos-
ta Gavras. Met: Jessica Lange,
Erwin Mueller Stahl e.a. In: Mabi
Maastricht.
Een Amerikaanse advocate raakt
in gewetensnood als ze haar va-
der moet verdedigen. De man,
Hongaar en na de Tweede We-
reldoorlog naar Amerika ge-
vlucht, heeft hard gewerkt om
zijn kinderen een goede toe-
komst te geven. Onverwacht valt
er een briefvan de Amerikaanse
overheid op de mat waarin hij
beschuldigd wordt van oorlogs-
misdaden; Hongarije heeft om
zijn uitlevering gevraagd.

MYSTERY TRAIN
V.S. 1989. Regie: Jim Jarmusch.
Met: Youki Kudoh, Masatostri
Nagase, NicolettaBraschi e.a. In:
De Spiegel eh Filmhuis Sittard.
In al zijn films heeft Jim Jar-
musch zich geconcentreerd op
een thema dat wellicht omschre-
ven kan worden als: „een vreem-
delingin eigen huis". Zijn hoofd-
personen vormen representan-
ten van een generatie ponder illu-
sies of idealen. Zo ook de perso-
nen in dit drieluik. Zij visualise-
ren een Amerika dat ontdaan is
van mythes.

HARLEM NIGHTS
V.S. 1989. Regie: Eddy Murphy.
Met: Richard Pryor, Danny Aiel-
lo, Eddy Murphy,Redd Fox, Del-
la Reese e.v.a. In: Autokino
Schaesberg, Mabi Maastricht,
Studio Anders Geleen en Royal-
Microßoyal Echt.
Harlem 1938. Sugar Ray exploi-
teert achter de facade van een
snoepwinkeltje een goedlopende
illegale nachtclub. Als de delega-
tie van een gevreesde maffiabaas
te veel verlangt voor 'bescher-
ming' ziet Sugar zich genood-
zaakt Harlem te verlaten. Maar
niet na eerst de maffiabaas een
flinke poot te hebben uitgetrok-
ken.

THE LONELY PASSION OF JUDITHHEARNE

Eng. 1987. Regie: Jack Clayton.
Met: Maggi Smith, Bob Hoskins,
Wendy Hiller e.a. In: Filmhuizen
Roermond en Venlo.
Dublin in de jaren vijftig. Judith
Hearne, een naar de vijftig lopen-
de oude vrijster, betrekt een ka-
mer in het pension van Mrs.Rice.
Daar ontmoet zij James Madden,
broer van de pensionhoudster,
voor wie zij een 'laatste liefde'
opvat, die, naar later blijkt, onge-
lukkig zal aflopen.

THE COOK.THE THIEF, HIS
WIFE AND HER LOVER
Engeland/Frankrijk 1989. Regie:
Peter Greenaway. Met: Richard
Bohringer, Michael Gambon,
Helen Mirren, Alan Howard
e.v.a. In: Lumière Maastricht.
Een dief komt met zijnvrouw en
zijn bende iedere avond dineren
in 'Le Hollandais', een gigantisch
theatraal restaurant, waar een
andere gast de minnaar wordt
van de eerdergenoemde vrouw.
De dief komt pas laat achter dit
minnespel en zweert de man te
zullen doden.

BLACK RAIN
V.S. 1989. Regie: Ridley Scott.
Met: Michael Douglas, Andy
Garcia, Ken Takakura, Kate
Capshaw e.a. In: H5Heerlen, Fo-
rum Sittard en Royaline Roer-
mond.
Nick Conklin, detective bij de
New Yorkse politie, moet een Ja-
panse moordenaar afleveren bij
de politie in Osaka.Bij aankomst
in Japan ziet de gevangene kans
te ontsnappen en wordt Conklin

aan een Japanse detective ge-
koppeld om de zaak op te lossen.
Daarbij raken ze verzeild in een
machtsstrijd tussen rivaliseren-
de Yakuza- groepen.
THE WAR OF THE ROSES
VS 1989. Regie: Danny De Vito.
Met: Michael Douglas, Kathleen
turner, Danny De Vito e.a. In: H5
Heerlen en Cinema-Palace Maas-
tricht.
Het zo romantisch begonnen hu-
welijk van de Roses heeft in de
loop der jaren veel verborgen
barsten opgelopen. Als mevrouw
Rosé een echtscheiding wil ont-
aardt het in een regelrechte gue-
rilla.
BORN ON THE FOURTH OF
JULY
V.S. 1989. Regie: Oliver Stone.
Met: Torn Cruise e.v.a. In: Royal
Heerlen en Mabi Maastricht.
Het schokkende relaas van de
marinier Ron Kovic die in 1978
naar Vietnam ging en een half
jaar later kapotgeschoten terug
kwam in Amerika, waar hij tot
zijn verbijstering studenten de
vlag zag verbranden. Na een
diepe persoonlijke crisis kwam
hij aan hun kant te staan en werd
actief in de veteranenbeweging
tegen de oorlog in Vietnam.

KINDERFILMS
OLIVER EN CO.
In: H5Heerlen, Cinema-Palace
Maastricht en Studio Anders Ge-
leen.
SAMSON EN SALLY
In: Kinderfilmhuis Zoem Maas-
tricht; v.a. 6 j.
JUNGLEBOOK
In: Royaline Roermond
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Auto's
Te k. SUZUKI Jeep 410 S J
cabrio nw. mod. '83 i.z.g.st.
’7.950,- mr. evt. Tel. 045-
-316940
Te koop TALBOT Bestel,
LPG, bwj. dcc. '85, i.z.g.st.,
pr. ’3.950,-. Hoofdstr. 25,
Amstenrade.
Te k. Toyota TERLET van
part. 1981, gek. tot 24-1-'9l
auto prima in orde, moet
weg. Tei. 045-241923.
Toyota STARLET 1.0 DL,
bwj. '89, div. extra's, gar. tot
febr. '91, vr.pr. ’15.500,-.
Tel. 045-316694.
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.
Te k. Toyota COROLLA,
bwj. '75, t.e.a.b. Tel. 045-
-224571.

Toyota CELICA 1.6 ST
coupé, bwj.'B3, zeer mooi en
goed. Div. extra's 0.a.: ATS-
velgen, kuipstoelen. Vr.pr.

’ 9.550,-. Inruil Escort XR-3
mogelijk. Inl. 04490-54816.
Nw. mod. Toyota STARLET
12 V DX '86, 1e eigen,,
04490-15431.
Toyota COROLLA 1.6 Lift-
back GL, 5-bak, nw. model,
'84, verk. in. perf. nw.st. pas
gekeurd, ’ 7.500,-. info:
045-225201.
Te k. Toyota CELICA bwj.
'83, mr. mog. Tel. 045-
-452867.
VW GOLF 1100 bwj.'7B,
APK tot april'9l, ace,
’1.450,-. 045-720951.
Te koop VW TRANSP. 2L
op gas/benz. nw. mod.
’4.750,-. Tel. 04490-13976
VW GOLF GTI bwj. '83, APK
i.g.st., pr. ’8.750,-. 045-
-420586 b.g.g. 427289.
GOLF diesel, bwj. '87, s-
drs., i.nw.st., pr. ’ 16.250,-.
045-753053.
Te k. VW GOLF LS, i.z.g.st.
bwj. '78, kl. rood, div. extra's
APK '91, pr. ’1.350,-. Tul-
penstr. 21, Kerkrade.
Te k. VW JETTA, bwj. '80
vr.pr. ’ 2.400,- zeer mooi
G. van Prinstererstr. 4A
Heerlen.
Te koop VW GOLF 1,8 Mil-
jonair, bwj. '89, km.st
13.000. Tel. 045-417081.
Te k. VW KEVER, Osterm.
Cabrio, m. verl. voorruit, kl
rood, v. chr. Pr. ’ 14.950,-
Tax.rap. aanw. Waard.

’ 16.250,-. Tel. 045-272307

Te koop VW GOLF GTI, bwj.
nov. '83, oud model, kl. wit,
1800 cc, i.z.g.st. Burg. Sa-
velberglaan 108, Kerkrade.
Mooie VW POLO, bwj. '80,
APK, pr. ’1.750,-. Tel. 045-
-422610.
Te koop VW POLO '80, APK
1-'9l, 1e eig., div. extra's, i.
z.g.st., vr.pr. ’2.000,-.
Jaagveld 22, Klimmen. Tel.
04459-1206. "GOLF GLS 1300 '79, rood,
3-drs., APK 9-'9O, vr.pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-322619.
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.
VW GOLF GTi bwj. '80, in
prima staat, kl. zwart. Tel.
04759-1028.
VW PASSAT Diesel '80, VW
GOLF Dieel '81, '79 en '78.
Tel. 04759-1028.
VW SCIROCCO. Baanstr.
59, Schaesberg-Landgraaf.
Tel. 045-319761.
Te koop VW DERBY i.z.g.st.
APK 1-'9l, vr.pr. ’950,-.
Tel. 045-2*15246.
Te k. VW PASSAT, type '79,
APK 7-'9O, pr. ’ 950,-. Tel.
045-215554.

!Te koop VW PERSONEN-
BUS Caravelle, bwj. eind: '81, vr.pr. ’6.500,-. Tel.
04454-1632.

'VW GOLF 1100, bwj. '79, i.
■ g.st. APK tot 4-'9l, vr.pr.

'’1.850,-. Info. 045-213237.
\ Te k. GOLF 1600cc, bwj. 5-: '86, 5-gang, 1e eig., i.z.g.st.

Heigank 13, Landgraaf.
Te k. weg. auto v.d. zaak

.VW GOLF CL 1.8-, met.
groen, bwj. nov. '86, auto is

■ in perf.st., geen schade, km.
1 st. 66.000, tel 04498-57120

'Te k. VW GOLF Diesel, kl.

" rood, bwj. 04-'B6, km.st.

" 70.000, (goed onderh., geen

" schade). Pr.n.o.t.k. Tel.-04450-3926 (na 18 uur).
IVW GOLF 1.6 CL 5-bak,
■ bwj. '84, antraciet, zeer

mooi, pr. ’ 9.500,-. Inr. mog.
iTel. 045-711812.

' GOLF 1.3 CL, bwj. 4-'B5,- km.st. 76.000, metal.beige.

" Vr.pr. ’11.000,-. Tel. 045-
-! 312062/414533.

" VW GOLF 1.6 CL, kl. rood,- bwj. eind '87, katal., 61.000■ km, 1e eigen., schadevrij,

" uiterste pr. ’15.500,-. Drie-■ vogelstr. 116, Kerkrade-. West, na 18.00 uur.- Te k. VW GOLF GL diesel,. dec.'B2, kl. oranje, auto is
zeer mooi, ’5.500,-.

" 04490-39127.
! Tek. VW KEVER 1200, bwj.. '83, kl. wit, i.z.g.st., 33.000
ikm. Tel. 045-417296, (tus-

sen 19.00 en 20.00 uur).

Te koop VW POLO '86, i.z.
g.st. Tel. 045-320765.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'78, APK 5-'9l, i.z.g.st. 045-
-226478 of 045-225317.
Te k. GOLF 1600 S, auto-
matic, bwj. '81, kl. bordeaux
rood, APK gek. ’4.500,-.
Arienstr. 2, Kakert/Schaes-
berg.
Te k. VOLVO 340, bwj. '85,
5-drs. 73.000 km, ’ 9.500,-.
Tel. 04405-1335.
Te koop v. Volvomedewer-
ker VOLVO 440 DL bl.gr.
metallic, bwj. mci '89, km.
14.000, 1700 cc, 5-bak, div.
extra's van ’31.000,- voor

’ 23.000,-. 04498-56729.

Te koop VOLVO 340 DL
kleur wit, bwj '89, pr.

’ 18.000,-. Tel. 043-644730
Te k. VOLVO 340 DL, okt.
'83, LPG-install. APK 12-
-'9O, vr.pr. ’6.500,-. Tel.
045-271835.
Te k. VOLVO 440 GL, bwj.
'89, kl. d.grijs, pr. ’ 24.000,-.
Tel. 045-271472.
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 440 GL, 5 versn.,
bwj. april '89, smoke-2ilver-
met., getint glas, met trekh.,
plusm. 9.000 km. Pr.
’24.500,-. 04490-10371.
VOLVO 340 spec, LPG, wit,
bwj. '83, div. extra's, vr.pr.

’ 5.500,-. Tel. 045-243672.
Te koop VOLVO 340 Deluxe
type '83, i.z.g.st. met LPG,
pr. ’3.750,-. 045-465167.
VOLVO 340 automaat, m.
'87, 40.000 km, in st.v.nw,
gunstige pr. 04490-34411.
T.k. VOLVO 245 '75, mech.
goede auto, opknappen en
volvomotor 340 045-422089
VOLVO 340 GL aut. bwj.
10-'B4, 5-drs., trekh., pr.

’ 7.500,-. Tel. 04490-49303

VOLVO stationcar 245 GL,
bwj. '81, sunroof. zilvermet.
lichtmet. velgen, LPG on-
derbouw, i.pr.st. zeer mooie
auto. Tel. 04759-2406.
T.k. VOLVO 245 inj.(combi)
bwj.'79, autom. i.z.g.st.,
gas-onderbouw, veel acces,
vaste pr. ’4950,-. 045-
-740727 tuss. 18.30-19.30 u.
VOLVO 66 GL 1300 autom.
bwj. '79, APK gek. ’1.100,-,
04490-29662.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

’ 500,- tot ’ 50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.

Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
KADETT 13 LS '87; Kadett
sedan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 S 2x '84; Corsa 12
S '84; VW Jetta '80; Fiat
Panda '86. Automobielbedr.
J. Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Ford Escort 1100 L '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.
KADETT 12 N op gas '80
APK ’ 2.750,-; Datsun
Cherry '82 APK ’2.750,-;
Ford 1600 '79. 04499-3398.
FIËSTA'79 ’ 1.250,-; Kever
'73 ’1.250,-; Golf aut.
’1.750,-; Golf 1600 '78;
Capri; Starlet. 04499-3398.
Te k. 25 tot 50 auto's va.
’5OO,- tot ’3.000,-. APK,
Handelsweg 12 Susteren.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Escort 16 CL
5-bak '85; Ford Escort 1100
Laser 5-bak, div. extra's '84;
Mitsubishi Galant Turbo D
'85; Citroen BK 14 RE 5-bak
11-'B5; Opel Ascona 16S 4-
drs. '83; Mazda 626 GLX 20
diesel 11-'B4; Mitsubishi
Saporro 2.L GL '81; Subaru
1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Mazda
626 coupé 2 Itr. '82; Citroen
Visa GT 5-bak '83; Opei Ka-
dett 13 S berl. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Datsun
Cherry '80; Peugeot 305 GL
i.z.g.st. '79; Ford Escort 13
GL aut. '78; Innocenti 90 L
1e eig. '80; 2x Citroen GSA
5-bak '82 en '83; Renault 18
TS 1e eig. '81; Fiat 128 1300
CL '78; BMW 1502 i.z.g.st.

’ 1.500,-; Manta GTE i.z.g.
st. voor liefhebber; Caravan
Munsterland t. 535; Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar, 045-416239.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te koop gevr. BEDRIJFS-
AUTOMOBIELEN en busjes
recent jaartal. P.M. Interau-
to, Napoleonsweg 105,
Haelen. Tel. 04759-1028,
Fax. 04759-2762.
Mitsubishi GALANT iÖ
’1.900,-; Renault Fuego
1600 '81 ’4.500,-; Honda
Civic automaat '80 ’ 2.900,-
VW Golf D '79 ’3.600,-.
Oude Landgraaf 101
Schaesberg-Landgraaf
045-311078.

Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Opel Kadett 1200 Sta-
tioncar 5-drs. '85; Corsa '83;
Kadett 1200 '86; Ford Siërra
1600 5-drs. '87, nieuw mo-
del; Ford Scorpio 2.0 GLI
'85; Mazda 323 '82
’4.500,-; VW Golf CL 1300
'86; Ford Siërra 2.0 '84; Ford
Siërra 2.0 GL 5-drs. station-
car '86; Lada 2107 '84
’4.000,-; Opel Kadett Sta-
tioncar 1300 '80 ’3.000,-;
Opel Kadett Sedan '87 auto-
matic; Opel Kadett Sedan
'87; Ford Taunus 1600 '82

’ 3.500,-; Toyota Corolla,
zeer mooi '80 ’ 3.000.-. Au-
to's met Bovaggarantie. In-
ruil en financiering. APK-
keuringsstation. Stan
WEBER Autobedrijf, Baan-
str. 38 Schaesberg. Tel.
045-314175.

BMW 732 I aut. m. '81
’5.750,-; Escort ... '82

’ 4.900,-; Renault Fuego
'81 ’ 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
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '87 en '88:
Mazda 626 HB 2.0 GLX
LPG '86; Mazda 626 HB 2.0
LX LPG '878; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.6 LX '83; Maz-
da 626 coupé 2.0 GLX '86
'87; Mazda 626 Coupe 2.0
GLX LPG '88; Mazda 626
coupé 1.6 GLX '85; Mazda
626 coupé 1.6 LX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 LX Diesel '86.
* Mazda 323 HB 1.6 i GT
'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 '86; 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 1.2 '82;
Ford Siërra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 1.6 Laser '85; Ford Escort
1.3 CL '86; Lada Stationcar
2104 1.5 L '86; 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 k. AUDI 100 D '84; Opel
Kadett Sedan autom. '86;
Volvo 360 '85; Nissan Micra
'86; Toyota Starlet '82; VW
Passat D '81; BMW 320i'86;
BMW 316 '85; BMW 320 au-
tom. '82; VW Golf D '87; VW
Golf 1300 '87; Suzuki Alto 4-
drs. '86; Suzuki Alto '82;
Suzuki Alto autom. '85;
Suzuki Swift 13 GL '87.
Autobedrijf Reubsaet, Op de
Vey 47-49, Geleen. Tel.
04490-44944. Uw adres
APK keuring, alle auto rep.
May CRUTZEN biedt aan:
Nissan Blue Bird SLX beige
met gas '89; Mazda 323
1500 GLX blauw '87; Volvo
340 wit '84; Fiat Ritmo 60 L
rood 28.000 km. '87; BMW
518 blauw '83; Mazda 323
1500 GT zwart '83; Renault
14 TS '82; Honda civic geel
'79; VW Polo 3-drs. wit '86;
Volvo 240 GL zilver '83.
Hunsstraat 33, Übachsberg.
045-752121.
Te k. TOYOTA Celica st. '77
voor sloop eventueel losse
onderdelen, sp. vlgn.; Ford
Fiësta '77; Honda Accord
(voor sloop). 045-458708.
Wij geven het MEESTEvoor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Autohandel Johan
SCHMIDT biedt aan: Mazda
626 GLX coupe bwj.Bs veel
acces, ’ 11.500,-; Fiat Re-, gata 85 S bwj.'Bs ’ 5.500,-:. Fiat Panda 45S bwj.'B3
klapdak ’3.500,-; Lada
2105 GL bwj.'B4 ’2.000,-;
Peugeot 305 GL bwj.'79

’ 1.450,-; Capri 2 2300 S
bwj.'7B ’1.250,-. Hommert
24a, Vaesrade kruispunt
Schinnen.

'. Alfa Romeo GIULIETTA 1.6
L, bwj. '81. Tel. 04490-
-33190.

;Te k. Fiat PANDA, 3-drs,
einde '85, zeer mooie auto,

I ’ 5.750,-. 04490-39127.
Te k. MAZDA 323 autom.,
bwj. '79, APK t/m mrt'9l, vr.

I pr. ’ 1.500,-. 045-462346.
1 Te k. Opel KADETT station-
-1 car, bwj.'7B, techn. 100%,
! ’1.500,-. 045-219733 na

18.00 uur.
'. Te k. Opel KADETT GLS 3-

drs. kl. bruinmetal. bwj. '85,
veel extra's. Julianastr. 55,
Hoensbroek. .
Te k. Opel BLITZ bwj. '72,

' inrichting open wagen,
l techn. in orde, pr. ’ 1.500,-.
: Tel. 045-212714.
: Te k. PEUGEOT 205 GE: Sedan 1100, bwj.'Bs, i.z.g.st

Tel. 045-422089
: Te k. SAAB autom., bwj. '76,

APK 11-'9O, ’900,-. Clerc-
i str. 7, Brunssum. Tel. 045-
-; 258086.

' Te k. VW GOLF diesel, '80,

" APK 04-'9l, 3-drs., kl. rood,
pr. ’4.000,-. Tel. 045-
-259252, na 17.00 uur.

Te k. VOLVO 343 L, bwj. '82
schadevrij, eerste lak,

’ 4.500,-. Deze auto moet U
beslist zien. In nieuw st.
045-721660.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en 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.
O Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr.,SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480. .

Bedrijfswagens
Nissan Urvan, per. bus D,

2-'B4, ’ 7.550,-. Fiat Ducato
G.V. D 8-'B5, ’ 10.900,-.

Prijzen excl. BTW.

Bastiaans
Autobedrijf Spoorsingel 50,

■ Heerlen. Tel. 045-724141.
'Te k. weg. aanschaf be-
! drijfsauto MERCEDES 230 E1 1e eigen., met veel extra's,
1 bwj. '83, APK 13-6-'9O, pr.n.

' o.t.k. Tel. 043-254848, b.g.g
04406-41681.
VOLKSWAGEN LT 35 D, 5

i mtr., chassis laadbak open,. ook gesch. v. Camper, bwj.
16-04-'BO, grijs kent., te be-
vr. na 17 uur 045-241244.

Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.
FORD Transit bestelbus met
ruiten, nw. mod. '87, grijs-
kent., 1e eigen., in st.v.nw.,
’13.750,- mcl! BTW. Tel.
045-427809, na 18.00 uur.

Onderdelen/ace.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Te koop BBS-VELGEN voor
BMW, div. sets voor 3-serie
195br. zonder banden; 1 set
5-serie 215 br. met banden,
i.z.g.st. Tel. 045-443182, na
19.00 uur.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Te k. van Golf diesel, div.
MOTORONDERDELEN o.a
versnellingsbak, dynamo,
startmotor enz. 04405-1339
Te koop onderdelen Opel
MANTA A. Tel. 045-325671.
Te k. 4 alu VELGEN met
bouten, Opel-BMW-VW
195/50 15, 045-416494
Te k. Opel MOTORBLOK 6
cil. compl. met bak en rad.
vr.pr. ’ 325,-. Zandkuilenstr.
11, Hoensbroek.

Motoren en scooters

Onze koiïektie leren KLE-
DING is kompleet: chopper,
sport, toer, zwart, bruin, ve-■ ters, franje: wij hebben 't!
Veterjeans v.a. ’275,-.
Zwarte jeans ’ 289,-. Tuin-

' broeken v.a. ’399,-. Leren. bomberjacks ’299,-. Toer-
jacks v.a. ’345,-. Ook 1e, klas leer van Damen (evt.

i speciaal voor U op maat
gemaakt): jacks, leren over-
alls naar eigen gewenste

1 kleuren: U vindt het in onze
nieuwe Polo/Damen shop:
Motorhuis Geleen 04490--: 43666 (Zat, tot 16u open).

t Te koop gevraagd Moto
GUZZI California 850 T3,- tel. 045-740281

! Te koop HONDA XR6OOR,. i.st.v.n. bwj. '88, mcl. kleding
Tel. 045-274164 (na 17.00- uur).

' Te koop SUZUKI X7250 cc,: bwj. '79, ’1.500,-. Tel. 045-
-253654.

Speciale aanbiedingen: Da-
meshandschoenen leer div.
kl. 45,-; Chopperzonnebril-
len: de echte 19,50; Leren
tuinbroeken va. 399,-; Shoei
helmen: zeer grote keuze
voorradig va. 173,- (police);
Pacific nylonpak: jack & 2
broeken 350,-; alle FM en
Sure helmen nu 10-15% on-
der de normale prijs! Accu's
bv. 12n12 va. 45,-. Helm-
mutsen zijde 19,50. Wij zijn
met alles goedkoop en heb-
ben ruime keuze... MOTOR-
HUIS Geleen 04490-4366.
Ma. gesloten, zaterd. tot 16
u. open.

Te k. KAWASAKI Z-1000
bwj. '78, i.z.g.st., PVM-vel-
gen en Lockheed remmen.
04490-55425.

Te k. KAWA GPZ uniet.
Duitse uitv. ’6.250,-. Na
18.00 uur 045-418739 b.g.
g. 045-457944.

*■
<_ttOTö'^/l»Al_Ts)^

mww\w\m\Wm\aWn .__^__i biedt aan:
Een niette evenaren grandioos banden assortiment, te!.;

eveneens niet te evenaren grandioze 7
superprijzen ;

Tevens een superaktie in e
AGV, Kevlar en Fiberglas helmef«

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

motoronderdelenmarkt
met natuurlijk 10% korting op alle onderdelen.

Met als nieuwe stunt een zeer mooie
TOURRIT DOOR LIMBURG 5

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

Breidner 98, 6365 CX Schinnen, 044933-4266^
(Brom)fietsen

Nieuw Vespa
Ciao Basico

’ 1.185,-, kl. blauw,
uit voorraad leverbaar.
Aflossing ’ 40,- p.mnd.

Huub Arets
Ridder Hoenstraat 118,

Hoensbroek. 045-211893.
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. Puch MAXI, bwj. '89,
met sterw. tevens te koop
mountain-bike. 045-217202
Te k. HONDA MT 5, vr.pr.

’ 1.500,-, div. ace. Tel. 045-
-254808.
Te k. SNORBROMMER z.g.
an. en Racefiets Gazelle.
Tel. 04743-2156.
Te k. gebruikte FIETSEN als
nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
Tel. 045-256719.
NIEUW Vespa Ciao Pro in
de kleur zwart, ’ 1.345,-. Fi-
nanc. mog. v.a ’4O,- per
mnd. bij Rens Janssen,
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
Te k. HONDA MT-5, i.z.g.st.
bwj. '87. Tel. 045-441457.
TTkoop RACEFIETS Ralley
pr. ’495,-. Tel. 045-441479
Te k. HONDA MT 5. Vr.pr.

’ 950,-. Mgr. Lemmensstr.
36, Nieuwenhagen.

Te koop HONDA MTS, laf-ste model, als nieuw, rW
blauw, pr. ’1.950,-. v>'
04451-1286. J>
KREIDLER RMCS te koft 5
Dorpstr. 111, Bingelrade^.
Te koop HONDA MTX $\
'86, i.z.g.st. Tel. 0440y
15441. J&
Te koop 2x KREIDLER fW
ret. Na 17.00 uur: "/
04493-4435. yF
Tek, YAMAHA FSI, bwj*'!
t.e.a.b. Tel. 045-415079^ c
Te k. damesbrommer i.z_; fTOMOS met helm t.e> ,
Tel. 045-210336.
SNORFIETS Vespa Geie'f
1 jr. oud, pr. ’750,-. IS\\045-421539. JÊ
ZÜNDAPP KS 50, I
nieuwst. J. v. Stolbergs"lJ
24, Kakert-Schaesberg^
Te k. Puch MAXI, bwj. '$l
met sterwielen en hel"
’550,-; damesfiets ’ 10°TTel. 045-414204. J
Te koop HONDA MTS Ht
'87, helm en verz., pr.n.oV
Tel. 045-460887. 1

Watersport
Te koop grote BM (16/4|
Mahonie, zeer mooi SCnl
b.b., trailer, meetbr., "%uitr., ’10.500,-. Tel. 044^,
17344. J
Te k. SURFPLANK Mist'f
3,50 m., compl. ’ 825,-. n
04492-2081. 1
Te k. KAJUITBOOT 7V_ <$
opknapper. Tel. O 4'
459629. J
Te koop ZEILBOOT flyi(l'
junior met strand en w«'
trailer. Tel. 04457-1695.^zie verder pagina 14 ■_"i
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Zeg niet dat we jeniet gewaarschuwd hebben. Om striping met Jeton-aanduiding. En desportieve lichtme- En dat betekent een oerdegelijk karakter, een lange injectiemotor en geregelde katalysator. \\

Polo Jeton te rijden moet jebeslist van felle kleuren hou- talen velgen. levensduur, de beste veiligheidsvoorzieningen, een laag Probeer de Polo Jeton eens. En mocht jewel vanfê ,
den. En niet bang zijn om op te vallen. Natuurlijk is het interieur in dezelfde opvallende stijl brandstofverbruik en heel veel rijplezier. le kleuren houden maar vind jedatVolkswagen overdnr*

Want welkeauto gaat er zo uitdagend over straat als gehouden. Dus met een behoorlijk fel ruitmotief voor Daarnaast heeft de Polo Jeton nog tal van extra's, dan is er altijd nog een Polo Jeton in het alpinewit d&
de Polo Jeton in hetframbozerood (zeg maar zuurstok- de stoelen. En dito kleuren voor de bekleding van de Zoals een 3-spaaks sportstuur, van binnenuitverstelbare mantzilver, zwart of royalblauw. ?
roze)? En welke auto vrolijkt de weg zo op als de Polo bodem, portieren en hoofdsteunen. buitenspiegels, een dagteller, een klok, etc. Geïnteresseerd? Kom dan snel naar de Volkswagen
Jeton in het limogeblauw (zeg maar knalblauw)? Voordat je gaat denken dat een Polo Jeton alleen Het hele pakket bijzondere Jeton-eigenschappen dealer en ontdek 'm zelf. 5

En dan hebben we de groengetinte ramen nog modieuze kanten heeft: het is natuurlijk in de eerste kost je geen f4.980- maar slechts f995- Of je nou /aTaVw II \A/* _4 __^
niet genoemd. En de opvallende stootprofielen. En de plaats een Volkswagen. een 3-deurs neemt of een Coupé. Beide trouwens met (\fi) VOIKSWCICJGn.Wl© CHICIGrS'

MET KATALYSATOR

Polo Jeton (Coupé of 3-deurs) f20.390,-.Polo Fox f 19.995.-. Er is al een Polo vanaf f 19.395,-.Polo Van f 16.086.-. Prijzen zijn 'vanaf-prijzen inclusief BTW exclusiefafleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. _.!

BEEK: AutO Veneken 8.V.Te1.: 04490-72882. BUNDE: Automobiel- en Garagebedrijf N_C. Nijsten B.V. Tel.: 043-641644. HEERLEN: Garage Veneken B.V. Tel.: 045-412641. HOENSBROEK: AutO ÏOSCO B.V. Tel.: 045-22096* :

MAASTRICHT: BV AutomobielbedrijfVan S_TClten en Zn.Tel.: 043-434500. MECHELEN: AlitO Caubo 8.V.Te1.: 04455-1592.

MEERSSEN: AutobedrijfPloeiTien-Schols B.V.TeI 043 644888 SITTARD: AutO Veneken B.V.TeI 04490 15777 VALKENBURG: AutO Caubo Valkenburg B.V.TeI 04406 15041



Nederland 2
9 ■ °-13.05 Nieuws voor doven ei

slechthorenden.
TROS
16.00 Gloss. Nieuwzeelandse serie.

Afl. 29. Het leven lacht Rex toe.
16.53 Heathcliff & Co. Tekefilmserie.

(herh.).
17.27 Alf op Melmac. Serie. Afl. 8:

Geheim agent Bonzo.
17.48 Bassie en Adriaan. Serie. Afl.:

Vergeetachtig.
17.53 Een thuis ver van huis. Docu-

mentaire over het Ronald McDonald
thuis te Amsterdam.

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

18.58 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 27.

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

20.00 (TT+»«)Journaal.
20.27 Bananasplit. Verborgen came-

ra-programma. Presentatie: Ralph In-
bar.

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

21.13 'Allo'Allo. Engelse comedyse-

rie. Afl. 6: Kolonel von Klinkhoffen
gaat wijn proeven. Het verzet heeft
een speciale wijnsoort voor hem.

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

21.48 Jongbloed en Joosten. Praat-
programma gepresenteerd door
Astrid Joosten en Jaap Jongbloed.

22.25 Sport. Sportmagazine gepre-
senteerd door Jack van Gelder.

22.55 Journaal.
23.00-01.10 Prizzi's Honor. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1985 van John
Huston. Charley is een huurmoorde-
naar voor de Prizzi familie. Hij wordt
verliefd op de mooie Irene. Al snel
komt hij erachter wie ze is, maar hij
trouwt toch met haar.

"Kathleen Turner en Jack Nicholson in 'Prizzi's Honor'.
(Nederland 2 - 23.00 uur)

Duitsland 1
00 Heute.

Am__ Vnter der Sonne Kaliforniens.-_Srh?l aanse serie- Afl.: In denmjög^'agzeilen. herh.).
-", n'!y treiben - fit bleiben. Chi-

mnastiek-Afl-6-

-y lJ! 2eichen der Zeit. Vermessenes'"j1nn^fn' nsico's en kansen van het Ge-
Tel nom-project (herh }
y r»^.^ RD-Ratgeber. Fall auf Fall -ürjeden!. "7 lhr Einsatz bitte... Spelpro-
m HeT 1713'Presentatie: Dieter Thomas

ê\lf Urnschau.
persoverzicht.

t ? ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-e-Nachrichten.*45 Wirtschafts-Telegramm..imaSamStraSSe- KindefPr°-
N.30 Die fünfte Jahreszeit. 9-deligei serie. Afl. 4: Die Tausend-Mark-Spfr.re. (herh.). H

[5.30 Tagesschau.
5.35 Kuss Isabelle. Korte film.*-50 Gabilan, mem bester Freund.

Ipmerikaanse speelfilm uit 1949 variLewis Milestone.'■15 Tagesschau.
"25 Die grosse Klappe. Achter de

van de WWF program-
ma's.■35 Das A-Team. Amerikaanse se-'e- Afl.: Lösegeld für einen Jumbo,

Die grosse Klappe.
Ifi"_. _ Hier und Heute. Actualiteiten.
0.52 WWF-Club. Live vanuit de stu-dio

JnÜÜ programmaoverzicht.u °o (TT)Tagesschau.

20.15 Ein ausgekochtes Schlitzohr.
Amerikaanse speelfilm uit 1976 van
Hal Needham. Trucker Bandit aan-
vaardt een weddenschap om een la-
ding bier binnen 28 uur van Texas
naar Georgia te brengen. Als hij on-
derweg de weggelopen bruid Carrie
meeneemt wordt hij achtervolgd door
de bruidegom en diens vader, sheriff
Justice.

21.50 Plusminus, economisch maga-
zine.

22.30 Tagesthemen met Bericht aus
Bonn.

23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Sizilianische Roman-
ze.

23.25 Sportschau.
23.50 ■ Diesmal muss es Kaviar

sein. Frans/Duitse speelfilm ui 1961
van Géza von Radvanyi naar het
boek J.M. Simmel. Thomas Lieven is
zonder het te willen geheim agent ge-
worden van vrijwel alle geheime dien-
sten van Eurpa.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
*abel- en CAI-abonnees:
°°r kanalen zie schema exploitant

J = zwart/wit programma
" = stereo geluidsweergave°? = tweetalig bij stereo-app.1 - teletekst ondertiteling

TELEVISIE
gerand 1:5, 26 29,46,51. 53 en 57

2: 31, 33, 35. 49, 54. 56 en 60

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

België/TV 1
f -30 Sinja Mosa. Braziliaanse serie|^net Lucelia Santos. Afl. 155.
|lBn Nieuws-
ll-n TikTa- Animatieserie. Afl. 221.! °5 Postbus X. Jeugdserie ronden mysterieuze weldoenersorgani-
NlB ,ie- Atl-: De 9rote 0dul-» ÜT5 Dav'd de kabouter. 26-delige

.^enfilmserie. Afl. 14: Een ongeluk-
3 uitstapje.
j °0 Uitzending door derden. Pro-

-19 2_[nma van de Groene Omroep.
I- r_> Mededelingen en programma-

t,£3o Nieuws.. rie Af
et CaP'tOOl- Amerikaanse se-

een " 13'Barrin9ton is getuige van
|e«n innige omhelzing van Julieen Ty-

g'r2a° De,droomfabriek. Reeks pro-
fam ma s met hartewensen, dromen,

2l elas'eèn en nachtmerries.

" Seri f kaPsal°n- Britse comedy-
f bvin 6' Cath verbreekt haar ver-, »'ng met Clint, maar die lijkt hier nietVdc^ onder de indruk.
ifc' _n K"nst-zaken.jj^° Nieuws.
'Vsn Weerbericht.rLjLid is geld- Programma over

du' nen 9eld- Presentatie: Paul
?3 n ore-

Van !?ohammed, boodschapper
UÜ i*£ En9els/Libische speelfilm1976 van Moustapha Akkad. In

ii _

610 A.D. verschijnt de engel Gabrielaan Mohammed.
01.50-01.55 Coda. Raad, van WouterKotte.

" Anthony Quinn vertolkt derol van Hamza in 'Moham-med: boodschapper vanGod. (België/TV 1 - 23.00uur)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europa-magazine.
14.20 ■ Irgendwo in Europa. Hon-

gaarse speelfilm van Géza von Rad-
vanyi. Na de oorlog trekt een groep
ouder- en dakloze kinderen al stelend
door het land tot ze bij een oudeburcht aankomen die bewoond wordtdoor een componist.

16.00 Heute.
16.05 Teufels Grossmutter. Verha-

len met Brigitte Horney, Peter Pasetti,
Lonie von Friedl, e.a.

16.55 Programma-overzicht. Met de
gelukstelefoon.

17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine
met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.50 Alf. Amerikaanse serie. Afl.:
Erie, wo bist du?

18.25 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: Wie
gewonnen, so zerronnen.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Ulrich Kienzle.

20.15 Aktenzeichen: XY...ungelöst.
De Duitse politie roept de hulp in van
kijkers. Presentatie: Eduard Zimmer-
mann.

21.15 ««Das natten Sic sehen sol-
len. Hoogtepunten uit het amuse-
ment. Presentatie: Jochen Schroe-
der.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Met Bun-

desliga-voetbal. Presentatie: Wol-
fram Esser.

23.15 Aktenzeichen: XY... ungelöst.
Reacties van kijkers.

23.20 ■ Der gewisse Kniff. Engelse
speelfilm uit 1965 van Richard Lester.
Tolen heeft veel succes bij het zwak-
ke geslacht, in tegenstelling tot zijn
vriend Colin. Hij vraagt Tolen om ad-
vies en deze raadt hem aan veel vita-
minen te eten en een breed bedte ko-
pen. Simpel genoeg, lijkt het.

00.40-00.45 Heute.

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

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208m (1440 kHz van 5.30-1900) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

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

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Filmspot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit.

20.25 W.O. II - Politiek van het min-
ste kwaad. Serie over de positie van
de Belgische leidende kringen en
ambtenaren tijdens de bezetting. Afl.
4: Werken of geen brood.

21.25-22.15 Het Europa van het Gul-
den Vlies. Reeks over de glans van
het Bourgondisch tijdperk. Afl. 2: De
Groothertog van het Westen (1419-
-1454). Presentatie: Prof. W. Block-
mans.

:■:::::.::::::::: ■■■■■^':'-:- :::::.:. _^^_-——————■_■—_-_■

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-11.30 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Paspoort. Wekelijks magazine

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

gramma.
19.10 Graaf Duckula. Tekenfilmserie.
Afl. 26: De familiereünie.

19.35 Alan B'Stard: De nieuwe
staatsman. Engelse serie. Afl: Dat de
beste mogen winnen. Alan is verbij-
sterd als de bruid van Piers Fletcher-
Dervish een schoonheid blijkt te zijn
en hij stelt alles in het werk om haar te
verleiden.

20.00 ""Journaal.
20.20 Langs de kant van deweg. Tv-

spel in vier delen over het leven van
Vincent van Gogh. Afl. 1: Sien Hoor-
nik en Anthon van Rappard.

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

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

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

22.45 Suleyman the magnificant.
Reportage van een tentoonstelling in
Parijs.

23.15 Studio sport. WK IJshockey.
23.50-23.55 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
14.30 Teletekstoverzicht.
14.55 Sport im Westen extra. Hand-

bal: WK voor heren in Finland, groep

C. Bondsrepubliek Duitsland - Israël.
17.00 Just for fun. Engels jeugdpro-

gramma.
18.00 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 9.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.

Afl.: April - April.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Landesspiegel. Der Krupp-Kri-
mi, documentaire.

20.45 Buchladen. Literair magazine.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 Initiativen. Aus alt mach' neu,

doktersapparatuur voor Afrika.
22.45 Cannibal Tours. Documentaire

over een reis langs de rivier de Sepik
in Nieuw-Guinea.

