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Vandaag ook werkonderbreking bij V&D in Heerlen

Acties sluitingstijd
winkels uitgebreid

( v_**ECHT - De acties tegen de voorgenomen versoepeling
\ Uit k

winkelsluitingswet zullen de komende dagen worden

' Van he^ en zon°dig verscherpt. Dat heeft een woordvoerder

* tic - e I->ienstenDonci FNV aangekondigd. Hij noemde de ac-
! s geslaagd. Het winkelpubliek ondervond over het alge-
j ieen weinig overlast.

Gisteren - op de eerste actiedag -kwamen volgens de vakbonds-
woordvoerder in totaal circa 1.500
vakbondsleden in het geweer tegen
de plannen om de winkels straks
door de week een half uur langer
open te laten en op zaterdag een uur
langer. Op veertien plaatsen in het
land werden in filialen van vooral
grote winkelconcerns als AH en
Hema werkonderbrekingen gehou-
den, waarbij de winkels voor een of
meer uren de deuren sloten.

In Maastricht werd gisteren actie
gevoerd bij het Maastrichtse V&D-
warenhuis. Ongeveer 150 V&D-per-
soneelsleden zwierven 's ochtends
door deMaastrichtse winkelstraten,
om het personeel van andere win-
kelbedrijven ertoe te bewegen mee
te protesteren, maar zij vonden wei-
nig navolging.

Meer succes had het Edah-perso-
neel in Hoensbroek dat 's middags
ook het personeel van de plaatselij-
ke Albert Heyn 'om' wist tekrijgen.
De middenstand in Heerlen heeft
zich unaniem tegen langere ope-
ningstijden gekeerd, zo bleek giste-
ren uit een enquête.

Moordenaar
vrij door

misverstand
JJÜMÈGEN - Een 18-jarige Nij-

2f_
ger»aar die in december totwlJaar en TBS veroordeeld isgens de moord op een 76-jari-« vrouw uit Nijmegen, is door

m" misverstand vrijgelaten. De
Volt moest half februari op vrije
verz " worden gesteld, omdat
Von 1

m<* was verlenging van de
Ken °Plge hechtenis aan te vra-
w'. Volgens de Nederlandse
lijK, ls.er dan geen enkele moge-
nos i "leer om een verdachte
«ito tger vast te houden. De
lm" tekende na zijn veroorde-
hern " r de rechtbank in Arn-
rn " ln december vorig jaar be-

eP aan.

den "llsverstand is ontstaan tij-
In ?de hoger-beroepprocedure.
tu«o uitwisseling van gegevens
bank de griffie van de recht-
een en et Parket Procureur-
dp I_iraal werd Uit de correspon-
niet niet duideliJk dat deman
tiaa°P Zi^n eiBen adres verbleef,
Zat T\ln een nu's van bewaring
p £ Daardoor lette het Parket
deit' n'^ °P het verstrijken van
tenj rmi Jn van voorlopige hech-us en moest de man worden

Heerlen
Vandaag staan opnieuw in vijftien
gemeentenwerkonderbrekingen op
het programma. In Heerlen zullen
werknemers van de V&D-vestigin-
gen om negen uur een werkonder-
breking houden. Morgen volgen
nog eens 25 plaatsen, verspreid over
het hele land. Goede Vrijdag slaat
de bond als actiedag over. Vanaf
volgende week heeft de bond een
verscherping van de acties in petto
en dreigen er stakingen voor lange-
re duur

De vakbonden willen met de werk-
geversorganisaties in de CAO vast-
leggen dat de huidige openingstij-
den worden gehandhaafd. De werk-
gevers zijn echter tot nu toe niet op
de verlangens van de bonden inge-
gaan. De kleinere winkeliers (in het
midden- en kleinbedrijf) zyn overi-
gens evenmin happig op langere
openingstijden. De schoen wringt
vooral bij het grootwinkelbedrijf
dat er wel voor te porren is om de
winkel langer open te houden.

De bond gaat vanafvandaag ook het
personeel in de Blokker-zaken op-
roepen om met de acties mee te
doen.

" Zie ook pagina 19

het weer

j^SLBEWOLKING
Hii„e„en noordwestelijke stro-
*<*nf- Wordt vochtige lucht
vto|*v°erd. Hieruit valt in de
te6en .ocntend nog wat mot-
ten \ «rwijl in de middag
kom °UltJe valt. Tussendoor
v°or n enkele opklaringen
krac; "e wind is matig tot vrij
West ff uit west tot noord-
'°<_t middagtemperatuur
het k\,°-? tot 10 ffraden, terwijl
Sr*üea 's nachts daalt n*ar 5

treiïen^ctuele informatie he-
ku,,. ncJe het weer in Limburg

V*ND 06-91122346
1* °6-53 onder: 20.30«nop: 22.37 onder: 06.46SJKGEN «6.51 onder: 20.32>Jj;0oP: 23.49 onder: 07.04

Bonden naar
leden over

CAO Philips
EINDHOVEN - De bonden gaan
hun ledenraadplegen over de vraag
of ze ermee akkoord gaan dater ver-
der wordt onderhandeld over een
tweejarige CAO bij Philips (62.000
werknemers). Alle vakorganisaties
spraken zich aanvankelijk uit voor
een CAO met een looptijd van een
jaar.

Bij een eenjarigeCAO is Philips be-
reid een loonsverhoging te geven
van 3 procent op 1 juli en nog eens
0,75 procent op 1 januari 1991.
Philips is ook bereid om een aantal
middengroepen een extra verho-
ging te geven van 2 procent met in-
gangvan januarivolgend jaar.Daar-
naast wil Philips, onder bepaalde
voorwaarden, zeven verletdagen
omzetten in een uitkeringvan 3 pro-
cent.

Philips wil de werknemers de mo-
gelijkheid bieden om individueel te
kiezen voor de uitkering in geld of
voor de vrije tijd. Bovendien is Phi-
lips bereid het bestaande werkgele-
genheidsplan datvoorziet in het ex-
tra in dienst nemen van ruim 600
mensen voortzetten.