23.55 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

" Burt Reynolds en Jerry Reed in 'Ein ausgekochtes Schlit-
zohr'. (Duitsland 1 - 20.15 uur)

België/RTBF 1
15.30 Ecran des vacances, kinderpro-
gramma met de Smurfen, Cadichon,
Comic strip, Draghetto, Les rescapés
du vol perdu en Yogi Bear. 17.05 Nou-
ba Nouba, kinderprogramma met de te-
kenfilms Cubitus en Bouli. (herh.).
17.35 Papa Bonheur, Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Leur université. 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 Contacts, verkeers-
tips. Vandaag: Courtoisie au volant.
20.10 Jours de guerre: jours de sursis,
4-delige serie over de maanden vooraf-
gaande aan de Duitse inval in België in
1940. Afl. 4 (slot): Sommes-nous
prêts? Presentatie: Yvan Sevenans.
21.15 Lonesome Dove, 4-delige Ameri-
kaanse serie. Afl. 2. De trek naar Mon-
tana is begonnen. Het slechte weer
zorgt voor veel problemen en spannin-

gen. Bovendien kijkt Jake met een
scheef oog naar de vriendschap tussen
Lorena en Gus. 22.50 Weerbericht en
laatste nieuws. 23.10-23.15 Bourse,
beursberichten.

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

gramma.
12.00 Channel E.
13.00 Bonjour les clips.
14.35 The Edge of Night. Tv-feuille-

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

ton.
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd door Irene Moors.

17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-;
dagmagazine. Presentatie: Viola van i
Emmenes.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.j
19.00 Full House. Comedyserie.Afl.:\

Een kleine romance.
19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weeroverzicht.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Wedden dat?Spelprogramma.i

Presentatie: Jos Brink.i
22.30 De Koos Postema Show.
23.20 Journaal.
23.30 The Babysitter.Amerikaanse|

speelfilm uit 1980 van PeterMedak.\
Film over de twaalfjarige Tara,doch-:
ter van alcoholiste Liz, diegevangeni
zit tussen frustratie en onenigheid.

01.00 Rete Mia. Italiaansprogramma,i
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 20.
08.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 9.
16.30 News of the week. Nieuws in

het Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in het Frans.
17.00 Computer-Treff.
17.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 9. (herh.).

18.00 Geschichte des Streichtrios.
Afl. 1: Die Anfange.

18.30 Die Campbells. Serie. Afl.: Am
Ende eines langen Weges. (herh.).

18.54 Kinder-Verkehrsspot. Afl.: Auf
Landstrassen links gehen. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Was die Grossmutter noch

wusste. Über das Ei.
20.15 Ausgeliefert - über die Gewalt

gegen Alte. Documentaire over de
thuisverpleging van bejaarden.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kostprobe. Muziekprogramma.
Presentatie: Michael Lueg.

21.45 Wortwechsel. Vandaag: Weis-
se Blumen welken nicht. Gero von
Boehm in gesprek met de Roemeen-
se politieke schrijver Micrja Dinescu.

22.30 Markplatz der Sensationen.
5-delige serie. Afl. 3: Der Schnorrer.

23.30 Jazz-Zeit. Met: Tuck & Patti en
Itchy Fingers.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

België/Télé 21
15.00-17.00 Wielrennen: Grand Prix
Pino Cerami. Commentaar: Rodrigo
Beenkens. 19.00 Terre et soleil. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 L'a-
mour par-déla le mur, Engelse docu-
mentaire uit 1989 over de Berlijnse
muur. (herh.). 20.55 Concert 21: Machi-
to, Zuid-Amerikaanse jazz. (herh.).
21.55 Coup de film, filmrubriek. Pre-
sentatie: Terry Focant. (herh.). 22.10
Nieuws, weerbericht en beursberich-
ten. 22.40-23.35 Le rêve d'lcare ou
l'histoire de l'aviations. (herh.).

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Envoyé Spécial.
17.15 La Chance aux Chansons. 17.45
Gourmandises. 18.00 Des chiffres et
des lettres. 18.20 Recreation. 18.50
Club TVS. 19.00 Futur's. 19.30 TVS In-
fos et météo. 19.40 Papier Glacé.
20.00 Bizness news. 21.00 Visa Pour
Le Monde. 22.00 Journal Télévisé et
Météo. 22.30 Ciné-Club: Violettes im-
périales. 00.00-00.30Divan.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.07 Het Ge-
bouw met om7.07 Act. binnenland.
(7.30 Nws). 8.10 De tafel; 9.07 Re-
dactie Tijdloos Nederland. 10.06
Afd. binnenland met o.a. Mediaru-
briek i.o en BORAT; 11.06 De bui-
tenlandreportage, met BORAT;
12.07 Afdeling binnenland. (12.30
Nws); 12.52 Bericht voor de vis-
sers. 12.55 Meded. tbv land- en
tuinbouw. 13.10 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.07 NCRV-V.1.P.-
-roem. 16.07 VARA Radio I vrijdag-
editie. (17.30 Nws). 20.03 Country
style. 21.03 Jazztime. 22.03
NCRV-vrijdag-sport. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 Stemband. 2.02 De wollige
winternacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 Ontbijtshow. 7.50 Hel levende
woord. 8.04 Echo. 8.13 Ontbijt-
show, vervolg. 8.50 Postbus 900.
9.04 Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord 0p... 11.50 Postbus 900.
12.04 Van twaalf tot twee. (13.04-
-13.15 Echo). 14.04 Ratel plus.
15.30 Binnenlandse zaken. 16.04
Gerard de Vries draait op verzoek.
17.04 Nederlands hitwerk. 18.04
AVRO Radiojournaal. 18.30 De
hersengymnastiek. 19.03 De bur-
gemeester is jarig. 20.03 Hobbyvi-
taminen. 21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02Rinkel-
dekinkel. 7.04 Ook goeiemorgen.
9.04 Goud van oud. 11.04 D'Ftöb of

d'ronder. 13.04 Ha, die Holland
15.04 De Top 40. 18.04 De avond-
spits. 19.03 Stenders en Van Inkel
22.03-24.00 Countdown café.

televisie èn radio vrijdag

Nederland 1
P-00-1 3.05 Nieuws voor doven en«'echthorenden.RO
n'v° Pc woest'in leeft! Natuurfilm"ver bedreigde dieren in de woestijnvan Kuwait.
if5,?6 vriidag 's anders. Geva-

te.4» _« actualiteitenprogramma.'-f> Journaal."40 100 jaar tekenfilm. De geschie-denis van de tekenfilm, met vandaagnet duo Hanna-Barbera.
ifife oc l_:Ro's tekenfilmfestival.O*s'Abdij5'Abdij der lage landen. Afl. 8:

in m ssen en Franciscus kloosters'n Megen.
J-g ""Journaal.ko^ Hmts- sPelProgramma met be-F?,ie^Nederlanders- Presentatie:Kramer.
Am.. D, eze man- deze vrouw.

S" hon sche serie- Afl- 2- Neil en Ma-
dp 9aan uit elkaar. Terwijl Marion en

""' Npii 1? eren dit verwerken ontmoetIZL ' danseresje Kathy en begint-"*Tnnr^ et tekenen.
la_ D'r0 o

lad 'is- Spelprogramma ge-representeerd door Berend Boudewijn.
bhek andpunt Actualiteitenru-

<o.r'os Als ik jou was... Milou van
f^diißm 9 '." 9esPrek met mensen over

b. \jZSma sen keuzen in hun relaties.
14 Scha91 onderzoek Wens zwan"

!»?n ""Journaal.
»W?-54 The trjP t° Bountiful.,p'„iKaanse speelfilm uit 1985 van

r* in w,. Masterson. Carrie Watts woonti cWSton bi haar zoon en schoon-
en i. > '._.' Ze voelt zien opgesloten

1a» Bo mnf. _?slo,en teru9 te keren naarWa^ Ul' de P'aats op het plattelandV^^iopgegroeid is.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert I. 8.00 Nws 8.02 Vroeg och-
tendconcert 11. Werken van Rach-
maninov. 9.00 The fairy queen van
Purcell concert. 11.10 Het interna-
tionale concertcircuit. Muz. voor
piano. 12.30 Jazz op vier-concert.
13.00 Nws. 13.02 Operette. 14.00
Orgels in stad en ommeland: Vijf
eeuwen Groninger orgelhistorie
(14). 14.45 Klein bestek. Werken
van Berwald. 15.30Uit de schatder
eeuwen. 16.00 Crème du baroque.
17.00 De cantates van J.S. Bach.
17.40 The best of brass. 18.00
Nws 18 02-22.30 Thema: Decen-
tralisatie in De Unie van Sovjet-Re-
publikeinen, met om 18.02 De bo-
venbouw. 20.00 Nieuws; 20.02
Europees concertpodium. Muz.
voor cello, (pauze: Muziekspiegel
van Konrad Boehmer). 22.00 Hori-
zon. 22.30-24.00 NOS Jazz.

Radio 5
630-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9 02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00 Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het Geoouw, met om

13.10 Standplaats Palmboom.
13.30 Het interview; 14.30 Eurobu-
ro; 14.50 Muziek in het Gebouw;
15.10 Afd. onderzoek. 15.30 Afd.
Binnenland. 16.35 Welingelichte
kringen. 17.35 Postbus 51 Radio-
magazine. 17.55Meded. en schip-
persberichten 18.00 Nws. 18.10
Paulus de boskabouter 18.20 Uit-
zending van Groen Links. 18.30
Homonos. 19.00 Progr. voor bui-
tenl. werknemers. 20.30 De bijbel
open. 20.55 België totaal. 21.05
Schoolagenda. 21.20 Bijbelse toe-
komstverwachting. 21.40-22.00
Theologische verkenningen.

SSVC
12.30 For schools.
12.45 The micro class.
13.00 Greenclaws.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Family Fortunes.
15.15 The Flintstone comedy show.
15.40 Children's SSVC.
16.00 The really wild show.
16.30 Grandpa.
17.00 Blue Peter.
17.25 Head of the class.
17.50 Home and away.
18.15 Steal.
18.40 News and weather report.
18.55 Scène here.
19.15 Top of the pops.
19.45 Coronation Street.
20.10 Surprise, surprise.
21.00 Travel show UK miniguides.
21.05 Rules of engagement.
22.00 News and weather report.
22.30 Hale & Pace.
22.55-00.40 The friday late film.
00.25-00.50 Screenplay first audi-

tion.

RTL Plus
06.00 Familie Munster. Amerikaanse

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

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

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

(herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (herh.).
11.00 Dr. Med. Marcus Welby.

(herh.).
11.45 Action - Neu im Kino. Filmtips

van Isolde Tarrach. (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 Gut schmeckt's. Culinaire tips

gepresenteerd door Eva Muller.
15.30 RTL plus 'Schön und Fit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Einfach tierisch. Dierenshow

met Iff Bennett.
16.30 Vater Murphy. Amerikaanse

serie. Afl.: Man lernt nie aus.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Harry
Wijnvoord.

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

rikaanse serie. Afl.: Das Ersatzkind.
(herh.).

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Vorsicht, Wetter!.
19.15 Gemini Man. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Vier Fauste für den Champ.
20.15 Die eine will's, die andere

nicht. Engelse speelfilm uit 1969 van
Duncan Wood.

21.50 RTL aktuell.
22.00 Anpfiff - Die Fussball-Show.
23.00 Hautnah, verfolgt. Amerikaan-

se speelfilm uit 1987 van Karen Ar-
thur. Met: Diane Lane, Edward Penn,
Peter Nevargic, e.a.

00.50 Gemini Mann. Amerikaanse se-
rie, (herh.).

01.35-01.40 RTL plus-Aerobics.

Eurosport
06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show. 09.30 WK Cir-
cus. 10.00 Turnen. 11.00 Motor sport
news. 11.30 TRAX: sportmix. 12.00
Golf. 15.00 Tennis. 18.00 Turnen.
19.00 Boksen. 20.00 WWF Worstelen.
21.30 Golf. 01.00-03.00 Tennis.

SAT1

" 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
| SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
■ sche serie. Afl. Zwischen zwei Stühlen.
■09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat.

"Afl. Wie der Vater so der Sohn. 09.50
iTeletip Koehen. Aansl. Ihr Horoskop.
i 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 SAT 1 Tele-
i shop. 10.30 Hunter, Amerikaanse
i speelfilm uit 1986 van Gary Winter.
| Aansl. tekenfilm. 12.15 Glücksrad.
113.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-

■ overzicht. 14.05 The real ghostbusters.
■Afl. Das Geheimnis des Siegels. 14.30
iTeletip Reise. Aansl. Ihr Horoskop.
! 14.40 Love Boat. Amerikaanse serie,
iAfl. Ein Herr in den besten Jahren.
i 15.30 Happy Days. Amerikaanse serie.:Afl. Die Rocker rücken an. 16.05 High
iChaparral. Afl. Das Bündnis. 17.00
i SAT. 1 Bliek. 17.10Nachbarn. Australi-
i sche familieserie. Afl. Ein schönes
jPaar. 17.35 Teletip Test. 17.45 Pro-

■ grammaoverzicht. 17.50 ■Addams Fa-
i mily. Amerikaanse komedie. Afl. Auße-
■ rirdische bei den Addams. 18.15 Die
iAusgeflippten. Amerikaanse comedy-
i serie. Afl. Ein Schwein ist ein Schwein.
i 18.45SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter
ien programma-overzicht. 19.05
jGlücksrad. Quiz-show. 19.50 SAT.I
iBliek. 20.00 Drei Engel für Charlie. Afl.
|Dame im Spiel. 20.55 SAT 1. Bliek.
■ 21.00 Mandolinen und Mondschein.

" 22.40 SAT. 1 BLICK. 22.50 Zum Gast-
■ hof der spritzigen Madehen. Erotische
i film uit 1979 van Franz Marischka.
i 00.15-00.25 Programmaoverzicht.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel. Uit in Limburg, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02
en 16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-.weerber. 17.05 Limburg Actueel.
17.25-17.59 Licht Limburgs: mu-
ziek van en informatie over Lim-
burgse musici. 17.55Kort nieuws.
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuwsen
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Het leven is mooi. 10.00 Nieuws.
10.03 Platenpoets. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00Nieuws. 13.10Goed op
Vrijdag. 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?

17.00 Limburg Vandaag 18.00
Nieuws. 18.10 Hitnders. 20.00 Zig-
zag. 22.00 Nieuws. 22.05 Country-
Side. 23.30-6.00 Nachtradio, (om
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12 07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 Breakfast News.
10.00 News and weather.
10.05 Open air. Deel 1.
10.20 Kilroy.
11.00 News and weather.
11.05 Going for gold.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open air. Deel 2.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'clock News.
14.30 40 minutes; Tracey's search.
15.05 Horse racing.
17.35 Eye spy.
18.00 Newsround extra.
18.10 Netter than new: surface da-

mage.
18.35 Volgens aankondiging.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom south cast.
20.00 Wogan.
20.45 'Allo 'Allo'!.
21.10 Whicker's world: Hong Kong.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 The justice game.
23.30 Newsnight.
00.15 Weatherview.
00.20 Jazz 625: Coleman Hawkins.
01.15 International cricket.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 Touristic maga-
zine. 08.45 The Mix. 09.00 News and
Weather. 09.15 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On the air. 18.30 Hit Studio Inter-
national. 19.30 News and weather.
19.45 Time Warp. 20.00 Concert spe-
cial: The 80's relived. 21.00 Nelson
Mandela. 22.00 News and weather.
22.15 Nelson Mandela. 23.15 The 80 s
relived. 00.15 News and weather.
00.30 Blue Night. 01.30 Time Warp.
01.45 Late Night Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 At
The Movies. 12.00 Remote Control.
12.30Club MTV. 13.00Spotlight. 13.30
VJ Kristiane Backer. 14.00 Afternoon
Mix. 17.00 3 From 1 at 5. 17.15 After-
noon Mix. 17.30 Coca Cola Report.
17.45 Afternoon Mix. 18.00 Week in
Rock. 18.30Greatest Hits. 19.30 At the
movies. 20.00 Saterday Night live.
20.30 Club MTV. 21.00 Spotlight. 21.30
Yo!. 22.00 VJ Ray Cokes. 23.00 Coca
Cola Report. 23.15 VJ Maiken Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9 10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 13.00
Treffpunkt Frischauf. 14.05 Musik-
zeit heute: Klassik leicht serviert.
15.00 Nachmittagsstudio 16.05
Spotlight: Euro-Tops. 17.05 Oldie-
kiste. 18.10 BRF-Aktuell + Sport-
vorschau. 18.40-20.05 Konzerta-
bend.
Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12 15
Casinoparade. 14.00 Viva. 16.00
Entenjagd. 17.00 RTL-Themen.
17.15 RTL-Musikduell. 1750
Sportshop 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traüm-
tanzer.
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t STEAKHOUSE OC SL j-% tfj? jj^^— JL /^~^\ MÊ CHINEES

van de houtskoolgrill Kerkstraat 2 Roggel. __^N__JWwP?fU. _aJ P \ re!,a°rMl y rHLnVL

internationale gerechten Voor uw Paasdiner kunt u bij J* ffl")'Ïf flH^ va,K.nbur9erBweg 2, H._r,.n B
« JJ* ■ KTM lil il Tel. 045-713063

<%* "^ OnS ala Carte UW keUZe llMiHllllll I WÊ Tijdens 1een 2e Paasdag
("* wmfïisJ i 111l111 lil _ o4_3£____K^ serveren wij naast onze paasmenu's( , maken ■ ■ÏIWI IU rWllar ook Dagelijks geopend van
IV BT ■ WIM m l_____ BSé. io _.o rta „_,«_,>_.♦_»,. 12.00-22.30 uurWM ___p n■ " i __r ____r !" HIM _E__k ala carte-qerechten Af

, .>T^^^ Beide paasdagen geopend l^f■TM.T~~_l.il Wv Afhaaiserv«ce mogelijk

■ i/an 19HH-P1 OH ivir I I L __V_l__l _-_L_________" 1 Goede vrijdag gesloten.

Bl IIARftT. ft *V^L~«2 — - Beide paasdagen vanaf 13.00 uur geopend Adres: Bongerd 40,
__...,.. ._■"___■ Wij wensen u prettige paasdagen Heerlen-Centrum
Kerkplein 75 Heerlen S.V.p. tijdig reserveren J aH

(naast Rmcrat.uskcrk)
045-741360 IH!-___-_________________________-______H Bianca en Pieter Starmans Tel. 045-7154351 | 1 I =- | I t

Wp^ /*^ 0p Paaszatercla- en Paaszondag, Wr _
TÜ

_ === ~ =

JL,, RESTAURANT C\C JL, T onn fD Chl f seS^^^u. | JL. Jr
BERGE rxf A . vO^^^. Ol

WÊ I f ymrÊÊL'*''"^ NllN Tafelreservering stellen w„ op prijs f/Êf^ Prfl H *Nj^^^ /_f "^ NJPfIV _X X __H _. A __*>» Ifllv TTTRTT FTTMARRANGEMENT \lf\l PAASMENU flv Specialiteiten Restaurant flLolenbron \NIYw U^ ✓€H^>VV y\ A^ 1 hidvanons V > Fijne salade met lauwwarme kwartel JV —___^___ V> Ar \'

"^T-fS? X f ünclufeTkoffie -f QK \ Schotse zalm en asperges met saffraansaus 7 "^SC^pSMj jV7 PAASMENU
en wijnen) J Otlj" Lamsrug met truffel-jus en garnituur » $ >-<*.$

Smaakvolle paté van kwartel *
serveren wij tijdens de paasdagen onderstaand *.mmwm~m^('*klr'<i Hifi ilil Een luxe proeverijtje van nagerechten ï|§ y -ajyix. Lichtgebonden roomsoep van water- en tuinkeft *paaSmenii 3 ’ 67,50 C^S^SIiVPttP Per couvertfB9-50 Zonder tussengerecht ’ 69,50 ■ _y£fW_________2P^^mP"!^^» Verfrissl * * 2

Gerookte zalm en gerookte heilbotmet dillesaus \^\Jlll\ULlO Kom Snel proeven hoe een kulinair OlfeSP^ilè 'f^awwtmmlWÊ 'ng^vanpeer
* * * #" r ,»#.«^^j^w— T 'j _____"^^__B K }f a -it 't

Gepocheerde rogvleugel met .aus van jonge prei VOOrjaar Smaakt *"■ ■ naitsmedaillons in een zachte £

Texelse lamsbout metrode wijnsaus fjtc S^T '\' 1 In het hart VUTI Bourgondisch Flensjes gevuld met walnotenijs l
PaawJessert "^"^s^W^T^ [Q-hf Limburg sfeervol tafelen in ons -*1* „ Ü

/^ "i' -^ CQfIüQU romantisch restaurant f 55. pp tsili^S^" (. tihine Specialiteiten-restaurant _
~,. g

WtfMÊÊIL -'V^ Ulomt ledere zaterdag en zondag steengrillen. . r .. Kelderweg 1 Eys-Wittem Tel. 04451-1707 ' ~-SC'GK.S' // _y/ Woensdagavond en donderdag de gehele dag gesloten. Le UanDOU Aparte salons vanaf 8 personen Molenstraat W 61418HI imhi.ht "gMSfe» MtlUtltt Kasteellaan 3, Heeden Tel. 045-724.82 Molenweg 56, 6133 XN Sittard
P

Reserveren gewenst Tel. mlTis"""1^ °g
_.^^_____-.i.iÈi.ii.i..i..iii=ii..i^___^_______= Tel. 04490-10365 =__^

) *

Fl
e

A A i Mfvl fly ■ a. MiYI lly fpfn ï\i l IVx ï\y ()ud-Rrnmmpipn i«yv xl \J W LallCll \$W (hotelDeKroon) '^^oUejUfe^ \gW

„Ui- \JW\\\/\\JL\\\ ’ 37,50 p.p. met dWeTnTostlr&aadjes gemarineerde verse zalm "^^"^^^S H'
„ _, I GeoPenc) van aardappelsoep met oesterzwammen , .y- "^^'^^■W ♦

Tijdens de paasdagen serveren wij JWStaUVatlt-'ÏI-VaiteUV 4«(^^^.^^^_S^V 12 00-20.30 uur * BrOmmeleil 16 j
het onderstaand paasmenu __,^, »lfS_LsS____^U__-i__H_^ =^iiv./ verfrissende sorbet Wiin'inHcr'.flp .Swipri I <'T/ >wK X _a. ___k___hr __t____i_____^_a^fk2_^i Tafelreserverin 9 *

wijnanasraae (.awierj (
Aperitief met borrelhapje |l Of I li" \€-*&^&PWmiïmsEm gewenst kalfsoester gevuld met kleurige voorjaarsgroenen. Tel. 045-242838

>*^^Vl V' 'V' « ___SÏSÏ^^^___^ï^^'W ® 04455-1250 gesen/eerd in een /i;r.e j
-. _„ m >A/iv i„ . .o lamsfilet met een saus van Fleurie en lente-uitjes *Q lo CCWtf* 1

ienfijne voorjaarssalode met gemarineerde, Ge^So_f_foos«_i^_!XS
,een Wilhelmmastraat 8 d ld LdUe

lichtgeroolctekalkoenfilet Tel. 04490-15841/22995 paasdessert ___
=

___
==

_
=

_
===

__
=_^^ 1

I^^^^»»,, , __.............^_____________________________iè_________________________w_________-_-_-_-----J a__-_-_-_--i_-___-MH^H^s=SsS^i^|^s^^^^S---------^--------^___________________-----------iMia__________J ■*"^_ ,
Heldere dviv ebouilion met tuinkruiden = mm*"^ =

Twee biefstukjes van varkens- en runderhaas met fÊI/l Ml^ yÊI/I I 'EZ lil Xl^D \Jl^i M VIER PASFN W's|alot|es en rodewiinsaus wwxJ Cr) —i iiO I «f\ 1 f flrey >"^^ \i f\ 1I I ïv/ JW*» S * IV/ul >I
of )y^abwe& ha AcniüMTT /__*TO xJll/ OP 71 IM fïRIFKC

Gepocheerde zalmforel met een zachte bieslooksaus V VJL^/Q^^/^ \!’ T AAolVlli INU l^Kj \JT V* £ilClll \JIIII^II^
AAA V^^y Kom tijdens de paasdagen gezellig dineren, vanaf

Dessert met aardteien^chaco.ade, vanille-ijs en [ &&fyte f | fïJJS I Terrn^ar,/^ne Wo,aarsB—n en ecu ,erse to.atencou/is .^ gen Grjekse
S °9r°m

@ POSWöjCn Lichtgeba,,^«aterfcmsoep uitstekende Griekse gerechten en voortreffelijke
Mokka met bonbons l_S-»^■««-.■■■«*«■--■_ M^ lu^ü^81,>°*d"'todlM,p,J cüneimrbet wijnen, dat overkomt u in:

De kosten verbonden aan het diner Wir empfehlen unsere Mals met dragonsaus. verse asperges en nieuwe £^Q^^
Hierbij is heta^SfoTenmeThet kopje koffie Lammspezialitütetl aontapgöc Êf RfiSt_illfSüt S___Tt____kiinbegrepen Mouse van mango met cocos enframbozensaus La^ yÊ <mê kUm *IWIHHIIU_UII) WUVIUM

Wij verzoeken u vriendelijk te willen reserveren: Preise von DM 20,-- DM 33- Prijs per couvert ’ 65,00 V&, *„¥ /ê$J Wij raden u wel aan
04454-1459 „»i^^. %&£ tijdig te reserveren

Peter en Ste.la Ploum-Tonnaer RCSfa^anth^ th
HOTEL-CAFE-RESTAURANT

im nistonscnen Hatnaus Kjjksu;eg Zuid 25 fi]3J AL Si((ard te( 0m0A5041 . Kesselskade 42 Maastricht Tel 043-212030
5100 Aachen (Parkhaus Markt/Mostardstrasse) M389

■ "■ ... ■■ ■■ ' ■ ' " . . . ■. ■ ■: ■■

Sport & Spel

Opheffings - uitverkoop
Trainingspakken Cruyff ’ 139,90 nu ’ 77,-.

Maat 128 t/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

Vakantie en Rekreatie
Bij particulier, 3 min. van ZOUTELANDE/West Kapel-
strand en Kurhouse, grote le. Te h. 4kamerapp. op 300
familiekamer. Inl. M.W. m van strand en duinen. Ov.
Vermey, Middelburgsestr. en t.v. Nog vrij met pasen en
51, 2587 CT Scheveningen. juni/juli. Tel. 01188-2349 (na
070-3545866. 18.00 uur).

Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.
Gez. fam. pens., log./ontb.
W/k stromend water. Fam.
Egger, Fugenberg, TIROL.
Tel. 09-43-52882716.
ZEILTOCHTEN over Yssel-
meer, Noordzee en Wad-
denzee, 2-3-6 en 12 daagse
tochten met ervaren schip-
per, met max. 4 pers. aktie-
ve ontspanning op sportief
zeiljacht. Zeilcharter Aktief.
Inl. Poldermolen 46, 1622
KR, Hoorn. Tel. 02290-

-' 37934/08309-51851.

" Te huur vak.huisje en STA-
CARAVAN voor 4-6 pers.

i bosrijke omg. in Belgisch-. Limburg. Vrij april t/m aug.,
i volledig ingericht. Vanaf
i ’350,- p/wk. Tel. 045-

-453645/420126.

ZEILTOCHTEN over Yssel-
meer, Noordzee en Wad-
denzee, 2-3-6 en 12 daagse
tochten met ervaren schip-
per, met max. 4 pers. aktie-
ve ontspanning op sportief
zeiljacht. Zeilcnarter Aktief.
Inl. Poldermolen 46, 1622
KR, Hoorn. Tel. 02290-
-37934/08309-51851.
VLISSINGEN te h. luxe 2
onder 1 kap met grote tuin,
800 mvan strand, vrij van
21.7.t/m12.8. ’7OO,- p.w.
01184-67543.
Te h. ZOMERHUIS in Ber-
gen NH, van 30-6/21-7

’ 500,- per wk., max 4 pers.,
rustig gel. Tel. 02208-12835
ZEILEN in Zeeland. Op zeil-
jacht met schipper, max. 3
pers. per dag/week of wee-
kend, erv. niet vereist, mcl.
zeilles. Tel. 01672-3372.

Te huur Inger CARAVAN in
Heimbach-Eifel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.
Boerderijvakantie, zwembad
LO va. 16,50 DM. Todtnau
SCHWARZWALD. Tel. 045-
-323496/09-49.7671.279.
Te k. ROEIBOOT, 4 mtr.
lang, met opbergkastje, pr.
’500,-. Tel. 045-312233.
Te h. vakantiewoning in
ARDENNEN omgev. St. Viht
Tot 6 pers. Inl. 04493-3884.
Te h. in Z-FRANKRIJK bun-
galows en stacaravans op
camping m. zwemb., 3 km.
v. zee. Ook camp.plaatsen.
Ned. beheer. 04406-41118.
Vacantiehuizen: Casa's,
villa's van part. a.d. kust o.a.
Ericeira DOP-progr. 1990.
Info: 045-230474 of 01883-
-10789.

T.k. mooi WEEKENDHUIS-
JE ca. 1000 m2eig. grond,
bosrijke omg. te Zutendaal
(B) ’ 14.500,- 04490-75542
Te h. 8-pers. ZOMERHUIS-
JE bij Zoutelande. ’200,-
-p.wk. tot 30-06 en na 01-09.
Tel. 01186-2521.

Te huur eengezinsw. Voor-
burg, omgev. SCHEVENIN-
GEN, voor gezin met 1 of 2
kl. kind., periode 10 juni tot 2
juli, ’5OO,- p/wk. Tel. 070-
-3865705.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Caravans/Kamperen

Wilt u uw eigen motorhome
Rendabel maken

Neem dan contact op met

Jacobs Motorhomes
Bemiddeling in huur, verhuur en bouwen.

Hommerterweg 278, Amstenrade. Tel. 04492-2942
DE FRITZ BERGER ACCESSOIRES KATALOGüS 1990

(168 blz. 4000 en 1 artikel) ligt voor U klaar.
U kunt deze GRATIS afhalen bij FRITZ BERGER IMPORT,
Rijksweg 21 Kessel. 04762-1465. 's maandags gesloten.

FRANKIA CARAVANS EN MOTORHOMES.
Duitse topkwaliteit met 30 jaar ervaring, nu beslissen en

nog in 't voorjaar rijden.
SPECIALE BEURSAANBIEDING
FRANKIA 470 TR Motorhome op basis van Mitsubishi

L 300, excl. aflev. kosten ’ 54.950,- (aflev. kosten ’ 950,-).
U kunt deze collectie Frankia Caravans en Motorhomes

zien tijdens de 5e Camping en Caravanbeurs van 23 t/m 25
maart in de Geulhal te Valkenburg. Maar natuurlijk ook bij

Fritz Berger Import
Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762 -1465.

Industrieweg Ba, NIEUWEGEIN. Tel. 03402 - 6 13 14.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

Caravan DETHLEFFS,
1985, 2/3 pers., kopk., toil.r.,

’ 10.000,-. Tel. 045-720408
CAMPER Hanomag-Hen-
schel F3O, 4-pers., alle op-
ties. Pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-257371.
HOBBY Lux type 495, badr.
voort. 4 a 5 pers. Tel.
04498-54664.

Arcon Campf
Grasbroekerweg l^'i
Heerlen, 045-72256",.

Comfort. 2-pers. carrjy
Voor gedegen kwalijk
service, ECHTER CN
VAN CENTRALE. Pf;
van Lord Münsterlan'H
Sterckeman caravans. J
way vouwwagens. UW °1
voor ondernoud-repav
verhuur-acc, Rijksweg k
4, Echt, 04754-86097
bezoek loont altijd. _A
Te k. gevr. alle m«*
TOURCARAVANS.
045-720200. A
Te koop weg. omst. AL°i'
KREUZER Super GT rr^cess., als nieuw, sl. 2x «l
Incl. verz., vaste J

’ 5.150,-Tel. 04459-Ijy
zie verder pagina 2"



Minister wil nadere informatie over sanering

Opnieuw
drugdode
in Heerlen

zen waar de schat verborgen zou
kunnen liggen, werd gisteren op
die plaatsen geboord. Met name
een muur van de ridderzaal ge-
noot de belangstelling. Onder
het toeziende oogvan de beruch-
te Blauwe Dame, die in 1979 aan
directeur Roos en de schrijver
Bertus Aafjes zou zijn versche-

nen, boorde een lid van de tech-
nische dienst een tweetal gaten.
Zonder resultaat. Er zat wel een
holte in de muur, maar of daarnu
de schat in lag kon door gebrek
aan technische hulpmiddelen
niet vast gesteld worden. Daar-
om werd de hele transactie on-
middellijk stopgezet met de
woorden „het blijft een raadsel".
Voor het het radioprogramma
van Veronica bleven er echter
geen vragen over.

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - Directeur Kees
Roos van kasteel Hoensbroek
had gisteren een team van Vero-
nica's radioprogramma 'Het
zwarte gat' op bezoek. Aanlei-
ding hiervoor was een onlangs
gepubliceerd artikel waarin ge-
wag werd gemaakt van een ver-
borgen schat in kasteel Hoens-
broek. Rond 1830 zou die ont-
dekt zijn door spelendekinderen

Ook niet toen hetkasteel zon 100
jaar later werd gerestaureerd.
Omdat een wichelroedeloper en-
kele holle ruimten had aangewe-

dieuit vrees voor strafhun mond
dichthielden De schat, be-
staande uit zilveren schalen en
porseleinwerk, is nooit boven
water gekomen!

Van onze verslaggever
KERKRADE - Minister Hans Al-
ders van VROM wil nadere toelich-
ting van GS van Limburg over het
door de provincie gepresenteerde
saneringsvoorstel voor het met
PAK's vervuilde Lauraterrein in
Eygelshoven.
Alders had eigenlijk al half maart
zijn definitieve besluit kenbaar

moeten maken, maar hij geeft nu
aan dat zijn ambtenaren voor deze
complexe materie nog enige tijd no-
dig hebben.
Dit schrijft de minister in een brief
aan de bewonersvereniging van het
Lauraterrein, in een reactie op een
aantal aan hem gestuurde brieven.
Het college van GS adviseerde de
minister medio januariom het Lau-
raterrein voor een bedrag van 30
miljoen gulden te saneren, door af-
graving van een meter en op sommi-
ge plaatsen zelfs van twee meter.
Blijkbaar vindt de minister de ge-
voerde argumentatie onvoldoende.

’Onderzoek van
mijnterreinen

zaak provincie’
Van onze verslaggever

HEERLEN - Minister Alders
van VROM is niet van plan om
zijn ministerie actief te betrek-
ken bij de mogelijke aanpak
van de mijnterreinen in de
Oostelijke Mijnstreek. Hij vindt
dat de provincie op een adequa-
te manier bezig is de bodemver-
ontreiniging in kaart te bren-
gen.

De minister schrijft aan de Vas-
te Kamercommissie Milieube-
heer dat VROM ook niet van
plan is om zitting te nemen in
een landelijke stuurgroep die
een integraal milieu-actieplan
zou moeten opstellen. „Ik ben
net als de milieubeweging
voorstander van een integrale
aanpak, maar de uitvoering van
de bodemsanering is bij de pro-
vincie gelegd, en ik meen dat,
zeker in dit stadium, geen di-
recte betrokkenheid van het
Rijk op zijn plaats is."

Overleg
Maar over de aard van de nadere in-
formatie die de ministervan GS wil,
laat hij zich niet uit. Wel wordt ge-
steld dat de eerste fase van de be-
oordeling is afgerond, en dat daarin
alle door de bewoners genoemde
kritiekpunten aandacht hebben ge-
kregen. Alders sluit ook niet uit dat
er nader overleg nodig is tussen het
ministerieen deprovincie Limburg.
Overigens is de minister het niet
eens met de kritiek van de bewo-
ners op het functioneren van de Re-
gionale Inspectie van de Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne en de
provincie. „De provincie Limburg
pakt de bodemsanering de laatste
jaren voortvarend aan en de regio-
nale inspectie vervult hierbij een
zeer stimulerende en serieuze rol",
vindt de minister. De gisteren overleden verslaafde

was in de Heerlense wijk Eikender-
veld geen onbekende. „De afgelo-
pen drie weken sliep hij regelmatig
in een leegstand pand aan de Eikery
derweg. De man zwierf dikwijls
door de wijk en lag meestal op ee__
gazon of in struiken", zeggen bewo-
ners.

CDA levert opnieuw twee wethouders
Inbreker bekent
serie inbraken ’Gulpers’ nieuwkomer

in college Landgraaf
Skiwerkplaats
Na de sloop van de garage aan de
Looierstraat, een ontmoetings-
plaats van druggebruikers, heeft
een groot aantal verslaafden een
nieuwe slaapplaats moeten zoeken.
Een groepje vond die in de voorma-
lige skiwerkplaats in het Eikender-
veld. „Die verhuizing heeft ons heel
wat ellendebezorgd", aldus een van
de vele verontruste buurtbewoners.
„De laatste weken doen we geen oog
meer dicht. Het lijken wel Indianen
als ze 's nachts tegen vier uur elkaar
achterna zitten. De leefbaarheid en
de veiligheid vlakbij het Heerlense
NS-station hollen hard achteruit."

Van onze verslaggever

LANDGRAAF De
grootste politieke partij
in Landgraaf, het CDA,
zal straks twee wethou-
ders leveren voor het
nieuwe college van bur-
gemeester en wethou-
ders. De fracties Gulpers
en de PvdA zullen met
één wethouder deelne-
men aan het college. De
partijen zijn dat woens-
dagavond overeen geko-
men.

Dichtgespijkerd
Op initiatief van de buurtbewoners
aan de Parallelweg en de Eikender-
weg werd de leegstaande skiwerk-
plaats enkele dagen geleden dicht-
gespijkerd. Tien centimeter lange
spijkers en zware deuren werden
gebruikt om de toegang tot het ge-
bouwtje te blokkeren. Alleen in het
portaal is nog één slaapplekje over-
eind gebleven. Een oude blauwe
matras, een leeg colablikje,een paar
broodkorsten en wat glasscherven
herinnerden gistermorgen aan de
laatste nacht van een drugverslaaf-
de.

CDA en PvdA
sluiten

herenakkoord

De portefeuilles worden wel anders
verdeeld dan in de vorige periode.
Burgemeester Hans Coenders zoals
verwacht heeft de post 'financiën'
ter beschikking gesteld. Vast staat
verder dat Wiel Heinrichs en Thei
Gybels als wethouder zullen aan-
blijven. Thei Middeldorp (CDA)
twijfelt nog en de fractie Gulpers
besluit maandag wie wethouder
wordt.

Dankbaar
mB,e,-:!eu9dafdelina van fco-'mfctyfce fanfare Aloysiana in
zat^ 9 9eeft aanstaande
sohV .? in scholengemeen-
/-'iap Brandenberg een dank-aarheidsconcert voor dewa-atselijke bevolking. Diednta5te het namelijk mogelijkat de jeugdfanfare een aantal," goed als nieuwe althoornsaanschaffen. De muzikan-en trokken de laatste maandenaoor wijken en de burgers ga-?en gul Het concert uit dank-aarheid begint om 19 uur enac entree is uiteraard gratis.

" De wijk Eikenderveld en de Oranje Nassau I in 1969. Op het braakliggende terrein
rechts beneden zijn inmiddels groteflatgebouwen verrezen.

In ieder geval blijven de portefeuil-
les van de beide CDA-wethouders
intact. Volkshuisvesting, Ruimtelij-
ke Ordening, Milieu, Sport, Open-
bare Werken en Verkeer blijven dus
in christen-democratische handen.

Onveranderd
KERKRADE - Het CDA en de
PvdA in Kerkrade zullen de komen-
de vier jaar opnieuw regeren. De
twee partijen sloten gisteravond een
'herenakkoord' dat de fracties van
negen CDA-ers en acht PvdA-ers
weer aan eenruime meerderheid (17
van de 31 zetels) zal helpen. Namen
van wethouders zijn gisteravond
niet genoemd, maar vrijwel zeker
worden de lijsttrekkers Coumans
(PvdA) en Smeijsters (CDA) geko-
zen. Wel werd officieel bekendge-
maakt dat de partijen elk twee wet-
houderszetels zullen bemannen en
dat een nieuwe portefeuilleverde-
ling in de maak is.De PvdA neemt onder andere Fi-

nanciën, Onderwijs en een deel van
Burgerzaken voor haar rekening.

De fractie Gulpers krijgt Personeel
en Organisatie, Informatica en een
deel van Welzijn waaronder Sociale
Zaken en Arbeid. Dit pakket hoorde
de laatste jaren tot de taken van Jan
Bonten.

De partijen BBK (zeven zetels), BB
(vijf zetels) en GroenLinks (twee ze-
tels) die op uitnodiging van het
CDA de coalitiebesprekingen twee-
maal bijwoonden zijn alsnogverwe-
zen naar de oppositiebanken.’Heerlen in

vogelvlucht’

Tentoonstelling en film uit 1952

Het CDA claimt de portefeuilles Fi-
nanciën, Economische Zaken,
Werkgelegenheid, Sociale Zaken;
Personeelsbeleid, Automatisering
en Woningtoewijzing. Het PvdA
krijgt toegewezen Volkshuisves-
ting, Milieu , Ruimtelijke Ordening
en een nieuwe portefeuille Groot
Welzijn.