In een tweejarigcontract wilPhilips
die regeling in twee jaar zelfs uit-
breiden tot 900 extra mensen. Bo-
vendien is Philips dan ook bereid
om onder meer de opleidingen te
verbeteren, evenals de positie van
vrouwen en ploegenwerkers.

FNV laaiend over breuk in bondsfront
Unie akkoord met
ploegenplan DSM

Van onze redactie economie

GELEEN - De Unie BLHP is
bereid in te gaan op delen van
het laatste CAO-bod van DSM.
Driehonderd van de 340 leden
van de vakbond hebben gis-
teravond hun goedkeuring
verleend aan het voorstel van
bestuurder Frans Hol om ak-
koord te gaan met het DSM-
bod om de huidige EVT-rege-
ling te handhaven en om in
1994een volledige vijfploegen-
dienst in te voeren. De eis voor

een verdere verkorting van de
arbeidsduur wil de Unie
BLHP voorlopig laten rusten,
omdat de kantoormedewer-
kers bij DSM gemiddeld al
20,5 extra vrije dagen per jaar
hebben. Over de looneisen en
de lengte van de CAO wil de
Unie nog verder onderhande-
len.

Districtsbestuurder Hans van Win-
kel van de Industriebond FNV rea-
geerde gisteravond laaiend. „De
Unie verandert net zo makkelijk

van jas als een mannequin. Het is
hoogst onverantwoo^. ae- de Unie
zich op zon manier uitlevert aan
DSM en hetis een zware tegenvaller
voor het vakbondsfront." De afgelo-
pen maand hebben de vier vakbon-
den, FNV, CNV, Unie BLHP en
ABW zich steeds samen als onder-
handelingspartner bij DSM gepre-
senteerd.
In die sfeer kondigde deFNV giste-
ren acties aan als DSM vrijdag wei-
gert te korten op de arbeidsduur.
Nu de Unie BLHP zich echter van
die vakbondseis distantieert, staatde FNV een stuk zwakker in de on-
derhandelingen.
De Industriebond wil een vijfploe-
gendienst op basis van 34,5 uur in
ruil voor een 2 procent lagere ploe-
gentoeslag. De leden van de CNV
Industrie- en Voedingsbond heb-
ben gisteravond vergaderd over de
impasse in het CAO-overleg met
DSM. 46 van de 49 aanwezige leden
van dezebij DSM kleine bond stem-
den voor acties.

" Zie verder poging 1 7

" De
V&D-perso-
neelsleden
in Maastricht
werden
gistermorgen
even voor
negen uur
geconfron-
teerd met de
protestactie in
hun eigen
warenhuis,
omdat een
auto de
personeels-
ingang aan de
achterkant
van het
warenhuis
barrica-
deerde.
Kaderlid
Andy Aerts
stuurde de
circa 150
personeels-
leden weer het
koopcentrum
in om bij
winkels als
C&A en Hema
medestanders
te zoeken,
maar die
werden niet
gevonden.

Foto:
WIDDERS-

HOVEN

vandaag

" Grote supermarkten
winnen terrein
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" De rol van Jezus
in de Passiespelen
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" Kamerschieten is
gevaarlijke zaak
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sport

" MVV verliest terrein
na nederlaag tegen
Volendam
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# Tsjechische
tafeltennis-dames
houden Oranje uit
EK-finale
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Oorzaak brand
boot niet meer
te achterhalen

LYSEKIL - De oorzaak van de
brand op deveerboot 'Scandinavian
Star', waarop in het weekeinde mo-
gelijk 200 doden zijn gevallen, is
waarschijnlijk niet meer te achter-
halen, omdat het schip volledig is
uitgebrand. Dit heeft een woord-
voerder van de Zweedse politie gis-
teren verklaard in Lysekil, waar de
zwaargehavende veerboot ligt afge-
meerd.
De Noorse politie herriep gisteren
zijn verklaring van maandag, dat
een lid van de bemanning de brand-
stichter zou hebben gezien. Deson-
danks zegt de politie in Oslo 'opti-
mistisch' te zijn over het verloop
van het onderzoek.
De overlevenden, die voor een deel
zrjn ondergebracht naar een hotel in
Oslo, hebben besloten hun belan-
gen gezamenlijk te verdedigen.

Drie gegijzelden in
Beiroet vrijgelaten

TEL AVIV-De radicale Palestijnse'
groep van Abu Nidal heeft gisteren
drie westerse gegijzelden in Beiroet
vrijgelaten. Het gaat om de Frangai-
se Jacqualine Valente (32), haar Bel-
gische vriend Ferdinand Houtekins
(43) en hun in gevangenschap gebo-
ren dochtertje van twee jaar, Sop-
hie-Liberté. Het drietal werd over-
gedragen aan deFranse ambassade.
Volgens de Franse woordvoerder
verkeren allen in goede gezondheid.
Abu Nidal's groep Fatah Revolutio-
naire Raad had vorige week al aan-
gekondigd de drie gegijzelden vrij
te zullen laten na een oproep van de
Libische leider Muammar al-Gad-
dafï. Deze had gevraagd om ter ere
van de islamitische vastenmaand
Ramadan westerse gegijzelden in
vrijheid te stellen.
Valente, haar twee dochtertjes,
Houtekins en vier familieleden van
Houtekins werden op 8 november

1987 op een jachtin de Middelland-
se Zee geënterd door de Palestijnse
groep. De Palestijnen beschuldig-
den hen ervan joodse spionnen te
zijn voor de Israëlische inlichtin-
gendienst Mossad.
De verhouding tussen Libië en
Frankrijk is de laatste weken aan-
zienlijk verbeterd. De Fransen heb-
ben de leverantie van graan hervat
en hebben vorige maand drie Mira-
ge-gevechtsvliegtuigen na reparatie
teruggestuurd.

" Jacqueline Valente, haar vriend Ferdinand Houtekins en
hun dochtertje Sophie-Liberté arriveren bij de Franse ambas-
sade.