Overigens is ook de eenmansfractie
Beckers bij de coalitiebesprekingen
betrokken. De partijen gaan vanaf
vandaag in de slag om een concept-
bestuursovereenkomst op te stel-
len. Fracties die op grond daarvan
de coalitie willen steunen kunnen
nog, zij het beperkt, invloed uitoefe-
nen op het definitieve programma.
Het concept zal vóór 1 mei verschij-
nen.

meester Piet van Zeil
opent vandaag om vijf
uurin het Thermenmu-
seum de tentoonstelling
'Heerlen in vogel-
vlucht. De expositie
geeft door middel van
luchtfoto's uit de jaren
1950 tot 1990 een beeld
van de ontwikkeling
van Heerlen van mijn-
stad tot kantorenstad.

Van onze
verslaggever

HEERLEN - Burge-

Arrestant maakt
amok bij politie

HEERLEN - Omdat de schade al
vergoed was, kreeg een man uit
Voerendaal gisteren geen boete van
politierechter mr. Hermesdorff. Aan
de rijkspolitie van Voerendaal be-
taalde hij 600 gulden voor de vernie-
lingen die hij in augustus j.l. in het
postbureau in een dronken bui had
aangericht. De man was gearres-
teerd omdat hij met zijn vuist op een
auto sloeg. Op het politiebureau
koelde hij zijn woede op het meubi-
lair. Hij verboog de poten van een
stoel waarmee ook nog een ruit en
een deur bewerkt werden. De Voe-
rendaler verontschuldigde zijn ge-
drag met de opmerking dat hij een
beetje overspannen was geweest.

’Handgranaat’
was aansteker

Aanleidingvoor het voorval was het
voortdurende lawaai dat zijn burenaleen halfjaar 'dag en nacht' produ-
ceerden. De verdachte slikte zelfs al
slaappillen om, ondanks de herrie
van de geluidsinstallatieen een bas-
gitaar, enige nachtrust te krijgen.
Ook zijn halletje werd bij herhaling
bevuild met braaksel en urine. In-
middels zo bleek zijn de lastige bu-
ren verhuisd.

HEERLEN - Politierechter mrHer-
mesdorff heeft gisteren in Heerleneen man uit Hoensbroek veroor-deeld tot twee maanden voorwaar-delijke gevangenisstraf wegens be-dreiging. Officier van Justitie mr.Ummels had een halfjaar voorwaar-delijk geëist. De Hoensbroekenaarstond terecht omdat hij zijn burenbedreigd had met een namaak-nandgranaat, een mes en een stoel
eS SP?°* een busje traangas leeg.
„z,ai ik hem eens laten vallen?", hadde man geroepen terwijl hij met eenhandgranaat zwaaide waar geenborgpen meer in zat. De buren ver-moedden niet dat de Hoensbroeke-naar infeite met een aansteker in devorm van een scherfgranaat dreig-de. „Die heb ik altijd op de kaststaan met een bloemetje erin" zeihij om aan te tonen dat het werke-
lijk een heel onschuldig voorwerp
was.

Van onze verslaggeefster

Tevens vindt de pre-
mière plaats van de ge-
lijknamigekleurenfilm,
geproduceerd door
Herman Haenen, op ba-
sis van filmbeelden uit
1952. De beelden zijn
geschoten door een po-
litie-fotograaf die met
een vliegtuig een rond-
vucht maakte.

Deze opnamen worden
pas in 1988 overgedra-

gen aan de gemeente,
nadat politiecommissa-
ris Berends zich, bij de
première van de film
'Heerlen in beeld' in dat
jaar, herinnerde dat hij
ergens nog lange stuk-
ken film had zien lig-
gen.

Van de oorspronkelijke
50 minuten durende
film is een compilatie
gemaakte, die op halve

Naast oude foto's wordt
aan de hand vanrecente
opnamen ter vergelij-
king steeds getoond
hoe de toestand mo-
menteel is. Dit geeft een
perfect beeld van veer-
tig jaar slopen en
nieuwbouw.

De zittende wethouders Schroeder
en mevrouw Strater komen - zoals
bekend - niet meer terug in het col-
lege.

Wiel Heinrichs liet gisteren weten
dat het definitieve programma mo-
gelijk nog even op zich zal laten
wachten, ook al omdat dewerkdruk
ten gemeentehuize door de reorga-
nisatie nog erg hoog is.

Werkdruk

17.00 uur.

snelheid wordt ge-
draaid en dan nog 36
minuten duurt. Binnen-
kort kan de film ook ge-
kocht worden bij het
Thermenmuseum voor
’39,50.
Vanwege het contrast
maakte directeur Jamar
van het Thermenmu-
seum begin deze week
met een helikopter
nieuwe beelden. Een
compilatievan 15 minu-
ten daaruit wordt ook
vertoond tijdens 'Heer-
len in vogelvlucht.
De tentoonstelling
duurt van 7 april tot en
met 10 juni. Openings-
tijden: dinsdag tot en
met vrijdag van 10.00
tot 17.00 uur en op za-
terdag, zondag en fest-
dagen van 14.00 tot

Zomerkamp
" Stichting Jeugdkompas or-ganiseert dit jaarvoor het eersten zomervakantie-k amp voorac Nederlandse jeugd van 8 tot
In 3har m Alberik te Schinveld.het het Schinveldse groen°rdt een activiteitenprogram-.a naar Canadees voorbeeldtil°l pcn' Voor meer Worma-ejcan men bellen met de heer'Orster: ® 045-23 0406.

plat du jour
DUVEL (l)Duvel, in sommi-ïe Limburgse dialecten ook du-

is in het ABN bekend als
is h ei' safetikkern> ikker enz. Duvele
toe u meervoud, maar ook het
dv , 00rd voor schelden. Op-
kef lS °PhoePelen.Duvelke is
be« Verkleinwoord en tevens de
brn 1?1719 voor een klein> M-andend potkacheltje op drie
nan Verder wordt met die
je rj^een poppetje uit een doos-dp„e eld en ook een klein on-j*uOend kind.
£>>el kent vele samenstellin-

gen ?aarvan er een aantal vol-
foor " duvelssjterk de naam
üyL?f?ar Qeribd manchester,
kun^ auw en dwelsbender
den k

ats scheldwoorden wor-
kinri ACh°Uwd' evenals duvels-
de-nri lSs dmvels betekent woe-blikL , Uen duvel (ABN heteleprf,m)' ook bekend als appe-
anV.»! lS een gerecht van aard-beirf!, en appels- Vanwege deze°okl }narediënten zegt menKwel nge enbaove ofhoeëgeneg (appeis aan de boom enaardappels in de grond).

Speerpunten van beleid worden de
komende vier jaar: Milieu, Volks-
huisvesting, Huisvesting ambtelij-
ke diensten, Criminaliteitsbestrij-
ding en Welzijn.

De coalitie van CDA, Gulpers,
PvdA en Beckers kan in de gemeen-
teraad rekenen op een ruime meer-
derheid: 16 van de 27 zetels.

LANDGRAAF

" Het stoffelijk overschotvan de drugverslaafde wordt afgevoerd. Foto: marcel van hoorn

Van onze verslaggever
HEERLEN - Onder een aantal
struiken en dennebomen langs de
Parallelweg in Heerlen werd gister-
morgen om kwart voor elf het stof-
felijk overschot gevonden van een
28-jarige Nederlandse man, die al
enkele jaren rondzwierf in Ooste-
lijk-Zuid Limburg. De politie gaat
er van uit dat de man is overleden
aan een overdosis verdovende mid-
delen. Hij stond bekend als gebrui-
ker.

Het is de derde drugdode dit jaar in
Heerlen. Op 22 februari werd op een
parkeerterrein aan de Schaapskooi
het lijk gevonden van een drugver-
slaafde en op 2 maart trof de huis-
meester van een flat aan de Muzen-
laan een drugdode aan in het trap-
penhuis.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De 23-jarige aan he-
roïne verslaafde J. Q. uit Brunssum
heeft gisteren bekend binnen een
tijdsbestek van één week dertien in-
braken te hebben gepleegd in
Brunssum. De man had het vooral
gemunt op geld, sieraden en ge-
luidsapparatuur.

Verkocht
K£T df de La"d^«a/S eZek-L aSsöer9 te k°°P was-
modo na, de recewte gemeente-

rees bij onset vermoeden dat de naam
de kiezers in desj* P}°erd 'Ses/ooid' ten gun-

vran driekernen- Blijft de
Var, o ï le de nieTOe eigenaar
bl, is? Natuurtijk
ti .tLa^de fcans da* de drie par-5TeVCDA ' PvdA " GulpPersJ
«nl aoende zijn een coaiitie tetip^Tl-. onderi^9 de drie fcer-*n nebben verdeeld. Misschien<« Jan Gu_pers dan toeft bur-iff" uaw Schaesbergji„r(i' Maar wat betaal jei Senhjfc voor een dorpskerni; aezer dagen?

Snotapen
ü_ 7?n.(.' Ie_apenzijn sn°tapentoch het leukst. Stelling uit hetProefschrift van AnnemieKemps (39). Deze uit Heerlen af-komstige onderzoekster promo-veerde aan de universiteit inNijmegen op een proefschrift
°ver het gedrag van moedera-Pen.

De politie schat dat hij voor enkele
tienduizenden guldens in de laatste
dagen bij elkaar heeft gestolen. Van
het geld en de verdwenen spullen
werd amper nog iets teruggevon-
den. De verdachte heeft verklaard
de inbraken te hebben gepleegd om
in zijn behoefte aan verdovende
middelen te kunnen voorzien.

Op zoek naar de schat...Alders stelt besluit
over Lauraterrein uit
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t
Bedroefd om haar heengaan, dankbaar voor haar
werkzaam en voorbeeldig leven, geven wij kennis
dat heden plotseling van ons is heengegaan, voor-
zien van het h. oliesel

Maria Josephina
Habets-Bosch

weduwe van

Jules Joseph Habets
op de leeftijd van 90 jaar.

In dankbare herinnering:
Oirsbeek: J. Lemmens-Habets

Breda: J. Habets
Soest: L. Elissen-Habets

M. Elissen
haar klein- en
achterkleinkinderen
neven en nichten

Oirsbeek, 5 april 1990
Stegelenhof 1
Corr.adres: F. Bos
Parallelstraat 86, 6436 BS Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 9 april om 11.00 uur in de St. Lambertus-
kerk te Oirsbeek, gevolgd door debegrafenis op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Zaterdag as. om 19.00 uur, tijdens de avondmis in
voornoemdekerk, bidden wij medevoor haar ziele-
rust.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van onze

tante Fiena
Kinderen Stevelmans:
Jo en Marina
Jo en Mia, Nicole en John, Maurice
Jo en Bertien, Marjon, Mark

Enige en algemene kennisgeving

t
In volle overgave aan Gods H. Wil overleed heden
mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en
grootvader

mr. Louis J.M. Corten
echtgenoot van

jkvr. Aloysia T.A.I.M.
van Nispen tot Pannerden

geboren 3 maart 1922 te Heerlen
overleden 4 april 1990 te Heer-Maastricht

oud-burgemeester van Grevenbicht-Obbicht en
Papenhoven - Heer - Meerssen

Verzetsherdenkingskruis
gouden legpenning Nederlandse Rode Kruis

zilveren medaille van verdienste
Nederlandse Rode Kruis

Croix du Combattant de I'Europe
zilveren erkentelijkheidsmedaille

Belgische U.V.G.L. en andere
Heer-

Maastricht: A. Corten-van Nispen tot Pannerden
Utrecht: Paul Corten
Utrecht: Isla Corten

Gerard Verouden
Breda: Hubert Corten

Monique Corten-van der Sande
Gijs

Nieuwegein: Germaine Bouvy-Corten
Reinier Bouvy
Allard
Hiddo

6226 CW Heer-Maastricht, Vredeslaan 12
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 10 april 1990 om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius > _n Padua aan de Weth.
van Caldenborghlaan te Heer-Maastricht. Aanslui-
tend zal de overledene worden begraven op de al-
gemene begraafplaats te Heer-Maastricht.
Gelegenheid tot condoleren in dekerk vanaf 10.15
uur.
Avondmis op maandag 9 april 1990 om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gene bezoek - geen toespraken.

Bedroefd berichten wij het overlijden op woensdag
4 april 1990 van onze broer, schoonbroer, oom en
oud-oom

mr. Louis J.M. Corten
echtgenoot van

jkvr. Aloysia T.A.I.M.
van Nispen tot Pannerden

Doorwerth: Alfred Corten
E. Corten-Hermans

Heerlen: Paul Corten
A.M. Corten-de van der Schueren

Heerlen: Albert Corten
T. Corten-Odé
Neven en nichten

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van de weledelgestrenge heer

mr. L.J.M. Corten
burgemeester van de voormalige gemeente

Meerssen van 1970 tot 1982
Hij zal in onze herinnering blijven als een vriende-
lijk en bewogen man met een grote inzetvoor de in-
woners van Meerssen.
Mogen zijn echtgenote en kinderen troost en sterk-
te ondervinden om dit verlies te aanvaarden.

Het gemeentebestuur van Meerssen
De burgemeester, drs. C.J.J.S. Majoor
De secretaris, L.J.G. Cortenraad

tMathieu Cober, 81 jaar, weduwnaar van Mathil-
de Ramaekers, Sleestraat 1, 6017 CA Thom. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden za-
terdag 7 april om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Michael te Thom.

tAnna Oomen, 79 jaar, weduwe van Willem Hou-
ben, cor.adres: familie Houben, v. Loonstraat 13,

6081 BN Haelen. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehoudenzaterdag 7 april om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Aldegundis te Bugge-
num.

t Jacqueline Bingen, 72 jaar, Hendrik Luyten-
straat 20, 6041 KT Roermond. De uitvaartdienst

en begrafenis hebben in besloten kring plaatsge-
vonden.

t
Je hebt nu rust gewonde?*,
al is vol droeflieid ons hart.
Je lijden moeten zien.
niet afdoende kunnen helpen,
dat was onze smart.

In dankbareherinnering aan wat zij voor ons en ve-
len betekende, hebben wij toch nog onverwacht af-
scheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze
lieve mam, zus, schoonzus, tante en nicht

Mieke
Huynen-Oosting

echtgenote van

Theo Huynen
Zij overleed op de leeftijd van 52 jaar.

Gulpen: Th.H. Huynen
Partij-Wittem: Christa en John

Keulen-Huynen
Gulpen: Marjon en Marcel

Wouters-Huynen
Familie Oosting
Familie Huynen

4 april 1990
Burggraverweg 3, 6271 AW Gulpen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
maandag 9 april 1990 om 10.30 uur in de dekenale
kerk St. Petrus te Gulpen, waarna aansluitend be-
grafenis op de algemene begraafplaats aldaar.
Mam zal bijzonder herdacht worden in de h. mis op
zondag 8 april a.s. om 11.30 uur.
De dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium Sjalom, Hilleshagerweg 11 Mechelen-Wit-
tem.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks
van 17.00-18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Heden overleed, tot onze diepe droeflieid, voorzien
van het h. sacrament der zieken op de leeftijd van
80 jaar, onze goede en zorgzame moeder, schoon-,
groot- en overgrootmoeder, zuster, behuwdzuster,
tante en nicht

Elisabeth Schroiff
weduwe van

Mathias Ummelen
Wij bevelen haar ziel in uwe gebeden aan.

De bedroefde familie:
Ria Hodiamont-Ummelen
Sjef Hodiamont
Frans - Wil - Astrid
Hub Ummelen
Kethy Ummelen-Beese
Monique - Wim
Familie Schroiff
Familie Ummelen

Kerkrade, 4 april 1990, Vroenhof 97
Corr.adres:
O.L. Vrouwestraat 115, 6461 BP Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
maandag 9 april as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozef en Norbertus (O.L. Vrouwe-
straat), waarna begrafenis op het r.k. kerkhof Kerk-
rade C.
Voor vervoer is gezorgd. Bijeenkomst in voor-
noemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Zaterdag tijdens de avondmis van 18.30 uur wordt
moeder bijzonder herdacht in de kapel van Vroen-
hof.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium, ge-
legen op het terrein van de Lückerheide, St. Pieter-
straat 145 te Kerkrade-Chèvremont. Bezoekuren
van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

t
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door
onze liefde ben jemoedig
en dappervan ons heengegaan.

Na een leven vol liefde en eenvoud, hebben wij met
respect en diepe bewondering voor hem, afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader en opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Lambèr Aelmans
echtgenoot van

Trees Hoeveier
Hij overleed op de leeftijd van 61 jaar, voorzienvan
de h. sacramenten.

Elsloo: T. Aelmans-Hoeveler
Londen: Jan Aelmans
Urmond: Wil en Jacqueline

Aelmans-Kouters
Kim

Genhout: Carin Aelmans
John Swelsen
Familie Aelmans
Familie Hoeveier

6181 CN Elsloo, 4 april 1990
Dr. Poelsstraat 31
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op maandag 9 april om 10.30
uur in de Mariakerk te Elsloo.
Er is geen condoleren.
Zaterdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks
van 17.00 tot 17.30 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedankenvoor het medeleven en de belangstelling
ondervonden na het overlijden van onze lieve en
overgetelijke vader, schoonvader en opa

Severinus Hanssen
willen wij u allen langs deze weg hartelijk danken
voor de troostrijke woorden, brieven, bloemen en
h. missen, alsmede voor uw aanwezigheid bij de be-
geleiding naar zijn laatste rustplaats.

Kinderen en kleinkinderen
Grevenbicht, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 8 april a.s. om 9.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Catharina te Grevenbicht.

Geef de Heiland 't roer in handen
van Uw aardse levensschip
Hij zal veilig U doen landen
Hij kent elke rots en klip
Zij Uw scheepje groot of klein
Laat de Heiland stuurman zijn.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg, waarmee zij ons gedu-
rende haar leven steeds heeft omringd, delenwij mede dat heden van ons
is heengegaan, op de leeftijd van 90 jaar, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, oma, overgrootmoeder, zuster, tante en nicht

Harmina Grietina Olijve
weduwe van

Heinrich Snippe
Brunssum: T.J. Snippe-Merkens
Brunssum: J.Keidel-Snippe
Brunssum: G. Snippe-Smeets

Heerlen: J. Jagt-Snippe
Roermond: H. Snippe-Schaepkens

Jabeek: G. Snippe-Peters
Neer: H. Dekker-Snippe

Brunssum: H. Hendriks-Snippe
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Olijve
Familie Snippe

Brunssum, 4 april 1990
Corr.adres: Handelstraat 59, 6443 CS
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 9 april 1990 om 13.30 uur
in de Bethelkerk te Brunssum, waarna de begrafenis aansluitend plaats-
vindt op de algemene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat te Bruns-
sum.
Daar wij overtuigdzijn van uw medeleven, is er geen condoleren. Wel is er
gelegenheid tot schriftelijke condoleance in dekerk vanaf 13.00uur.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het St.-Gregoriusziekenhuis
te Brunssum; gelegenheidtot afscheid nemen dagelijks van 17.30tot 18.30
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

Tot ons verdriet en onze verbijstering is onverhoeds een einde gekomen
aan het rijke en creatieve leven van onze vriend en collega

Nico Scheepmaker
columnist

De herinnering aan zijn scherpe geest en pen blijft in zijn geschriften en
onder ons voortleven.

Namens de Gemeenschappelijke Persdienst
drs. C.G.G. Spaan, voorzitter
Paul Hollaar, directeur/hoofdredacteur

Den Haag, 5 april 1990

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor de vele blijken van deelneming ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van onze goedemoeder, schoonmoeder
en oma

Maria in 't Zand-Sanders
Kinderen en kleinkinderen

Sittard, april 1990
De zeswekendienst zal gehouden worden op Palmzondag 8 april om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Bemadette te Sittard, Baandert.

I t
Op woensdag 4 april 1990 stierf erg onverwacht

Bauk de Jon£
in zijn 69e levensjaar.

Mariet de Jong-Verbunt
Arme Marie en Han
Loes, Marcel en Margrietje

Voerendaal
5 april 1990
Horionstraat 14
6367 CZ
De uitvaartdienstvindt plaats op dinsdag 10april as. om 14.00 uur in de H.
Laurentiuskerk te Voerendaal, waarna de crematie om 15.30 uur plaats-
vindt in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheidtot schriftelijk condoleren in voornoemde kerk vanaf
13.30 uur.
Bauk is opgebaard in de rouwkamer van het mortuarium te Voerendaal.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 18.00tot 19.00 uur.
Mocht u geen kennisgeving ontvangen hebben, dan vragen wij u deze an-
nonce als zodanig te beschouwen.

4- Arend Jan Sellis, oud 59 jaar, echtgenoot van Tinie Ramakers.
0217 CR Maastricht, Clavecymbelstraat 59A. De uitvaartdienst is
heden, vrijdag 6 april om 11.30 uur in de St.-Christoffelkerk te Ca-
berg-Maastricht. Er is geen condoleren.

4- Frits Dreesens, oud 74 jaar, echtgenoot van Annie ter Beek. I
0221 TP Maastricht, Kolpingstraat 5. De uitvaartdienst zal plaats-
hebben op zaterdag 7 april om 14.00 uur in de kerk van Joannes-
Bosco te Akerpoort-Maastricht. Er is geen condoleren.

Op zondag 8 april is het een jaargeleden dat ik afscheid moest ne-
men van hem die altijd vol liefde en goedheidvoor mij was, mijn "onvergetelijke man

André Denis
Wij gedenken hem tijdens de eerste plechtige jaardienst op zon-
dag 8 april om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus
te Mheer.

Mevrouw Denis-Frints
en familie1

Het lijkt ons toe als de dag van gisteren, maar toch is het al weer
een jaar geleden, dat wij afscheid moesten nemen van onze dier-
bare en onvergetelijke echtgenoot, vader en opa

Harie Gremers
De plechtige eerste jaardienst te zijner nagedachtenis zal plaats-
vinden op zondag 8 april a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van
de H. Pancratius te Munstergeleen.

Mevr. M. Cremers-Hermans
Kinderen en kleinkinderen

t
Heden overleed in alle rust en vrede onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma.
Bedankt voor alle fijne en mooie herinneringen.

Maria Steinbusch
weduwe van

August Martinus Hubertus
Vonken

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, Huize Tobias
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 om 11.00
uur, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen om 12.30 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De avondwake zal gehouden worden heden vrij-
dagavond om 18.00 uur in de kapel van Huize To-
bias, 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 *Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons omringd heeft, delen wij u mede
dat geheel onverwachtvan ons is heengegaan, mijn
lieve man, vader, onze zoon, schoonzoon, zwager
en neef

Sjef Hoogakker
echtgenoot van

Dieny van Kann
Hij overleed op 46-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Hoensbroek: Dieny Hoogakker-vanKann
Pascal
Familie Hoogakker
Familie Van Kann
Familie Asma

6431 TE Hoensbroek, 4 april 1990
Demstraat 68
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 7 april as. om 13.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozef te Hoensbroek, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenlheid is totschriftelijk condoleren.
Avondwake heden, vrijdag 6 april om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

De zeswekendienst voor

Netty
Maarsseveen-Thij ssen

wordt gehouden zaterdag 7 april a.s. om 19.00 uur
in deparochiekerk te Mariaveld-Susteren.

Dankbetuiging
De grote belangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen bij het heengaan van onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Theresia
Herens-Stassen

hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en de wetenschap dat zij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 8 aprü a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van St.-Cornelius te Heerlerheide.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder te bedanken
voor het medeleven ondervonden bij het overlijden
en de begrafenis van onze moeder, schoonmoeder
en oma

Maria
Hacken-v/d Bergh

betuigen wij onze hartelijke dank.
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 8 april om 10.00 uur in de kerk van St. Johan-
nes de Doper te Nieuwstadt.

Dankbetuiging
Voor uw blijk van medeleven en belangstelling be-
toond na het overlijden van mijn man, onze vader,
schoonvader en grootvader

Willem Hamers
betuigen wij u onze welgemeende dank.

L. Hamers-Gilissen
kinderen en kleinkinderen

Hulsberg, april 1990
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 7
april om 19.00uur in de Clemenskerk te Hulsberg.

De eerste jaardienstvoor mijn onvergetelijke man,
onze lieve vader en opa

Jozef Kuckelkorn
wordt gehouden op 8 april om 10.30 uur in de kerk
van de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ter-
winselen.

Mevr. Kuckelkorn-Eussen
1 kinderen, klein- en

achterkleinkinderen

810markt

Milieubescherming kan ook
beginnen bij wat je eet.,

Laanderstraat 51, Heerlen, tel. 045-719143 (naast Eurotegel)

De eerste jaardienst van mijn lieve echtgenoo'l
onze dierbare vader, schoonvader en opa

Paul Brauers
vindt plaats op zaterdag 7 april om 19.00 uur in $
Eligiuskerk te Schinveld.

Echtgenote, kinderen
en kleinkinderen

Brunssum, april 1990

De plechtige eerste jaardienst voor mijn
onvergetelijke man, onze vader, opa e* 1

overgrootvader

Bert Ehlen
zal worden gehouden op Palmzondag °april a.s. in de parochiekerk van 0-1"
Vrouw Geboorte te Broeksittard otf 1

10.00 uur.
Mevrouw Ehlen-Philippd 1
en kinderen

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling ondervof'
den bij het overlijdenen de begrafenis van mijn op'

vergetelijke man, vader en opa

Piet Peters
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Uit aller naam:
M. Peters-Gunnewegh
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, april 1990
Navolaan 90
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoude"
op zondag 8 april a.s. om 10.00 uur in de parochie'
kerk Christus Koning te Nieuw Einde-Heerlen.
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Wie deze aannemer is en hoeveel zwartwer-
kers van steunfraudeverdacht worden, wilde
een woordvoerder van de politie in Bruns-
sum niet zeggen. „Alles wat we op dit mo-
ment kwijt kunnen, is dat de 22-jarige juf-
frouw, die eergisteren werd gearresteerd,
weer vrij is. Er zijn momenteel geen verdach-
ten in arrest. De onderzoekende instanties
speuren momenteel in de administraties naar
bewijzen. Dat onderzoek kan nog enkele we-
ken duren. De gegevens die daardoor aan het
licht komen, kunnen uiteraard leiden tot
nieuwe aanhoudingen."

Van onze verslaggever
Op de vraag of eenkopstuk uit de Brunssum-
se politiek bij de fraudezaak betrokken is, gaf
de woordvoerder geen antwoord.

de gemeenschapvoor ruim een miljoen heb-
ben benadeeld door het niet afdragen van so-
ciale premies en loonbelasting.

Daarbij werden administraties van twee be-drijven in beslag genomen, waarvoor eenaannemer uit Brunssum verantwoordelijk is.
Deze aannemer wordt ervan verdacht de af-gelopen jaren voornamelijk bouwwerken tenebben uitgevoerd, waarbij hij gebruik
maakte van zwartwerkers. De aannemer zou

nog eens 2,8 miljoen gulden per jaar
vergen. De provincie is van plan 2,4
miljoen jaarlijks daarvoor uit te
trekken en de rest (vier ton) moet uit
de entreegelden komen.

en de voedings- en genotmiddelen
industrie aan bod komen. Daar-
naast krijgt het museum wisselende
tentoonstellingen van allerhande
onderwerpen.

„Het wordt een belangwekkend
museum, een teken van respect
voor het verleden, maar ook een
symbool voor het herwonnen ver-
trouwen in de toekomst. JuistKerk-
rade is een plaats waar die symbo-
liek tot zijnrecht komt. De mensen
in de streek verdienen dat er zoiets
komt, maar tegelijkertijd wordt ook
het toerisme gediend," sprak Koc-
kelkorn gistermiddag tijdens de
presentatie van de plannen.

Enquête onderpolitieagenten in groep Born/Susteren
MAASTRICHT - Er komt dit jaar
nog een sponsoractie voor het
nieuw te bouwen industrieel en ar-
cheologisch museum in Kerkrade.
Met die actie hoopt de provincie
twee miljoen gulden binnen te ha-
len. Het museum, dat vermoedelijk
bij het station Kerkrade-Centrum
wordt gebouwd, gaat in totaal 16,5
miljoen gulden kosten. Deputé Ger
Kockelkorn verwacht dat over een
jaar de eerste spadein de grond kan
en dat over ongeveer drie jaar de
eerste bezoekers er terecht kunnen.

Het nieuwe museum - waarvoor
nog geen naam is bedacht - zal jaar-
lijks tussen de 80.000 en 100.000 be-
zoekers moeten trekken. Daar
wordt in de exploitatie van uit ge-
gaan. Het bedrijf dat een onderzoek
instelde naar de haalbaarheid van
het museum verwacht dat er 100.000
tot 120.000 bezoekers per jaarzullen
komen.Dienstpistolen liggen

thuis voor het grijpen
Er is al langere tijd sprake van een
industrieel archeologisch museum,
waarin het huidige mijnmuseum in
Rolduc-Kerkrade moet opgaan. Be-
halve steenkoolindustrie zal ook
vuursteenwinning en -industrie,
grof- en fïjnkeramische, alsmede
glasindustrie, ijzer- en metaalindus-
trie, papier- en grafische industrie

Actie
„In hetnajaar wordt herdacht dat 25
jaar geleden de mijnsluiting werd
aangekondigd, dat lijkt mij een
mooie gelegenheid voor bijvoor-
beeld de gouverneur en de burge-
meester vanKerkrade om een spon-
soractie voor het museum van start
te laten gaan," aldus deputé Ger
Kockelkorn. Die actie moet dus
twee miljoen opbrengen, daarnaast
komt 10 miljoen van de provincie
(vijf van PNL en vijfvan compensa-
tiegelden quartaire sector), 0,25 mil-
joen EFRO-geld, 3,3 miljoen komt
ten laste van de exploitatie en één
miljoen van de gemeenteKerkrade.
Met de inbreng van de grond zou de
gemeente deze bijdrage al leveren.

Stoomtrein
Het initiatiefvan de stichting ZLSM
om een stoomtrein te laten rijden op
het traject van het voormalig miljoe-
nenlijntje past in het concept van
het museum. De bedoeling is dat de
mensen er met de stoomtrein naar-
toe gebracht kunnen worden vanuit
de gebieden die toch al toeristische
trekpleisters zijn zoals Valkenburg
en Maastricht en omgeving. „GS
vinden dat een uitstekend idee, te-
meer daar het nieuwe museum bij
het station komt te liggen. De men-
sen moeten er straks een dagje-uit
,van maken met een ritje met de
stoomtrein, een bezoek aan het mu-
seum en nog een bezoekje aan bij-
voorbeeld kasteel Hoensbroek of
zoiets," meent de deputé.De exploitatie van het museum

waar 17 man komen te werken zal

CDA Maastricht ’onthutst en teleurgesteld’

John Gijsen treedt
af na bedreigingenVan onze verslaggever

Van onze verslaggever

ben h.,n
genten uit de rijkspolitiegroep Born/Susteren heb-

vallen 1
enstPistolen thuis slordig opgeborgen. In veel ge-

Pen Pphfj1 Ze 'voor het griJPen'>is de houder niet uit het wa-
h +

Zlt er nog een kogel in de'kamer- ziJn de kastenPlst°ol is weggelegd niet afgesloten en weten de
Jis. van de Politiemensen waar het wapen thuis te vinden

De districtswoordvoerder van de
rijkspolitie noemt dat niet zorgwek-
kend: „Er zijn agenten die hun kin-
deren heelzorgvuldig hebben uitge-
legd dat ze een wapen in huis heb-
ben, waar dat ligt en dat ze daar
nóóit met hun vingers aan moeten
komen." De kinderen van acht poli-
tiemensen zouden niet weten waar
hun vader/moeder het wapen heeft
opgeborgen.

groep heeft gehouden. De helft van
hen was bereid antwoord te geven
op de gestelde vragen.

gto3k' uit een enquête dieSdeRCphercheur Rin"s Tubée
der |fi

KP-gr°ep Born/Susteren on-ib collega-agenten van zijn

Consulting BV
in andere
handen

Kluis
In de instructies van de rijkspolitie
Limburg is overigens opgenomen
dat agenten die langere tijd van huis
zijn, hun wapens in principe moe-
ten opbergen in een kluis op hun
groepsb'ureau. „De meeste collega's
houden zich daar wel aan", aldus
Tubée. „Maar er zijn er ook die dat
niet doen en hun wapen gewoon
thuis laten liggen. Daar is geen con-
trole op. Er is niemand die na de va-
kantievan een politieman opmerkt:
'Waar heb je je pistool gelaten tij-
dens je vakantie?' De groepscom-
mandant zou die taak op zich moe-
ten nemen", aldus Tubée.

Een woordvoerder van het districts-
bureau van deRijkspolitie Limburg
zegt de resultaten onmogelijk repre-
sentatiefvoor heel Limburg te kun-
nen noemen om de simpele reden
dat er onvoldoende agenten zijn on-
dervraagd. Tubée merkt daarente-
gen op: „Ik kan me niet voorstellen
dat we hier slordiger zijn dan el-
ders."
Dienstpistolen worden vooral mee-
genomen naar huis door politie-
mensen die werkzaam zijn op de
kleinere politiebureaus waar geen
dag- en nachtbezetting bestaat.
Slechts twee geënquêteerden heb-
ben hun wapen thuis in een afgeslo-
ten lade opgeborgen. De vraag ofde
deur van de kast waarin het pistool
ligt, ook afgesloten is, wordt door
acht deelnemers ontkennend beant-
woord. Slechts bij vijf agenten
blijkt dat wél het geval te zijn.

nWRK E^ " PlanninS- en inge-
«iursbureau Consulting BV ineerlen is overgenomen door Mat-(lVm._-Hall Keynes Engineering BVUVi«K) in Schiedam.

?°nsul.ing BV - 70 werknemers- isgespecialiseerd in electrotechniek,
SIV6-." en re ëeltechniek en indu-inele automatisering. MHK, waar
Ö*

nS .n werken- houdt zich be-zig met algemene fabrieksbouw in«e ohe- en gasindustrie, petroche«ue, de farmaceutische sector, voe-aings- en genotmiddelenindustrie«n staalindustrie. Door de bunde"ng van deknowhow wil het nieu-we bureau zijn dienstenpakket ver-Kroten.

Twaalf agenten laten de houder re-
gelmatig in het wapen (vijf anderen
niet). Tien agenten laten regelmatig
een kogel in de kamer van het wa-
pen terwijl het wapen bewaard
wordt, zeven agenten doen dat

In de instructie is verder opgeno-
men dat de agent zijn wapen in prin-
cipe deponeert in de bewaarplaats
op het bureau, maar indien die ont-
breekt hij het meeneemt naar zijn
woning. Hij moet het dan op een zo-
danige plaats bewaren dat het 'rede-
lijkerwijs niet in handen van onbe-
voegden kan geraken. „Hij behoudt
te allen tijde de verantwoordelijk-
heid", aldus een woordvoerder van
de RP in Herkenbosch.

nooit. En tenslotte: op de stelling
'mijn kinderen weten waar ik mijn
wapen bewaar', zeggen nog altijd
vijfagenten 'ja.

Philatelistendagen
in Weert

(ADVERTENTIE)

SAAIE
BOEL?

Koop dan snel een staatslot en wie weet heeft u binnenkorthetkleurrijkste bestaan dat er is. Uheeftnog 3 dagen voor de verkoop vandeze maand sluit. U vindt de verkoopadressen in de Gouden Gids.Wacht niet, er is immers geen mooier lot dan een staatslot.

GELUK IS NOG 3 DAGEN TE KOOR
Filatelisten kunnen er zaterdag tus-
sen 12.00 uur en 17.00 uur en zondag
tussen 10.00 uur en 17.00 uur te-
recht.

WEERT - De 24ste Limburgse Post-
zegeldagen worden komende zater-
dag en zondag in het cultureel cen-
trum De Oude Munt in Weert ge-
houden ter gelegenheid van het 40-
-jarig bestaan van de afdeling. Er is
een landelijke expositie en ruil-
beurs onder de titel 'Werthaphil '90.
Deze expositie wordt zaterdagmor-
gen om 10.00 uur door de directeur
van de PTT, de heer J. van Veldho-
ven, geopend.

Gijsen in een belangrijke fase als
voorzitter gehad, die in die periode
vaak moeilijke beslissingen heeft
moeten nemen, overigens daarin ge-
steund door bestuur en ledenverga-
dering." Bovens zegt het te betreu-
ren dat er rond de kwestie van een
wethouderskandidaat een klimaat
is ontstaan waarin blijkbaar bepaal-
de individuen gelegenheid zien tot
af te keuren daden over te gaan.

MAASTRICHT - Mr. John Gijsen,
voorzitter van CDA-afdeling Maas-
tricht, heeft met onmiddellijke in-
gang zijn functie ter beschikking
gesteld. Hij deed dat vanwege aan-
houdende bedreigingen aan hem-
zelf en zijn gezinsleden. „Ikzelf zou
er nog wel tegen hebben gekund,
maar ik kan het mijn vrouw en drie
dochtertjes niet langer aandoen," al-
dus Gijsen in een reactie. Bestuur
en fractie van CDA Maastricht heb-
ben 'onthutst en met grote teleur-
stelling' van het aftreden van John
Gijsen kennis genomen.

Volgens de groepsrechercheur is er
een redelijk simpele oplossing te
vinden voor het thuis veilig opber-
gen van het wapen: „Koop een be-
hoorlijke geldkist met cilinderslot,
boor twee gaten in de bodem en ver-
anker daarna de geldkist op een niet
zichtbare plaats in de muurkast."

" Groepsrechercheur Rinus Tubée laat zijn wapen zien dat in
een geldkist met cilinderslot is opgeborgen.

Foto: PETER ROOZEN

Het CDA-voorzitterschap zal tijde-
lijk worden waargenomen door
vice-voorzitter Cees van Stiphout.
Over de opvolging van Gijsen zal de
ledenvergadering zich moeten uit-
spreken. Wie zijn plaats in de CDA-
onderhandelingsdelegatie over het
te voeren gemeentelijk beleid zal in-
nemen, is nog niet bekend. Voor
maandag is daarin voorzien, aldus
Theo Bovens, die namens. CDA de
leider is van de onderhandelingen.

Van onze verslaggever

Ook Yad Vashem
voor Van Tillo
uit Hoensbroek

HOENSBROEK - Vanwege hulp
ian Joodse onderduikers tijdens de
rweede Wereldoorlog is er in
Hoensbroek nog een familie door
Israël geëerd met de Vad Vashem-
onderscheiding, namelijk de familie
Van Tillo.

De bedreigingen door middel van
openlijke scheldpartijen en anonie-
me telefoontjes hebben direct te
maken met het feit dat vele perso-
nen het niet nemen dat wethouder
Frits Corten door het CDA-bestuur
aanvankelijk op een onverkiesbare
plaats werd gezet. De telefoontjes
begonnen na de ledenvergadering
van CDA-Maastricht, waarop Cor-
ten alsnog een 15de plaats werd toe-
bedacht. Na decemberwerd het wat
rustiger, maar vorige week, toen
bleek dat het CDA-bestuur bij de
wethoudersvoordracht voorbij was
gegaan aan het zeer groot aantal
voorkeursstemmen dat Corten op
zijn naam had gebracht, namen de
bedreigingen ploseling weer toe.
„Het is triest dat het zo moet gaan,
maar de belangen van mijn gezin
prevaleren," zegt Gijsen, die nu
enigszins opgelucht zegt te zijn. De
automatische telefoonbeantwoor-
der is ingeschakeld en voor de rest
hoopt Gijsen dat het nu wat rustiger
gaat worden rond zijn persoon en
gezin.

A.an Paulus van Tillo werd de hoge
Israëlische onderscheiding pos-
thuum toegekend. Zijn dochter, me-
vrouw Maria Hijgenaar-Van Tillo en
zijn zoon Frans, wonend in Mun-
stergeleen, mochten begin deze
week zelf elk hun Vad Vashem ont-
vangen uit handen van ambassa-
deur E. Zev Sufott.

(ADVERTENTIE)

&X EUO MODE
DAMES EN HEREN
A QUESTIONOF FASHION tfl

JË Kerkrade-West Kerkrade-Centrum . ««y
Akerstraat 47 Niersprinkstraat 9 ~^a|

jf^ Tel. 045-413324 Tel. 045-452893 -

Klimaat
„Zuidamerikaanse toestanden, zeer
betreurenswaardig," aldus lijsttrek-
ker en nieuwe fractievoorzitter
Theo Bovens. „Het CDA heeft John

In de oorlog verleende de familie
Van Tillo, destijds wonend in Tree-
beek, onderdak aan het toen 10-jari-
ge joodse meisje Berti van Gelder,
momenteel verblijvend in Israël.

De andere onderscheidingen in
Limburg waren voor de familie
Hustinx (posthuum) uit Maastricht,
de familie Maas in Hoensbroek en,
eveneens posthuum, voor het echt-
paar Janssen-Bemelmans in Aal-
beek/Hulsberg.