Roda -manager
Coerver alsnog

veroordeeld
Van onze verslaggever

DEN BOSCH - Manager Hans Coer
ver van Roda JC is gisteren door hel
gerechtshof in Den Bosch veroor-
deeld tot acht maanden gevangenis-
straf waarvan vier maanden voor-
waardelijk met een proeftijd var
twee jaar. Dit voor zijn rol in de
zwartgeld-affaire die midden jarer
tachtig speelde bij de Kerkraadse
voetbalclub. Penningmeester/boek
houder Toon Vreuls werd voor zijr
aandeel in die affaire veroordeeld
tot acht maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf met een proeftijd
van twee jaar. Bovendien moei
Vreuls een boete van twaalfduizend
gulden betalen.
Coerver en Vreuls werden in hogei
beroep veroordeeld, nadat ze bei-
den door de rechtbank van Maas-
tricht wegens gebrek aan bewijs wa-
ren vrijgesproken. De verdedigei
van Coerver, mr J. Goumans, heef.
onmiddellijk na het bekend worden
van het arrest (vonnis) verklaard in
cassatie te gaan bij de Hoge Raad.
Mr Coenen, raadsman van ex-pen-
ningmeester Vreuls, ziet hiervan af.
De motivatievan het arrest is overi-
gens, vanwege personeelsproble-
men bij het gerechtshof Den Bosch,
nog niet bekend.

0 Zie verder pagina 23
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Grote Paasdrukte
verwacht

Kun je niet uitkijken?

(ADVERTENTIE)
Deknappe knippers van

HEADGROUPbv
staan weervoor uklaar

045/710046
Emmaplein/hoek Geleenstraat Heerlen
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van woensdag 11 april t/m 18 april Tijdens de Show extra
dagelijks van io.oo-iB.oo uur paasaanbiedingen

(donderdag koopavond)
Paasmaandag geopend van

grote paasshow oootot2ooouur

Akerstraat-Noord 54,
U vindt bij ons: modern Hoensbroek

eiken TeL 045-216655
leder
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Achterstanden
„Hardnekkige achterstanden blij-
ken moeizaam te bestrijden. Terwijl
een gestage groei van de werkgele-
genheid velen weer kans biedt op
betaalde arbeid, dreigen anderen
blijvend de aansluiting te missen.
Vastgesteld moet worden dat on-
danks grote inspanningen van
maatschappelijke organisaties en
overheden en ondanks veel per-
soonlijke inzet toch grote groepen
mede-burgers in dezijlijn dreigen te
geraken". In de eerste alinea van
zijn nota vat het kabinet het pro-
bleem, zoals boven al aangegeven,
kernachtig samen. Nog belangrijker
echter is de zinsnede die erop volgt.
„Het kabinet heeft niet de pretentie

Homohuwelijk
Met enige verwondering heb ik in
het Limburgs Dagblad van 4 april
kennis genomen van het artikel
'Discriminatie en homohuwelijken.
Blijkbaar weet de geachte inzender,
ondanks zijn klaarblijkelijke vol-
wassenheid, nog niet wat een huwe-
lijk is.
In het grote Nederlandse woorden-
boekvan Van Dale lezen we, dat het
huwelijk is: de wettelijk geregelde
blijvende levensgemeenschap tus-
sen man en vrouw. Jankan dus niet
huwen met zijn vriend Rinus, ook
niet indien deze zich verkleedt als
'Ria'. Juist zoals Jan ook niet kan
huwen met een kanariepietje of een
regenwurm; zelfs niet als minister
Hirsch-Ballin ook tienmaal 'ja' zou
zeggen.
HEERLEN F. deReeper

Donna Quinn
Op de achterkant van het LD (26-
-3-1990) lazen we dat Donna
Quinn uit onvrede al zon 20 jaar
strijdend is en vele anderen deel-
genoot maakt van die onvrede.
Bij het lezenvan een en ander be-
kruipt me het gevoel dat een ze-
kere Lucifer, gevallen engel, als
voorbeeld wordt genomen. Luci-
fer wilde toch meer te zeggen
hebben, meer macht in de (he-
melse) hiërarchie, ja zelfs aan
God gelijk zijn!

Is diezelfde Lucifer en zijn/haar
trawanten niet nog altijd hoofd-
oorzaak van de onvrede tussen

de mensen en zelfs tussen men-
sen en God zelf? Is een leven van
dienstbaarheid niet veel eerder
een bron van vrede daneen leven
van voortdurende machtstrijd?

Kijk eens naar moeder Teresa,
ons allenwel bekend. Zij zet zich
in voor de armsten onder de ar-
men. Zij is populair ja, maar niet
uit eigen belang. Naarmate zij
(en de haren) meer kan doen voor
anderen, groeit er liefde en vrede
tussen de mensen.

Laten we ook eens omzien naar
ons aller moeder Maria. Was zij

uit op eer en roem toen zij haar
zoon aanvaardde? „Zie de dienst-
maagd des heren, mij geschiedde
naar uw woord", was haar ant-
woord. Zij ontving hem, droeg
en baarde hem. Zij voedde hem
op, samen met Sint Jozef. Zij be-
geleidde hem naar zijn verheven
priesterschap en ook op zijn
kruisweg. Onder het kruis aan-
vaardde zij van hem ons als haar
kinderen. Zo werkt zij in dienst-
baarheid, heel haar leven - en
dus nog - aan onze verlossing.

Zijnwij bereid deze verlossing in
vrede te aanvaarden? Als er op

moederdag 1990 iets bijzonders,
iets speciaals moet gebeuren, la-
ten we dan naast onze aardse
moeder, moeders als moeder Te-
resa en ons aller moeder Maria,
koningin van de vrede geden-
ken. Laat Donna Quinn doorrei-
zen van Roermond naar Medu-
gorje. Wellicht vindt zij daar de
vrede die zij zo nodig heeft, de
vrede van God. Daar roept de ko-
ningin van de vrede ons toe:
„Vrede, vrede, niets dan de vre-
de!"