Zeugenhouderijen
in grote problemen

Ruim 250 bedrijfjes moeten verdwijnen zijnswet voor Dieren. Hierin is gere-
geld dat varkenshouders gekort
worden op schadeloosstellingen in-
dien ze biggen op het bedrijf heb-
ben, die afkomstig zijn van meer
dan drie zeugenhouders. „Later wil
de overheid zelfs naar twee aanleve-
radressen per varkensmester. Be-
drijven met minder dan 100 zeugen
kunnen hieraan moeilijk voldoen",
schrijft de werkgroep.

Van onze verslaggever kopen. Aan die wens kunnen de
kleine zeugenhouders nauwelijks
tegemoet komen.

Voorstellen
De Vereniging van Varkenshouders
heeft een aantal mogelijke oplossin-
gen gepresenteerd, die de ergste
pijn kunnen verzachten. Zo zal voor
de bedrijven, die in de toekomst te
klein blijken, een zogenoemde war-
me sanering moeten gelden. Dat wil
zeggen een goede (financiële) be-
drijfsbeëindigingsregeling.

ROERMOND - De kleine zeugen-
houderijen in Limburg gaan bijzon-
der slechte tijden tegemoet. Van de
1300 bedrijven gaan de 250 kleinste
in de naaste toekomst verdwijnen,
terwijl 500 anderen het erg moeilijk
krijgen. Die sombere toekomstver-
wachting sprak de Verening van
Varkenshouders van de LLTB in
Roermond gisteren uit.

Overschot
Daarbij komt dat Nederland jaarlijk
een overschot van 1.750.000 biggen
telt. Een groot deel daarvan wordt
naar het buitenland geëxploiteerd,
waardoor de bedrijven in sterke
mate afhankelijk worden van de
wisselende exportmarkt.

De vereniging heeft een werkgroep
opgericht, die de problemen inven-
tariseerde en mogelijke oplossingen
moet aandragen.

Nederlanders
in Genk opgepakt
OPGLABEEK - De Nederlandse
beheerders E.V. en H.V. van de Bel-
gische Natuursteen Centrale (BNC)
in Opglabeek bij Genk zijn aange-
houden op verdenking van bedrieg-
lijke bankbreuk. De schuld be-
draagt 85 miljoen Belgische frank.
De activa zouden de voorbije maan-
den zijn weggewerkt, wellicht naar!
Nederland. De eigenaar van de on-
derneming, de Nederlander Pieter
K., die in Hamont-Achel woont,
wordt nog gezocht. Het vermoeden
bestaat dat hij in Nederland ver-
blijft.

„Indien de varkenspestsituatie in
Nederland ernstiger mocht worden,
waardoor export-problemen kun-
nen ontstaan, zijn deze kleine be-
drijven erg kwetsbaar", aldus de
werkgroep.

■Ue terugval wordt veroorzaakt, om-
varkensmesters in toenemende

mate werken met afdelingen van 80
tot 120 varkens.' De mesters willen
de dieren ineens bij één fokker aan-

te relatie met één varkensmester

De varkenshouders die door willen
gaan, moeten hun bedrijfsvoering
aanpassen. Zoals bijvoorbeeld het
stichten van een 'gesloten' bedrijf
(dat betekent zowel het fokken als-
ook het mesten van varkens of een
scharrelvarkenshouderij). Boven-
dien wordt geadviseerd om een vas-

Een derde oorzaak vormt de invoe-
ring van de Gezondheids- en Wel-

aan te gaan en dient in het hele land
het aantal zeugen teruggebracht te
worden.

De BNC startte, na een flinke bank-
lening eind '88 met debouw van een
productiehal die momenteel nog!
niet voltooid is. Of er ook overheids-.subsidies toegekend werden is niet
bekend.
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voor veel varkensfokkers breken moeilijke tijden aan. Nederland heeft een overschot van 1 3A
tjoen biggen. Bij het bedrijfvan de.heer Sijbenuit Übachsberg staan de krulstaarten netjes op
3' Foto: FRANS RADE
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BRUNSSUM - De politie, de Fiscale Inlich-
tingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en hetSociaal Fonds Bouwnijverheid (SFD) zwij-
gen over het verdere verloop van het onder-
zoek naar de Brunssumse bouwfraude, waar-voor de FIOD eergisteren vijf invallen deed
in panden te Brunssum, Hoensbroek enDoenrade.

Van onze verslaggever

Stilte rond
bouwfraude
in Brunssum

Sponsoractie voor
industrieel museum

Totale kosten van plan 16,5 miljoen gulden

provincie
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Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

/Br VERSCHUREN
#*S* Helmond koopt
Zat. 7 april mankanaries lichte
kleur 12donkere 9popjes 7 rode
& roodzalm man 15 popjes I-
kneu- & sijsbast 13 putterbas'
27.50, JONGE KANARIES
broed 90 alle kleuren 6 JONGE
rode & roodzalm man & popjes
10 pst. d. duiven 10 zebras .
meeuwen 4 park 8valken 20 wit
te etc. 30 roseicollis 20 pp. bren
gen: SITTARD 10.30-11 putstr
10 HEERLEN 11.30-12 cm
mastr. 7a TERBLUT 12.30-'
rijksw. 46 BEEK 1.30-2 maas
trichterln. 7.
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: M■ ■ BaiSk^^M _H ___^ ___tt ____H w^'s er mooier dao het zonnjge W{|f{l v B'J UW Batavus dealerkrijgt u het wedstrijd' *—.

\g\ \\ !■ ___■___■ ___■ iW\ voorjaar sportiefte vieren? Kies 4*ïïgï §L J§ Ét muiier. Bel voor het adres van uw dichte j■ Hl \M \Mw\ \M M m daarom nu voor een nieuwe Batavus^ ||fr zijnde Batavus dealer even 05130- 389 J
P lil F 11% Kil lm I %En maak kans op een geweldig BATAVUS yvLII I Lil Ifl 1 1V __# rrm^^ * *Bt "^ÊÊh- —^^ <?^^

UITZOEKEN
EN

SNEL BOEKEN!

sssöfAlU 1** vertrek op"»"** J 1 |f\ ■m' 1
V trek 18Kun 2P* f l_VjF I P-P- 1

logies/OTtttnji- „^««sssssS!^^^*

GoUvanKonnd^ ; Alle excursies l
inbegrepen jfl I
Proefde 1 I II 1 |/N

1 tijdens deze 1 /^^T| 1; I
V boeiende K* II I_f - |

oB7j«("

Porec/lsmè '^ctessbusnwr hngp^v I
10-daagsefiP«ro> /% lkoopstevakanue- M f>C"% 1

"^ Hotel GaleboP #■ >C''^ — 1

V si»-Bvvem* "TlJwIPP I18 mei | m *mm' J

ss'?r_'i fYir |
enZ3au£tóWS- I 11 f\ I

r^ 1. dagen.b.j I I I I I t

De zomerhit voor 1
J 2 personen '.^-' W| XII

V s.ef Mamnair vlucht I l

OAD: STARTPUNT VOOR DE
BETER VERZORGDE VAKANTIES

reisburo^
Heerlen, Stationstraat 21,Tel: 045-717050.

VLOERBEDEKKING EN
GORDIJNEN KOPEN?

Natuurlijk bij Heerlens grootste winkel in
woningtextiel met de scherpe prijzen.

TA6ORbv
I wm^mmmm

ifr Alle gerenommeerde merken
fr Grote collectie uit voorraad leverbaar
ft Eigen stoffeerders
fr Gratis opmeten, gratis leggen '

Kom en overtuig uzelf. U zult verstelt staan
van de grote collectie!

—, wmwam*. ,_■____■_ Geleenstraat 62TAbORbV Heerlen
\Wf>mmmmim 045-714226

Je huis in de krantbrengt mensen over devloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

■ *Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.

Geef.... Actie
SYNPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

■ 3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

OH K I P^ A l^* zondag 8 april van I 1.00 uurKhN ÜACj tot 16.00 uur ü
V
c

Eenjarige full-time " Commercieel-Logistieke Gefaseerde beroeps- Een MEAO-er: Zeker van een
dagopleidingen MEAO opleiding (met Logistiek opleidingen voor vrouwen goede baan!
(vooropleiding HAVO, VWO of Management) Doelgroep vrouwen van 25 tot 45
gelijkwaardig) " Commercieel-Linguïstische jaardie weer in het arbeidsproces Tijdens de OPEN DAG kunt u ken- E

" Bedrijfsadministratieve opleiding opleiding (met extra accent op willen treden. Natuurlijk is er een nis maken de nieuwe huisvesting v

" Commerciële opleiding de talen) professionele crèche op school aan- van het Advies-en Studiecentrum. £
" Secretariaatsopleiding " Secretariaatsopleiding wezig. Ook voor deze opleidingen Een modern gebouw met de nieuw- t

" Secretariaatsopleiding aan- is studiefinanciering mogelijk ste onderwijsapparatuur staat ons z
Eenjarige gevuld met directie-secretaresse (en dus ook u) ter beschikking.
schakelklas HEAO " Secretariaatsopleiding aan- Avondopleidingen MEAO Een Open Leerplaats, talenprak-
(vooropleiding HAVO of, gevuld met Management- Natuurlijk kunt u ook in de avond- tikum, Mediatheek, ca 200 com-
gelijkwaardig) Assistent(e) uren studeren voor het diploma puters en een moderne, efficiënte t
Vooral bestemd voor abituriënten " Secretariaatsopleiding MEAO of voor certificaten MEAO. aanpak maken het mogelijk dat de ,
van HAVO/VWO met een deficiënt aangevuld met Toerisme diploma's en certificaten in een zo
vakkenpakket die zich willen voor- Een- en tweejarige kort mogelijke tijd worden behaald,
bereiden op een studie bij het Studiefinanciering versnelde opleidingen voor
Hoger Beroepsonderwijs. Deze Voor de bovengenoemde opleidin- de volgende vakken: Ook de andere instellingen van het
opleiding is ook zeer geschikt voor gen verstrekt het Ministerie van Nederlands " Bedrijfsadministratie Advies- en Studiecentrum zullen
diegenen die willen wennen aan Onderwijs en Wetenschappen een Distributie en Vervoer " Privaatrecht tijdens de OPEN DAG acte de
de zelfstandige studie-aanpak van volletijds studiefinanciering. Bedrijfseconomie " Assurantie* presen.ce geven:
het HEAO. ,"

, Duits " Algemene Economie
Tweejarige Commerciële Economie " Statistiek Zuidlimburgs Avondcollege

Tweejarige dagopleidingen dag- avondopleidingen Informatica " Engels Stichting Studiecentrum Oostelijke
MEAO MEAO Machine-schrijven/tekstverwerking Mijnstreek I Bedrijfsopleidingen
(vooropleiding MAVO of gelijk- Een versnelde opleiding MEAO Basiseducatie I Volksuniversiteit
waardig) voor diegenen die mogen studeren *Dit istevens de opleiding Assuranti^be-
" Bedrijfsadministratieve opleiding met behoud van uitkering. zorger B, duur één jaar. Het diploma geeft Volwassenenonderwijs: Efficiënt -
" Commerciële opleiding Minimum leeftijd: 21 jaar. recht op zelfstandigeberoepsuitoefening. Flexibel - Modern - Niet duur!!

<307\ DAG- AVONDCOLLEGE VOOR MEAO iWIP ADVIES- EN STUDIECENTRUM
ri__rv:DUÜ.K N DIEPENBROCKSTRAAT 15 HEERLEN TELEFOON (045) 712106/712856UIMUenWIJ-) KINDEROPVANG AANWEZIG " RUIME PARKEERMOGELIJKHEID " NABIJ HOOFDKANTOOR DSMI , . _ , J

■ ■
Wij vragen op korte termijn meerdere ervaren internationale

chauffeurs m/v
voor trekker met oplegger en combi

Zonder ervaring onnodig te solliciteren

Gelieve telefonisch afspraak te maken

Internationaal transportbedrijf

PJ. Starmans
De Baan 40, Bocholtz. Tel. 045-444300

■ ■

I ORIENT-KARPETTEN |
O.a. KABUI, HAMADAN, TABRIZ

Deze uitzonderlijke collectie in grote
verscheidenheid, zal door een vooraanstaande
importeur wegens speciale omstandigheden

worden verkocht. Een deel van deze collectie
bestaat uit honderden stuks Kabul-karpetten in

de volgende afmetingen en prijzen:
70x140 cm 35.00 140x200cm 95.00
85x170cm 50.00 150x230cm 120.00

100x150 cm 55.00 170x240cm 135.00
100x200cm 70.00 200x300 cm 198.00
125x185cm 75.00 250x350 cm 285.00

II Berbers I I
170x240vanaf 150.00 200x300 vanaf 225.00. Zaterdag 7 april van 10.00-18.00 uur

Zondag 8 april van 10.00-18.00 uur

I » DE SKALA 4 I\ "(ingang achterzijde Berg en Dal)
Plenckertstraat 52-54 Valkenburg

w%w fart£j^ji^^^^^^^^^^^^^^_^^^^£^^ a^^^a_44^^_A^^^^^^^^^^^B

KONTAKTLENZEN
MPI STUDIO

TM* T_Hr ilK imT \m\ n/^^^^. Promenade 27A

» i-k-M ■ (/"\\ Heer,en

lt " ■ Vyr^^^ Ziekentondsleverancier

Zaterdag 7 april staat deze 12 meter lange truck op de
Promenade nr. 27A, Heerlen; hij is ingericht als oog-infocentrum.

*->*'«wl:: 0f fli.

* Gratis oogtest * Gratis starterspakket voor harde en zachte lenzen

\_jSSÊÈÈËÊMËÊÈËËÊÈÉËÊÊÈ&V3* ]k
°Teptl 8.95 U'tra-
oxysep,2 995 zyme
235 ml ###*# 10 tabletten ■ *"* % M *_T

Bi-colour zacht zolang de voorraad strekt van -0.5 tot -3 mcl. starterspakket ’ 157,-
Openingstijden: maandag gesloten, di.-vr. van 9.00-18.00 uur, zaterdag van 9.00-16.00 uur

en/of na telefonische afspraak
Donderdag koopavond

Aanpassing door gediplomeerde kontaktlensspecialist J. Baumhoff

Ook Wilhelminastraat 33, Bocholtz. Tel. 045-444342 6368.

__R-^3aw?^^É_l^_^^«^,__Ê I >i'

DREMPELS*
WEG!

Alledaags winkelen? Niet zo maar mogelijk
voor ruim één miljoen Nederlanders met cc

lichamelijke handicap.
Geef voor een samenleving zonder drempels'

Nationaal Revalidatie Fond*
XÏCV Bunnik, telefoon 03405 - 63244.

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

= m LimburgsDagblad PICCOLO #S \V) het
Limburgs Dagblad zijn groot in. RESULTAAT. Bel 045-719966.J
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’Gijzeling’ van
Thull opgelost

Vier verdachten na verhoor vrij Op grond van de nog altijd onduide-
lijke motieven van de verdachten
sluit de Schinnense rijkspolitie niet
uit dat er sprake is geweest van een
persoonsverwisseling en dat de
mannen om die reden mogelijk de
verkeerde woning zijn binnenge-
drongen. „Maar dat is niet meer dan
een vermoeden. Wat er precies alle-
maal gebeurd is, blijft onduidelijk.
Juist omdat de verklaringen van
beide partijen op een aantal punten
uiteenlopen," benadrukt Steens.

Ook op de fruitkwekerij van me-
vrouw Gorissen uit Margraten is
eenderde deel van de teelt bevroren.
„De vroegbloesem is helemaal weg.
Vooral de peren hebben onder de
vorst geleden." Druk maakt ze zich
niet. „Dit hoeft nog helemaal niet te
betekenen dat de oogst gaat misluk-
ken. De laatbloeiers hebben we ook
nog."

Bij Fruitteler J. Scharnigg uit
Gronsveld verschilt de schade per
perceel: „Het ene perceel is nog
goed, terwijl het andere helemaal is
bevroren."

De schade kan met beregeningsin-
stallaties nog enigszins worden be-
perkt. Deze installatie houdt de
temperatuur op nul graden, en
brengt een laagje ijs om de knop of
bloesem aan. Hierdoor blijven ze
beschermd, omdat bij bevriezing

De heer M. Rulkens, voorzitter van
de afdeling Limburg van de Neder-
landse Fruitorganisatie en tevens
eigenaarvan een fruitkwekerij, kon
de gevolgen van dezevorst nog niet
overzien. „Daar is hét te vroeg voor.
Als de weersomstandigheden groei-
gunstig zijn, kan het nog een goeie
oogst worden. Van mijn fruit is bij-
voorbeeld tussen de zeventig en ne-
gengtig procent bevroren. Maar met
de overgebleven twintig kan je al-
tijd nog een goeie oogst bereiken",
zei hij.
„Honderd procent van mijn vroeg-
bloesem is verloren gegaan", stelde
fruitteler J. Wouters uit Reijmer-
stok. „Alle bloemen die openstaan,

In vergelijking met de rest van Ne-
derland kende Limburg de laagste
temperaturen. Momenteel zijn de
boomgaarden extra gevoelig voor
vorst, aangezien zij vanwege het
mooie weer twintig dagen vroeger
dan normaal in de bloei staan. De
fruittelers hopen op gunstig weer,
zodat de schade niet nog groter
wordt. De afgelopen nacht was de
vorst milder dan in de nacht van
woensdag op donderdag.

Van onze redactie economie

ROERMOND/UTRECHT - Bij de ijsfabriek en het kaaspak-
act

ls Van Campina inRoermond zullen vanaf maandagochtendwes worden gevoerd uit protest tegen het laatste bod van deerkgevers voor een njeuwe CAO. Vandaag vergaderen actie-
tiemi^S over de vorm en inhoud van de acties. Bij zeker twin--8 andere zuivelbedrijven in Nederland beginnen zondag-
u_?ncl en maandagmorgen eveneens acties, in de meeste geval-len zelfs stakingen.

Theo Kessels uit Cadier en Keer
'kan zijn oogst wel vergeten. Zijn
zure kersenteelt is voor negentig
procent vernietigd. „Ik heb een
rondgang gemaakt langs de bomen
en gezien dat driekwart van de pe-
renbomen bevroren zijn. Ik heb
geen goed perceel peren of kersen
gezien", aldus de aangeslagen fruit-
kweker.

Louis Corten
overleden

HEER - Na een slepende ziekte is
woensdagavond op 68-jarige leeftijd
oud-burgemeester mrLouis Corten
in zijn woonplaats Heer overleden.
Bijna drie decennia lang was hij in
vier verschillende Limburgse ge-
meenten burgemeesters.

Van onze verslaggever

Van 1953 tot 1966 was Corten burge-
meester van zowel Grevenbicht als
Obbicht-Papenhoven, twee ge-
meenten die bij de herindeling in
1982 opgegaan zijn in de nieuwe ge-
meente Bom. Nadien verhuisde hij
naar de toenmalige gemeente Heer,
waar hij vier jaar lang eerste burger
was. Daar stond hij onder meer aan
de basis van het uitbreidingsplan
De Heeg, waar rond negenhonderd
woningen zijn gebouwd.

Toen deze gemeente begin 1970
door de Limburgse hoofdstad werd
ingelijfd, verhuisde Corten naar het
naburige Meerssen om de overleden
burgemeester Muyres op te volgen.
De gemeentelijke herindeling
maakte een einde aan zijn carrière.
Corten was destijds drie maanden
te oud om nog voor een - door hem
zelf vurig begeerde - herbenoeming
in aanmerking te komen.

Ook na zijn pensionering bleef mr
Corten maatschappelijk actief, on-
der meer voor organisaties als het
Rode Kruis. Voorts was hij tot aan
zijn overlijden bestuurslid van Hui-
ze Sint Jozef in Cadier en Keer.

Mr. Corten wordt komende dinsdag
om 11 uur in zijn woonplaats Heer
begraven.

Op de ledenvergaderingen van de
Voedingsbond in Roermond en el-
ders in het land stemde een meer-
derheid van de aanwezigen in met
het stellen van een ultimatum tot
zondag middernacht en het ontkete-
nen van stakingen voor onbepaalde
tijd. De Industrie- en voedingsbond
CNV, die bij zon dertien bedrijven
de leden heeft geraadpleegd, meldt
een „aanzienlijk grotere actiebe-
reidheid dan verwacht".

gOERMOND - De rechtbank van"errnond heeft gisteren drie Roe-
le nen een gevangenisstraf opge-
v ond e drie wel"den schuldig be-

nden aan verkrachting van een
r "J^ige vrouw in Roermond. De

chtbank volgde in haar vonnis
e' de eis van officier van justitienf. F. Oelmeijer wat de duurvan de

f Straffen betreft.

Celstraf voor
drie Roemenen

De Koninklijke Nederlandsezuivel-
bond FNZ had gisteravond nog
geen besluit genomen over juridi-
sche stappen tegen de bonden. De
werkgevers wachten voorlopig af,
aldus een woordvoerder. Zij hebben
de bonden gisteren nogmaals het
„alleszins royale en redelijke" eind-
bod voor de CAO gestuurd. De
werkgevers houden vast aan verla-
ging van de VUT-leeftijd naar 59
jaar, terwijl de bonden ook een
VUT-regeling Willen voor werkne-
mers met veertig dienstjaren in de
zuivelindustrie of veertig werkzame
jaren.

jT- Oelmeijer vorderde tegen twee
Roemenen, de 22-jarige LS. en de'«-jarige V.J. vijfjaar.De rechtbank

VJ- tot drie jaar on-oorwaardelijk en I.S. tot twee jaarj^zes maanden. Tegen de 22-jarige
„y- drie jaar geëist, gisteren
In rd hij veroordeeld tot twee jaar.
I.BQunacht van 19 °P 20 oktober
ttyl hebben de verdachten met
recht

dgenoten die n°S voor de

' Ho moeten verschijnen in de
jrj ern}ondse binnenstad een 44-ja-
!.rLe, ?°ermondse meermalen ver-acht.
dee3oemenen en ook hun raadslie-

fc " bestreden dat er sprake was ge-
F_n Van verkrachting. Alles zou
'de geschied met instemming van
v,enVrouw- De verdachten ontken-
te , Seweld of dreiging met geweld
'vor?H ëebruikt- De advocatenH Vr0, n dat de verklaringen van de
*q_ onduidelijk waren en dat er

' -e_loende vruspraak diende te vol-

Aan de wens van de bonden om het
aantal flexibele arbeidskrachten in
twee jaar tijd met 40 procent te ver-
lagen, willen de werkgevers slechts
gedeeltelijk tegemoet komen (ver-
mindering met 15 procent). Ook
over scholing bestaat onenigheid.
De werkgevers bieden in het eerste
jaar 0,1 procent voor een scholings-
fonds voor kansarme groepen, ter-
wijl de bonden direct 0,2 procent
willen.

daar onlangs nog is gestaakt uit pro-
test tegen de overwerkvergoeding
in de zomerdienst. De ijsfabriek
heeft sindsdien nog steeds een ach-
terstand in de produktie in te halen.

vest ■ stakingen zullen onder meer
Con.! Slngen van de andere grote
H'^fns (CCF, Melkunie, Coberco,
<naar ederland) betrokken zijn,
2o h °fk kleinere „vrije" fabrieken,
Vo_>h- een woordvoerster van de
Sede MgsbPnd FNV gisteren mee-
pifta " de ijsfabriek van Cam-
cjen ln Roermond aarzelen de bon-
mj dHoni meteen naar het zwaarsteuael 'staken' te grijpen, omdat

Vanaf maandag zullen daarom in de
ijsfabriek waarschijnlijk alleen
prikacties worden gehouden, hoe-
wel het personeel zich op een gister-
avond gehouden vergadering una-
niem uitsprak voor staken.

" Louis Corten

PvdA wil milieurapport
Duitse afvalplannen

Kamerlid Ruigrok bezorgd over gevolgen in Limburg
grens een 'Europees vuilstortpark'
aan te leggen, zoals de betrokken
Duitse onderneming, RWE (Rhei-
nisch-Westfalisches Elektrizitats-
werk) van plan is.

HEERLEN - De Dienstenbond
FNV heeft de werkgevers in het
winkelbedrijf gisteren een ultima-
tum gestuurd. De bond kondigt
daarin vanaf volgende week dins-
dag acties aan als de werkgevers
niet voor maandagochtend tien uur
toezeggen dat ze geen gebruik zul-
len maken van de mogelijkheid om
de winkels door de week open te
houden tot half zeven in plaats van
zes uur en 's zaterdags tot zes uur.

Ultimatum aan
werkgevers

winkelbedrijf
Normen
Ruigrok vraagt partijgenoot Alders
verder of er nu al enig zicht is op de
gevolgen voor het milieu in Lim-
burg, of de te bouwen vuilverbran-
dingsinstallaties moeten voldoen
aan de normen zoals die in Neder-
land gelden en of deDuitsers über-
haupt al overleg hebben gevoerd
met de Nederlandse autoriteiten
over hun plannen.

MER. De Duitse wetgeving voorziet
daar echter niet in, reden waarom
Ruigrok minister Alders vraagt of
de Europese richtlijn over de Milieu
Effect Rapportage inmiddels ook
bij onze oosterburen van kracht is.
De PvdA denkt van wel.

Zou dat echter niet het geval zijn,
dan wil Ruigrok weten of Alders
heeft overwogen op grond van het
EG-verdrag hierover een klacht in
te dienen bij het Europese Hofvan
Justitie.

Op vijftien vergaderingen in het
land hebben bijna 4.000 leden zich
tegen de langere openingstijden uit-
gesproken. De opkomst overtrof
volgens een woordvoerder van de
dienstenbond de verwachtingen.

Zij stelde gisteren vragen over de
Duitse plannen aan milieu-minister
Hans Alders. Ruigrok vreest dat de
combinatie bruinkoolwinning en de
aanleg van afvalstortplaatsen en
verbrandingsinstallaties negatieve
gevolgen heeft voor het milieu ook
in Limburg. De bruinkoolwinning
in de Duitse grenstreek leidt er im-
mers nu al toe dat het grondwater-
peil in grote delen van Limburg
daalt, waardoor bepaalde waarde-
volle natuurgebieden dreigen uit te
drogen.

Minister Andriessen van economi-
sche zaken houdtvast aan zijn voor-
stel de maximale winkelsluitings-
tijd doordeweeks met een half uur
te verlengen, van zes uur 's avonds
tot half zeven. Hij zal hierover met
een wetsvoorstel komen. Dat zei
Andriessen donderdag in de Twee-
de Kamer in antwoord op monde-
linge vragen van het D66-Kamerlid
Groenman.

MER
De Limburgse milieu-beweging
reageerde eind maart geschokt op
de Duitse plannen. Ruigrok wil nu
dat de Duitsers de gevolgen voor
het milieu inLimburg in kaart bren-
gen door het opstellen van een

Tot.slot informeert de Weertse bij
ministerAlders naar de mogelijkhe-
den voor Limburgse bestuurders,
burgers en milieu-organisaties tot
inspraak over de Duitse afvalplan-
nen. Het PvdA-Kamerlid verwijst
daarbij naar het antwoord dat mi-
lieu-minister Winsemius in 1984 gaf
opKamervragen over de bouw van
de snelle kweekreactor in Kalkar.
Winsemius meldde toen dat de
Duitsers bereid waren te onderzoe-
ken of Nederlanders op het gebied
van milieurecht konden krijgen op
inspraak en informatie in de Bonds-
republiek.

Als de uitkomst van een MER zou
zijn dat er kwalijke gevolgen zyn
voor het milieu in Limburg (bij
voorbeeld voor het grondwater en
de lucht), dan moeten daar volgens
Ruigrok consequenties aan worden
verbonden. Dat wil zeggen: een
streep door de huidigeDuitse voor-
nemens net over de Limburgse

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG -De PvdA-fractie in de
Tweede Kamer is zeer bezorgd over
de Duitse voornemens net over de
oostgrens van Zuid-Limburg vijf
vuilverbrandingsinstallaties en
even zoveel afvalstortplaatsen te
realiseren. De Pvda vreest de moge-
lijke gevolgen daarvan voor het mi-
lieu in Limburg, te meer daar in het
Duitse gebied al bruinkool wordt
gewonnen met kwalijke gevolgen
voor de grondwaterstand in onze
provincie. De PvdA wil dat de Duit-
se autoriteiten middels een EG-
richtlijn verplicht worden een Mi-
lieu Effect Rapport (MER) op te
stellen over de gevolgen vart de
Duitse plannen voor het milieu.
Zijn die gevolgen negatief, dan
moeten daar consequenties uit wor-
den getrokken, aldus het Limburg-
se Kamerlid Marianne Ruigrok.

Vervolg van pagina 1 warmte vrijkomt. De meeste fruitte-
lers kunnen zich zon installatie ech-
ter niet veroorloven.
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Een speciaal programma dat in belangrijke mate zal afwijken van de
bekende optredens van HET GOEDE DOEL

Want naast muziek, dat natuurlijk nog steeds het leeuwendeel van het
Programma zal uitmaken, zal HET GOEDE DOEL theatereffecten niet

schuwen. Speciaal daarvoor is als adviseur Pieter van Empelen
aangetrokken (o.a. regisseur van Youp van 't Hek en de Berini's).

'jdens deze toernee zullen de meeste liedjes van het album „Souvenir"
te horen zijn en extra interessant wordt het omdat hits als „België" en
..Vriendschap" in een geheel nieuwe vorm gebracht zullen worden.

De kern van HET GOEDE DOEL, Henk Temming, Henk Westbroek
en Sander van Herk zullen behalve uiteraard als muzikant, ook in voor

hen geheel nieuwe rollen optreden.

Vrijdag 20 april. Aanvang 20.00 uur. Stadsschouwburg Heerlen

Limburgs Dagblad LEZERSKORTING jj
"EZE BON geeft recht op een korting van ’ 5,- p.p. op

de toegangsprijs van ’ 22,50. De korting geldt alleen in de
;L^ voorverkoop en de bon geldt voor maximaal vier personen.

" Een rechercheur bezig met het sporenonderzoek in het NS-
kantoor van Weert. Foto: JEROENKUIT

Gewapende
overval op

NS-kantoor
Van onze verslaggever

WEERT - Twee gemaskerde
mannen hebben gistermorgen
om vijfminuten voor zes een ge-
wapende overval gepleegd op
het plaatskaartenkantoor van de
Nederlandse Spoorwegen in
Weert. Daarbij werden twee
schoten afgevuurd uit een Uzi-
geweer. Niemand werd geraakt.

Het tweetal had zich met geweld
via de achterkant toegang ver-
schaft tot het kantoor van het
stationsgebouw. Daar dwongen

zij de loketbeambte met hun wa-
pens de kluis te openen. Dat
bleek echter niet mogelijk, daar
deze met een tijdmechanisme
was afgesloten. De loketbeamte
werd daarna ingesloten.

Wisselgeld
De daders moesten genoegen ne-
men met het wisselgeld uit de
kassa en verdwenen over de
spoorrails naar de Julianalaan.
De twee Nederlands sprekende
mannen droegen bivakmuten,
donkere kleding en halfhoge
laarzen.

De politie vraagt getuigen met
haar in contact te treden. Met
name wordt gevraagd of iemand
iets kan vertellen over in de Ju-
lianalaan of omgeving gepar-
keerd staande auto's.

Eén jaar cel voor
handel in paspoorten

Van onze verslaggever
ROERMOND - Voor de handel in
blanco paspoorten en rijbewijzen
zijn de Eindhovenaar J.P. (45) en de
50-jarige W.L. uit Breda gisteren
veroordeeld tot één jaar onvoor-
waardelijke gevangenisstraf. De
rechtbank in Roermond volgde in
zijn geheel de eis van deofficier van
justitie.

Naast P. en L. stond veertien dagen
geleden ook de eigenaar van een
Thornse sexclub terecht. Volgens
het openbaar ministerie was H. van
de H. (46) de hoofdverdachte. De
man kon twee weken geleden ech-

ter meteen de rechtszaal verlaten.
Het openbaar ministerie werd niet-
ontvankelijk verklaard. Van den H.
had de dagvaarding te laat ontvan-
gen. Hierop pleitten de raadslieden
van P. en L.*dat hun cliënten daar-
om niet in Roermond, maar in Den
Bosch berecht moesten worden. De
rechtbank legde dit verweer naast
zich neer.

De drie hadden in april 1988 voor
17.500 gulden vijftig blanco pas-
poorten en rijbewijzen verkocht aan
een pseudokoper, een infiltrant die
in opdracht van justitie handelde.
Deze handel vond plaats in Eindho-
ven.
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Bloei twintig dagen eerder dan normaal

Laagste temperaturen
in Limburg gemeten

Limburgs dogblad provincie

zijn bruin en mislukt". De 'vroeg-
bloesem' behelst eenderde deel van
zijn totale teelt. „We moeten mooi
weer krijgen, zodat de knoppen be-
waard kunnen blijven", hoopt hij.

Tegen half een 's nachts gaven de
vier mannen hun actieplotseling op
en gingen er spoorslags in een jeep
vandoor.

De politiewoordvoerder gaf giste-

ren te kennen dat de verklaringen
van beide partijen lang niet op alle
punten met elkaar strookten. Zo
hebben de verdachten uitdrukke-
lijk verklaard dat zij geen wapens
bij zich hadden.

Hij liet verder weten datwat de poli-
tie betreft het onderzoek volledig is
afgesloten en dat tegen de vier man-
nen proces-verbaal is opgemaakt.
„Het is te zijner tijd aan Justitie om
te beslissen of de vier al dan niet
worden vervolgd," aldus Steens.

Actie bij Campina
In ijsfabriek waarschijnlijk alleen prikacties

SCHINNEN - De vier mannen die«van worden verdacht ruim drieweken geleden een gezin anderhalf
W.i!ang in zi Jn woninê in Thull te
w£i vastgehouden, zijn deze
"=eK door de Schinnense politieingehouden en na verhoor weer op*"Je voeten gesteld. Dat heeft

■riit° erder L-Steens van de
1 1JKsPolitie gisteravond laten weten.

llwadeJate avond van vrijdag 9 maart|K1 S het viertal de woning van hetIhL Handels binnengedrongen,
Bar b3

Ze het echtPaar en hun twee"l|L!f kind om nog steeds niet opge-
lfceldi.de/edenen eniSe *«d gegij"
■T«a hielden. Volgens het echtpaar
W ond

UrKe dat op brute wijze en zelfs
j_L van vuurwapens.
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Caravans
koop KIP Caravan, i.g.st.■raste pr. ’10.000,-, geh.

-compl. Tel. 045-215745.
Te k. MERCEDES 307 D, s-
pers. camper, van alle gem.
voorz. Haessenstr. 18,

1Schaesberg.
Te k. 4 a 5 pers. TOUR-
CARAVAN bwj. '78, z.g.a.n.
voort., ijskast, chemisch toi-
let enz. Vr.pr. ’3.950,-.

.045-419917, na 13.00 u.
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.
Te h. CARAVAN tot 6 pers.
op SVR mini-camping in
Lunteren. Tel. 08388-4086.
Te k. DETHLEFF 450 luxe
uitv., mcl. nw. voortent, vr.pr.

’ 4.500,-. Te bez. camping
Bóhmerwald, Koningsbosch
ANDRÉ JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.
VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
Te koop STACARAVAN te
Bree (B), pr.n.o.t.k. Tel.
045-221411.
Te k. 3 pers. CARAVAN
Sprite sport 3.70 TD, bwj.
'74, mcl. voortent, toiletruim-
te, ijskast, kachel met ring-
verw. Tel. 04490-27667 b.g.
g. 04490-13697.
Te k. kleine MERCEDES
touringcar, 7 mtr., omgeb.
tot camper, gr. rijbew., voorz
van alle comf., ’32.000,-.
Te1.04498-55527.
Complete STACARAVAN
plus blokhut, in nw.st., op
vaste Camping. Tel. 045-
-227904.
Te k. COMBICAMP vouw-
wagen, 1986, met voortent.
Vr.pr. ’ 4.400,-. Inl. Maaseik
09-32-11868161.
Te k. VOORTENT voor ca-
ravan plusm . 4m, geh. ge-
plastificeerd. Tel. 045-
-211667, Verl. Wilhelmina-
str. 9, Hoensbroek.
4 a 5 pers CARAVAN Burst-
ner Flipper de luxe '78, ring-
verw., voort., ijsk., i.z.g.st.,
vaste pr. ’3.900,-. Tel.
045-219280
Te k. VW CAMPINGBUS,
compl. ingericht, APK dcc.
'90, bwj. '75. 045-458686.
Te h. 4-6-pers. CAMPERS
va. ’ 900,- p. wk. Erkens,
Koolweg 11, Elsloo. Tel.
04490-71925.
Te koop CAMPER Ford
Transit met opbouw, bwj.
79, pr. ’5.000,-. Jeroen

Boschstr. 4, Sittard.
DE OLDE Caravan B.V. Wij
zijn verhuisd naar Dr. No-
lenslaan 141. Dealer voor
Limburg van Wilk en Beyer-
kand tourcaravans, Walker
vouwwagens. Tevens diver-
se gebruikte caravans en
een uitgebreide onderdelen
en accessoires-shop. Nu
spec. aanbieding van cara-
van opzet-spiegels van
’47,50 nu voor ’ 19,50. TV
antennes v. ’ 159,- nu voor
’89,95. 12v en 220vvoe-
ding. PVC-Dralon voorten-
ten v.a. ’ 799,-, voor service
en kwaliteit naar Dr. Nolens-
laan 141, Ind.park Nrd., Sit-
tard. Tel. 04490-13634.
Te k. VW KAMPEERBUS
met nw. voortent, w.e. en ijs-
kast. Inl. 045-256344.
Te k. ALPENKREUZER Se-
lect, bwj. '85, 4 pers., geh.
compl. ’3.000,-. Tel. 045-
-210587.
Te k. VOUWWAGEN Para-
diso, i.z.g.st. Tel. 04493-
-4216.
Te k. Caravan WOLF, 4-
pers., 4.20 m, type '80, ijs-
kast, kachel, voortent. Pr.

’ 5.800,-. Caumerweg 5,
Heerlerbaan Heerlen.
Te k. gevr. TOURCARAVAN
goed onderh. Hoogte tot
2.15 mtr., 4-pers., bwj. v.a.
1980. Prijs tot ’ 1.000,-. Tel.
04490-42692.
Te k. ADRIA type 380, bwj
'80, mcl. voort, ’ 3.950,-, tel.
'045-458227.
te k. BÜRSTNER Caravan
'4-pers., met pvc. voortent,
bwj. '87, z.g.a.n., ’ 12.250,-.
045-322584.
Te k. CARAVAN, opknapper

’" 1.000,-, onderst. '84. Tel
045-352485.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
jiovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
■Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. NEW-FOUNDLAN-
DERPUPS, zwart en bruin
met stamboom, ingeënt en
ontw. Melickerweg 4, Her-
kenbosch. Tel. 04752-1115.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14 biedt:
cocktail-ent. ’32,-; STERI-
LISATIE poes ’65,-; castr.
kat ’ 32,50. 045-244247.
Kinderboerderij VIJLEN, de
moeite waard, de dieren
wachten op U. Kom 'ns aan.
iTe k. West-Highland-White-
Terriërs met STAMBOOM, 8
'wkn., ingeënt en en ontw.
Tel. 013-637592.
Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud,
'met stamboom, kl. trygolour.
Tel. 04450-4312.
KONIJNEN te k. VI. reuzen
-en Fr. Hangoor jong en vol-
wassen dieren. Tel. 045--352256 Gr. Stegel 27,
Eygelshoven.