GELEEN S.C.A. van Velzen

'gastgesprek'

ditvraagstuk met een enkele simpe-
le beleidswijzigingtot een oplossing
te kunnen brengen. Maar het moet
mogelijk zijn tot geconcentreerde
actie te komen".

Drie elementen trekken de aan-
dacht:
1. Het kabinet erkent de complexi-
teit van het probleem, dat niet met
een enkele maatregel is op te lossen.

In de rubriek 'gastgesprek' geven wij deskundigen
op bepaalde gebieden de ruimte om hun visie op
een actuele zaak te geven. Vandaag schrijft Jos
Zuidgeest, wethouder Welzijnszaken in de gemeente
Heerlen, over de sociale vernieuwing. Op het mo-
ment dat het artikel geschreven werd, was nog niet
bekend of Jos Zuidgeest wederom wethouder in
Heerlen zal worden. Een beslissing daaroverwordt
op zijn vroegst vrijdagavond verwacht.

2. Het kabinet geeft de richting van
de oplossing aan: een geconcen-
treerde actie van alle betrokkenen.
3. Het kabinet stelt dat die gecon-
centreerde actie moet plaats vinden
aan het grondvlak van de samenle-
ving.

Bij bestrijding van achterstanden
betekent 'sociale vernieuwing' dus

dat het kabinet kiest voor een op in-
dividuele maat gesneden toeleiding
naar de arbeidsmarkt via gerichte
opleidingen; voor deze aanpak zijn
de lokale instanties verantwoorde-
lijk: het onderwijs, het bedrijfsle-
ven, de arbeidsvoorziening en de lo-
kale overheid. Zij dienen ook de
ruimte te krijgen dit maatwerk te
gaan leveren.

" De bestrijding van vandalisme, zo snel als maar enigszins mogelijk is, is ook een element van
sociale vernieuwing. Hier wordt een volgetekende muur schoongemaakt.

Archieffoto: DRIES LINSSEN

Kwaliteit
De problematiek van de achterstan-
den beperkt zich niet tot indivi-
duen. De achterstandsproblemen
concentreren zich in de wijken. Ook
in wijken waar in het verleden via
stadsvernieuwing veel gedaan is
aan woningverbetering. De kwali-
teit van een wijk wordt door veel
meer faktoren bepaald dan alleen
door de kwaliteit van de woningen.
De dagelijkse leefomgeving omvat
ook veiligheidsaspecten, de sociale
sfeer. Ook hier geldt een geconcen-
treerde aanpak van alle betrokke-
nen, zoals die gestalte aan het krij-
gen is in de Heerlense wijk Zeswe-
gen: woningbouwverenigingen,
scholen, Groene Kruis, Maatschap-
pelijk Werk en welzijnswerk slaan
de handen ineen om samen met de

bewoners de dagelijkse leefomge-
ving te verbeteren; dat kan variëren
van bestrijding van vandalisme o.a.
door middel van direct herstel, tot
het opzetten van allerlei vereni-
gingen die de sociale band kunnen
bevorderen, of tot het starten van
een opvoedingswinkel bij het Groe-
ne Kruis. De lokale overheid steunt
deze vorm van zelfstandig wijkbe-
heer financieel en levert vanuit haar
eigen diensten eveneens de ge-
vraagde bijdrage. De verantwoorde-
lijkheid van wijkorganisaties en
wijkbewoners wordt geactiveerd,
maar ook mogelijk gemaakt via de-
legatievan bevoegdheden vanuit de
gemeente.

recept

Rol lade à
la Evelinoise
Benodigdhedenvoor 4 personen: 600
g runderrollade (van de lende), 1 tl
basilicum, 75 g boter, 1 avocado, 1 el
citroensap, l/2 dl gepureerde toma-
ten uit pak, 1 teentje knoflook, 5 tak-
jes peterselie, zout & peper, suiker.

Bestrooi de rollade met basilicum.Verhit de boter en braad hierin de
rollade in ca. 30 minuten bruin en ro-
sé of korter als rosbief. Halveer de
avocado en verwijder de pit. Schep
het vruchtvlees eruit en besprenkel
het met citroensap. Wrijf door een
zeef of pureer in mengbeker. Roer de
gepureerde tomaten, het uitgeperste
teentje knoflook en fijngeknipte pe-
terselie erdoor. Neem het vlees uit de
pan en laat het op eenplank afgedekt
met alu-folie 5 minuten rusten. Roer

het avocadomengsel door de braad-
boter en \Ararm enkele minuten goed
door. Breng op smaak met zout, pe-
per en suiker. Snijd het vlees tegen-
draads in plakjes. Leg het op de bor-
den en schenk er enkele lepels saus
naast. Doe de resterende saus in
sauskom. Serveer hierbij lintmaca-
roni, ijsbergsla en knapperig stok-
brood.
TIP: Voor het snijden van vlees altijd
een mes gebruiken dat NIET gekar-
teld is.

hub meijer

ingesprek

'Sociale vernieuwing' als
vlag voor nieuw beleid

Het nieuwe kabinet Lubbers-
/Kok koos eind 1989 'sociale
vernieuwing' als een centraal
thema voor het kabinetsbe-
leid. Over dit begrip zijn veel
schampere opmerkingen ge-
maakt. Pas na publicatie van
de eerste regeringsnota begin
maart 1990 is de kritiek ge-
luwd: er komt zicht op het
nieuwe beleid dat met de term
'sociale vernieuwing' bedoeld
wordt. Voor een goed begrip is
het nodig iets terug te gaan in
de historie; een nieuw beleid
immers tracht een antwoord te
formuleren op een nieuw ont-
staan probleem.