Papegaaien, ook broedpa-
ren, pracht Rosela's, dw.ko-
nijen, cavia's, hamsters, etc.
Nu 10% KORTING Flexi rol-
lijnen. Ariane, Bleyerheide-
str. 10 Kerkrade. Tel. 045-
-351340. Gevraagd parkie-
ten, valken, etc.
FOXTERIËRPUPS, ingeënt
en ontw., 8 wk., pr. ’200,-.
Tel. 045-717963.
Vijverliefhebbers opgelet:
Vijvers, vissen, planten,
pompen, volop voorradig,
Folie ’ 5,50 per m2; goud-
karpers 10 st. ’ 14.95; Koi-
karpers 10 st. ’24.95;
Goudwindes 10 st. ’7.50;
goudvissen 10 st. ’7,50.
Hammolenweg 3, Kerkrade.
t.o. Brandweer.
Te k. BOUVIER Groenen-
daeler pups geënt en ontw.,
tel. 04404-1263.
Witte SIERDUIVEN te koop.
Tel. 04450-3088.
Te k. SCHARRELKIPPEN,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te koop WELSH-TERRIER,
3 1/2 jr. oud, reu. Tel. 04492-
-1124.
Wegens omst. gratis af te
halen zwart-wit POESJE,
2V2 jr. oud. Tel. 045-252587
Te koop SKYE Terriër pups
uit 3 generaties wereldkam-
pioenen, geb. op 21-2-90,
worden gefokt en grootge-
bracht in huis. Voor wie iets
meer wil weten over dit zeld-
zame, schotse, kleine, ge-
zonde ras. Tel. 043-649519.
Te k. BOUVIER IV2 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
Te k. Duitse HERDER 5
mnd. stamb. Sibberkerkstr.
89, Sibbe. 04406-15944.
Te koop PAUWEN, tegen
zeer lage prijs af te halen.
Tel. 04450-2098.
Te koop ROODSTAART-
PAPEGAAI. Tel. 04498-
-54294.
Goed tehuis gezocht voor
een lieve HERDERSHOND,
teefje, erg gemakkelijke
hond. Tel. 045-727566.
Te k. jonge CHINCHILLA'S,
jonge konijntjes, cavia's,
valkparkieten, hamsters,
kwartels, kanaries. Tev. alle
dierenbenodigdheden, v.d.
Veer, Rumpenerstraat 70,
Brunssum.
Te k. NEWFOUNDLAN-
DER-pups met stamb. en
ingeënt. In huis grootge-
bracht. Vakantiereg. mog.
Tel. 04490-34598.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELS, ingeënt en ontwormd
Tel. 04750-16590.
Te k. weg. ziekte eig.
COCKER Spaniel, bruin, 17
mnd. oud tegen geringe ver-
goeding, liet voor kinderen,
tel. 045-454785 na 18 u.

Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

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

worden verzameld en
verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
VHS videore-
corder met af-

standbediening,
14 dagen timer
geen ’ 1098,-

-of ’ 798,- maar

’ 648,-.
Maar ook: kleuren TV met
afstandsbediening en tele-

tekst geen ’ 1.348,- of

’ 998,- maar ’ 698,-. Maar
ook: Technics compactdisk
SLPIII, programmeerbaar,
random play, geen ’ 866,-

-of ’ 598,-maar ’298,-.
Maar ook: Pioneer midiset
52200, digitale tuner, cas-
ette-deck met auto reserve

platenspeler en versterker 2
x 40, geen ’ 1.098,- of

’ 798,- maar f 398,-. Maar
ook: Elektrische inbouwo-
ven met grill en draaispit,

geen ’ 895,- maar ’ 398,-,
en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Huwelijk/Kennismaking

Dansen voor 't iets ouder publiek
Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 uur.

Zondags vanaf 15.00 uur matinee. A.s. zondag

Dansen met live orkest
Zondag en maandag 10 consumptiebonnen voor ’ 15,-

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

Jongem. 24jr. gesch. zoekt
kennism. met MEISJE of
vrouw 18 tot 28 jr., event.
vaste relatie, liefst met foto.
Br.o.nr. B-4080, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
WEDUWNAAR 61jr. zkt
kennismak, met nette dame
beslist uit goed mileu. Br.o.
nr. B-4127 L.D, Postbus
3100. 6401 DP Heerlen.
Café-Dancing WINDROSE,
Akerstraat-Nrd. 150,
Hoensbroek, woe./vrijd./za-
terdag gezellig dansen. Ge-
op. van woensd. t'm zond.
ALLEENSTAANDEN: werk-
groep 't Guliks Hoes , Hoek
Agricolastraat-Ophoven 1,
Sittard, organiseert iedere
zondag een dans- en con-
tactavond. Zondag voor
ieder een gratis consumptie.
Bewijs verpl. Inl. 04490-
-47962.

Heer 39 j. vrijgezel, vaste
baan, zoekt ser. kennism.
met nette vrouw, event. later
samenwonen. Br.o.nr. B-
-4165, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Jongem. 38 jr. zoekt nette
vriendin, lft. 25-35 jr. Br.o.nr.
B-4168 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Leuke WED. zkt. spontane
vent onder J6O jr. HBO niv.
voor LAT rel. Br. m. tel.nr.
o.nr. B-4132 Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Zelfst. spontane vrouw fin.
onafh. 55-plus, zkt. kennis-
m. met besch. HEER lft. 50-
-60 jr. om een ser. rel. op te
bouwen. Br.o.nr. B-4170,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Mode Totaal

Trainingspakken
donderdag, vrijdag, zaterdag.

10% korting

l'*mVw^^^^='aWfafj . a A

apott

Saroleastraat 57, Heerlen.
T.k. COMMUNIEJURK mt.
146, iets moois, zien is ko-
pen. 045-253397 (na 16 u.).
Te k. mooie witte COMMU-
NIEJURK mt. 146 met toe-
beh., ’250,-. 045-223180.
UITVERKOOP communie-
jurkjes, collectie 1990, jon-
genscommuniepakjes, 045-
-272216/272516.

Te k. BRUIDSJURK Sisi
model m. sleep, mt. 38,

’ 450,-. Tel. 04492-5563.

Baby en Kleuter
Te koop KINDERWAGEN,
bruin met rieten bak, i.z.g.st.
vr.pr. ’200,-. Tel. 045-
-252426. . .

Bel de Vakman
" " i in 'Afvoerproblemen?

Babit bv rioleringswerken
Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Voor al uw tuinwerkzaamheden
Bel: 04492-4340.

G.V.L. Restauratie 045-226000
Gespee. in gevelreiniging, renov., kelderafdichting, voegw.,

vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

XJ=L\ DAKDEKKERS-BEDRIJF M.N. J. AdaiTlS

Voor al uw dakwerkzaamheden
Tel. 045-726716

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699
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.
STOELMATTERIJ vem. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
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.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal. Ma. en di. gesloten.

Grote show van rotan, pitriet en teakhouten
Serre, tuin en veranda meubels

o.a. dealers van: Barlow Tyrie
Engelse tuin en park meubelen

Rohé het bekende Nederlandse merk.
Tweede Paasdag de gehele dag geopend.

"Nieuw tapijt"
Kom kijken, kiezen en kombineren bij Hatéma, uw centrum

voor tapijt en gordijnen. De grootste koiïektie tegen de
voordeligste prijzen.

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hotemo
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.
TRADERS biedt u prachtige
gebruikte meubels, kook-
platen, ijskasten en div.
andere huisraad teg. zeer
lage prijzen. Bezorging
mogelijk. Tel. 043-210830.
Heggenstr. 16 Maastricht
(zijstr. Amorsplein)
Te k. ronde, massief grenen
EETHOEK ’ 225,-. Tel.
045-740088.
SENIORENBED in hoogte
verstelbaar. Spiraal, ook
verstelbaar en matras.

1 mnd. oud. Te ruil 1 diep-
vrieskist van 420 I. voor een
van 175-200 I. Tel.
04492-2825.

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.
Pracht eiken BANKSTEL,

’ 850,-; massief eiken sa-
lontafel ’ 225,- 045-323830
Te k. BINNENDEUREN alle
maten met slot ’ 20,- p.st.;
afzuigkap. Tel. 045-458708.

Te k. weg. aansch. nw., ei-
ken WOONKAMER interieur
zeer goed onderh., te bez.
na tel, afspr. 045-454268.
Te koop zwaar eiken BANK-
STEL, vr.pr. ’200,-. Tel.
045-222505.
Te k. excl. leren BANKSTEL
van ’ll.OOO,- voor
’4.950,-. Inl. na 17.00 uur
043-434388.
Eiken KAST halfdonker met
smeedijzer. Als nieuw
’750,-, tel. 04406-12875.
Grenen EETHOEK, 4 stoel,
eik. bijzettafel, philips band-
rekorder, philips tuner/radio,
20 watt met boxen, rieten
poppenwagen, 04450-4148
Te k. KEUKENDEUREN
mass. eiken, handgemaakt.
Koopje!! Tel. 045-417775.

Te koop wegens wijz. van
mr.: MANOU bankstel 3-2-1
met bijzett. gebloemde be-
kled, in g.st. ’ 750,-; houten
bed m. lattenbodem en bin-
nenv. matr. 190x90 cm.

’ 125,-; zw.-witte skai bank,
strak open model 190x70
cm ’ 125,-; vrijstaand keu-
kenkastje 102 cm. 2 I. en 2
d. bruin marmeren blad

’ 65,-; chroomstalen 2-zits
bank grij-zw-gestr. kussens
’125,-. Tel. 045-253608.

Te k. 6-pers. zwaar eiken
EETKAMER, met leer, tafel
met tegelblad en mooie
lamp, samen ’ 1.100,-. Tel.
045-270448.

4 Heren-KOSTUUMS, 1.82
mtr. volsl. ’lOO,- maatwerk
z.g.a.n. 045-453823.

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. 12Kerkrade, tel. 045-456999.

Computers

HUUR (met recht van koop)
PERSONAL COMPUTERS vanaf ’ 64,- per mnd.

MATRIXPRINTER (vanaf ’ 25,- p.mnd.)
LASERPRINTERS (’ 125,- p.mnd.)

Bel voor vrijblijvende informatie/offerte
Krijntjes & Craenen

Automatiserings-services
Telefoon: 04490-53420. Ook voor software en telefax en

telefooncentrales en papiervernietigers en inbindmachines
en A4-scanners enz. enz....

KORTOM: DE EXPERTS VOOR UW KANTOOR!!
K & C Geleen/Roermond.

ATARI 520 ST met diskdrive
monitor, muis, veel software
(o.a. spellen, MS-DOS).

’ 800,-. Electron.typemach.
Brother AX 15, halfjr. oud
met gar. pr.n.o.t.k. 045-
-219691.
Te k. COMPUTERSCAN-
NER Unidem Roarcat 175x1

’ 300,-. 045-463038.

Te koop PC met SV. en 3 1/2
drive 30 MB harddisk CGA
kleurmonitor, en starprinter,
pr. ’3.250,-. Tel. na 18.00
uur 045-319940.
T.k. MITAC PC 640 Kb, 3,5
en 5,25 drive met mon.

’ t.250,-; P2OOO homec.
Phil. met mon. ’ 175,-. Tel.
045-251454.

Te koop COMMODORE 64
met diskdrive, veel prgs.,
joystick. Tel. 045-222956.
CANON AP 400 electron
d.w.-schrijfm. met RS 232
print-interface, weinig gebr.,
nieuwpr. ’ 4.300,- nu

’ 650,-, alsmede Exidy 48 k.
comp. met SlOO kast en
dubbel floppy-station en
TV-monitor ’125,-. Tel.
045-253608.

TV/Vtdeo
VIDEO'S gevr., ook TV's
v.a. 1982 en stereotorens,
tel. 04406-12875.

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
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'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
Te koop KTV met afstands-
bediening en teletekst. Tel.
045-459750.

Muziek

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

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

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

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

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
Met buro Ticket Express naar

Rolling Stones in Keulen.
Tel. 045-457273/326514.

Te koop Fender BASSMAN
100, ca. 15 jaar oud, i.z.g.
st., pr. ’850,-. Hoofdstr. 25,
Amstenrade.
Wil Bevers SAXOFOONS.
In- en verkoop, reparatie,
revisie. Marktstr. 19 Linne.
Tel. 04746-4976. Ope-
ningstijden: wo. en do. van
09.00-12.00 uur. Vrij. en zat.
van 09.00-17.00 uur.

PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
Te k. electr. GITAAR, V2 jr.
oud, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-723631. ■
Gevr. geroutineerde DRUM-
MER m. zang voor amuse-
ments-trio. Te k. Ibanez eff.
app. Yamaha echt. 04451-
-2380.

Gezocht BASSIST en toet-
senist voor rockband. Tel.
04492-4523.
Te koop KLARINET merk
Üebel, Albert systeem, vr.pr.

’ 700,-. Tel. 04493-3855.
Stereo BANDREKORDER
Akai, 4000 DS, pr. ’lOO,-.
tel. 045-272006
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.

Voor bruiloft en partij,' -GANIST met zang en W
pet kan nog werk aanne"
Tel. 045-231326.
Tekoopplm. 500LPSJ
st., vr.pr. ’2.000,-.
045-318326. ~Te k. elect. ORGEL Yad»'
B-205, z.g.a.n. Tel. Fr
441457. .
ENTERTAINER nog
voor feestdagen, bruP
en kermissen. Tel.
323305_____ _. ✓

Kunst en Antiek

Grote Antiekshow te Heel
bij Wim Scheepers, Panheelderweg 28 en Heerbaaf-

op zaterdag 7 april v. 14.00-20.00 uur, en op zondag 8*
v. 11.00-18.00 uur. O.a. meubels, klokken, lampen, WJkoper, tin enz. Ook zijn wij beide dagen aanwezig tij*
Expo "Heel eivol" in 't GemeenschapsHuis, Dorpstr. Sj
Heel. Wim Scheepers Antiek B.V. Heel, tel. 047473

ANTIEK Simons Nuth, Compl. eiken SLAAP'
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang MER ca. 1920 te koop
kerk, naast chin. rest., dond. pr. ’ 1.500,-. 045-31070°
koopavond. 045-243437. Te k OLIEHANGLA'Een begrip voor de regio! djeverf schi|derjj Lucie
Te koop gevr. antieke Dooren, koperen kand*
SPEELDOZEN en gramo- bijbelse figuren, krista
foons. 045-272333. glas 18cm hoog, blad?
Te k. GEVRAAGD antieke ?en bijbelse taferelen V*
meubels. P. Cortenraad, Lambert, Turkse koffie*
Riemst(B) 09-32-12261156 ""Peren inktstel met p£y— : — wachters gevleugelde \®

rDe grootste keuze in antieke met vrouwen hoofd. Alles
kasten, vitrines, klokken, getaxteerd. 045-224957>kachels en curiosa vindt u in
onze 1.500m2 showroom. Met een PICCOLO i" .
WIJSHOFF Antiques, Am- Limburgs Dagblad raak
stenraderweg 9, Hoens- uw oude spulletjes 't s"
broek-centrum. Tel. 045- kwijt. Piccolo's doen vJ
211976. Geopend: dond. wonderen... Probeer m»
vrijd. zaterd. Tel. 045-719966.

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons van Uden
Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu ’ 6$
Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven met rf*
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnetron vï

’298,-. van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045-23?.
Te k. NOVA miniwash voor Te koop Etna GASP,.
kleine wasjes ’ 50,-en Za- NUIS pr. ’lOO,-.
nussi centrifuge ’5O,- Tel. 04455-1910. ,>
045-231679. zie verder pagina 28
]

"Heffeest is nog steeds l
in volle gang," \

ra
Ir

Ad;LS Fiat dealer voor Heerlen en omstreken Italia '90 bijvoor- £jj£ É»v r \
*■"""-' ________iiMte-_'^n

houden wij momenteel Open Huis. 't Feest beeld met E ft n
BWBHËÉÉmff ''<^^B_----^^__i^________M^______^__^>^WM*w**'***>*^^^^» &<

P lÉüii jjj| nog door. Dus kom deel. Of de Panda Young al v.a. f 12.990,- \
y^HHfjl Bißjr langs. En neem een en de Tipo Team v.a. f 24.200,-. Feest is

kijkje in de showroom vol temperamentvolle feest. Dus serveren we een lekker hapje en

Fiat modellen als de Panda, de Uno, de drankje. En morgen wordt helemaal een .
§
c

Tipo en de Croma. Plus natuurlijk bestel- happening van jewelste. Voor de kinderen \
V
t

wagens als de Fiorino en de Ducato. Maar hebben we om 15.00 uur een ballon- \
we hebben ook /^^f2""^l^^^., nenwedstrijd. Bovendien staat de WmfË
surprises. Zo- ff pS|Bi2^^^^!v Fiat showballon bij ons pand. i| g€fcp^

|| "dis de Panda Zin in een feestje? Kom ook! BÊÊESO

Ipf van een nieuwe Fiat geldt: rij nu, betaal 1 jaar later/)

'"'"""'iMiin '" '__f_______^ft_______ ■*^#$iß3_S_- :: JT-'S ?_____lÜ»i ______________________________ _______________________________■___________! ÜÜ



Schinveld

Amstenrade

Landgraaf

Simpelveld

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst - -voor
spoedgevallen tijdens avond 'en
nacht vanaf 18 tot 8 uur. Weekenden
24 uur doorlopend _£ 711400. Werk-
dagen, tijdens werkuren, __r 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen __r 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder St 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
__. 323030.

Na gesprek studenten en directie

Problemen Hogeschool
in Heerlen opgelost

weekend-agenda

Vrijdag 6 april 1990 " 21

Smartegeld
mishandeling

APOTHEKEN
de keel had gegrepen,
met het hoofd tegen de
grond had gebeukt en
haar arm had omge-
draaid.

„En dat alles in hét bij-
zijn van haar vierjarig
zoontje, wat toch een

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - Het conflict
tussen directie en studenten van
de Hogeschool Heerlen, studie-
richting ergotherapie, is na een
gesprek tussen beide partijen op-

Van onze
correspondente

MAASTRICHT/LAND-
GRAAF - Een vrouw,
die in juli vorig jaar
door een 46-jarige me-
debewoner van een
pension in Landgraaf
werd mishandeld, vor-
derde voor de politie-
rechter in Maastricht
duizend gulden smarte-
geld. Een verklaring
van de huisarts omtrent
haar kwetsuren aan
hoofd, hals en arm be-
vestigde haar verhaal,
dat verdachte haar bij

HEERLEN
?ft

°yal: Bom on the fourth of july, dag.
2U.15 uur, dag. beh. ma di ook 16uur.RUvon: Young Einstein, dag. 19 en 21 uur,
nU, -ma di ook 16-30 uur. za zo woook 14 30 uur. Maxim: Honey, I shrunk
din J- ?_,dag- 19 en 21 uur' daS- beh. ma
"i ook 16.30 uur, za zo wo ook 14.30 uur.na: Koko Flanel, dag. 14.30 19 en 21.30uur, za zo ook 16.30 uur. Turner and
lfi ' £ag 14 1830 en 21 uur. za zo ook
° ""r-°cad poets society, dag. 14 18.30

tiy iUUr'za zo ook 1615uur.The war of«H. Roses, dag. 14.15 18.45 en 21.15 uur,za zo ook 16.30 uur. Black Ram, dag,
nii, e. 21 uur' vr ma di do ook 14 uur.
uur n oC.°- za zo 14 en 16 uur, wo 14, | ue sP'egel: Mystery Train, vr t/m diAi uur.

exposities

SCHAESBERG
J"toki»°: The salute of the Jugger, vr,„i° 20-45 uur- Harlem Nights, vr t/mzo ,23 uur

extra belastende om-
standigheid is," voegde
haar advocaat er aan
toe. De man gaf toe dat
bij hem de stoppen wa-
ren doorgeslagen, nadat
de vrouw een scheldka-
nonnade op hem had af-
gevuurd. „Ik was naar

boven gegaan met de
bedoeling me te bekla-
gen over dat eeuwige
slaan met de deuren,"
verklaarde hij. Tegen-
over officier van Justi-
tie mr Van Buchem gaf
hij toe dat ook alcohol-
gebruik had bijgedra-
gen tot zijn agressief op-
treden. Politierechter
mr Caspari legde hem
drie weken voorwaar-
delijke gevangenisstraf
op en halveerde de vor-
dering van het slachtof-
fer tot vijfhonderd gul-
den.

Nationale Ombudsman tikt politie op vingers

gelost.De studenten van de vierja-
rige HBO-opleiding hadden kri-
tiek op de wijze waarop in Hoens-
broek de lessen ergotherapie wer-
den ingevuld. Zij spraken over
kwaliteitsverlies. Inmiddels heeft
directeur Peeters van de Hoge-
school-sectordirectie waar de stu-
dierichting onder valt, toegezegd
een vakdocent ergotherapie (voor
20 uren) aan te trekken. Daarnaast
is de studenten toegezegd dat er
gewerkt zal worden aan meer
praktijkgerichte lessen.

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Schoonbroodt, Rum-
penerstraat 112, S 272323.
HEERLEN. Apotheek Heerlebaan,
Caumerboord 31, __f 412647 en
Heerlerheide, Corneliusplein 2,
S 211377. B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Meiser,
Kerkstraat 45 Waubach, __r 313633.
Voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Smithuis, van Gronsveldstraat 2
Chevremont, __. 454000.
KERKRADE-WEST. Maussen,
Akerstraat 79, __r 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16 uur en zon-
dagvan 12 tot 13 uur en van 18tot 19
uur. Voor spoedgevallen dag en
nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11 tot
15 uur en zondag van 14.30 tot 15
uur. Voor spoedgevallen kan men
terecht van 22 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Boswijk, Aker-
straat Noord 43 Treebeek,
__r 213773.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH __. 711400).
TIGH - HEERLEN.
__. 711400
(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

Gepikeerd
De directie van de school toonde
zich volgens' een studenten-
woordvoerder overigens gepi-
keerd over het feit dat de studen-
ten met deproblemen naar buiten
zijn getreden. „Maar wij besloten
daartoe omdat wij het gevoel had-
den niet serieus genomen te wor-
den", aldus de studentenwoord-
voerder.

Arrestatie verdachte
in Landgraaf onterecht

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG/LAND-
GRAAF - De politie van
Landgraaf is in de fout ge-
gaan bij de arrestatie van,
een vrouw uit die plaats,
ruim twee jaar geleden. Dat
is het oordeel van de Natio-
nale Ombudsman die zich
boog over een klacht die de
echtgenoot van de vrouw
bij hem indiende.

HEERLEN
kiïï bvrKse Volkssterrenwacht,"-naapskooiweg 95. Werk van kunste-naarsgroep Concreet, Vanaf 6/4. Open di
00, en zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-
-w ","r- statJsgalerij,Raadhuisplein 19.
4/fi Van Walter Swennen. Van 6/4 t/m'°. open di t/m vr 11-17uur, za en zo 14-
EvrT Ur'.- a,erie Signe, Akerstraat 82a.
e., u e van Felix van de Beek en Mar-« Hermans. T/m 29/4. Open do van 18-
-den Vr' za en zo van 14"17 uur. Beel-
Van 7", tekeningen van Twan Lendfers.
17 ui nïï 6/5' °pen wo t/m zo van 14~
len» »- i S' kl°osterweg 1. Werk vantCs» bere'Brase" Jos Cremers.
Start _.open ma t/m vr van 9-17 uur.
nartz T°UWbUrg- Werk van Theo Le"
Hp»ri ■ m **''"'" Thermenmuseum.
ono,.~>"

ln v°gelvlucht. Van 7/4 t/m 10/6,
uu. NMHmhVr_ï°i7 UUr'Za en Z° 14"17
nin_._T bank' Bongerd 13. Penteke-od).?, Van PWJ- Verboeket. T/m 30/4,°Pen ma t/m vr van 9-16 uur.

HOENSBROEK
mJ. uan^Fototentoonstelling, Jan La-
uur o T/m 15/5' °Pc" ma t/m vr 9-16
brn-b \?ortgebouw Kasteel Hoens-
rik ,7 Fo'°galerie 68. Foto's van Diede-Lim^ Ontmoetingen met
n «lUrf>seauteurs, foto's van Theo Jen-
van .n',Xan 6/4 Vm 1/5- °Pen ma t/m vr23.ri.n

u
v
u
a
rnl3-30-17uurZaen

KERKRADE
Wijngrachttheater Fototentoonstel-lingll flndexamenkandidaten Stede-ke Academie Hasselt. T/m 6/4, open dimvrvan 10-16 uur, za van 10-12 uur.

Volgens de Ombudsman werd de
Landgraafse ten onrechte aange-
houden op verdenking van fraude
met girobetaalkaarten. Bovendien
werd haar pas in de politie-auto op
weg naar het bureau verteld waar-
om zij was gearresteerd.

in gesprek Wachten
Volgens de Ombudsman had de ge-
meentepolitie van Landgraaf met
de arrestatie moeten wachten op
een opdracht van de officier van
Justitie. De opdracht tot arrestatie
was echter afkomstig van de hulpof-
ficier van Justitie. En dat is volgens
de Ombudsman in dit geval onvol-
doende. De politie had toch de
komst van de officier van Justitie
moeten afwachten. Bovendien was
er vooraf over deze zaak geen con-
tact geweest met het openbaar mi-
nisterie en werd de officier van Jus-
titie ook na de arrestatie pas na eni-
ge tijd geïnformeerd.

Ook had de vrouw al direct bij haar
arrestatie over de reden daarvan
moeten worden geïnformeerd en
niet pas op weg naar het politiebu-
reau.

Nieuwe bibliobus
" Niemand van de broers en zussen Dumont ontbrak voor het maken van de niet-alle-
daagsefoto voor het ouderlijk huis in Bocholtz. Samen werden zij 1000 jaar: Tineke (75),
Lambert (74), Bepje (73), Johan (72), Wiel (71), Mia (70), Finy (69), Piet (67), Anna (66), Wi-
nand (65), de jarigeSophia(64), Joep (62), Gerard (59), Hubert (57) en Hein (56).

Foto: FRANSRADE
HEERLEN — De nieuwe bibliobus
van de Openbare Bibliotheek Heer-
len gaat maandagrijden. Omdat het
uitleensysteem volledig geautoma-
tiseerd is, moeten de oude lidmaat-
schapspasjes ingeleverd worden. Er
worden nieuwe pasjes uitgereikt.

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
__. 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag 12
uur tot zondagmorgen 10 uur Schif-
fers, Hoofdstraat 4a, __r 452176. Van
zondagmorgen 10 tot maandagmor-
gen 8 uur Willemse, Laurastraat 67
Eygelshoven, S 351232.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Schiffelers, Froweinweg 50 Eys,
__: 04451-1500.
SCHAESBERG. Zaterdag Ypen-
burg, Lichtenbergerstraat 30,
S 322072 en zondag Ypma, Schu-
manstraat 14, __r 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 __. 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, __r 214821.

Broers en zussen
Dumont 1000 jaar

nen en kwam tot de niet alle-
daagse ontdekking dat op de
dag dat tante Sophia 64 jaar
zou worden de tien eeuwen in
één gezin gehaald zouden wor-
den. Meteen besloot oom Wiel
zijn kaartclub vaarwel te zeg-
gen, omdat de spanning wel
eens te veel zou worden en hij
anders bij zijn verscheiden dit
unieke record onbereikbaar
zou maken.

per persoon

ARTSEN

PvdA
hpt l knng is kennelijk nog niet«besef doorgedrongen dat deze
raan °P 21 maart de gemeente-
.^sverkiezingen verloren heeft.n Heerlen is de partij zelfs meern Sehalveerd. Desondanks claimt

rti vdA onverstoorbaar voortzet*'ng van de coalitie met het CDA en. <-- met twee wethouders. Daarbijze zo geborneerd dat ze de grote&r: de Groepering Heerlen-St rt WÜ sluiten- Het is toch be-e_vltrag!sch als je moet zien hoedl JE fr ute partiJ die de kiezers inhefft gelaten en daarvoor
krll" 1k-pak °P z«n broek heeft ge-& ?16t ln Staat is met haar ver-vel f g.aan'Dit land heeft beter
Dart. Ï5U overigens dezelfde
Vaaio m NlJmegen, Amsterdam,
hetrn? uPtal van andere plaatsenwl ».bmten het collegevan Ben
VaiS te W,erken> C£ï- te houden,att met goed in te zien waarom het
zer, aa Heerlen niet gewoon de kie-So^-f3" .trekken laat komen enH_lrloalMe Shf\met de Groeperingï, dat hOO Uiteindelijk is heto dat in deze partij voldoende kwa-teit aanwezig is om de komende'er jaar op een fatsoenlijke wijze deov^nte tÊ besturen- Een vraag dieverigens ook nog eens gesteld mag"«"den is hoeveel schade door Au«per (raadslid in Heerlen envoorzitter van de PvdA-Limburgu. móet worden aangericht in ge-
aant\te en Provincie voordat eendl mensen binnenvdA besluit in zijn vervangingte voorzien.
H°ENSBROEK G. NOLDE TANDARTSEN

meentehuis ingeschreven.
Voor het dertiende- en veer-
tiende kind was er in het
trouwboekje amper plaats.
Hun namen moesten op de
laatste bladzijde in een kleiner
handschrift worden bijge-
schreven. De namen van de
laatste drie kinderen zijn terug
te vinden op de achterkantvan
het trouwboekje.

Heerlen

GHN
. ccl mensen die terecht hun ver-re.^ 11 in de PvdA hebben verlo-
tVi Aebben een alternatiefgezien in
dpnulssident Hummel. Maar ik
Zuil Wel dat ze daarbij bedrogen uit
een . komen- Eerst was Hummel
vvr? ~?Uwe PvdA-er die geen goed
tiet' over had voor de 'dorpspoli-
tia Tan Plaatselijke partijen. Daar-
j» ■ als kandidaat van Groepering
d .^len-Noord, vond hij plotseling
len 'landelijke politiek' in Heem-n niets te zoeken had. En een paar
hiiêein nadat hij gekozenwas, begon

J Plotseling het CDA stroop om desa^ te smeren. Nu wil GHN graag
uit , met het CDA de dienst gaan

ik weet zeker dat veel
b_>n^en die °P GHN gestemd heb-en dat niet gewild hebben.

H<>ENSBROEK B.TARICI

Maandag staat de bus van 13.15 t<~t
15 uur op de Mijnzetellaan en van
15.15 tot 17.15 uur op de IJsselstraat.
Dinsdag van 11.35 tot 13.45 uur op
de Bruinkoolweg, van 15.30 tot
16.30 uur op de Schandelermolen-
weg en van 16.45 tot 19 uur op de
Mijnzetellaan. Woensdag van 13.30
tot 15.30 uur op de Holleweg en van
15.45 tot 17.15 uur op de Nie. Beets-
straat. Donderdag van 9.30 tot 13.45
uur op de P. Petersstraat en van
15.15 tot 17.15 uur op de Van Weer-
den Poelmanstraat. Vrijdag van 12
tot 13 uur op de Vorstenstraat, van
13 tot 13.45 uür op de Pater Beatus-
straat, van 14 tot 15.30 uur op de Van
Weerden Poelmanstraat en van
'15.45 tot 17.15 uur op de P. Peters-
straat.

Vanaf 9 april veranderen ook de uit-
leentijden:

Van onze correspondent
BOCHOLTZ - Met de 64ste
verjaardag van de Bocholtzse
Sophia Dumont bereikten de
vijftien broers en zussen uit het
gezin Dumont-Baumgarten
gisteren een 'totale leeftijd' van
duizend jaar. Het oorspronke-
lijk met 17 kinderen (11 jon-
gens en 6 meisjes) gezegende
echtpaar vierde in 1973 nog het
gouden huwelijksfeest. Alle
kinderen werden in het ouder-
lijk huis aan de Steenberg-
straat 11 - nu Steenberg 31 - in
Bocholtz geboren. De 17 Du-
monts werden in dezelfde kerk
gedoopten ook in hetdelfde ge-

Bepje Van de Berg-Dumont
bracht de familie op het idee
om alle leeftijden van de 'Du-
mont-clan' eens bij elkaar op te
tellen. Johan, de archivaris van
de familie, sloeg aan het reke-

Bord
De broers en zussen Dumont
woonden gisteravond in Bo-
choltz een heilige mis bij en po-
seerden op dekerktrappen. De
kinderen en kleinkinderen bo-
den een 'gouden 1000-bord' aan
en vervolgens trokken de Du-
monts, begeleid door drum-
bandmuziek, in optocht naar
een zaal waar in intieme sfeer
een feestje werd gebouwd.

Promotie
Heerlense

De uit Heerlen afkomstige Anne-
mie Kemps (39) is aan de Katho-
lieke Universiteit in Nijmegen
gepromoveerd tot doctor in de
Sociale Wetenschappen. Haar
proefschrift draagt de titel 'Early
Mother-Infant Interactions'. An-
nemie Kemps heeft onderzoek
gedaan naar het geboortegedrag
en vroeg moederlijk gedrag van
Java-apen. Vele nachten obser-
veerde zij onder verschillende
omstandigheden grootgebrachte
moederapen die op het punt
stonden te bevallen. Zij conclu-
deerde dat alle apinnen goede
moeders worden, ongeacht hun
opvoeding. Eerder werd aange-
nomen dat apinnen die opge-
groeid zijn zonder de zorg en
aandacht van hun moeder of fa-
milie niet in staat waren zelf hun
jongen op matuurlijke wijze
groot te brengen. Annemie
Kemps heeft in haar proefschrift
overigens op geen enkele manier
de indruk willen wekken dat de
resultaten te vertalen zijn naar
moederlijk gedrag bij mensen.

oostelijke, mijnstreek redactie: 739282
houdt maandag van 10 tot 11.30 uur
spreekuur voor ex-mijnwerkers in
Ons Huis, St. Jozefstraat 21.

" Het Limburgs Jeugdtoneel geeft
zaterdag om 14 uur in Ge-
meenschpshuis 't Kloeëster een
voorstelling van het sprookje De
Gelaarsde Kat. Entree ’ 4,-. Kaar-
ten zijn vanaf 12.30 uur aan de zaal
verkrijgbaar.

Annemie Kemps studeerde na
haar HBS-B opleiding op het
Clara College biologie en psy-
chologie aan deRijksuniversiteit
in Utrecht. Daarna was zij als on-
derzoekster werkzaam op de uni-
versiteiten van Nijmegen en
Utrecht.

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Timmer-Lie, Vrussche-
migerweg 33, __r 420138. Spreekuur
zaterdag en zondag van 11 tot 12
uur. B.g.g. TIGH __r 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Bloem, Heigank 100 Nieuwenha-
gen, __: 324032. Spreekuur van 11.30
tot 12 uur en van 19 tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN- VAALS- WIJLRE - WIT-
TEM. Voncken, Herenhofweg 6 Me-
chelen, S 04455-1555. Spreekuur
van 11.30 tot 12 uur en van 17.30 tot
18 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Van der Werf, Douvenderweg
19 Oirsbeek, __r 04492-2039. Spreek-
uur van 11.30 tot 12 uur en van 17.30
tot 18 uur.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, __f 719999.
Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn _£ 740136.

DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dierenarts. U
wordt eventueel doorverwezen.

Voerendaal

"De vereniging Flos Carmeli
houdt zondag om 11 uur het jaarlijk-
se Frühschoppen in gemeenschap-
huis Schaesbergerveld. Blaasorkest
De Piep Uit Tegelen zorgt voor de
muziek. Entree gratis." Onder leiding van Fons van derUnden geeft het symfonie orkestvan de Heerlense Muziekschoolzondag om 16 uur een concert inkasteel Limbricht. Als soliste in hetvioolconcert van Vivaldi treedt deviolisteLaie Lee op. Entree ’ 7,50.

Statenvragen
over Makro " Het Ruben s poppenkasttheater

speelt morgenmiddag in De Nor
'Vies is niet vies...'.

" In Buurtcentrum 't Heitje, Ver-
dragstraat 3 te Nieuw Einde wordt
maandag om 10 uur een voorlich-
tingsmorgen over medicijngebruik
van 65-plussers gehouden. Entree
gratis.

Poart va Voelender bij het station

" De Oudercommissie van de Zon
newijzer houdt zondag een wandel-
oriëntatietocht van twee uur door
de natuurgebieden in de omgeving
van Heerlen. Deelname kost ’ 10,-
-per gezin. Men kan tussen 12 en
14.15 uur inschrijven in café De

" In het gemeenschaphuis te Am-
stenrade geeft het Limburgs Jeugd-
toneel zondag om 14 uur een opvoe-
ring van het sprookje De Gelaarsde
Kat. Entree ’ 4,-. Kaarten zijnvanaf
12.30 uur aan de zaal verkrijgbaar.

’Jeugdwensen’

Persoons
registratie

Heerlen rond

Kerkrade

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - In de gemeente Heer-
len kunnen de persoonsgegevens
van alle inwoners nu via een nieuw
systeem electronisch worden opge-
vraagd. Deze week werd het auto-
matiseringsproject dat dit mogelijk
maakt, afgerond.

" In verband met het 10-jarig jubi-
leum van Monique Berkelmans ge-
ven haar leerlingen en die van de
Stichting Kreato Meyel zondag om
14.30 uur in de Stadsschouwburg
een voorstellingvan het door Moni-
que geschreven balletsprookje 'Het
land van stil. Entree voor volwasse-
nen ’ 12,50 en voor kinderen ’ 7,50,
in voorverkoop ’ 10,- en ’ 6,-.

Hoensbroek

van^ ~De CDA-statenfractie wil
ge \Te Provincie weten of het colle-
geenw1 Nuth een verklaring van
Uithr bszwaar heeft afgegeven voor
is 7^'dmg van de Makro.Als dat zoVre^ 1 het CDA dat maar een
Van t? Zaak omdat de ministeries
het tconomische Zaken en VROM
»ee\-HC°i ge juist hebben geadvi-
zvJaa verklaring van geen be-
Wftr.olet te verlenen. De fractie
bi-pi,.- S verder gevraagd of de uit-
een*S van de Makro wel in over-stemming is met het door de
Zien e gevoerde beleid ten aan-
del Van de vestiging van detailhan-

" In de UTP aan de Oliemolen-
straat 60 worden in de Goede Week
diverse vieringen gehouden. Voor
informatie: __" 045-718520.

" Wie maandag van 9.30 tot 11.30
uur onder deskundige leiding paas-
stukjes wil maken, kan zich aanmel-
den bij Matha Vuist, S 314340.
Plaats van handeling is het Ora,
Maastrichterlaan 82 in Waubach. De
kosten zijn ’ 5,-.

„Daardoor wordt de kwaliteit van
informatievoorziening omtrent per-
sonen aanzienlijk verhoogd", aldus
wethouder Verheugen. Bovendien
wordt door de gemeente bekeken,
hoe deze nieuwe vorm van telemati-
ca kan bijdragen aan het imago van
Heerlen als Telematica-stad.

ONDERBANKEN - Het gemeente-
bestuur van Onderbanken gaat op
18 april de wensen en behoeften van
jongeren boven 15 jaar inventarise-
ren. Alle jongerenvanaf 15 jaarzijn
uitgenodigd om op bovengenoemde
datum hun wensen kenbaar te ko-
men maken in de Pottenkamer van
het oude gemeentehuis aan de
Kloosterlaan. Wethouder Boy Goos-
sens leidt deze bijeenkomst, die om
18.30 uur begint." Het Bureau Sociale Begeleiding

" In caféApollo, Industriestraat 19,
wordt morgen vanaf 9.30 uur de Ge-
westelijke Schietdag van de Bond
van Wapenbroeders gehouden.

"De Comodore Computerclub
houdt zondag om 14 uur een club-
treffen in café A jen Bouwerweij,
Fransiscanerstraat 44.

0 De Originele Ritmische Dans- en
Balletgroep Simpelveld bij de Pa-
ters houdt opzondag 8 april van de
Plaar een oudermiddag. Onder lei-
ding van Anja van der Linden en
mevrouw L.Slangen begint om
15.00 uur het dansfestijn. In de pau-
ze staat koffie met gebak, frisdrank
of een pilsje klaar.

bioscopen
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Kennisgeving van de ontwerp-beschikking
naar aanleiding van een aanvraag om onthef-
fing.

Voornemen.
GedeputeerdeStaten zijn voornemens aan de
gemeente Susteren te Susteren - onder voor-
schriften - ontheffing te verlenen van het ver-
bod voor de aanleg van wegenin hetbestem-
mingsplan "Middenveld" aldaar (Bs 56014).

Ter visie legging.
De ontwerp-beschikking ligt ter inzagevanaf
9 april 1990a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentenhuize
van Susterentijdens de werkuren en daarbui-
tenop de aldaargebruikelijkeplaats en tijd tot
heteinde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking
op de aanvraag.

Bezwaren.
Door de aanvrager en door degenen die be-
zwaren hebben ingebrachtnaar aanleiding
van de aanvraag, alsmede door eenieder die
aantoont tot dit laatste redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweestkunnen tot 24 april 1990
gemotiveerdebezwaren tegen deontwerp-
beschikking worden ingediend bij Gedepu-
teerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA Maas-
tricht.

Geheimhouding.
Dat degenedie bezwaar aantekent tegen de
ontwerp-beschikking kan verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken.

tempo-team
I uitzendbureau

TECHNIEK "" |
Chemisch technoloog m/v
voor een chemisch bedrijf in Geleen.Wij zoeken een j
kandidaat met een HTS-opleiding chemische
technologie, met in het vakkenpakket milieu
technologie. De werkzaamheden bestaan uit het
voorbereiden en uitvoeren van een milieu-onderzoek
ten behoeve van een chemische plant. De opdracht
gaat circa3 maanden duren. Gezien deinhoud van
de opdracht is stage-ervaring in milieutechniek
gewenst.
Voor informatie:
045 - 71 9940, Nino Bellinzis
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
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Durft u een weddenschap met de Mitsubishi- zitten, kijk goed om u heen en tel de extra's. Wedden

dealer aan te gaan? Zo ja, lees dan deze advertentie dat u niet verder komt dan de vingers van uw handen.

goed door. Wij beweren, dat de Mitsubishi-dealers . . ; Bij deZe LanCer raakt u niet snel uitSeteld:
de gulste dealers van Nederland zijn. Wij doen u ff S^^"* *®i^||^ vele extra's en andere voorzieningen. Er is al een

het gulste bod op uw inruilwagen. Lancer vanaf f 24.645,-.

Daar kan niemand tegenop. Verliezen zij de
weddenschap, dus krijgt u elders een betere prijs, dan Weddgnjjat de Mitsubishi Galant met geen_gnkelg
moeten de dealers een tegenprestatie leveren. autojn^n .prijsklasse te vergglijkenjs.

Dat zijn nu eenmaal de regels van het spel. 11S?P W&ÊÊmÊ^ De Mitsubishi Galant: de gentleman onder

Zij verplichten zich om uw auto een wasbeurt te l de Mitsubishi-modellen. Zowel zakelijk als privé een

geven, zonder dat u daarvoor een cent hoeft te betalen. fIÖ2 onvergelijkbare grootheid. Representatief en comfor-
"': tabel. Vol met details en ideeën.

Wedden dat het in april storm loopt bij de Mitsubishi- I Wedden dat het liefde op het eerste gezicht is

dea\ er '-^PÉIM wanneer uw proeirit met deze ideale auto nog maar

Deze weddenschap, die voor alle Mitsubishi- ,\ net begonnen is.

modellen geldt, gaat vandaag in en loopt t/m zaterdag ■BI I Gaknt '* o"der U'tgemSt met een

28 april. Dus kom nu snel om van dit geweldige aan- "J i 1-8 liter en 2.0 liter multipoint benzine injectiemotor,

bod te profiteren. Er is al een Galant vanaf f 29.795,-.

U kunt uw huidige auto bijvoorbeeld inruilen ■ H1«
tegen de unieke Mitsubishi Colt 1.3 GL Cabri. II I niimtereisJS

1H 'fff maakt als in de Mitsubishi Space Wagon.

Wedden dat u nog nooit een auto met een dubbele Deze weddenschap wordt steeds boeiender.
sunroof zag: de Mitsubishi Colt Cabri. Wedden dat u straks watertandend bij onze Space

Dit is geen flauwe grap. De Colt is sowieso Wagon staat. Een lust voor het oog met een wijs

al een bijzondere auto, maar de Colt Cabri is zonder HBP^^ JÜ °°8 V°°r '^
meer uniek te noemen. Deze Colt Cabri heeft alles van '' Want in een mum tovert u het 7 zitplaatsen
de sprankelende Colt maar biedt nog net iets meer . biedend interieur om tot een indrukwekkende trans-

Want waar vindt u een auto met 'n dubbele ponruimte. Er is al een Space Wagon vanaf f 39.495,-.

sunroof, een Cabrio in aanleg, voor de zonnige prijs ■"■s§
van slechts f 24.950,- mcl. metallic Trekt u daar die 1 ff Wet_Jen,dat u Staat te.popelen om onze showroom

ongelooflijke inruilprijs van de dealer vanaf, dan kan _<_*_____»&. " ___k *"'^?^ ÜÉ- _<_ wzogken

er wel eens een ongelootlijk laag b-drag ontstaan. JÊÊ "$ |^^Nl___P Bern u klaar om onze weddenschap aan te

Telt u daarbij zn dynamische design, zn vijf fjljj Wij ook. Vandaag gaat onze weddenschap

versnellingen, de zee aan ruimte, 'n originele pin- ,**IPP^ in Kom bij ons langs We durven te wedden dat u

WEDDEN D__T WDE GULSTE
DEALERS VAN NEDERLAND ZDN.

striping plus zn geregelde 3-weg katalysator, dan vandaag of in ieder geval de komende dagen een

zien wij nu al een glimlach op uw gezicht verschijnen. onvergetelijke proefrit in een Mitsubishi maakt.

Deze unieke Colt Cabri, waarvan er slechts 450 Nog een laatste opmerking: als u deze

zijn, maakt zijn entree in een speciale metallic blauwe ANDERS WASSEN Wü UW AUTO GRATIS SCHOON. weddenschap verliest, en dat zit er dik in, weten we

uitvoering met een speciaal ontworpen reflectieplaat. zeker dat u een gelukkig verliezer zult zijn.

Er is al een Colt vanaf f 21.995,-.

Wedden dat u nergens zoveel auto voor zo weinig _J^^^
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door fred sochacki
jEN HAAG - Het contact met de politiek heeft Martin vanooijen, voorzitter van het sectiebestuur betaald voetbal, nooit
|w -n' s hIJ vanuit het statige pand aan de Lange Vijver-
tiip Zljn+^lk naar buiten richt, kijkt hij zo het torentje van pa-dl„ JJ°i "_ , Lubbers binnen. Ook zijn antwoorden verra-
kanHa iïle?_ V?r-! den- Lan§e en Perfecte volzinnen. Om debeult f f leiden- Zeker als hiJ het ëevaar bespeurt iets inpcweging te kunnen zetten.

Haan bijna rond met Nürnberg
rende de wedstrijd had de scheids-
rechter het spel ook al twee maal
moeten onderbreken vanwege
vuurwerk en andere voorwerpen,
die het veld op werden gegooid.

Cruijff weigerde na afloop van het
duel in te gaan op suggesties als zou
hij toch de beste coach voor het Ne-
derlandse elftal zijn tijdens het WK
in Italië.

te moeten doen na een ongelukkige
botsing met Eusebio. Pas nadat hij
de gele kaart had getrokken, reali-
seerde de scheidsrechter zich dat
dat tegelijk de rode betekende.
Barcelona begon de tweede helft
voorzichtig. Koeman speelde wat
meer terug en de bal werd over tal-
rijke schijven heen en weer gescho-
ven. Real Madrid kon slechts af-
wachten en blijven loeren op een
bevlieging van de geisoleerd staan-
de spits Sanchez. Er gebeurde wei-
nig tot de 69ste minuut, toen Buyo
wederom een hard schot van Ro-
nald Koeman niet onder controle
kreeg. In de rebound van Beguiris-
tain hoefde Amor slechts met zijn
hoofd te knikken: 1-0. Daarna liet
Barcelona Real Madrid komen,
maar dat was - gehandicapt als het
was - niet meer in staat de gelijkma-
ker te maken. Dat Salinas er in de
laatste minuut nog 2-0 van maakte,
was toen al lang niet meer van be-
lang. >
Tijdens deereronde raakte Barcelo-
na-doelman Zubizarreta nog aan het
hoofd gewond. Het 1000 man sterke
politiecontingent in het met bijna
50.000 toeschouwers uitverkochte
Valenciaanse Luis Casanova-sta-
dion kon niet verhinderen, dat een
onverlaat hem vol in het gezicht trof
met een fles water. Het duurde drie
minuten, voordat de Barcelona-kee-
per weer op zijn benen stond. Gedu-

Barcelona probeerde vanaf het be-
ginsignaal het spel naar zich toe te
trekken, maar slaagde er niet in om
gevaarlijk te worden. De eerste en
naar later bleek enige scoringskans
was een hard en laag afstandsschot
van Ronald Koeman in de 10de mi-
nuut, dat door Buyo met moeite ge-
stopt werd.
Real Madrid liet Barcelona komen
om vervolgens via Martin Vazquez
en Butragueno te versnellen. Tot
twee maal toe kwam de laatste in
een kansrijke positie, maar een slap
schot was alles wat daaruit voort-
kwam. Het spel in de eerste helft
was behalve slecht ook hard.
ScheidsrechterRaul Garcia de Loza
trok al na zes minuten de eerste van
in totaal zeven gele kaarten. Dat was
tegen Amor, toen deze Martin Vaz-
quez net buiten het strafschopge-
bied van Barcelona onderuit haalde.
In de 26ste minuut moest Aloisio
geblesseerd het veld verlaten, nadat
hij van de Mexicaan Sanchez een
trap tegen zijn knie had gekregen.

Maar het was vooral Hierro - en
daardoor Real Madrid - die de dupe
werd van de veel fluitende, maar
weinig overtuigende arbiter. Eerst
gaf Garcia de Loza de achterspeler
van Real terecht een gele kaart na
een overtreding tegen Laudrup,
maar in de vijftigste minuut (!!!) van
de eerste helft meende hij hetzelfdeVrijdag 6 april 1990 " 23

Voorzitter Martin van Rooijen: ’Grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht’

NÜRNBERG -Arie Haan, die onlangs op staande voet werd ontslagen bij
Vfß Stuttgart, werkt het komende seizoen zeer waarschijnlijk bij 1. FC
Nürnberg. De voorzitter van de club, Gerd Schmelzerverklaarde gisteren:
„Voor Pasen zijn we zeer waarschijnlijkrond met Haan."

Zaterdag worden, volgens Schmelzer, voor de wedstrijd 1 FC Nürnberg -
Waldhof Mannheim de onderhandelingen voortgezet. Dan komen ook de
financiële zaken aan de orde. „Over geld hebben wij nog niet gesproken
maar het is niet uitgesloten dat een deel van het salaris van Arie Haan
wordt betaald door sponsors". Arie Haan heeft reeds laten blijken graag
aan de slag te gaan bij de Bundesligaclub. Een probleem is dat Haan niet
in het bezit is van het Westduitse trainersdiploma. Om dit probleem te on-
dervangen zal Lorenz-Gunther Köstner, die nu bij Hessen Kassei in de
tweede Bundesliga werkt, als hulptrainer worden aangetrokken.

SALVAPIERRA - Twaalf seizoe-
nen maakt Marino Lejarreta deel uit
van het professionele wielerpelo-
ton. De Spanjaard, doorgaans per
seizoen goed voor het uitrijden van
de drie grote Ronden, heeft dus al-
les wel meegemaakt. Ook het akke-
fietje dat hem donderdag in de vier-
de etappe van de Ronde van Bas-
kenland overkwam.

Lejarreta
zwoegt

tevergeefs
gisteren een profkoers plaats waar-
in het peloton een gedeelte van het
parcours van Parijs-Roubaix van
aanstaande zondag voor de wielen
kreeg. De Fransman Moncassin
won in de sprint vóór onze landge-
noot Peter Pieters en de Oostenrij-
ker Paul Popp, 208 km in 4.49.14.
Kools en Veldscholten werden res-
pectievelijk achtste en zestiende in
zelfde tijd.

Hersenbloeding
Luis Puig, de voorzitter van de In-
ternationale Wieier Unie UCI is in
Valencia getroffen door een lichte
hersenbloeding. De 75-jarige Span-
jaard werd onwel, maar slaagde er
nog wel in zich lopend bij het zie-
kenhuis te melden. De artsen acht-
ten het verstandig de voorzitter
twee dagen voor observatie in het
ziekenhuis te houden.

Sectiebestuur koos tussen
voetbalbelang en Libregts De voormalige ploeggenoot van Ma-

thieu Hermans gaf onderweg het
sein tot een ontsnapping, die vijftig
kilometer duurde. Aan zijn wiel
reed zijn onbetekenende landge-
noot Fernando Martinez de Gerenu
mee tot aan de streep. Herhaalde
verzoeken van Lejarreta om ook
watkopwerk te doen, gingen bij zijn
landgenoot het ene oor in en het an-
dere net zo snel weer uit. Dus deed
Lejarreta het zware werk maar al-
leen. In de sprint had hij geen schijn
van kans.Martinez de Generu haal-
de zijn eerste succes in vier profsei-
zoenen binnen en was er ook nog
trots op.

De Banesto-ploegleiding maakte in
Baskenland bekend, dat Miguel In-
durain in ieder geval in de Amstel
Gold Race zal starten. De komstvan
Pedro D_Jgado is nog onzeker.

In het Noordfranse Denain vond

Degradatie bijna
onvermijdelijk

DDR te sterk voor ijskockeyploeg Oranje

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

hebben dat feit verkeerd ingeschat.
Daarom hebben ze in Oestgeest niet
gezegd wat er leefde. Dat gebeurde
op Schiphol, voor het vertrek naar
Rusland wel. Unaniem zegden ze
toen het vertrouwen op". Met ande-
re woorden, Libregts, als onderge-
schikte van Michels, was voor de
spelers nog wel acceptabel. Toen
duidelijkwerd dat Libregts de eind-
verantwoording zou krijgen werd
het verzet gebundeld en de positie
van de bondscoach dusdanig onder-
mijnd dat er van een werkbare si-
tuatie geen sprake meer kon zijn.

# Toen waren er nog uitsluitend lachende gezichten. De foto dateert uit het laatsteJcwartaal van
vorig jaar, kort nadat het nieuwebestuur betaald voetbal van deKNVB voor de eerste keer in de
openbaarheid trad. V.l.n.r. Thijs Libregts, Martin van Rooijen en Rinus Michels.

taat. De confrontatie met de Jap-
panners is dan ook van het aller-
grootste belang.
Het duel tegen de DDR begon voor
Nederland al niet best. Geheel vol-
gens de spelkwaliteiten namen de
Oostduitsërs via Engelmann de lei-
ding. Oranje, dat overigens agressie-
ver speelde dan in de voorgaande
wedstrijden, liet de winstkansen lig-
gen door vele strafminuten, verde-
diginsfouten en onnodig puckver-
lies. DDR buitte deze situaties heel
gemakkelijk uit, ook al omdat de
Nederlandse doelman JanBruijsten
opnieuw een slechte dag had. Heel
simpel werd de score in de eerste
periode op 4-0 bepaald.
In de tweede periode koos coach
Van Wieren voor de 17-jarige Marcel
Nijland als vervanger van de falen-
de Bruijsten, maar ook Nijland kon
niet voorkomen, dat Nederland,
meestal door de numerieke minder-
heid en defensiefouten, op het einde
van de tweede periodetegen een 6-1
achterstand aankeek. De tegentref-
fer kwam van Van Gerwen, die een
actie van Collard afrondde.
In de laatste periode kon de Oranje-
ploeg, mede doordat de Oostduit-
sers de teugels iets lieten vieren, be-
ter voor de dag komen. Tweemaal
scoorden onze landgenoten nog via
Lambooy en Collard, hetgeen de
eindstand op 6-3 bracht.

LYON - Na de 3-6 (0-4, 1-2, 2-0) ne-
derlaag tegen de DDR is voor het
Nederlands ijshockeyteam de weg
terug naar de C-poulevrijwel onver-
mijdelijk en worden de problemen
rond Oranje alleen maar groter. De
enige hoop is, dat vandaag gewon-
nen wordt van Oostenrijk. Lukt dat
niet, dan rest zondag Japan, evenals
Nederland nog puntloos en geklas-
seerd op de voorlaatste plaats. Door
de eerste overwinning en twee gelij-
ke spelen hebben de Oostduitsers
zich verzekerd van een plaats in de
B-poule. Oostenrijk zit inmiddels
ook op fluweel door overwinningen
op Polen en Japan en het gelijkspel
tfegen Italië.
Ondanks eventuele winst op Oos-
tenrijk moet Japan zondag zonder
meer door Nederland geklopt wor-
den. Uiteindelijk telt bij een gelijk
aantal punten het onderling resul-

Wordt de macht van de voetballers
niet al te groot? „De rechter heeft
zich die vraag ook moeten stellen.
De voetbalsport is belangrijk voor
Nederland, erkende hij. Dat brengt
met zich mee dat de bondscoach
aan hoge eisen moet voldoen. Een
van die eisen is het genieten van het
vertrouwen van de spelers. Daaraan
heeft het ontbroken. De rechter
maakte dezelfde afweging als wij.
We hebben moeten kiezen tussen
het belang van het voetbal en Thijs
Libregts."

sprekken zeker de mening van de
voetballers meenemen. Deze hele
affaire heeft ons geleerd dat het ver-
standig is bij de aanstelling van een
coach te luisteren naar de mening
van spelers. Het bestuur neemt
uiteraard de beslissing."

De wederzijdse advocaten buigen
zich thans, over een regeling. Van
Rooijen is er de man niet naar om op
dergelijke zaken vooruit te lopen.
Evenals hij zich niet bloot geeft over
de interim-bondscoach. „Daar kan
ik echt niets over zeggen. Er zijn
geen gesprekken geweest. Stel je
voor er was iemand benaderd en je
had dit kort geding verloren. We
proberen op korte termijn gesprek-
ken te voeren. We zullen in die ge-

spelers dachten, gelet op het nieuw
bestuur, het imago KNVB en de
persoon Libregts, probeerden we
gezamenlijk cement aan te dragen
waardoor het weer aan mekaar vast
kwam te zitten. Ik had na Oestgeest
absoluut het idee dat de problema-
tiek de wereld uit was. En Rinus Mi-
chels gaf duidelijk te verstaan dat
hij Libregts steunde."

ren herhalen. Ongetwijfeld identie-
ke verhalen en zonder verspreking.
Zonder een aanduiding omtrent de
afkoopsom die Libregts is aangebo-
den. Zonder ook maar met een indi-
catie aan te gevenwelke richting het
spelletje Wie van deDrie (Beenhak-
ker, Cruijff, De Mos) uitgaat. Het
enige dat Martin van Rooijen laat
doorschemeren is het feit dat de
KNVB er aan denkt in detoekomst
de functie technisch directeur en
bondscoach weer los te koppelen
van elkaar en twee aparte functiona-
rissen voor de vacatures zal gaan be-
noemen.
Duidelijk is voor Martin van Rooij-
en ook wie verantwoordelijk is voor
de val van Libregts. De spelers. En
zeker niet Rinus Michels. „Naast de
deskundigheid en de inschatting
die Michels hadover dewijze hoe de

MARSEILLE - Voorzitter Joao
Santos van Benfica heeft laten
weten bij de Europese Voetbal-
unie UEFA een verzoek in te die-
nen bij dereturn van de halve fi-
nales van de Europa Cup voor
landskampioenen twee spelers
van Olympique Marseille en
Benfica op doping te controle-
ren.

, s. M.J. van Rooijen, Vennootoopers & Lybrand belastingadvi-
jyjrs. Achter dit visitekaartje gaat

' geslaagde middenveertigeriu!L Keurig grijs kostuum met
5s y.lv°o1gekleurde, fijne streep-
Jvi! Ontspannen, want de eerste
We-beproeving ' als °Pvolêer vanlor?Fe van der L°uw > is met glans
U rstaan. Thijs Libregts verloor
t_Mv«rt geding. -Je kunt Je als, yts niet permitteren zon zaak teri'ezen".

Prauks de °Pluchting over de uit-kutr Van mr' Schuman denkt
.^j.

ln Van Rooijen niet in termen
r6u

Wlr»nen en verliezen. „We be-
lot _>

het met zn allen dat het zo
He? einde is gekomen. Ik had het
6|_ .neel anders voorgesteld". Een
_lmVet eerste ogenblik nogal naïef
l_r,a ue oPmerking. Immers bij
t. 0oijmbtsaanvaarding had het Van
tig Di.e^.al bekend moeten zijn dat
brey:sltle van bondscoach Thijs Li-
was; iir onherstelbaar beschadigd
ks't_,'

*
moet Je doen?" Vraagt de

r_e ü aatssecretaris. „Je bent met het
siagV? sectiebestuur net aan deb6 jedaa een coach, dienota
Etra-,°ok nog eens succesvol is, opaat zetten?"

pl d^°oiJenen zijn club wildenrust
61aa e tent, Wales en Finland ver-

ie? z'cn kwalificeren voor de
Öe s'n «alië. Libregts wilde dat en

ook' Daarna zou gezocht
ffnKien naar een oplossing van deüblematiek.
Oestgeest

rOLIW van Rooijen en de kinde-
U^g op een mooie najaars-
_roe e huiskamer voor spelers-
Staf en technische

stekeligheden moesten de
fc^r 'a uit en in de gezellige huiska-
>)itei amblance te Oestgeest moesten
Solo" oellJk0ellJk iedereen op dezelfde
Kd P

gte terechtkomen. „Daar
'''atiß afsPraken gemaakt", aldus
*_n s2°t01Jen- „De taakverdeling tus-
fti dfi!lebestuurslid Rinus Michels
ftl jy?ondscoaches Thijs Libregts
f_d qi t

de Ruiter werden vastge-
rdaoK? ieders tevredenheid naarK tiin Achteraf bleek dat de spe-
m ey-rens dat overleg niet duide-
t el ni Tl Zljn geweest. Ze hebben
puwe Uldelijk gezegd geen ver-
ken." ln Libregts meer te heb-

S^^en denk ik dat men een
Su .iw-ldee had van de taak vanStu.iw. IChels- behels was en is
l°ch m ' tei-wijl de spelers hem
k°ehiïyer als coach wilden zien.s voorzitter aantrad heb iköe mrf a°g eens nadrukkelijk op
"& de h at.gevraagd of hij die plaats
fef t„ Pank nog ambieerde. Michels
fe jennenwat ik al wist. Hij wil

\r7T als bondscoach fungeren.Jn ac toekomst niet. De spelers

Estudantes door een hartaanval
werd getroffen.

rigens geen LimburgersVanafreturn halve finales EC-voetbal

Voorzitter Benfica
wil dopingcontrole

" Jeugdspelers tot en met 16 jaar
uit de regio Maastricht hebben
dinsdag 10 april gratis toegang
tot de eredivisiewedstrijd MVV-
Volendam. Dat geldt voor de
jeugd van alle voetbalverenigin-
gen die hebben deelgenomen
aan het jeugdplan KNVB/MVV.
De clubs kunnen een of meerde-
re teams telefonisch aanmelden
onder nummer 043-634813. Als
zij zich op 10 april om 18.45 uur
vervoegen bij de kantoren van
het Geusseltstadion, mogen per
team maximaal achttien spelers
en twee jeugdleiders gratis bin-
nen.

" In het kader van de beloften-
competitie verloor MVV gister-
avond thuis met 1-2van de Ajax-
reserves. Na rust opende Patrick
Meyers voor MVV de score,
waarna Jan Gerver en Kreek
voor Ajax de roos troffen.

„Het was zorgvuldig en onvermijde-
lijk", klinkt het bij * herhaling. Van
Rooijen wil dat los zien van het ima-
go 'ruw om te gaan met de coaches'
dat deKNVB heeft. Steeds weer ci-
teert hij uit de uitspraak van het
kort gedingen verwijst hij naar pas-
sages waarin de rechter zich schaart
achter de mogelijkheden en de on-
mogelijkheden waarmee het be-
stuur zich gegeven de situatie ge-
confronteerd zag.

De voorzitter van het sectiebestuur
is er veel aan gelegen de zorgvuldig-
heid, die betracht is bij het hele ge-
doe rond Libregts, te benadrukken.

Passages

Martin van Rooijen vindt dan ook
niet dat het sectiebestuur de zaakheeft laten aansudderen. Integen-
deel. „We hebben getracht zo zorg-
vuldig en zo snel mogelijk tot een
oplossing te komen". Vertraging
ontstond er door de spelers en door
Libregts zelf. „De spelers hadden in
Oestgeest duidelijker moeten zijn",
zegt Van Rooijen achteraf. Boven-
dien is hij van mening dat Thijs Li-
bregts door zijn houding zelf de
zaak vertraagde. „Toen duidelijk
werd dat het probleem niet meer op
te lossen was hebben we Thijs Li-
bregts voorgesteld het contract dat
hij als technisch directeur heeft per
1 juli te verlengen, mits hij de func-
tie van bondscoach voor het WK zou
neerleggen. Toen de bondscoach
daar niet op wilde ingaan hebben
we hem een regeling aangeboden.
Daar hebben we toen niets meer op
gehoord. Hij nam een advocaat in de
arm. Libregts liet het op een rechts-
zaak aankomen. Daardoor dwong
hij ons bewijsmateriaal op tafel te
leggen. En dat bewijsmateriaal kun
je niet forceren. Dat moet op een
zorgvuldige manier tot stand ko-
men." Daarvoor moest het sectiebe-
stuur de spelersgroep bijelkaar heb-
ben en een verklaring van die groepdat ze het vertrouwen in Libregtskwijt was.

toernooi om deUEFA-beker. Het
resultaat van de contra-expertise
is nog niet bekend. Bij Schroo-
ten zijn sporen van efedrine ge-
vonden. De speler hangt een
schorsing van een jaarboven het
hoofd. Hij verscheen gisteren
niet op de training.

Donderdag kreeg FC Antwerp-
speler Patrick Schrooten te ho-
ren, dat hij positief was bevon-
denna het duelFC Antwerp - FC
Köln, in de kwartfinales van het

Woensdag verloor Benfica de
eerste wedstrijd in Marseille met
2-1. Santos sprak na afloop zijn
verbazing uit, dat er geen onder-
zoeken waren gehouden. „De
spelers van Marseille verkeerden
in een uitzonderlijk goede condi-
tie. Er was een groot verschil tus-
sen de beide teams", zei hij zon-
der zijn echte bedoelingen prijs
te geven.KNVB-persvoorlichter Fred Racké,

als waakhond trouw terzijde, laat
zijn aandacht steeds weer verslap-
pen als zijn baas door het vonnis
bladert. Martin van Rooijen wikt en
weegt emotieloos elk woord en zal
het verhaal deze dagen nog vele ke-

" De 23-jarige Braziliaanse prof-
voetballer Joao Pedro is donder-
dag in een ziekenhuis overleden
nadat hij tijdens de wedstrijd
van zijn club Sport Recife tegen

" Geert Brusselers van Fortuna
Sittard heeft het verzoek gekre-
gen zich beschikbaar te houden
voor de selectie van het Olym-
pisch elftal, dat op 10 april een
oefenwedstrijd speelt tegen Al-
phense Boys. De Fortunees
wordt opgeroepen, als een van
de achttien in eerste instantie ge-
selecteerde spelers afvalt. In die
groep zitten op dit moment ove-

" De bekerfinale
Barcelona - Real Madrid
werd gekenmerkt door
een verbeten strijd.

Limburgs Dagbladsport
VALENCIA- Johan Cruijff en Barcelona hebben een verder volledig mis-
.lukt seizoen gisteravond toch nog enigszins weten te redden met het win-
nen van de Spaanse voetbalbeker. In de bedroevend slechte finale tegen
aartsrivaal Real Madrid, dat de hele tweede helft met tien man moest spe-
len nadat Hierro op slag van rust tegen eenrode kaart was opgelopen, had
het elftal van Cruijff de hulp van Real-doelman Buyo nodig om via Amor
de score te openen. In de laatste minuut van de wedstrijd, die in Valencia
werd gespeeld, maakte Salinas er tegen de uitgeputte tegenstander 2-0
van.

Toch prijs voor Barcelona
Team van Johan Cruijff vloert Real Madrid in bekerfinale
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Krantleeskwis voor de schooljeugd 5
i r—r-. = 1 —i- 1 —— 1 ; —Vraag 1 1 Onlangs is Ronnie Brunswijk in

Suriname gearresteerd op
verdenking van betrokkenheid bij de handel
in verdovende middelen.
Ronnie Brunswijk is 4.- Mmé* Jt

'^am-mwm*~^ï jd,I

D president van Suriname-"
D legerleider van Suriname
D leider van het

junglecommando in Suriname
Vraag 5: Deze bekende Canadese

sprinter kwam in opspraak
wegens het gebruik van spierversterkende
middelen (anabole steroïden)
Hoe is zijn naam? JBB

O Carl Lewis
D Ben Johnson
D David Jenkins
Vraag 8: De op non-actief gestelde

bondscoach Thijs Libregts deed
derechtbank tijdens een kort geding tegen de
voetbalbond een opmerkelijk voorstel.
Hij wil

D naar het WK in Italië zonder de
drie spelers die zoals hij zegt
„een hetze tegen mij voeren"

D schadevergoeding
D een hoger salaris

Vraag 2: Dirk Nauta - Nederlands
bekendste zeezeiler - bevaart

de wereldzeeën met zijn zeewaardige
zeilboot. Hoe heet deze boot?

Dirk Nauta
smeekt om wind

FORT LAUDERDALE - Het gaat
de deelnemers aan de Whitbread-
zeilrace rond de wereld niet voor de
wind. Door het gebrek aan bries ra-
ken zy flink achter op het schema,
waardoor zy veel later in Fort Lau-
derdale in Amerika zullen aanko-
men dan gepland. Kort na de start
voor de vijfde etappe in Punta del
Este in Uruguay kwamen de boten
in licht weer terecht. Op het ogen-
blik hebbenze nog niet de helft van
het ruim 10.000kilometer lange tra-
ject afgelegd.

D I'Esprit de Liberté
D Equity & Law
D Rucanor Sport
Vraag 6: Tijdens massale vechtpartijen

tussen politie en betogers in
Londen vielen zaterdag 31 maart ongeveer
132 gewonden. Deze uitbarsting van geweld
was het gevolg van een impopulaire
maatregel die de regering Thatcher heeft
getroffen. Er werd gedemonstreerd

____ ______________r___________K_9____L_ __________>

D tegen de invoering van de
poll-tax, de gemeentelijke
belasting

D tegen het verlagen van de lonen
D tegen het verlagen van de

uitkeringen
Vraag 9: De provincie Natal is een

voortdurende zorg voor de
Zuidafrikaanse overheid. Daarom zijn er
maatregelen aangekondigd om de huidige
golf van geweld in Natal het hoofd te bieden.
De Klerk heeft deze maatregelen
uitgevaardigd.
Wie is Frederik de Klerk?

De Klerk zet
leger in tegen
geweld Natal

D leider van hét ANC
D lid van de Zoeloe-beweging

Inkatha
D president van Zuid-Afrika

Vraag 3: Je hebt het zeker al eens
gezien: het „oortje" rechtsboven

op de voorpagina. Het woord
„Schaes-bergaf" heeft betrekking op de
problemen rond Draf- en Renbaan Limburg
(DRL) in Schaesberg.
Zes van de acht draf- en renbanen in
Nederland willen dat de DRL haar poorten
sluit.
Waarom gaat het „Schaes-bergaf"?

Schaes-bergaf
D te weinig weddenschappen,
bezoekers, paarden en daardoor te
laag prijzengeld
D omwonenden ondervinden hinder

van het lawaai tijdens de
paarderennen

D de renbaan is niet professioneel
genoeg

Vraag 7: Marcel Peeper, debutant in de
Interland Rusland-Nederland,

raakte door een botsing met een tegenspeler
geblesseerd. Aangezien de verwachtingen
van dit talent hoog gespannen waren, was dit
een enorme tegenvaller.
Bij welke voetbalclub speelt Marcel Peeper?

D Ajax
D PSV
D FC Twente
Vraag 10: Greg LeMond is

Le Mond: virus
KOKSIJDE - Greg Le Mond
kampt met een virus in zijn
bloed. In de voorlaatste etappe
van de Driedaagse De Panne, tij-
dens de bevoorrading na 82 km
in Kuurne, staakte de Amerikaan
de strijd. ' * *

D een wielrenner
D een hordeloper
D een voetballer

Vraag 4: Koningin Beatrix bewondert op
deze foto de schilderwerken

van Nederlands beroemde schilder Vincent
van Gogh.
Het van Gogh-jaar wordt gehouden ter
herdenking van zijn

D honderdvijftigste sterfdag
D honderdste sterfdag"
D vijftigste sterfdag

Letter 20 van vraag 3
Letter 20 van vraag 1
Letter 7 van vraag 2
Letter 15 van vraag 8

Letter 9 van vraag 9
Letter 17 van vraag 4
Letter 28 van vraag 6

KRANTLEESKWIS NO. 5

Oplossing:

Naam:

Adres: "■""

Postcode:

Plaats: :
Telefoon:

Leeftijd:

Wordt de oplossing klassikaal ingezonden,
vul dan ook in:

School:

Adres:

Postcode: Plaats:

Groep: Docent:

Doe mee aan de laatste
spannende krantleeskwis

met leuke prijzen ...
Zit JIJ in de bovenbouw van de ba-
sisschool of in de brugklas? Doe
dan vanaf vandaag mee aan de
spannende KRANTLEESKWIS en... maak kans op een leuke prijs!!!
Ontdek zelf, óf met jeklasgenootjes
dat de krant er ook voor jou is. Kijk
jeveel TV, volg jede strip Suske en
Wiske in deze krant, of lees je al-
leen de voorpagina en het (sport-
nieuws uit je eigen streek? Dan is
de spannende KRANTLEESKWIS
echt iets voor jou.
Toets je kennis over het sport-
nieuws, het leuke, trieste of grappi-
ge nieuws uit jeeigen streek of bin-
nen- en buitenland.
De KRANTLEESKWIS was weder-
om een daverend succes. De vele
jongens en meisjes én basisscho-
len hebben hun oplossing wekelijks
ingezonden. Twaalf jongens en
meisjes hebben een cadeaubon ter
waarde van ’ 50,-, ’ 30,- of ’ 20,-
-gewonnen.

Oplossing + winnaars
Hier volgt de oplossing van
KRANTLEESKWIS 4:
PERESTROJKA
Dit zijn de winnaars:- EEN CADEAUBON

VAN ’ 50,-
Tamara Knapen
Crerarstraat 2f
6135 CA Sittard- EEN CADEAUBON
VAN ’ 30-
Wendy Boumans
Kerkstraat 27
6367 JA Übachsberg- EEN CADEAUBON
VAN ’ 20,-
Maurice Hendriks
Elisagracht 29
6465 CW Kerkrade-West

Van harte gefeliciteerd!I
Krantleeskwis 5
Spelregels
Hiernaast staat de vijfde kwis afge-
beeld. Ook vandaag worden, er
meerkeuzevragen gesteld. Per

vraag worden er drie antwoorden
gegeven, waarvan er één het juiste
is. Zoals gezegd gaan de vragen
over het nieuws dat in de vooraf'!
gaande week in het Limburgs Dag- fblad heeft gestaan. Heb je de ant-[
woorden aangekruist? Vul dan dek
bon in, die ook op deze pagina staat j
en stuur deze voorzien van de op'l
lossing naar:

Limburgs Dagblad
KRANTLEESKWIS
afd. PR en PROMOTIE,
Postbus 3100
6401 DP Heerlen

Alle oplossingen van KRANTLEES- i
KWIS 5 moeten uiterlijk vóó'!;
woensdag 11 april as. worden inge- j
zonden.

Meedoen en kans maken op
een van de drie weekprijzen
Alle deelnemers maken kans op
een van de drie weekprijzen:
EEN CADEAUBON VAN ’ 50,-
EEN CADEAUBON VAN ’ 30,-
EEN CADEAUBON VAN ’ 20,-

Klassikaal inzenden
Je kunt de oplossing ook samen
met je klasgenootjes inzenden.
Jouw onderwijzer(es) stuurt de op.
lossingen dan samen (in één enve-
loppe) naar bovenstaand adres. Je
maakt dan eveneens kans op de in-
dividuele prijzen.

Jongens en meisjes,
aan de slag
Wij wensen jullie veel succes met
het vinden van de juiste oplossin-
gen. Volgende week vrijdag, 13
april, publiceren wij deoplossing én
de winnaars van vandaag.

Publikatie winnende
schoolklas
Volgende week wordt uit alle
schoolklassen die 5 weken lang
hebben meegedaan één winnaar
geloot. De winnende schoolklaspu-
bliceren we vrijdag 13april. Zoals je
weet wordt deze klas voor een inte-
ressante rondleiding uitgenodigd.
En... erwacht deze klas een verras-
sing. Houd dekrant dus in de gaten!

I RDDIDDIIni I

I KEUKEN: TOSCANA B
Nu leverbaar in eik-wit, eikblank, eik-rustiek, eik-donker.
Massief eikenkeuken in zware uitvoering, kompleet met

Bauknecht apparatuur, mcl. aanrechtblad, spoelbak,
kuiflijst en lichtlijst.Afmeting: 270cm■ voor: FL4490,-

Afmeting 320cm voorFL 5090,-
MODEL:YORK, in vergelijkbare uitvoering;

270cm voor Fl. 5290,- en 320cm voor Fl. 5890,-

-"

Wieeen
goedhart heeft

neemt't
nietmee naar

dehemel.

HetDonor CodicilVan levensbeiana.
m

I " UB

een leprapatiëntvoor
I ; jaren gered worden»

NEDERLANDSE STICHTING
VOORLEPRABESTRIJDING

Wibautstraat 135,
1097DN AMSTERDAM,

I tel. 020-938973.

, : ■ . *s ,
j

I ZELF KIEZEN WAT DE PRIJS
VAN GW KEUKEN WORDT

U kiest zelf wat de prijs van uw keuken "^H*l^^^» 1f ÜW IDEALE KEUKEN

merken) bedongen dat de keukens planover- . IL* ~. _1 *V-»Jfc_»- lop 8 aanwezig, waardoor uzelf "pakt (ongerhonteerd) binnen komen. Dat V *** _ w *■£&* JÏPj H^HS» reële keuken met ons kunt naboot
scheelt veel kosten aan internationaal ver- i^p^^- - *—^/---dpasMM* - — > sen' Want een willekeurige /
voer, die doodleuk vermeden worden. Dat is rxrFV®'****^ _Éh_Ê______É_ïl. <*^*s<m showroom-opstelling laat S. - . HSTAnS* i COMPUTER GESTUURDE TEKENINGEN \ \ \jSL^ JM

LATEN PLAAT SE N ] Mt *\^P- \ Naast een foto van de reële keukenopstelling \ \ #'_| WLliiff\\\V.\»\ '\ krijgt u bij uw bezoek direkt tekeningen mee \ v# vMêWij monterenbij ons en plaatsen by ven u fflfc V .^^ \ van uw keuken plus van de technische 1 \ MÊkheeft toch een scherpe prijs. fl| voorzieningen. ""^^iW VMF
La Belle Vie Heerlen BV 4-1-14 ¥S[\/*\\\-\-'
Hambeukeroord 90 HEERLEN Pr^>y Wts)P_#_^__^__^> _#^rV^H+ _rr*^S U vindt onsTel.nr. 045-412233 \-^k&AAs eJ^ff^f€f \^t^\\\ fi& bij de P?^cls.[ HETMO9ISTETE(3EN9HSCH|ERPST|E|PR.JS

J

I—-^— Deze weekspringen we vveeruit de bandag—-—

''"Va m _____.«_. «? j^w»^ * , 9 . >'_____.________■ rn^^H '"'''''■'■vfe.'*?"''-: ■ '^ÜH __________V_^>_ __________k'_K

TDK SA-K 100. Perfecte super chroomcassettTvlor het professioneel TDK AR 100. De idealecassette voor CD-opnamen van popmuziek. 2stuks TDK SA 100.Nederlands meestverkochte chroomcassette. 2stuks "K MA 110. Uitstekende metalcassette. Geschikt voor alle
opnemen en weergeven. 2 stuks met een extra lange speelduur van 2xloo meteenextra lange speelduurvan 2xloo minuten, fl Ql* meteen extra lange speelduurvan 2xloo minuten. QOC W digitale opnamen. 2 stuks met een extra lange speel- 4C QC
minuten. O QC * ' duurvan 2xllo minuten. .*%!- |

' 't Wordt steeds leuker bii V&Dt— *.Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 14 april ofzolang devoorraad strekt. . _ I IWIviv-ww-i. iw-iiv. j mw

Vrijdag 6 april 1990 " 24



door bennie ceulen

EIJSDEN - De 18e editie van de
klassieker Hel van het Mergel-
land, morgen met start en finish
in Eijsden, is onderverdeeld in
wedstrijden voor amateurs top-
competitie, junioren districtsse-
lecties, dames en nieuwelingen.
De koers voor clubploegen (pro-
motiecompetitie) verdween om
organisatorische redenen van
het programma.

Het programma van de wielerdag in
Eijsden ziet er als volgt uit:
Dames: 88 km, start 10.00 uur, finish
12.25 uur.
Junioren districtsselecties: 114 km,
start 11.00 uur, finish 13.51 uur.
Amateurs topcompetitie: 188 km, start
11.30 uur, finish 16.12 uur.
Nieuwelingen: criterium 50 km, start
14.15 uur, finish 15.30 uur.
Start en finish: Diepstraat Eijsden.

Routeschema amateurs:
11.30 uur: start Eijsden
11.34 uur: km 3 - Moelingen
11.37 uur: km 5 - Dahlem
11.58 uur: km 19 - Herve
12.10 uur: km 27 - Aubel
12.31 uur: km 41 - Welkenraedt
12.39 uur: km 46 - Plombières
13.06 uur: km 64 - La Calamine
13.58 uur: km 99 - Dahlem
14.07 uur: km 105 - Voeren
14.10 uur: km 107 - Eijsden
14.15 uur: km 110 - Margraten
14.31 uur: km 121 - Wittem
14.54 uur: km 136 - Vaals
15.09 uur: km 146 - Gulpen
15.24 uur: km 156 - Margraten
16.12 uur: km 188 - Finish Eijsden

" Orlando, VS, mannen, 500.000 guldentoernooi, tweede ronde: Pate-Krishnan 6-2, 3-6, 6-3; Davis-Goldie 1-6, 6-4
6-2.

TENNIS

" Estoril, Portugal, mannen, 500.000guldentoernooi, achtste finales- Haar-huis-Prpic 6-2, 6-1; Muster-Santoro 7-66-2; Aguilera-Cane 6-2, 6-7, 6-4; Campo-
rese-Novacek 7-6, 4-6, 6-1; Arrese-Tsjer-
kasov 6-2, 6-2; Sanchez-Carbonell 6-4
6-3.