De jaren tachtig werden geken-
merkt door grootscheepse bezuini-
gingen op de overheidsuitgaven.
Economische vernieuwing was het
toverwoord om Nederland er weer
bovenop te helpen. De sociale ge-
volgen van de bezuinigingspolitiek
werden ontkend of gebagatelli-
seerd. Pas op het eind van het kabi-
net Lubbers II kwamen ook andere
partijen tot de conclusie dat niet alle
vooronderstellingen uitkwamen:
economische groei zou immers op
langere termijn iedereen ten goede
komen. Dit bleek niet het geval te
zijn. Het ging goed met de econo-
mie, maar een groeiend aantal men-
sen bleef aan de kant, alle stimule-
ringsmaatregelen ten spijt.

Lokale PvdA-bestuurdèrs in Rot-
terdam onderkenden als eersten het
probleem: de schitterende nieuwe
kantoorlokaties (de glim-economie)
losten niet de problemen op van de
verpauperende wijken aan de rand
ervan. Zij introduceerden het be-
grip 'sociale vernieuwing. Het nieu-
we kabinet nam het begrip over, als
uitingvan zijn politieke wil om voor
de maatschappelijke problemen
van de jaren negentig nieuwe oplos-
singen te vinden: een vlag als sym-
bool voor de ontplooiing van nieuw
beleid.

Bestuurlijk
Zowel bij de bestrijding van achter-
standen als bij de verbetering van
de dagelijkse leefomgeving werd al
aangegeven dat het gaat om nieuwe
gezamenlijke oplossingen. 'Sociale
vernieuwing' kan dan ook slechts
slagen als er tegelijkertijd sprake is
van 'bestuurlijke vernieuwing.
Deze noodzakelijke 'bestuurlijke
vernieuwing' kent zijn eigen varian-
ten op allerlei niveaus:
1. Decentralisatie is van groot be-
lang; de landelijke overheid kan
geen op de lokale situatie afgestem-
de oplossingen bedenken; vandaar
dat tal van centraal bedachte maat-
regelen gedecentraliseerd worden
en ontdaan van hun centrale voor-
schriften. De regelgeving wordt on-
dergeschikt gemaakt aan het effect
dat beoogd wordt.
2. Samenwerking tussen partners is
van belang: de (lokale) overheid
heeft niet als enige de oplossing in
huis. De lokale overheid krijgt dan
ook van het kabinet geen nieuwe
mogelijkheden alleen voor zichzelf.
Essentieel is de samenwerking met
partners: de sociale partners op het
terrein van de arbeidsvoorziening,
de maatschappelijke partners op
het terrein van de verbetering van
de dagelijkse leefomgeving.
3. Nieuw beleid betekent niet op de
eerste plaats nieuw geld. Het gaat
erom het bestaande geld beter en ef-
ficiënter in te zetten door allerlei
schotten tussen de diverse maatre-
gelenweg tehalen en door de priori-
teiten scherper te stellen. Uiteraard
ontkomt het kabinet er niet aan ook
extra geld ter beschikking te stellen
om lokaal in te kunnen zetten; het
gaat immers ook om intensivering
van beleid.

Politiek aan zet
Essentieel in het hele verhaal voor
'sociale vernieuwing' is de durf om
nieuwewegen te gaan, om ruimte te
geven aan anderen om oplossingen
te vinden. Dit vraagt om verande-
ring en bijsturing van de politieke
en bestuurlijke cultuur. Het kabinet
heeft die durftot nu toe getoond.De
nota van het kabinet ademt de wil
van de politiek om het voortouw te
nemen, om de nek te durven uitste-
ken. Op lokaal niveau wachten we
nog op de uitwerking van een aantal
maatreglen, op de overeenkomst
tussen de rijksoverheid en de lokale
overheid. Deze adempauze geeft
ons echter tevens de tijd zelf op lo-
kaal terrein het voortouw te nemen,
om samen met alle maatschappe-
lijke organisaties en burgers te bou-
wen aan nieuwe sociale verbanden
en bestuurlijke verhoudingen.

Pater 2
Eerwaarde pater Meels, in het LD
van woensdag 28 maart las ik uw
uitbundige reactie op de zogenaam-
dezege van het CDA als christelijke
zege. Niets is minder waar, want
ook het CDA verloor. Als katholiek
niet een bijzonder praktizerende,
maar wel gelovig oud-KVP- en
CDA-lid heb ik de overtuiging, eer-
waarde, dat de Nederlanders nu pas
in de gaten krijgen dat zij door de
PvdA steeds zijn misleid en sociaal
hebben verwisseld met socialisme,
iets wat in de verste verte niet op el-
kaar lijkt, maar door de PvdA steeds
is gebruikt om de mensen te mislei-
den. Als diezelfde burgers nu ook
eens gaan beseffen dat zij door het
CDA op dezelfde wijze zijn en wor-
den misleid, kan bij de volgende
confrontatie ook de klap voor hen
weleens hard aankomen.
Ik vind het fijn van u dat u voor het
CDAbidt want dat hebben die men-
sen bijzonder nodig. Betekent niet
de C Corruptie - D discriminatie en
A armoede?

Enkele maanden geleden heb ik
eens mogen lezen het verwijt van
een groepering aan anderen 'Ar-
moede enrechtsongelijkheid zijn de
ergste vormen van onderdrukking.
En dan spijt het mij voor u eerwaar-
de, maar het CDA heeft hieraan
meegewerkt. En laten wij hopen dat
het verlies van het CDA zich mani-
festeert bij deprovinciale verkiezin-
gen volgend jaar, zodat ookzij de re-
kening van het Limburgse volk
krijgt gepresenteerd zoals de PvdA
nu is overkomen. Wellicht kunnen
dan de échte Limburgers juichen;
zij die zich door beide groeperingen
niet hebben laten misleiden.
HEERLEN J.H. Schuirer

postbus 3100

Oplossing van gisteren
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Treinkaartje
Er blijkt brede overeenstemming,
bestaan over de noodzaak om "■
openbaar vervoer aantrekkelijk^
maken. Bij ongewijzigd beleid v
het aantal auto's in Nederland tO.
nemen van 5 miljoen naar 8 milJoe.
Om dat te voorkomen is een goed
betaalbaar openbaarvervoer bitte
noodzaak. Het CDA/PvdA-kabi»*
liet weten datper 1 april detarie»
voor het openbaar vervoer 'l)Cj
verhoogd' zouden worden. Toen
als vaste gebruiker van de trein <