VOETBAL

"Bari, EK onder 16 jaar: Italië - Neder-land 6-1 (5-0). Doelpunt Nederland: Oli-da (Ajax). Polen gekwalificeerd voor deeindronde.

i ' sec; 4. Ruiz-Cabestany; 5. Earley; 6.
f"Jne van derPoel; 7. Biondi; 8. Alonso;
"■Kuum; 10. Bölts; 21. Van Aert; 24. Cor-tes; 26. Den Bakker; 29. Winnen; 43.

47. Breukink, allen zt alsi-jojz; 70. Jacques van der Poel 0.52; 85.«yboei- 15.40; 91. Arntz; 95. Hermans;

'y Veenstra, allen zt als Nijboer. Alge-neen klassement: 1. Gorospe 17.59.39;
Pr. ,as„ton °P H sec; 3. Adrie van der|yel 0.15; 4. Ruiz-Cabestany 0.16; 5.£uum, 6. Gölz; 7. Echave; 8. Giovanetti;
"■ Kiefel; 10. Cordes, allen zt alsRuiz-Ca-
hm un„y; 23' Winnen 0.25; 24. Suyker-öuyk 0.36; 25. Breukink 0.41; 35. Van*ert 3.30; 65. Den Bakker 11.12; 103.nrntz 32.37; 116. Jacques van der Poel

Wielrennen
"Ronde van Baskenland, profs, vierde«appe: 1. Martinez de Gerenu (Sp) 191
Km m 4.44.16; 2. Lejarreta z.t; 3. Gölz op

door

Math Dohmen nog steeds enige Limburgse winnaar Mergelland-klassieker

Limburgs dogblad sport

Patrick Strouken
droomt van ’Hel’

Bewijzen dat ik in de Nederlandse
selectie thuishoor."
Dat laatste wil de ambitieuze Pa-
trick Strouken morgen alvast on-
derstrepen in de Hel van het Mer-
gelland. „Ik wil in de Limburgse
klassiekers goed rijden. Vooral in
de Hel en de Ronde van Limburg.

'atbu USEN ~ V°or het eerst sinds vele Jaren bliJkt Lim_
p'lichtemdel^k Weer een sterke en beloftevolle amateurwieler-I ming te hebben. In de recente uitslagen van de voorjaars-groen doken regelmatig de namen van Raymond Meijs, Gino

feer vn R°b Mulders > Danny Nelissen, Patrick Strouken, Ro-
Vin " aesen en andere amateurs uit de traditierijke wielerpro-

ncie als belangrijkste prijswinnaars op. Morgenkrijgen zij de
3- i?t il°im voor eigen Publiek in de Hel van het Mergelland hunvelbelovende opmars te benadrukken. Het kampioenschap van Nederland

in Meerssen is mijn hoofddoel dit
jaar. Die wedstrijden moeten me
goed liggen. Het zijn stuk-voor-stuk
zware koersen. Als ik in vorm ben
hoef ik niemand te vrezen en moet
ik voor de overwinning mee kunnen
doen. Ik heb daarbij het voordeel,
dat de sprint mijn specialiteit is."

NK Meerssen

amateurs overstapte werd hij even-
als de Geleense belofte Danny Ne-
lissen, die overigens morgen in de
Italiaanse etappekoers Giro Della
Regioni start, door bondscoach Piet
Kuys in de nationale selectie opge-
nomen. Ook dit seizoen zijn Strou-
ken en Nelissen de enige Limbur-
gers in het Oranjeteam. „Ik heb me
vorig jaar snel aangepast bij de ama-
teurs," blikt Strouken terug. „Ik
won meteen de Duitse klassieker
Köln-Schüld-Köln. Tweehonderd-
zestig renners namen aan die koers
deel. In het voorseizoen reed ik vrij
goed. Daarna heb ik minder con-
stant gepresteerd. Ik won vier koer-
sen. Over het aantal was ik niet te-
vreden; wel over dekwaliteit van de
overwinningen. Ik schreef ook de
koninginnerit in de Ronde van Ne-
der-Oostenrijk op mijn naam."

Dat Patrick Strouken in topconditie
over een vlijmscherp eindschot be-
schikt bewees hij twee geleden nog
in het Waalse Oreye, waar hij in een
massasprint meer dan tweehonderd
renners met enkele fietslengtes zijn
wil oplegde. „Tegenwoordig moet
een renner een specialiteit hebben.
Jongens die hard fietsen zijn er ge-
noeg. Ik ben snel en hoop dankzij
dat wapen volgend jaareen kans bij
de profs te kunnen krijgen. Ik weet
dat Peter Post, Jan Raas en Henk
Steeyens mijn prestaties in de gaten
houden. Ik besef, dat ik bij de be-
roepsrenners helemaal opnieuw
moet beginnen, want sprinten bij de
profs is heel iets anders dan bij de
amateurs."

3'

klLf? 18-Jarige geschiedenis van
r ilvopklassieker wist slechts éénP finT^Urgerals winnaar in Eijsden te

II S ln' Math Dohmen in 1976.sindsdien heeft nog steeds geen en-
P tatip enn£r uit dé provincie de pres-

paJevan Dohmen kunnen herhalen.■ bur.- Strouken is een van deLim-

" van ,le nu staat te trappelendn ongeduld om in de voetsporen
n "^n n°S steeds actieve streekge-noot te treden.

„ hae„ tweedejaarsamateur uit Einig-
i dPrKeii moet m°rgen in de op Ne-
- v _ds" en Belgisch grondgebied

' ber. Hel zeker biJ de kansheb-. St,v.
,gerekend worden. Patrick

' Li, ken (20) heeft zÜn hele voor-
' ST tE vet 'Merggelland' afge-

bpi. u"Ik ben een renner die naar
ven " wedstrijden kan toele-
Haar

merkt deJongere broer van dekt./. . amateurrangen terugge-J^rde Alain Strouken op. „Ik heb
1 lan-, van stress voor een be-"«gnjke wedstrijd. Ook nu niet." Vooraleer Patrick Strouken aan een

overstap naar de hoogste wielerca-
tegorie toe is, zal hij eerst het een en
ander moeten bewijzen. In de Hel
van het Mergelland krijgt hij al een
serieuze kans. „Het parcours van de
Hel ligt me wel. Je hoeft geen klim-
mer te zijn om dieklassieker te win-
nen. Ik heb in de Hel van het Mer-
gelland nog nooit geluk gehad. Als
het dezekeer een beetje meezit hoef
ik voor niemand angst te hebben."

«s-ders weten dat Patrick Strou-
sm1 ?let overdrijft met deze uit-
wJ.. Als nieuweling en junior
£ieKte hij vaak op het juiste mo-
Viif Nlet voor niets hangen in zijn'Ji rood-wit-blauwe tricots - ééneg- en vier baantitels - op. In totaal
£°n Patrick Strouken in zijn nogjonge wielerloopbaan honderdveer-"g wegwedstrijden.
°en hij begin vorig jaar naar de

Prijzenkast

Strouken onderstreepte met onder
meer de negende plaats in het Ne-
derlands kampioenschap en andere
resulaten dat hij uit het goede wie-
lerhout gesneden is. „Ik ben heel te-
vreden over de aanpak van bonds-
coach Piet Kuys. Bij hem kun je in
allerust aan jecarrière bouwen. Piet
Kuys hanteert geen overdreven
ploegentaktiek met van tevoren
aangewezen kopmannen zoals bij
de sponsorteams. Als je goed fietst
wordt er voor je gereden in de natio-
nale ploeg. In mijn eerste amateur-
seizoen stond leren voorop. Af en
toe moest ik natuurlijk wel iets laten
zien. Daarin ben ik geslaagd. Dit
jaarmoet ik tonen wat ik waard ben.

Acht koersen op Schaesberg
" URMOND-Voor de competitie van
het amateurvoetbal is op tweede paas-
dag, maandag 16 april, de wedstrijd
Urmondia-Buchten (14.30 uur) inge-
last. Deze inhaalwedstrijd is van be-
langvoor de tweede periode in de vier-
de klasse D.

" Patrick Strouken uitEinighausen hoopt morgen in de Hel van het Mergelland een gooi naar de
overwinning te doen. Foto: PETER ROOZEN

Iwan Simonis
in kopgroep

ULESTRATEN- Door een 6-2 over-
winning in de uitwedstrijd tegen
BC Etten-Leur is het team van Iwan
Simonis opgeklommen naar de der-
de plaats in de eredivisie drieban-
den. Het verrassende verlies van
kopman Laurent Boulanger, diehet
met 34 om 50 in 29 beurten aflegde
tegen de sterk carambolerende Jan
Arnouts, werd ruimschoots gecom-
penseerd door winst van Willem
van Arkel, Wim Vredeveldt en Arie
Weijenburg. Morgen, zaterdag, gaat
Iwan Simonis op bezoek bij koplo-
per Teletronika, dat de rangslij st
aanvoert met 30 uit 17. Tweede is
Volmac met 28 uit 16. Iwan Simonis
vergaarde 21 punten uit 17 wedstrij-
den. Interart/ONA volgt met 19 pun-
ten.

sport kort

38.18; 118. Nijboer 39.52; 122. Hermans53.06; 123. Veenstra z.t. " KERKRADE - Ter voorbereiding
op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen
lerland betrekt de nationale dames-
voetbalselectie van 18 tot en met 20
april een trainingskamp in Bleijerhei-
de. Woensdag 18 april spelen de Oran-
jevrouwenop het terrein van DBSV in
Maastricht (19.00 uur) een oefenwed-
strijd tegen België.

SKI
" Nederlands kampioenschap freesty-
je in Morzine, springen, mannen: 1. DeKuiter (Bussurn) 157,70; 2. Plass (Lim-
oen) 105,60; 3. Hofland (Rotterdam)
80,56.

GOLF

" Valencia. internationaal toernooi650.000 gulden, eerste dag: 1 Singh
(Fiji) 66 slagen; 2. Mouland (GB). Carri-gill (GB), Canizares (Sp), McWhinnev(Aus) 67; 11. Bos (Ned) 69.

21-9; Frankrijk 5-8, 15-13;Oostenrijk 5-6J9-12; Polen 5-5, 20-13; DDR 5-4, 14-15Nederland 5-0, 10-31; Japan 5-0, 9-31.

" Lyon, Wereldkampioenschap B-cate-gorie, zevende speeldag: Nederland -DDR 3-6 (0-4, 1-2, 2-0). Score 7 Engel-mann 0-1, 16. Göbel 0-2, 18.Graul 0-3 19Handnck 0-4, 25. Vogel 0-5. 37. Berteiing1-5, 40. Radant 1-6, 44. Lambooy 2-6 48Collard 3-6. Scheidsrechter: Zavadski(Polen). Toeschouwers: 1000. Strafmi-nuten Nederland: 34 (10 Van Hunen)
UDR: 21. Oostenrijk - Japan 7-2 (2-1,3-o'
£■1). Italië - Frankrijk 4-1 (3-0, 0-1, 1-0)Polen - Zwitserland 3-5 (3-2, 0-2, 0-1)
Stand: Italië 5-9, 28-11; Zwitserland 5-8

IJSHOCKEY

" Ronde van Texas, dames: MoniqueKnol won tot donderdagdrie ritten in detiendaagse etappekoers, die zondag
wordt afgesloten. Zij rijdt in de VS nietvoor de nationale selectie, maar vooreen Europese ploeg. In het algemeen
klassement bezet ze na de zesde etappe
de vijfde plaats op 2.30 van de ItaliaanseMaria Canins.

" Ronde van Vaucluse (Zuid-Frank-
rijk), profs en amateurs, tweede etappe:
1. Bourguignon 140 km in 3.51.40; 2.
Kvalsvoll 0.01; 3. Leblanc 0.15; 4. Bruy-
neel 0.16; 5. Bouwmans 0.21. Algemeen
klassement: 1. Bourguignon 9.42.32; 2.
Kvalsvoll 0.08; 3. Leblanc 0.26; 4. Bruy-
neel 2.12; 5. Bouwmans 3.14.

Patrick Strouken tipt morgenmid-
dag Meijs, Zuiderwijk, Melsen, Jan-
sen, Vink, Van de Vin, Luppes, Van
Steen, Rademakers en zichzelf als
belangrijkste kanshebbers op de
zege in de met kasseien bezaaide
Eijsdense Diepstraat. Een behoor-
lijk aantal Limburgse namen der-
halve. „De rivaliteit tussen de Lim-
burgers is flink afgenomen. De ene
trekt zich nu aan de prestaties van
de andere op. De beste amateurs
trainen ook vaak met elkaar. Dik-
wijls in gezelschap van Frans Maas-
sen. Frans is ons grote voorbeeld.
Natuurlijk wil je in een wedstrijd
graag de beste Limburger zijn, maar
dat is niet het uitgangspunt. Zeker
in een topklassieker als de Hel van
het Mergelland niet. Daarin kijk ik
niet naar de andere Limburgers. Ik
wil zo kort mogelijk eindigen. En
uiteraard liefst winnen.'"

" ZEIST - De competitiewedstrijd
tussen landskampioen PSV en RKC is
door de KNVB verschoven naar
woensdag 11 april. De aftrap is om
19.30 uur. Het duel zou aanvankelijk
een dag eerder worden afgewerkt.

vorm te komen en mogen ook voor-
in worden verwacht. Abbado R., de
laatste weken steeds foutief aan de

Vorige week won deze merrie dank
zij een ijzersterke sprint tegen veel
sterkere tegenstanders dan zij nu
ontmoet. Zingaro Last en Bravo
Nora blijken weer langzaam in

SCHAESBERG - Vanavond wor-
den op de draf- en renbaan van
Schaesberg zes draverijen en twee
rennen verreden. In de hoofdkoers
voor de dravers, de Pyreneeën-prijs
is Brigitte G. de logische favoriet.

start, is een gevaarlijke outsider. De
volbloeds werken twee koersen af.
In de eerste ren zal Whippoorwill
met Terrie Cain in het zadel het
moeten uitvechten met Sinaia. Het-
zelfde duel werd twee weken gele-
den inDuindigt met twee lengten in
het voordeel van eerstgenoemde be-
slist. Ook in de tweede ren maakt
Cain een goede kans op de overwin-
ning. Met Oxymorron zal hij de
soms als een raket vertrekkende
Blue Fire Lady moeten zien te ach-
terhalen. De eerste koers start om
19.00 uur.

LD-tips:
Ardennen-prijs: 1. Ellis Enzelens; 2. Clay
Broline; 3. Dirano M. Outsider: Evito Ruim-
zicht. Brunel-prijs: 1. Whippoorwill; 2. Si-
naia; 3. Shera. Outsider: Evito Ruimzicht.
Alpen-prijs: 1. Edino; 2. Enjoli d'Honte; 3.
Emado. Outsider: Early Six. Atlas-prijs: 1.
Queen of Crown; 2. Desmona C; 3. Broad
Daylight. Outsiders: Diana d'Almere en
Duke Hanover. Percival-prijs: 1. Blue Fire
Lady; 2. Oxymorron; 3. Tant de Joie. Outsi-
der: Shamanta. Balkan-prijs: 1. Delgado-
transs R.; 2. Duke's Diamond; 3. Baron.Outsider: Bianca Petrosia. Jura-prijs: 1.
Chokey Treen; 2. Charlotte Hanover; 3. Zil-
ver Ulandia. Outsider: Captain M. Pyre-
neeën-prijs: 1. Brigitte G; 2. Zingaro Last;
3. Bravo Nora. Outsider: Abbado R.

’Mijn werk staat niet toe dat ik profhandballer word’

Lambert Schuurs, topper
met amateurstatus

n^ t wm

HELSINKI - Op de topscorerslijst van
het Europees kwalificatietoernooi in
Finland neemt hij inmiddels de vierde
plaats in met drieëntwintig treffers;
een fraai gemiddelde van bijna zes
doelpunten per wedstrijd. Jarenlangal

is Lambert Schuurs een van de steunpilaren van het Nederlands
team en met 193 interlands is hij in ons land absolute recordhou-
der. Toch is de 27-jarige cirkelloper van VGZ Sittardia de enige
basisspeler van het nationale team die niet profiteert van de moge-
lijkheid om als prof, of op zijn minst als semi-profhandballer, door
het leven te gaan. Dat de prestaties daar niet onder geleden heb-
ben, bewijst Schuurs in Finland elke wedstrijd opnieuw.

" Lambert Schuurs: „Ik
ga voor iedere trainer
door een muur."

Foto: FRANS RADE.

HELSINKI - Net zoals bij het
Europees en wereldkampioen-
schap voetbal zullen ook de
handbalnaties in de toekomst
in groepen van vier of vijf lan-,
den, via een competitie met uit-
en thuiswedstrijden, gaan uit-
maken wie mag deelnemen aan
het WK. Daarbij zullen zich de
nummers een en twee kwalifi-
ceren voor een om de twee jaar
te houden wereldtitelstrijd.

Handbal op
voetballeest

HELSINKI - Het Nederlands
Handbal Verbond is niet van
plan om het contract met tech-
nisch coördinator en dames-
bondscoach Ton van Linder te
verlengen, hetgeen zeker in-
houdt, dat de huidige bonds-
coach van de herenploeg, Guus
Cantelberg, in de toekomst te-
vens de eerstgenoemde functie
zal bekleden.
Het NHV is min of meer gedwon-
gen tot deze stap omdat de finan-
ciën niet toereikend zijn om
naast een fulltime technisch
coördinator ook nog een hon-
derdprocent bezoldigd heren- én
damesbondscpach in dienst te
hebben. In de sponsorsfeer ver-
wacht men dat het NHV binnen
afzienbare tijd spijkers met kop-
pen kan slaan.

Dubbelfunctie
Cantelberg

’ ivo op den camp m

Met een onverhoopt eerder afscheid
bij Oranje dan gepland houdt
Schuurs, gezien de omstandighe-
den waarin hij verkeert, rekening.
„De vraag is: wat is bondscoach
Cantelberg van plan? Als hij alleen
verder wil gaan metprofs, dan val ik
af. Maar ook als ik bij het nationale
team blijf, zullen er afspraken ge-
maakt moeten worden. Ik kan im-
mers niet om de haverklap mijn
werk laten liggen omdat ik met
Oranje naar het buitenland moet.
Tot nu toe is het allemaal nog goed
te combineren. Ik heb Cantelberg
voorgesteld om 's morgens om half
zeven te trainen, maar volgens hem
staan we dan maar met zijn tweetjes
in de sporthal", lacht de ervaren
handbalrot.

De Sittardenaar is niet rouwig dat
hij geen gebruik kan maken van de
privileges die andere Nederlandse
handballers momenteel wel heb-
ben. „Voor mij is het simpel. Ik kan
geen prof worden. Op het moment

blijft", legt de recordinternational
uit.

Lambert Schuurs is bedrijfsleider
in het bedrijf van zijn ouders in Sit-
tard en wil dezaak op termijn over-
nemen. "Dat werk slokt zoveel tijd
op dat er te weinig ruimte voor een
profbestaan als handballer over-

dat er van mij geëistzou worden dat
ik prof of semi-prof zou moeten
worden, ben ik gedwongenaf te ha-
ken. De reden daarvoor is heel sim-
pel: mijn werk laat het niet toe." Triathlon

Buitenstaanders krijgen vaak de in-
druk dat Lambert Schuurs een man
is zonder rust. Zijn job slokt zon
vijftig tot zestig uur per week op.
Daarbij traint en speelthij bij Sittar-
dia, dat dit seizoen weer goede voor-

Conflict
Rond dë afgelopen jaarwisseling
dreigde er een conflict tussen
Schuurs' clubtrainer Jo Maas en
bondscoach Guus Cantelberg. Vol-
gens de oefenmeester van Sittardia
was zijn pupil overbelast en aan het Collega-tophandballers als Jacques

„Ik vond dat allemaal zwaar over-
trokken. Als ik niet naar Oostenrijk
was gegaan, was ik ook ziek gewor-
den. Dit had echt niets met overbe-
lasting te maken. Het probleem was
dat ik grieperig terugkwam en toen
net de Limburgse Handbaldagen
begonnen. Ik wilde daar perse bij
zijn en toen we ook nog eens in defi-
nale kwamen, ben ik door medica-
menten op de been gehouden."

„Toen Piet Kivit een paar jaar gele-
dentrainer bij Sittardia werd, zag ik
dat vooraf ook niet zitten. Maar als
iemand er eenmaal is, dan sta ik
voor de volle honderd procent ach-
ter die man. Ik ga voor elke trainer
door een muur. Dat is een kwestie
van zelfdiscipline. Als een trainer
een speler eerst moet motiveren,
moet die speler eerst eens bij zich-
zelf te rade gaan".

Josten en Wil Jacobs hebben onder
het bewind van de vorige bonds-
coach Ton van Linder bedankt voor
de eer om in Oranje te spelen. Bij
Lambert Schuurs is deze gedachte
nooit opgekomen.

einde van zijn latijn. Naast de activi-
teiten met zijn clubteam en de na-
tionale ploeg, verbleef Schuurs ook
nog eens een week in de Verenigde
Staten en tot overmaat van ramp
kwam hij grieperig terug van een in-
derhaast ingelaste driedaagste ski-
vakantie in Oostenrijk.

uitzichten heeft op de landstitel, en
maakt Schuurs zich zoveel mogelijk
vrij om present te zijn bij weekend-
stages en buitenlandse toernooien
van het nationale team. En alsof dat
nog niet genoeg is, waagt de eerste-
rij speler zich in de zomermaanden
nog aan de triathlonsport. "Ik krijg
echt wel voldoende rust", zegt
Schuurs. „Bovendien is handbal
voor mij een uitlaatklep. Ik kan me
dan lekker afreageren".

(ADVERTENTIE)
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MèMt. w*#l GEZELLIG XTIT ÏH&Vy
k Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - _^^^^_I~^^^^l^iiiß^ZZ^^^ZlSßK_Z^

Zaterdag 7 april
LEE SOUND

Zondag 8 april

WHY?

Heden, vrijdag 6 april

ketoponen
wij om 20.00 uur ons geheel gemoderniseerd

| Ca^é jKeijats
Wij stellen het ten zeerste op prijs om u op deze

avond te mogen begroeten
Annie en Hub Meijers

Geleen, Rijksweg-C 59

wXwW^ZmtÈB.

KMMpVÈQ ■: ■i\Wt RhÏVcV
H|l _IMIM

1 J^ISUHDAHSEHEEHAAMP?
3—KOM =^DRH HAAR DEMI-KAMP!

Laatste week inschrijvingen.
Inl.: dagelijks

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711, b.g.g. 045-752518

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 7 april FLAMINGO |

& lÉMII
I

£$ GEZELLIG UIT ETEN'ug&
Bij Grieks restaurant

Y-Grek
zaterdag 14 april a.s. v.a. 19 uur

live Griekse muziek
Akerstraat 38, Hoensbroek, tel. 045-228858

Liefst van te voren reserveren

—9
stadsschouwburg heerlen

WEST SIDE STORY Toneelgroep Amsterdam,
uitverkocht! „VRIJDAG" van Hugo Claus

’24,--’21,-- ’ 18,-;
[jj pasp^ 16,-: JTP-Tip ’ 12,50

(foyer kleine zaal)
CIRCUS SQUARE
JAZZBAND ’ 8,50; pasp. en
kinderen tot 14 jaar ’ 6,-; UffifflMcrèche ’ 2,50. ■______________88881-________________

THEO LENARTZ_P__^_______ _■__»______ Openingstijden tijdens
m**^H BliiU kassa-uren en voorstellingen.
LEERLINGEN MONIQUE
BREKELMANS. -Het Land
van Stil" Balletsprookje.

’ 12,50;kinderen tot 12 iaar

’ 7,50 (voorverkoop ’lO,--
-’6,-)

Openingstijden kassa; ma. Tm vr. 10.00-15.00 uur.
Za. 10.00-12.00 uur; één uur voor aanvang Tel.: 045-716607.

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

TUEATPRRfIIÜ 2 'aarBeldigVana'" ,0~ VertuiiBbaaren IICMI tilDUl-i inwisselbaar bij alle nederlandse theaters I

MI;-—4-fjpag* J ■£_

Za. 7 apr. West Side Story
20.00 uur Uitverkocht
Zo. 8 apr. Lente-concert
20.00 uur Philharmonie Sittard en Harmonie

St.-Jozef
Toegang gratis

Di. 10 apr. Mare Nostrum
19.00 uur Familievoorstelling door het

Folkloristisch Danstheater. Entree

’ 19,50/16,00; kind, t/m 15 jaar’ 5,00
Wo. 11 apr. Passie-concert
20.00 uur Limburgs Symphonie Orkest.

Entree ’ 17,50/14,00
Expositie: t/m 15 mei: Huub Wouters, geïllumineerd
kaligrafeerwerken miniaturen.
Openingstijden kassa: di. t/m vr. 10.00-16.00 uur; za.
10.00-12.00 uur. Vrijdag 13 en zaterdag 14 april is
de kassa gesloten.

W^ji^V Wijngrachttheater
l Rodahalk^OT^l^ Kerkrade

Vrijdag 6 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater

DER BETTELSTUDENT
Karl Millöcker
Door de Stichting Orpheus'
Entree: ’ 30,-; Passen: ’ 21,-
Zaterdag 7 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater

CABARET'VEER EN VIEF1
'Gein Gezich'
Entree: ’ 12,50,-;
Passen: ’ 8,75
Zaterdag 7 april, 20.00 uur
Rodahal
AFSCHEIDSCONCERT
WILLY SCHOBBEN
Kon. Kerkraads Mannenkoor
St.-Lambertus
Zondag 8 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater

CONCERTO LIMBOURG
Kamerconcert
Programma: Rossini (Sonate per
archi, nr. 1 in G);
Vivaldi (Concert voor twee
violen); B. Britten (Simple
Symphony); Schubert (Der Tod
und das Madehen)
Entree: ’ 17,50; ,-;
Passen: ’ 12,25
Woensdag 11 april, 20.00 uur

Ijl Wijngrachttheater

PASSIECONCERT
LIMBURGS
CONCERTKOOR
Met het Orchester der Kölner
Kammermusiker en het Limburgs
Slagwerk Ensemble
Programma: Kantate Gethsemane
van Tilo Medek en het Magnificat
van Bach. Solisten zijn o.a.
Ruxandra Voda (sopraan).
Entree: ’ 20,-; CJP: ’ 15-
Even bellen is voldoende:
045-454141.
Openingstijden kassa: di.-vr.:
10-16 u./za. 10-12 u./vanaf
één uur voor aanvang van de
voorstelling.

2 jaar geldig. Vanaf ’ 10,-.
TUEATCDDfIM Verkrijgbaar en inwisselbaar bijl IICH I CnDUN alle Nederlandse theaters.

64554

DISCOTHEEK

Las Vegas
Zaterdag en zondag:

vanaf 20.00 uur gezelligheid met

DJ TOTO
I

I - j^iibiiiJ_iapM^a__--^--i-p_w_-^aw_swii^^

H ■ «wl / -«__
___- ’ ._*_- w x^^S^Hit * wmmiii I «hm mml m. 4_*ftfiJ|

K % \ ■""gr igr \ _*"»»»_
*_■_ V \ _B__£__. ■"«__¥* _£ _ " ~_ffl_lS^B

iT-Tii,__wiJ_i--h_w_wiir',^r wa^avffasm.,:- «iiiiiiiriw^, JÉ

Tijdens het paasweekend zijn we 4 dagen open.
Paasmaandag vanaf 16 uur : "PAASPARTY"

Woensdagnamiddag 18 april vanaf 14 uur: "W KINDERDISCO** .
Open : Vrij - Zat - Zon

Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79297

jcd^TT^ Elke zaterdag toporkesten
\yi/fm I /' n Morgen 7 april:

j%^&- LOU and
iww&Licky' the NEW
W I I ' ' Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek CTAOQ

* Eldorado infolijn 04493-4848 * 01Mild

....
Dancing-disco

Maastrichterlaan 116, Vaals Bj||mjj|y||
✓

I ■ SUNPLE|N é^*^\ LANDGRAAF
■^^L.^4_____H___l TEL' 045~31251 ° \ /

■ ledere vrijdag-, zaterdag-, zondagavond geopend vanaf 20.00 uur.
Nu iedere 2e VRIJDAG van de maand een TOPORKEST ]

Vrijdag 13 april LASI RADA
BS SI Vrijdag 11 mei #VL _F/V

WJSP'jf'iWlWWiMp^ Bulgaarse topformatie
475

Nu nóg groter, nóg beter, nóg gezelliger! Perfect licht en geluid.

__L*_____ PVWL_^ J', I _^_I_^_^^^^^^-^L^^^ yn

fl «~U GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN -TEL. 045 - 71 30 30

_||~ '. C TUrtlTPflC IM 1 5 Zalen met een voor'elk wat wilsprogramma.
JW _ J I nCrl I CrlvJ ll^l I Dat is Hs,de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

_■ \W. '. De leukste Belg aller tijden zet de modewereld y,„_„_-. .-, ....-, \1B: op zn kop r\ ( FLANEL \
|1 : URBANUS is KOKO FLANEL ©
|ft. : met Bea van der Maat en Willeke van Ammelrooy -)^=^\JK ■ dagelijks 14.30, 19.00 en 21.30 uur ■ J^ "V.~)f^fc : za. enzo. 14.30, 16.30, 19.00 en 21.30 uur A.L. /'--^* %»\W
*_J^! Hij is een echte hondenliefhebber 1,,jrjrj' " en weet ook met honden om te gaan! Ö*/?? £'' "■ -|Pg i TURNER & HOOCH AL \-
M- ; Doldwaze aktiekomedie met Torn Hanks s^,js~ya_>-_7; 'K «<> '_~.■CtlJJfc ■ en de hond Hooch. /Tj\ vl _ -'lhanddoek mooen
ftfÊflt] dagelijks 14.00, 18.30 en 21.00 uur Kt)

n ■ ttLTlmlj za. enzo. 14.00, 16.00, 18.30 en 21.00 uur 'J' v ' v v j
_F%-kC 4 Oscarnominaties waaronder beste film " ''CtlJ Hij gafze de inspiratie die hun leven zo bijzonder _-_

X Hj maakte. Robin Williams vervult een glansrol inI E DEAD POETS SOCIETY 12 J HSÜII I dagelijks 14.00, 18.30 en 21.00 uur /T\ l_slif_________l' za. enzo. 14.00, 16.15, 18.30 en 21.00 uur Vl_V l)T____k !___■!■'!____!
t : Michael Douglas, Kathleen Turner en
" Danny DeVito eindelijk weer samen. l^lTC^I I^N^B! THE WAR OF THE ROSES A.L. p|B|Kliff
ï dagelijks 14.15, 18.45 en 21.15 uur f£\ luljl ïk| Ijl'j IU^)|

za. enzo. 14.15, 16.30, 18.45 en 21.15 uur vS/_ : Een smeris op de rand van de afgrond...■ MICHAEL DOUGLAS in ■■_|_MpUi«
| : BLACK RAIN © 16J HHI^Hdagelijks 18.30 en 21.00 uur R§É VrVffiMlÉvr., ma ,di, do. 14.00, 18.30en 21.00 uur MH
] Walt Disney Pictures presenteert lllfl *|

een splinternieuwe tekenfilm I'l'’ lkl! : OLIVER &CO ® IA/A'il
P NEDERLANDS GESPROKEN! "^B EwVP! zaterdagen zondag 14.00en 16.00 uur WTww\ fc^^i 11Hfl0 woensdag 14.00 uur A.L. II |]|

___^c^^.m___i ____r_rï_-___ ______! !________J______l_b_HM____B__l__H _________________ _^?l
Z ■ In de juiste volgordevormen de omcirkelde letters I m/É XVI SIs in deze agenda de naam van een acteur. Zet de IL\| |kl

naam van deze acteur, met vermelding van uw I kv^ wJfï __rf_l= naam en adres, opeen briefkaart en stuur deze M^m^^m^mt^mLm^^m^
■ naar H5THEATERS, Postbus 135, 6400 AC ISïFrlfmnfllilHeerlen. Uit de juiste inzendingen worden 5 Hii^aiiiiiMiuM«_M winnaars getrokken, die elkeen vrijkaartje ont-

_■■■■_□ vangen voor een bezoek aan de H5THEATERS. ■
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦_'♦♦♦♦♦♦♦♦ .

BLOESEMTOCHTEN
DOOR ZUID-LIMBURG
De hoogstamfrui.bomen in Zuid-Limburg staan weer in volle
bloei. Ukunt nu als bezoeker ofals bewoner van ditprachtige
landschap, de boomgaarden in al hun glorie aanschouwen.

Dankzij de financiële ondersteuning van de provincie
Limburg en van Koninklijke Brand Bierbrouwerij bv en DSM
Limburg bv heeft de Stichting Instandhouding Kleine Land-
schapselementen (IKL) onlangs een brochure uitgegeven met
11 aantrekkelijke routes om Limburgs mooiste boomgaarden
te bekijken; te voet, met de fiets of met de auto.

Deze brochure bevat naast deroutebeschrijvingen en
kaartjes, interessante informatie over de hoogstamfruit-
cultuur en het landschap met haar elementen.

Bij wijze van introductie organiseert het IKL op zondag
8 april a.s. geleide bloesemtochten. U kunt onder leiding
van deskundige IVN-natuurgidsen om 13.30 uur starten op
één van de 8 in het boekje beschreven wandelingen.

Op zondag 8 april kunt u om 13.30 uur starten op de
volgende punten:
Maasband (Stem), Parkeerplaats aan de Maas: 9 km
Parkeerplaats bij tennisbanen te Elsloo (Stem): 7 km
Kerkplein Groot-Genhout (Beek): 7,5 km
Kerkplein Schimmert (Nuth): 9 km
Parkeerplaats tegen-over Kasteellaan Oost Maarland
(Eysden): 12km
Parkeerplaats Julianaweg tegen-over Rabobank
St. Geertruid (Margraten): 7 km
Kerkplein Eckelrade (Margraten): 7,5 km
Parkeerplaats tegen-over café-zaal de Mechel (Mechelen):
6 km

Bij de start zijn de brochures voor’7,50 te koop.
" ""/V. ■_?_""**.
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HEERLEN - Binnenkort
2jvaaien knuppels weer in
sfagperken en worden sprints

honken getrokken,
flemen de beoefenaars van detypische zomersporten: honk-en softbal, opnieuw bezit vande werpheuvel en het gecom-
bineerde gras- en gravelveld._ «et rayon Zuid van de
KNBSB maakt een turbulente
seizoensstart door. Want tweeweken voor de kompetitie-
ouverture wordt het districtNoord-Brabant/Limburg ge-confronteerd met een forse be-stuurscrisis.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

MKC-Hopel
RKVCL-Eijsden

Vierde klasse B
Walram-Vilt
Gulpen-RKMVC

Voorzitter Gielen: „Het beginka-
pitaal was ons zakgeld. En zo is
het eigenlijk aldoor gebleven. De
eerste cent subsidie moet nu nog
komen". In de beginjaren waren
Ney Smeets, Piet van den Bre-
kel, Nico van Susteren, Cor Ot-
tenheim, Frits en Jan Knoops,
Frits Ramakers, Martin van der
Borgh, Piet Craenen, Jan Graven
en Sjra Vergoossen, gevolgd
door onder meer Jan Schröder,
Fons Steuten, Maan Laugs,
Frans Evers en Theo Moors weg-
bereiders, die steevast bij de eer-
sten zaten. Veel later begonnen
huidige cracks als Peter Winnen,
Frans Maassen en Erie Vander-
aerden (als jeugdrenner) hun
succesvolle carrière bij de NWB,
die snel genoeg in Oost-Brabant
integreerde. Met toppers als Jan
Spetgens, Jo van Seggelen en de
cyclecrossers Wil Brouwers en
Frank van Bakel. Niet zo ver-
wonderlijk daar de NWB in Lim-
burg ook aan de wieg van het
veldrijden heeft gestaan. Bec-
kers: „Allen Elsloo bezat destijds
een Limburgse KNWU-cycle-
cross".

" JanBeckers was vier decennia, zoals op dezefoto uit het
begin van de jaren tachtig, nauw betrokken bij het wel en
wee van de Nederlandse Wielren Bond NWB.

Van onze medewerker
JANLEYSTEN

ECHT - De NWB gedenkt mor-gen gelijk met haar veertigjarigbestaan het jubileum van voor-zitter Paul Gielen die vijfentwin-grhd is. Daarnaast is 'misterfWB', Jan Beckers, al veertigJaar lang, dus vanaf de dag vanoprichting leidsman van de Ne-derlandse Wielren Bond. Hij be-paalde als geen ander het gezichtvan de 'wilde' bond. Directeur«eckers, die met zijn 68 jaarnog°ver een ijzersterk geheugen be-
evalueert: „De RKNWBwerd geborenuit drie ouders. De

*"V (Samenwerkende Ren Co-"ntes Zuidlimburg), de Noord-
-1". *___ gse LWV (Limburgse wie-ertiefhebbers) en de WFL (Wie-lerfederatie Limburg). Die drieoonden telden coureurs uit deseriële provincie tot hun leden,
meekers werd direct bestuurslid
terwijl Pierre Rubens uit Beeg-aen als eerste voorzitter functio-neerde. Er werd gestart met circaviJitig senioren (waaronder wij-len ex-prof Louis Motké) enevenveel junioren.

Waren in het begin Echt en Deur-
ne de NWB-bolwerken, de laat-
ste tien jaar is wielerclub Weert
de trendsetter. Over de vraag of
de NWB nog bestaansrechtheeft
is Gielen duidelijk: „KNWU-
voorzitters als Hylkema en Van
derMolen hebben meer daneens
toenadering gezocht. Men bood
ons zelfs aan een zelfstandig dis-
trict te worden. Met de Limburg-
se KNWU-officials, wijlen Jo
Förster en Joep Voots, hadden
we geen problemen, doch Den
Haag zag het steeds anders. Na-
tuurlijk heeft ook de NWB met
een lichte terugloop te maken,
daar heeft de KNWU echter ook
last van. Ook onze buitenlandse
zusterbonden kennen dat pro-
bleem. Toch ben ik optimistisch
voor het wedstrijdfietsen."

En wat de continuïteit van de
NWB betreft: Jan Beckers is on-
langs weer voor drie jaar tot di-
recteur herkozen, hij is de peet-
vader van de NWB. Wij hebben

bestaansrecht en blikken gerust
in de toekomst", aldus Gielen.
Morgen (zaterdag 7 april) reci-
piëert de julilerende bond van
20.00 uur tot 21.30 uur in café-
zaal Apollo aan de Bovenste-
straat in Echt.

alle lof voor hun medewerking."De trimrage heeft haar hoogte-
punt al gehad. Maar de overheid,
waar we overigens steeds prima
meekonden werken, is niet meer
zo scheutig. De vergunningen
komen nog steeds, maar het gaat
wel eens wat moeilijker. Toch

Het jaarlijkse Hoechst-toernooi, dat
omwille van extra publiciteit en good-
will ieder jaar vooraf werd gegaan
door een wedstrijd tussen pers en par-
lement, is dit jaar in die zin uitgebreid
dat nu ook het Corps Diplomatique
voor de vóórwedstrijd was uitgeno-
digd. Dit experiment mag geslaagd
worden genoemd, want vele ambassa-
deurs en hun partners hebben zich
reeds voor volgend jaar als vaste deel-
nemer aangemeld. Dit alles lezen we
in een extra bulletin van de Internatio-
nal Bridge Press Association, speciaal
uitgegeven ter gelegenheid van dit
toernooi. Naast analyses van de „ech-
te" wedstrijden, gewonnen door Oos-
tenrijk, zoals u elders al hebt kunnen
lezen, worden ook spellen uit de voor-
wedstrijd besproken. En niet alleen
ambassadepersoneel, ook onze parle-
mentariërs zullen op deze wijze hun
intellectuele inspanningen makkelij-
ker in de wereldpers terecht zien ko-
men. En dat is, volgens een van hen,
bij tijd en wijle toch maar mooi mee-
genomen. Verderwordt in dit speciale
bulletin Hoechst gepresenteerd als
een onderneming die streeft naar in-
novatie en internationale samenwer-
king. En daarbij is een sportieve rela-
tie met politiek en ambassades na-
tuurlijk bij tijd en wijle ook mooi mee-
genomen.
Het volgende spel uit de voorwed-
strijd is met enkele namen verbonden
die u niet zo vaak in deze rubriek zult
aantreffen.

agenda

C>HV2
O V9765
dj. A832

Zoals u ziet kunnen OW bij goed (te-
genspel geen manche in harten of'
schoppen spelen, alhoewel 4H en
4Sch populaire contracten zullen zijn.
Onze politievan Traa-de Vries hadden
de pech dit spel te krijgen tegen de
Scandinavische diplomatie. Mr. en
Mrs. Blakstad bleven, na een IR-ope-
ning door Zuid, als OW keurig in 3H,
omdat Mr. Blakstad als Oost zijn rui-
tenheer devalueerde en, ondanks aan-
dringenvan zijn partner, op 3H paste.
Dat leverde een pracht resultaat op.
Een goede inschatting van de situatie
mag van een diplomaat natuurlijk bij
tijd en wijle worden verwacht. De Ne-
derlanders Ginjaar-Blauw kwamen
als OW in 4H, waartegen Noord uit-
kwam met zijn singleton schoppen,
een uitkomst volgens het boekje. Weet
won en legde in slag 2 hartenhec
tafel voor het aas van Noord. Wat m _«_" t
deze in slag 3 naspelen? Aangezien
zijn partner met IR had geopend pro-
beerde hij nu ruiten. Helaas voor NZ
had dit klaver moeten zijn. Zuid komt
dan aan slag en kan Noord zijn recht
matige schoppenintroever geven voor
1 down. Nu echter kwam West asnslag en konden detroeven worden ge-
haald voordat NZ verder gevaarlijk
konden worden. Noord had hierne-
tuurlijk niet zo gretig moeten zijn
pas de tweede hartenronde moeten
winnen. Zuid kan dan een klaversig-
naal geven, waarna het contract feil-
loos 1 down gaat. Ginjaar-Blauw haal-
den hier nu een volle top. Wie NZ d£nwel waren? Het waren diplomaten: ze
hebben derhalve recht op een diplo-
matieke behandeling. We noemen dus
geen namen want een stukje diploma-
tie is ookvoor een journalistbij tijdden
wijle mooi meegenomen.Komend weekeinde elfde toernooi om de Limburg Cup

Softballers van slag Volleybal, HEERLEN, sporthal Kaldeborn,
14.30 uur: Pancratiusbank/VCH-Polaris en
Pancratiusbank/VCH2-Torpedo(dames),
16.45 uur: Pancratiusbank/VCH-Letro/Oi-
kos(dames), Pancratiusbank/VCH 3-Le-
tro.Oikos2(dames) en Pancratiusbank/VCH
2-Ledüb. LANDGRAAF, sporthal Bane-
berg, 14.30 uur: Datak/VCL 2-Peelpush,
16.30 uur: Datak/VCL-Nashua/VCG 2.