maandagmorgen mijn treinkaap
Geleen-Maastricht kocht bleek «jj
dit met maar liefst 14 procent
prijs is verhoogd! (een retourtje VT
f7- naar fB,-, een weekkaart
f28,-naar f32,-).
Juistvoor de afstanden tussen fl^jj
en 20 kilometer is het noodzakeM]
dat de trein voor het woon- vve
verkeer een aantrekkelijk alter11

tief vormt. Met prijsverhoging,
van 14 procent jaag je mensen
auto in! Met als gevolg:«meer fljj
meer stank, meer verkeersslacW■
fers, meer zure regen, meer nien
wegen, meer tunnels etcetera. i
„Tijd voor een ander beleid" sto.
vorig jaar op de verkiezingsafficl.ii
van de PvdA. Hoezo ander belel^Wanneer breekt de tijd aan dat jn,
het openbaar vervoer betaalt>maakt? Minister Maij-Weggen K

£|l
de pot op met haar croissantje'.
het krantje, laat ze maar eens bei
nen met het ongedaan maken *(
tariefsverhogingen van 14 p*°c $
waarmee trouwe gebruikers van
treinvoor het woon-werkverkeer
opeens geconfronteerd worden-
HEERLEN JanMuÜ^

Magisch figuur
In elk vakje dient een letter te worden inge-
vuld, waardoor zowel horizontaal als verti-
caal woorden van navolgende betekenis
verkregen kunnen worden:

1. Zwitsers houten huis; 2. bescherm6"
geleider (fig.); 3. lid van zekere Indian
stam; 4. iemand die voor een uitgeven) £nuscripten doorleest; 5. ondervragen,
een rondreis maken.
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; Limburgs Dagblad
I Twee 4-daagse trips

naar de mooiste
streken van Frankrijk

KIEST U VOOR
i

NORMANDIË/
BRETAGNE
I
i

OF
i

LOIRESTREEK/
AMBOISE

_M_. . /§%%. >_£& *: 'JT^^WWfx —.

Het Limburgs Dagblad
heeft voor haat Vrienden- in samenwerking met
Schmitz Reizen - deze

bree korte reizen ook dit
iaar in het programma

opgenomen.

Mooi Frankrijk, iaat u
verrassen door de

cultuur, de natuur en de
charme van het

Franse land.
* es op de achterzijde van deze strook de volledige info

over deze trips.



4 DAGEN
NORMANDIË BRETAGNE

2 t/m 5 augustus

REISINFO
Oata: 2 t/m 5 augustus
Vervoer: Luxe Touringcar - Schmitz Reizen
Verblijf: Hotel MERCURE in Caen. Alle kamers

voorzien van bad, toilet, telefoon en
mini-bar. Dit luxe hotel beschikt tevens
over een lift.

Verzorging: Halfpension.
Prijs: ’ 565,- pp.

Toeslag 1-persoonskamer ’ 100,- pp.

EXTRA VRIENDENKORTING
Op vertoon van uw VRIENDENPAS ontvangt
u op de genoemde reissom nog een
EXTRA KORTING van ’ 10,- pp.

Inclusief: Reis- en annuleringsverzekering.
Afscheidsdiner in Nederland.
Nederlandse reisleiding

Excursies: - Bezoek kathedraal in Amiens- Bayeux - Arromanches en Ohama Beach- Mont St. Michel - St. Malo- H. Theresia van Lisieux
Niet inbegrepen: Eventuele entreegelden

4-DAAGSE
LOIRETOCHT
9 t/m 12 augustus

REISINFO
Data: 9 t/m 12 augustus
Vervoer: Luxe touringcar - Schmitz Reizen
Verblijf: Hotel IBIS in Amboise. Ook in dit hotel

verblijft u in prima kamers, voorzien van
bad/toilet en televisie.

Verzorging: Halfpension.
P"l"s: ’ 475,- pp.

Toeslag 1-persoonskamer ’ 97,-.

EXTRA VRIENDENKORTING
Op vertoon van uw VRIENDENPAS ontvangt
u op de genoemde reissom nog een
EXTRA KORTING van ’ 10,- pp.

Inclusief: Reis- en annuleringsverzekering.
Afscheidsdiner in Nederland.
Nederlandse reisleiding.

Excursies: Wij maakten voor u een selectie uit de
mooiste kastelen:
* „Clos Lucé" - hier bracht Leonardo da

Vinci zijn laatste jaren door;
* Chenonceau - een herbeleving van de

geschiedenis van Catharina de Medici
en Diane de Poitiers;

* Chambord en Chervemy met hun
authentieke interieurs;

* De plaatsen Amboise, Blois en Tours
worden ook nog aangedaan en verder
zullen we op de laatste dag tijdens de
terugreis de indrukwekkende kathedraal
van Chartres nog bezoeken.

OPSTAPPLAATSEN EN -TIJDEN:
Voor beide reizen gelden de volgende opstapplaatsen en -tijden:
SUSTEREN, garage Schmitz 7.30 uur
SITTARD. NS-Station 7.45 uur
GELEEN, Rijksweg-C, ABN-bank 8.00 uur
HEERLEN, NS-Station, (voorzijde) 8.15 uur
KERKRADE, Rodahal 8.30 uur

VALUTA: Franse Francs
REISDOCUMENT: paspoort, niet langer dan 5 jaar verlopen.
RESERVEREN: Bovenstaande FRANKRIJK-TRIPS kunt u vanaf
heden boeken bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en de W»
Vaals, onder aanbetaling van ’ 100,- p.p.

Vanaf volgende week publiceren wij op deze pagina dereisinformatie ov®r"
* 8-daagse busreis BEIERSE WOUD (18-25 aug.)
* 5-daagse bus/bootreis OSLO (12-16 sept.)
* 7-daagse busreis LOURDES (17-23 sept.)