MORGEN
Biljart, morgen en zondag. Persoonlijke
kampioenschappen voor dames district
Zuid-Limburg. Café de Keizer in Hoens-
broek.

receptie

poulewedstrijden op het program-
ma. Zondag beginnen de finaleron-
des om 10.30 uur. Het deelnemers-
veld bestaat uit de teams van orga-
nisator Sphinx/HSCM, All Stars
Heerlen, Cheetahs Beek, Sittard
Condors, Phantoms Weert, Sama-
cols Kerkrade en Red Caps Venray.
De Sint Truiden Saints en Hasselt
Crew uit België zorgen voor een in-
ternationaal accent. Cuphouder
Venlo Mustangsontbreekt vanwege
een trainingskamp in Haarlem.

Klimmania-Vijlen
Nijswiller-Sportclub'2s
RKASV-lason
Itteren-Rapid

Vierde klasse C
Laura-Abdissenbosch
RKHBS-Waubachse
Boys
RKSVB-FC Gracht
Rimburg-Simpelveld
Centrum Boys-SVK
Weltania-KVC Oranje

..,TfB (om het mat op 17 te dekken) 21
Df4 +,Ke7 22. Dgs + ,f 623. D:g7+ etcrb)
20. ..,g5 21. Pg4+,Kg7 22. Des+ etc. .21.
Db4+. Zwart geeft op. Hij gaat mat na 21.
~,Kf6 (21. ..,KeB 22. Pc7) 22. Df4 +,Ke7 2§.
D:f7.

..,0-0 noodzakelijk. Er zou dan volgen:
17. T.e7,Db4 (of 17. ~,D:a2) 18. Pd6! bij-
voorbeeld: 18. ..,TdB 19. Pe:f7,Td'
T:d7,L:d7 21. Pes en wit wint met zijn
twee pionnen meer. Na het gespeelde
D:a2 kan wit de partij in één klap besljs-
sen.

17. T:e7+!!,K:e7 18.Dd2!. Een mooie söl-
le zet. Er dreigt 19. Dd6 +,KeB 20. Pc7
mat. 18. ..,P:e4. Wanhoop. Andere zetten
zijn niet beter, a) 18. ..,Ld7 19. Dd6 +,K4B
(KdB) 20. DbB+ en wint. b) 18. ...Da6 IP.
Db4+,KeB 20. Pc 7mat. c) 18. ..,Pd7 10.
Dgs +,f6(19. ~,Pf6 20. Pc 6+ !, of 19. ..,k4B
20. Pc7+,KfB 21. DdB mat) 20.D:g7+ ,K.B
21. D:hB+ enzwart gaat mat. d) 18. ..,P(}s
19. Dgs+,Pf6 (19. ..,f6 zie variant c) 20.
Pc6+!,b:c6 (20. ..,Kf_ 21. TdB+ ,PcB 22.
T:eB+ en 23. DdB mat) 21. Des +,KeB __>.
Pc7mat. 19.Db4+,Kf6 20. D:e4,Ke7. Odk
nu heeft zwart niets beters bv.: a) _4).

dammen

Vorige week werd er door de zetter in het
diagram met dames gestrooid. De juiste
stelling was: Wit: Kg2, Dhs, Lf3, Pe2, e4,
f6, g5, h2. Zwart: KhB, DE6,TfB, LaB,
LdB, e5, f7, g7, h7. De vraag luidt: wit
speelt en wint. De oplossing volgt vol-
gende week. De meeste schaakvereni-
gingen geven intern een clubblad uit. In
„DePionier", clubblad van s.v. 't Pionne-
ke trof ik onderstaande, door de witspe-
ler geanalyseerde partij aan. Ger Jans-
sen, tacticus pur sang, laat Bert Jacobs
uit Venlo zien hoe het Morra-gambiet ge-
speeld moet worden.

~,Das, hetgeen na 10. Lf4,Pes 11.
P:es,d:es 12. Ld 2tot een interessante
stelling leidt, met goede aanvalskansen
voor wit; of 9. ..,b5 10. Lb3,Lb7 11.
Lf4,DbB 12. e5,d5 13. L:ds! 10. Lf4,Pes!
Zwart wil zo snel mogelijk de druk op
zijn stelling verlichten, dit heeft echter
tot gevolg datwit twee schitterende open
lijnen in handen krijgt. 11. L:es,d:es 12.
Tacl,Das ofDbB, het is allemaal een pot
nat. 13.Lbs + !. Wit opent de aanval op de
zwarte koning. 13. ..,a:bs 14. P:bs,TbB of
14. ...KfB 15. P:es en nu: 15. ..,b6 16.'
Tc7,La6 17. Dhs,g6 18. T:e7!!!,P:e7 19.
Dh6+,KgB 20. Pd7,fs 21. Pd6!, of 15. ~,Pf6
16. Tc7,g6 (16. ..,b6 17. T:e7; 17. Tdcl; in
beide gevallen gaat dit gepaardmet tota-
le vernietiging. De partijvoortzetting
houdt de korte rochade er nog in, maar
zelfs als zwart daarin slaagt blijven de
witte stukken beter staan. 15.Tc7,Pf6 16.
P:es,D:a2? Om de strijd te rekken was 16.

G. Janssen -B. Jacobs(Siciliaans, Morra-
gambiet). 1. e4,c5 2. d4,c:d4 3. c3. Het
Morragambiet: opoffering van een pion
in ruil voor actiefstukken spel. 3. __,d:c3.
Zwart kan het gambiet natuurlijk ook
weigeren met: 3. ..,d3; 3. ~,d5, 3. ..,Pf6.
Deze mogelijkheden leiden allemaal tot
iets vrijer spel voor wit. 4. P:c3,Pc6 5.
Pf3,d6 6. Lc4,e6 7. 0-0,a6 8. De2,Le7 9.
Tdl,Dc7. Andere mogelijkheden zijn: 9.

Nieuw jeugdhome
voor VV Waubach

WAUBACH - Bij VV Waubach
heerst feestvreugde. En terecht. De
jeugdafdeling nam haar volledig ge-
renoveerde home in gebruik. Diver-
se vrijwilligers klaarden in vier we-
ken het karwei met als resultaat een
jeugdhonk dat aan alle moderne
eisen voldoet. Math Gielkens, coör-
dinatorvan de juniorenafdeling legt
danook met gepastetrots uit wat de
bedoeling is: „Het jeugdhome moet
voor en na de wedstrijden een
uurtje ontspanning bieden aan onze
jongens, de tegenstanders en de
ouders.

op weg naar het doel

SCHAESBERG - Vanavond reci-
piëert worstelvereniging Simson uit
Schaesberg van 19.00 tot 20.30 uur
in zaal Pijls (Café de Corner) aan de
Oranje Nassaustraat 40 te Schaes-
berg. Dit in verband met het beha-
len van de Nederlandse titel.

" Ondanks de zuidelijke bestuurscrisis gaan de honkballers
binnenkort weer aan slag. Foto: WIDDERSHOVEN

Hoofdklasse C
Sittai'd-Limburgia
Baronie-Halsteren
EHC-Venray
DESK-Vlissingen
Geldrop-Longa
Wilhelmina'oB-Meerssen
TSC-TOP

Derde klasse B
SVM-Bekkerveld
RKBSV-Vaesrade
Heksenberg-Schutters
veld
Minor-Groene Ster
Treebeek-Heilust
Wit Groen-Kolonia

Vierde klasse D
Langeberg-DVO
Helios'23-Coriovallum
IVS-RKDFC
KEV-RKSNE
Sanderbout-FC Hoens
broek
Mariarade-VKC'B-

St.-Pieter-RKDFC
Banholtia-GSV'2B
Keer-Mheerder Boys
Schimmert-Caberg
Hulsberg-Standaard
SVME-MVV'O2

Vierde klasse A

Eerste klasse F
Volharding-Panningen
Almania-FC Vinkenslag
Heer-Caesar
Waubach-SCG
Born-Leonidas
RKONS-SVN

Afgelopen zaterdag werd tijdens devoorjaarsvergadering in EindhovenWim Loeve, voorzitter van Twinsu*t Oosterhout, als nieuwe rayon-voorzitter gekozen. Tot verrassingvan het zittende bestuur en de Lim-burgse verenigingen, die Heerle-naar Ad Harlékandidaat hadden ge-beld. Harlé, voormalig honkballerD._ PSV en in de afgelopen jaren ac-*jef als coach bij achtereenvolgens
*£i Stars(Heerlen) en Samacols-

had devoorkeur van hetcollege vanwege zijn bestuurlijke
/jwaliteiten en ervaring. Bovendienwas de informatica-expert niet club-sebonden. Harlé, al zes jaar verte-

van de regio Limburgn het rayoncollege: „Mits ik geko-
_£_n i.°U worden in het voorzitter-
ambt, waren een zevental anderepersonen bereid gevonden om vaca-

Tweede klasse A
Geleen-Voerêndaal
Heerlen Sport-Chevre-
mont
RKWL-Heerlen
Miranda-Obbicht

tures in het bestuur en de diverse
commissies te gaan nnvniion ""Wim Loeve, omstreden vanwege
zijn vaak.felle, ondiplomatische in-
breng tijdens rayonvergaderingen,
werd evenwel gekozen tot nieuwe
praeses. De benoeming werd door
zittende bestuur geïnterpreteerd als
een motie van wantrouwen. Na een
korte schorsing trad het college na-
genoeg en-bloc af. Roos Thomas-
sen, secretaris van Sittard Condors:
„Loeve beloofde een nieuw dyna-
misch, beleid. Als eerste, inconse-
quente maatregel nam hij na zijn
verkiezing de begroting van het af-
tredende bestuur, inclusief een door
hem fel.bekritiseerde post cursus-
kosten, integraal over."
Ad Harlé neemt na dit persoonlijke

debacle voorlopig even afstand van
zijn activiteiten binnen de honk- en
softbalgemeenschap: „Ik moet toe-
geven dat deze nederlaag pijnlijk
aankomt. Desondanks respecteer ik
het democratische proces." Het
hoge spel dat de nieuwe voorzitter
speelde, betekent vooralsnog dat
het zuidelijke rayon momenteel on-
bestuurbaar is. Want Loeve be-
schikt slechts over twee medebe-
stuurders en moet de'komende we-
ken naarstig op zoek naar een groot
aantal nieuwe leden voor zijn kabi-
net.Aanstaand weekeinde vindt de pré-
lude van het honkbalseizoen plaats
in het sportpark West van Maas-
tricht, waar voor de elfde keer ge-
streden«wordt om de Limburg Cup.
Zaterdag staan vanaf 10.00 uur de

19x30 25. 34x25 wordt wit na 25. .. 13-
-19 van het centrum afgedrukt. 24. J.
18x29 25. 34x23 19-24! Tot een aanval
komt het nu niet meer maar de zwarljs
stelling is ook heel geschikt voor dte
omsingeling. 26. 49-43 22-27! 27. 41-_f7
13-19! De zaak gaat op slot, 37-31 te
verhinderd door (17-22)! 28. 37-32 9-t_
29. 32x2116x27 30.40-34 17-21 31. 34-39
15-20! Wit heeft geen stootkracht e»,
kan elk moment ingesloten worden.
32. 42-37 13-18! 33. 37-31 8-13 34. 31x.K
18x27 35. 39-34 21-26 36. 43-39 10-15 3Ï.
44-40 26-31! 38. 48-42 2-7! Terecht geop
haast, op zowel 39. 40-35 als 39. 42-3^7volgt nu winnend (27-32)! Goudt zag
dit natuurlijk ook en met vlag op val-
len staakte hij hier de strijd.
Af en toe maakt Stokkel wel eens e*
compositie. In het diagram een aardi-
ge en niet al te moeilijke forcing vapi
hem. Wit speelt en dwingt winst af.
Oplossing volgende week.

Ik ben benieuwd of Jos Stokkel een-
zelfde soort staaltje gaat leveren als
vorig jaar. Uitgesloten is het niet want
Stokkel kan morgen in een heel wat
rustiger gemoedstoestand met het Ne-
derlands kampioenschap beginnen
dan de andere favorieten. Voor diean-
deren is de nationale strijd vooral
plaatsingstoernooi voor het WK eind
dit jaar. Voor Stokkel niet. Met zijn
eerste nationale titel die hij, tamelijk
verrassend, vorig jaar veroverde, staat
zijn WK-deelname al vast. De twee
nog te verdienen WK-tickets in 'het
kampioenschap van Nederland zullen
wel verdeeld worden onder kansheb-
bers als Van der Wal, Clerc, Gerard
Jansen, Hans Jansen, Scholma, Van
Aalten en Kraaienbrink. Maar zij moe-
ten de mouwen opstropen want het
kampioenschap heeft dit jaar acht
grootmeesters onder deveertien deel-
nemers.
Stokkel is vrij van die prestatiedruk.
Het zou daarom niet echt vreemd zijn
als hij zijn titel „gewoon" zou prolon-
geren. Hier nog eens zijn beslissende
slotpartij uit het toernooi van vorig
jaar.

Dan heeft u nog de oplossing tegoefi
van het probleempje van enkele we-
ken geleden. Wit, zeven schijven, op
19 24 27, 37, 38, 47 en 50. Zwart, zeve«
schijven, op 4, 8, 10, 17, 18, 28 en 4p.
Winst via 1. 27-22 18x27 2. 37-32 28x37
3. 50-44 40x49 4. 47-41 50x14 5. 41x3 r{u
wordt na (14-25) of (14-46) de zwarte
dam afgenomen, dus 5. .. 4-9 6. 24-19!
14x467. 3x5 en zwart, aan zet, is verlp-

ren.

22. 46-41 6-11 23. 32-28 11-17 24. 29-23
Een inval die wild en ongemotiveerd
aandoet, maar het valt te begrijpen dat
Goudt 24. 41-37 19-23! 25. 28x19 14x23
niet wilde want zwart heeft dan prach-
tig aanvalsspel en ook na 24. 29-24

Goudt-Stokkel K. v. Ned. '89, 13eron-
de 1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 34-29
7-12 4. 40-34 19-23 5. 28x19 14x23 6. 35-
-30 1-7 7. 32-28 23x32 8. 37x28 16-21 9.
45-40 13-19 10. 30-24 19x30 11. 34x14
10x19 12. 41-37 9-14 13. 43-38 8-13 14.
37-32 11-16 15.39-34 3-8 16.44-394-9 17.
47-41 5-10 18. 50-44 21-27 19. 32-21
17x37 20. 41x32 7-11 21. 28x17 11x22.
Geen opwindend openingsspel maar
dat is een beetje eigen aan Stokkel:
theoretische discussies die buiten zijn
vaste repertoire liggen breekt hij vaak
zo gauw mogelijk af om op terrein te
komen dat voor beiden onbekend is.
Het zal trouwens snel blijken dat de
stand allesbehalve spanningsloos is.

Canton Reiss coach Cor Foekens
reageerde na afloop van het kam-
pioensduel even fel. De reden was
die negatieve publiciteit rondom
het zaalvoetbal niet terecht. „Het
zaalvoetbal valt niet te vergelijken
met het veldvoetbal. Speel je alszaalvoetbalteam tegen een veld-
voetbalteam dan wordt zon ploeg
afgeschoten. Het probleem bij Can-
ton Reiss het afgelopen seizoenwasdat we een te smalle basis hadden.
Dat was ook te merken in het dueltegen Sphinx. Op het moment dat
wij met 3-1 voorkomen moetje pro-beren de bal in de ploeg te houden.Daar waren wij toen niet toe in staatomdat een aantal spelers er condi-tioneel even doorzaten. Dan moet jegoedevervangers hebben. Zon spe-ler als Jetze Christiaansekomt er ze-ker maar voor hem is het allemaal
nog wat veel. Spelers als Willy Trags
en Lex Boerema, overigens eengouden duo, zou je opzon momenteven enkele minuten naar de kant
moeten halen. Maar laten we niet
zeuren. De titel is binnen en wie had
dat vooraf gedacht." aldus Foekens.

JjEERLEN - Afgelopen maandag-
v °nd werd het zaalvoetbalteam
i an Canton Reiss kampioen in de

klasse zuid 11. Gezien het,ornpetitie-verloop een normale uit-aS, maar aan het begin van de
had niemand Canton

hti_Voordie titel S^P*- Sphinx en
Onri -Uwfonds zouden net in een

gevecht gaan uitmaken
tw

6 mPioen zou worden. Bij diew_e ploegen zitten immers de bes-
* zaalvoetballers.aar het blijkt dat vier of zelfs meer
hoe zaalvoetballers in het veld

8 geen eenheid hoeven te vor-
d.v.' Bij het Bouwfonds was dit
daa jk te merken. Canton Reiss
el t

ntegen had geen toppers maar
elk rke homogene ploeg waarin
sto *

speler bereid was tot het uiter-*te gaan.

dan0*1 Cor F°ekens: „We hebbendn misschien niet altijd even spec-
den gevoetbald maar wedstrij-
-0 " met een minimale uitslag waren
Wh vreemd- De mensen komen
datK°?k voor de doelpunten en wat
hun . ft zi->n ze biJ ons zeker aan
"« trekken gekomen. Wij spelen

0" e^nmaal graag aanvallend. Daar-dnli ben wiJ ook zoveel tegen-
eprr^nten gekregen. Het is niety^nji. om het zaalvoetbal steedsnaar weer negatief te bekijken. Ik
k!,,,8.3,wekelijks naar het veldvoet-
hpiH " j

Als je daarvan de waar-
hii <-m de krant zou moeten zettenleel er geen spaan van heel."

Van onze medewerker
JOHNBANNIER

Foekens ging vooraf uit van een
plaats bij de eerste zes. „Dan kon-
den we in de nieuwe eerste divisie
gaan spelen. Dat doel hebben we
dus ruimschoots gehaald. Daarbij
zitten we nu ook nog in de kwartfi-
nales van de landelijke bekercom-
petitie. Op 20 april moeten we hier-
voor in Volendam tegen Boko Stars
spelen. Als team zijn we zeker niet
beter dan Sphinx of het Bouw-

Canton Reiss-coach Foekens naar eerste divisie

Kritisch kampioen
fonds. Het verschil tussen ons en
die ploegen is dat wij bereid zijn ge-
weest om tot de laatste minuutvoor
de titel te knokken. Het resultaat is
bekend."

KERKRADE-
De kampioenen
van Kepu Stars
poseren voor de
fotograaf. Maar
liefst vier teams
van de
Kerkraadse
basketbalclub
wisten in hun
respectievelijke
klassen promotie
af te dwingen.

Kepu Stars
viert promotie
Het eerste
herenteam kon,
voor het eerst in
de
verenigingshistor
ie, zelfs een plaats

in de
overgangsklasse
bemachtigen.

Foto:
MARCEL

VAN HOORN
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Oprichter Jan Beckers. 40 jaar kopman

NWB jubileert

schaken



Zaterdag „langer Samstag" - De zaken
zijn tot 18.00 uur geopend
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/^^^~s1 & Hürtgen

IrDlEV^irOpllll/^-''" Komphausbadstr. 27, geg. Horten
\}Soc\ Hfe^" D"5100 Aachen' teL: 09.49.241/36867

" Gardinen - Dekorationen

" Rollos - Jalousetten

" Bettwaren

" Bettwasche - Tischwasche
Wir beraten - wir messen aus - wir nahen - wir montieren

Braderieën/Markten
""

Morgen
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.

Te koop gevraagd
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def.
geen bezw. 045-726206.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

Wij komen gratis uw oude
SPULLETJES ophalen. Tel.
045-226019.
WINKELRESTANTEN en
restpartijen. Tel. 043-
-210830. Fax 043-216601.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wie heeft een electro MO-
TOR 220 V, circa 2PK, circa
3.000 toeren. Tel. 045-
-211976/253024.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

In en om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 perm2. Jawell 045-256423.
Te koop blauwe coniferen
1.10-1.30 m. hoog, ’B,- p.
st., 1.50-1.80 m. hoog,

’ 14,- p.st. Tel. 04492-2258
Te k. FONTEINORNAMENT
met pomp, nw.pr. ’ 970,- nu

’ 450,-. Tel. 045-258478.
De nieuwe collectie Gutbrod
gazonmaaiers zijn binnen!
Kom eens vrijblijvend kijken.
Mech.bedr. J. HERMANS
b.v., Op de Bies 6, Schim-
mert, tel. 04404-1224/1333.
i —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
Geimpr. 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.

SPOORBIELZEN 2.5 mtr.
vanaf 20,-; evt. op maat en/
of thuis bez. Houtzagerij
Windels, Industrieterrein
Bouwberg, Brunssum. 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.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN in
nw.st. 2x1.20x0,35 mtr.
045-251304.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Kohlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.

Foto/Film
Voor VIDEO-OPNAMES
voor trouwpartijen enz. Tel.
04406-13058

Literatuur
Te k. gevr. CATALOGUS
v.d. European Fine Art Fair
1990. Tel. 04920-43791

Opleidingen

Leer met Pasen in de
Ardennen ZEILVLIEGEN.
PH-Vliegsport, 020-12013.9.
Heeft uw kind moeite met
rekenen, spellen, taal, le-
zen? Of met dyslexie, con-
centratie, faalangst, geheu-
gen? Deskundige hulp biedt
uitkomst. Schrijfbewegings-
therapie voor alle leeftijden.
Practijk voor remedial tea-
ching: J. Sampermans, Wij-
cker Grachtstr. 20C, Maas-
tricht. Ook huisw. beg. Bel
voor informatie 043-253499.

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

Diversen

Een telefoonbeantwoorder
geeft een rustig vakantiegevoel

vanaf ’ 189,-excl. BTW
Spraakgestuurde beantwoorder ’ 499,-.

met garantie erkend dealer
Leufkens-Dubois Heerlen

Sittarderweg 58A. Tel. 045-722315

Starfashion groothandel
Rechtstreeks uit het verre Oosten.

Kinderjeanspakjes, rokjes en blousjes.
Tel. 04490-19235.

Singer NAAIMACHINE
Samba super 6, nieuw

’ 550,-. Tel. 045-753346.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
Tel. 045-229680.
PORNOVIDEOCASSET-
TES te k. va. ’22,50 of 5
voor ’ 100,-. Stationsstr. 31,
Sittard. Maastricht, Via Re-
gia 105 (Brusselse Poort).
Ook verhuur.
Te k. bovengr. OLIETANK
1500 I, mcl. pomp, ’350,-.
045-314218.
Te koop dubbel wandige
SCHUIFWAND 4.00 X 2.60
mtr. Tel. 04,5-319002.
Te k. India PERS z.g.a.n.
2x3 mtr. Houten tuinheg 15
mtr. lang, 60 cm hoog.
04490-27605.
VOLVO 244 GL autom. bwj.
'78, motor en versn.bak
100%, spuitwerk, vr.pr.
’1.000,-. Tevens radiogr.
best. vliegt. Westerly, geh.
compl. met auto, vaste pr.
’BOO,-. Tel. 04451-2388.

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.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Toyota STARLET '78, APK
mrt. '91, vr.pr. ’1.250,-;
trompet m. schenkelaar,
prestige royal verzilv. vr.pr.
’BOO,-. 045-320710.
Te k. electr. ROLSTOEL, in
goede staat, ’2.250,-. Tel.
04492-3582. ..
Te k. aangeb. industrie-zig-
zag naaimachine; 2 Ju-
gendstil fauteuils; Philips
KTV plus videorecorder; an-
tieke russische ulster
(weegschaal); aanhanger
750kg. Tel. 045-326339.—— — ■■ :

06-lijnen
i:": " ■ ' ■ "' ■ .' ' ■ ■■'■

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.

50 c/m
06-320.323.01
1 —Voor Piccolo's zie verder pagina 30

ggrt—jiav-lajS-S I Aachener ..e/se- u. Wohnmobile]

Jks CAMPINGBUSSE
nd-f-D l_thl * NeLJfahrzeuge, Ausstellungswagen

Hochdachdepot " Einrichtungsteile und Zubehör
Fronhofstraße 6-10, neben Kronenbrot
5102 Würselen-Broichweiden. Tel. 0 2405/7 38 66

78646 ,

/___w^\ I I z__»»^\
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gegr. 1881
Alles voor paard en ruiter

" geschikt sortiment
" persoonlijk advies, ook buitenshuis
" lever- en verzendservice
" reparaties en maatwerk in onze traditionele

zadelmakerij

LA CHEMISETTE0
■i^a ■ ■ « \_te_3U ftt-____t. I B I filM-B

U ZU OSTERN:

0 DAMEN- UND HERRENWASCHE
GYMNASTIK- UND BADEMODE

(J FOGAL-STRUMPF-DEPOT Q
Inh. Monika Raumann - Büchel 50/52 - 5100 Aachen

Tel.: 09.49.241/34261 Ao_^.

Wenn Sic das Besondere suchen,
etwas planen oder Beratung brauchen,

sind wir Ihr kompetenter Partner.

r\ j
Büchel 51 -53 W/\XXI IN VjÖ KarlstraSe 104

D-5100 Aachen INTERIEUR 4000Düsseldorf

Tel. 0241/35542 N^ Tel. 0211/353461
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Nicht vergessen: Am langen Samstag hat Adler bis 16.00 Uhr geöffnet
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AKEN KOOPSTAD I
i> "Lange" zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur geopend.

frrrrmi r_____fl__ __■ /lOfa jPiim ■■ üL,jp''ui Pt
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Erleben Sic die Faszination der neven iSjB fi fiC B I_fl_fl4 B yQy
auer Sl^Frühlingsmode in der unverwechselbaren || "fQQ r '^" *l"jt!L________- **"" 888

Handschrift unserer Markenmoden! jE_R!!!!T_*^*i"______^^*">"^*i_Lj _u_ï____^^l^EE
Es macht Spaß, das Neue jetzt schon LE «ympu. af,D » J| "°"S« B F 801 Mali

zu besitzen, was in diesem Modefrühling J 222.- B "«'CCta B eine _er besten Au CPPfSder Trend zeichnet. E """fff E 9«ÏU_fB ??""&(=
Herzlich wilden! ES^C 191^ «Mfi
s=: AudiophilFoto

Morgen, Samstag, bis 16.00 Uhr geöffnet * "' Annuntiatenbach 30 " Tel. 02 41 /300 02

Das Baby-Paradies BJffill
direkt uit Duitsland. Dat scheelt stukken!

"""eutonia Combi-Boy WflM 31 Bebe-Confort^urïïö""'-
I Kombi-

abDM 450.00 LSlS%I«!»l ""3:398.00
B£Z!J3 I BabyautOSitZ, viele Farben
KS I Romer Baby SafeKuf!W!f!m 0-9 M°nate QQ (\(\ SKCTÏWITIInur DM If^l^AZilflfcWSS >E*Efflsl I Herlag Kinderbett

*°mplett mit allem Zubehör I "Michael"
1^ nur DM 598.001 L*i*Xjl*l nur DM 1 69.00

jH^^ffi I Maxi Cosi 2000 l£l£[l|||QS||i|
■SBlj-7.| ffnP-'f'Jl nurDM IO".00 | KjjjljjMjl'

u9gy BfH-IQB [SI I Kinderzimmer Kompiett.
lenkbarem ESft& I Scnrank' Wickelkommode

d />_T\ f\f\ B 3■ undKinderbett_
n-,DM 69.00 BMJBESIïII| nu, DM 698.00

Ey I Autositz PrestigeESSj I Storchenmühle
BüH^iliE I Aktionspreis *t—-é~s. _«_._■__ _Hlff§T__l

nur dm 179.00 |H I^I'I»!
Öebe-Confort |HoChStuhl Buche natur

Turbo 02 iTripp-Trapp
jßga296.00 WËMiï-%71 MDM j98.0Q

Evfff^¥Wß I Autositz Dremefa
IJj^PPHHHH Bobob 4

Ö^^JIJJ nurDM 219.00
F^wischenl (SJSJB^ rZwische^■ D om und j Bj^U^lliAlliXlia^iiyiLl^gALyiL^ Dom upd 1

..l^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê ____L Thoator __fl
Parkplatze hinter dem Hause|

\ \ "■'■ *j\hs^°;

100% Baumwolle, \
ff hochgianzend, Laufïange \R 50 g 105 m, in vielen JV modischen Farben /

Knüllerpreis 50 g nur J

£ fertig gestickt. viele neue Dessins j
ab DM 12,-1^

fl? spring I "-sssssr IV "" Wahl besteekJJ Kessel eis cm dm 79,- silber
«20 cm DM 99,- TISCHWASCHE

PfanneoaecmDM 89,- accessoires
Sautoiro24 cm dm 109,-1 KUCHENSHOP

Wedgwood PRQ I
FACHGESCHAFT IN AACHEN markt 21 5100 aachen1" 'I— ft

OPGELET!
De zaken zijn
tot 16.00 uur
doorlopend geopend.

Baby-und Kinder- -\\C\
Autosicherheitssitze abDM I \3~

mmmnk-, m&StS*--_-_! \\wW&>\ WtÊÊÊ '^fW\\Sa
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fl .y^-"^JB
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bobu I©®®
AACHEN-BRUSSEL ANTWERPEN

FACHMARKT FÜRBABYAUSSTATTUNG-KINDERBEDARF

1500 qm und über 200 Parkplatze

TRIERER STRASSE/DROSSELWEG 87-5100 AACHEN

TEL. 0241 / 57 43 33

HEKS
- an der Autobahnabfahrt AACHEN-BRAND -

MOLLIG?
SLj^BJn Riesenauswahl auch für
Gjfiffl&r Sic zu Frühlingspreisen

i MODE FÜR MOLLIGE

_«^_VLL
r DAMENMODEN

Aachen - Blondelstrafte 16
l Dortmund -Bochum - Hagen- Soest )

Kennisgeving

MACINTOSH N.V.,
GEVESTIGD TE STEIN

Het bestuur van Macintosh N.V. nodigt, mede
op verzoek van de Vereniging van Effectenbe-
zitters, de aandeelhouders van de vennoot-
schap uit voor een voorlichtingsbijeenkomst,
uitsluitend bestemd voor aandeelhouders,
waarin aandeelhouders in de gelegenheid ge-
steld worden de in het persbericht dd. 2 april jl.
aangekondigde plannen te bespreken.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op 19 april
1990 om 15.00 uur in het hoofdkantoor te
Stem.

De bijeenkomst betreft géén aandeelhouders-
vergadering, zodat geen wettelijke oproeping
van aandeelhouders zal plaatsvinden en tij-
dens de bijeenkomst geen besluiten kunnen
worden genomen.
Aandeelhouders zal toegang tot de bijeen-
komst worden verleend na overlegging van
een door een bank verstrekt depotbewijs,
waaruit blijkt dat de bank de in het bewijs om- *
schreven aandelen in bewaring heeft en tot de
afloop van bovenbedoelde bijeenkomst in be-
waring zal houden.-
De op 16 mei 1990 geplande Jaarlijkse Alge-
mene Vergadering van Aandeelhouders wordt
verschoven naar een nader te bepalen datum
in juni 1990. Tijdens deze vergadering zal on-
der meer het Jaarverslag 1989 aan aandeel-
houders worden voorgelegd en de Jaarreke-
ning 1989 worden vastgesteld, evenals de be-
stemming van de winst en het uit te keren divi-
dend.
Het streven is in deze vergadering tevens de
bovenvermelde plannen aan de orde te stellen
om dienaangaande besluiten te kunnen ne-
men.

Stem, 6 april 1990

Raad van Bestuur Macintosh N.V.

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

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

schrijf naar: postbus 9840, 3506 GV Utrecht-

Geevers Auto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.

CARROSSERIE-DELEN
NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO

045-244242 040-531900 03473-76474 05490-72125

j'NIVECOKIPPER STRIJKTZNVLAG NOOIT

Bouvwoertuigen hebben een zwaar leven.
Maarmodder,stuifzanden steilehellingenkrijgen de Iveco
kipper, nietklein.

Er is een ruime keuze: Front-tuur- en tor-
pedocabine. Watergekoeldeen luchtgekoelde motoren
vanl6opk tot 360pk. Tbtaalgewichtenvanl6,stot
34ton.Aandrijvingen als 4 x4, 6 x 4, 6 x 6 en 8 x 4.

Vbor iedere vervoerstaak in de bouw is er een
Iveco op maat.

rADAPC A.P.K. KEURINGSTATION
I7AKAwE TACHOGRAAFSERVKE V.D.O.

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

Limburgs Dagblad
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06-lijnen

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

06-320.330.02
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 2
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-adressen 06-320.322.02
Cora & Willem 06-320.320.03
Groepssex-lijn 06-320.321.04

Mimi Kok verwent 06-320.323.65
Buren begluren 06-320.330.80
Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

Homofoon 06-320.321.12
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

' 50 et p/m
Nieuw Nieuw Nieuw
Gay-Two-Gay

06 voor twee
Gay two Gay, recht op de man af. Bel 06-320.327.32 en je
wordt direct doorverbonden met je gesprekspartner. Bij

Gay two Gay ben je altijd met zn tweeën, dus samen apart.
Niemand kan meeluisteren of door je gesprek heen

schreewen. Je kunt dus ongestoord kennismaken. Wil je
met iemand anders praten, druk of draai dan een nul. Je
wordt dan direkt en automatisch doorverbonden met een
ander. Je kunt net zo vaak van gesprekspartner wisselen

als je zelf wilt. Probeer het maar:

Gay-Two-Gay
06-320.327.32

ca. 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

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
De Nationale

8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis
live-info: 013-321395.

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.

Topsex
The best voor 50 cpm 06-

-320.325.25
*Sexlijn*

Monique doet het
06-320.320.09

sexy teenager
06-320.326.09. 50 et p/m

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)

Knappe vrouwen. Jongens
in sportbroekjes,
Minislipjes

en...zonder. Homo's...voor
de man die foto's maakt...
06-320.321.33-50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.
Weer vonden vurige bellers

van de
orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op
06-320.324.40.

En dan...De Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op
06-320.322.22 (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

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. Óp de
40 plus Box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten,

i 06-320.327.28 (50 et/pm)

Rosie-relatielijn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 et/pm)
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie april zie
je hen "naakf-foto's.

"Vooruit"
Zadel mijn ...! De mannen
zijn het zat, en in de stal

straffen ze de mooie dame.
06-320.329.24 - 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 Ct p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

De man en de jongen
verrassen de mooie
hooghartige

bezoekster niets ontziend...
06-320.326.90 - 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)

De man neemt blonde Anky
streng onder handen.
Ze Spartelt

vreemd tegen, over deknie..
06-320.323.85 - 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

I De vrije
jongens-en meidenbox.

Voor alles wat jong en nog
vrij is. Vrij is om afspraken te
I maken.

06-320.327.88 (50 et. p/m)
Zoek je 'n ondeugende meid
hete vrouwenlijn
06-320.326.22 - 50 et p/m

i De eerste sexnacht van
haar leven beleeft Angela in

de caravan
met haar...vriend.

06-320.326.72 - 50 et p/m
Mooie vrouwen zijn op zoek!

J Sexkontaktentel
06-320.321.44 - 50 Ct p/m

Op de bisex box
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 (50 et. p/m)

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

Tippelbox:
06-320.326.66 - 50 et p/m

Naakt
en vrij is Marian aan dat

strand, maar als 2 mannen
in de auto haar wegbrengen

wil ze niet...
06-320.326.70 - 50 et p/m

De trio-box
Nee, super-jaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer.
06-320.327.37 (50 et. p/m)

Sex Kennisma-
kingslijn

allemaal kanjers!!
06-320.328.03 - 50 et p/m

Nieuw!
De Afspreekbox

meiden versieren
06-320.330.77 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijft proberen.

De pornobox
onbeschaamd maar wel...

eerlijk.
06-320.321.51 - 50 et p/m

Maak snel nieuwe
Vriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 et p/m

De ruilsexbox.
Snel resultaat. Géén ge-

schrijf," geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 (50 et. p/m)
Helen leert
S.M.

van 2 heren.
Wat doen ze met haar dat ze
smekend om meer vraagt....
06-320.330.17 - 50 et p/m

Sex met het
Buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.01 - 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

Homo
het is wel slikken voor die

hete jongens
06-320.330.88 - 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)

Lekker meid zkt. sexcontact.
Bel de

Tippellijn
06-320.330.66 - 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)

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-
ding toen 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 mooievrouw naar die

knul met die
S.M.-zolder....

06-320.330.51 (50 et. p/m)

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten.

VERNIEUWD 50 et/min. 06-

-320.320.14
Sexlijn 10

Sonja

06-320.320.10
Evelientje durft

320.321.10
Met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisje

06-320.320.50
Live sex box

06-320.325.30
50 et/min.

Hij zegt dat er nooit iemand
in het archief komt...

üErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Kontakten/Klubs

Privéhuis Michelle
Geen woorden maar daden.

Nieuw: Elke
045-228481/045-229680

Club Merci
Ben je wat van plan, wij zetten je in vuur en vlam!

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd
Wip Wap Wop

met de meisjes van de

Riversideclub
in galop

E9afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak. 100mtr.
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-kelder en slavin.
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Club 2000
kan nog enkele meisjes

plaatsen. Zeer hoge verd.
Bel voor info: 04490-42315.

Videoclub
v.a. ’ 20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

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

Gevr. charmante dames
voor nieuw privé-adres.
04490-75028.

Woensdag 11 april gezellige
privè-partij

bij Elvira
charmante gastvrouwen
aanw. Aanmelden voor

dinsdag Info 045-419384.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.
Club Maxim
Rijksweg 28

Baexem
Tussen Roermond/Weert
zoekt met spoed goede

gastvrouwen, intern mog.
Tel. 04748-2973.

Brigitte
Privé 045-254598

Paradiso
Europawg-N 158 Landgraaf

045-317032 v.a. 14 uur.
Ondeugende dames aanw..

045-326191
Escortservice. All-in.

Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

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

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. mat/m zat.
11-23 u. zond. 15-24 u.
045-425100 kerkrade.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u.

Tel. 04490-74393.

1

é Jasje in linnen/katoen 209,--. Wijde voile gauchovan RADAR 199,-;

< Tricot wikkeltop 99,--.

I Damesmode ook in onze speciaalzaak in Geleen.
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M I *Bij Schunck vindt u natuurlijk alle bijpassende mode-accessoires zoals j I
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daar winkel je voor je plezier " "*!:: -A*
Contactburo

Geleen
Bern. in privé-adr. op nivo,
met nieuwe adressen. Tel.

04490-48768.

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen
Tel. 04490-42315.

Nieuw
Angelique, Patty, Kim,

Jessie, Samantha. "Cinde-
rella", Oude Rijksweg Nrd.

56, Susteren naast tennishal

’ 50,- all in
Katja, Stella en Monique.

Tel. 045-423608.
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