OPREIS MET UWKRAMT
LimburgsDagblad



Walesa wil
president

Polen worden
van onze correspondente

&_.AI_EST - °e Poolse vak-
k andiH Lech Walesa wil zich
kiezin stellen bij eventuele ver-

Spgen. voor het presidentschap.
munfij? hem moet de huidige com-
rü2el«u-Sche President generaal Ja-min'„k1 aftreden, omdat het hervor-
geen eid in Polen tot nu toesucces is geworden.

nietgSa fteeft tot nu toe altijd gezegd
Voei„ v°or het presidentschap te
Persk aar tegenover het Poolse
hij * Ureau PAP bevestigde hij dat

k kesUrtV 111 anders over denkt. Dat
di(jy} komt een week na zijn kan-
schar, g voor net voorzitter-
furicti Han Solidariteit, ook een
ftonit e dle hiJ volgens eigen zeggen

Üde hebben-
Wn r Walesa zich kandidaat zou
de 'p n stellen, is nog onduidelijk:
polen S mende verkiezingen in
en da Zlun pas over vier jaar gepland

gaat het alleen om parle-
Zing "en niet om presidentsverkie-
t_ot"'.De President wordt op dit
ko 2en n°g door het parlement ge-

CFO bereid tot
harde acties ingezondheidszorg

chrisf„?.^T ~ De kaderleden van de
CFO zijn in

i ld hereid om de onder-
Het zilt ln de nieuwe CAO voortiemer^enhuiswezen (200.000 werk-enen m6t harde acties te onder-

«Ünl^s in de instellingen zelf
aandaoCf rleden wat beducht. De
'itiek n Zal dus uitgaannaar de po-

hjd van ludieke acties en
e"t et.? i

leve bijeenkomsten is in
K^rder HV°Q°.rbij', Z° ** CF°-be-
blJeeni; rt- stapel gisteren op eenetlkomst in Nijkerk.

den^aa|wordt het eind maart door
°verleg nden afgebroken CAO-
sa__ e f de werkgeversorgani-
V°°rtsie Nationale Ziekenhuisraad,
% dp De vakbonden hopen
ciële * Werkgevers met meer finan-ce aa„ ,te komen dan de tot nuaangeboden 2,2 procent.

Gc-p?i£?aar 00k de AbvaKabo,
*es Jy *HZ) blijft vasthouden aan

6^1' waarvan vier procent

Huisarts in
polis van

verzekeraars
iTRECHt "en, ~ De particuliere ziekte-en o"Verzekeraars hebben beslo-eg y vanaf l januari 1991 alleen
Waarin , polissen aan te bieden
arts ziL de kosten van de huis-
Hendp opgenomen. Hun overkoe-
heeftH?t organisatie, het KLOZ,bit n

glsteren bekendgemaakt.
uerZekiaHr alle particulier
u6bben len dlede huisarts nog nietheiddatTeverzekerd de gelegen-
I^iere mallnog te doen voor de re-ner medisoh appijpremie en zon"be ver_ïu e selectie.
>len n,Tlaars willen hiermee in-
Üe struptn, ontwikkelingen rond
rl62°ndhi.rir en financiering van de
Öekker _fi, d-S „r& Zowel in het plan-
fecretaric! en de plannen van staats-!°ndsen m lmons worden zieken-S Pakke ev.Lhuisarts alt"d al in
Wiere v! h?bben gehad) en parti-

faarS. verzekeraars 'zorgverzeke-

Blijvend probleem
Zalm wees erop dat het kabinet wel
kan proberen de begroting 1991
'rond te breien' door bepaalde uitga-
ven te verschuiven, maar dat dit niet
zal helpen. Er is immers sprake van
een blijvend probleem, veroorzaakt
door een doorwerking van een be-
lastingtegenvaller uit 1989, stijgen-
derente en stijgende lonen zodat de
koppeling duurder uitvalt. „Je mag
er niet van uitgaan dat die proble-
men na 1991 vanzelf kleiner wor-
den", zo meent Zalm.

Of het kabinet erin zal slagen de
koppeling tussen lonen, uitkerin-
gen en arbeidsvoorwaarden van
werknemers in de collectieve sector
te handhaven, wilde Zalm niet zeg-
gen. „Dat is een politieke afwe-
ging", zei hij. Wel keerde hij zich te-
gen een verhoging van lasten voor
werkgevers, vooral als die tot hoge-
re loonkosten leidt. Dat zal onver-
mijdelijk leiden tot een negatief ef-
fect op de werkgelegenheid.
In tegenstelling tot de werkgevers-
organisaties zien de werknemers-
bonden FNV, CNV en MHP in de
loonramingvan het CPB geen enke-
le aanleiding om de koppeling tus-
sen lonen en uitkeringen op dit mo-
ment ter discussie te stellen.

De PvdA-fractie onderschrijft de
oproep van premier Lubbers en mi-
nister van financiën Kok aan de so-
ciale partners om te voorkomen dat
een 'haasje-over' effect optreedt in
de loonontwikkeling.

Een dergelijk effect zou problemen
kunnen opleveren rond de koppe-
ling van ambtenarensalarissen en
uitkeringen aan de loonontwikke-
ling, vreest ook de PvdA.

" Zie ook pagina 5

Als compensatie voor extra WIR-uitgaven

Kok wil 1,1 miljard
van de werkgevers

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister Kok (Finan-
ciën) wil 'in ieder geval' 1,1 miljard
gulden van de werkgevers als com-
pensatie voor extra WIR-uitgaven in
1989. De bewindsman heeft dit gis-
teren gezegd in een rede voor het
Genootschap van hoofdredacteu-
ren.

Kok ging uitvoerig in op de WIR-te-
genvaller van twee miljard gulden
zoals hij die voor de jaren 1989-1991
voorziet. De bewindsman zei dat er
op basis van de tegenvaller in 1989
geen aanwijzingen zijn dat dergelij-
ke tegenvallers zich in 1990 en 1991
helemaal niet meer zullen voor-
doen.

Kok gaf wel toe dat het bij de totale
WIR-tegevaller gaat om een 'globale
raming. Er zijn volgens hem 'geen
spijkerharde gegevens' dat de te-
genvaller van twee miljard inder-
daad tot stand komt. De schatkist-
bewaarder is van mening dat ook de

geschatte tegenvallers voor 1990 en
1991 bij de WIR-uitgaven in reke-
ning gebracht moeten worden bij de
werkgevers.

Met zijn stellingname dat 'in ieder
geval' een deel van de WIR-tegen-

valler door het bedrijfsleven opge-
hoest moet worden, kwam Kok in
de buurt van uitlatingen van zijn
collega Andriessen (Economische
Zaken) en VNO-voorman Van Lede.
Beiden hebben al laten weten tegen
een volledige compensatie van de
twee miljard door het bedrijfsleven
te zijn. Het meebetalen aan de op-
lossing van de tegenvaller wezen zij
echter niet af.

Kok keerde zich in zijn rede voor
het Genootschap tegen de invoering
van een nieuwe belasting op vermo-
genswinsten. Volgens hem is die
praktisch niet uitvoerbaar. De mi-
nister zei veel meer te zien maatre-
gelen die winstdeling bevorderen.

Topman Planbureau bepleit bijstelling beleid

'Kabinet haalt alle
doelstellingen niet'

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het kabi-
net zal niet uit de finan-
ciële problemen voor
1991 kunnen komen als
zij vasthoudt aan alle
doelstellingen, zoals
koopkrachttoename,
meer banen, het niet la-
ten stijgen van loonkos-
ten voor ondernemers,
reductie van het financie-
ringstekort en stabiele
lastendruk.
„Dat kan niet allemaal samen. Er
zijn politiek nadere keuzes nodig.
Er is een bijstelling van het beleid
noodzakelijk", aldus directeurZalm
van het Centraal planbureau (CPB),
de rekenmeesters van het kabinet.
Zalm kwam met zijn ontboezeming
bij de presentatie van het econo-
misch beeld 1991, zoals het planbu-
reau dat heeft opgesteld.

'FNV drastisch
reorganiseren'

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De vakcen-
trale FNV dient drastisch te
worden gereorganiseerd. In
plaats van de huidige zeven-
tien bonden moeten er maar
drie komen, namelijk voor de
industriële, de overheids- en
de dienstensector. Daardoor
wordt de kracht van de vak-
bond groter in sectoren die nu
te laag georganiseerd zijn. Dit
staat in een interne nota die de
voorzitter van de Vervoers-
bond, Ruud-Vreeman, heeft
gemaakt.
Enige tijd geleden is in de federatie-
raad van de FNV gesprokenover de
taak en toekomst van de afzonderlij-
ke bonden en de vakcentrale. Daar-
op heeft FNV-voorzitter Jan Steke-
lenburgalle bonden verzocht te rea-
geren. Het discussiestuk van Vree-
man staat dus niet alleen. Zo heeft
de industriebond bijvoorbeeld
voorstellen geformuleerd over de fi-
nanciële bijdragen.
Gisteren is in de federatieraad over
de verschillende plannen voor reor-
ganisatie van de FNV gesproken.
„Dat was een eerste aanzet, waarwe
verder nu nog niets over kunnen
zeggen", aldus een voorlichter van
deFNV. Hij legt er de nadruk op dat
het overleg in een ontspannen sfeer
plaatsvond. De komende weken zal

er verder over de toekomst worden
gepraat.

Ledenaanwas
Volgens Vreeman is de positie van
de Nederlandse vakbeweging
slecht. Het percentage georgani-
seerden is in de tien jaartussen 1975
en 1985 gedaald met 10 procent tot
29 procent. Pogingen om dat proces
een halt toe te roepen, zijn eigenlijk
nauwelijks gelukt. De lëdenaanwas
van de laatste jarenis minder dan de
toeneming van het aantal banen. De
Vervoersbond-voorzitter is bang dat
door een eventuele nieuwe econo-
mische crisis de organisatiegraad
tot beneden de 20 procent daalt.
Hij pleit met name voor versterking
van de vakbond in de zogenoemde
groeisectorenzoals zakelijke dienst-
verlening. Dat zou kunnen door het
scheppen van drie grote bonden,
waarbij dan financiële middelen
naar die groeisectoren kunnen wor-
den overgeheveld.

OV-jaarkaart op
losse schroeven

DEN HAAG - Opnieuw dreigt de
invoering van de OV-jaarkaart voor
studenten bij de Eerste Kamer op
de klippen te lopen. De fracties van
CDA en WD in de Senaat willen
eerst garanties voor een gedegen in-
voering van dit vervoerbewijs.

binnen/buitenland

Vrijspraak
65-jarige

hasj -koerier
Van onze correspondent

ARNHEM - De 65-jarige vrouw■i. uit Veenendaal, dieveertien
geleden voor de Arnhem-elnu bank terecht stond we-

f./ 1? nasj-smokkel van Neder-land naar West-Duitsland, is gis-wen vrijgesproken. De bejaardejouwtrad op als koerier, wat de
epi^ier van Justitie twee wekenseieden deed uitroepen dat „om-
„rp^n °Pa's niet met hasj over de
e Qt«*moeten Saan crossen". Hijcpnf ?gen de vrouw een gevan-
waa van negen maanden,
*aar_e_ljkdrie maanden V°°r-

iaar^é _van de ritten van de be-r?e hasj-koerier had de doua-
Zii °ntdekt dat het polstasje datJ moest wegbrengen geen hasj
van ??n halve kiJo cocaïne be-
dam officier verzuimde in de
leB(r 2ing haar dat ten laste te
inw' in Poging dit alsnog ad
din„ +

an urn aan de dagvaar-
zet f te voeëen, stuitte op ver-
de hf1 derechtbank, zodat allenj^nasjsmokkel overbleef,
jaar?UW heeft bekend dat ze 3,5
etiv > als hasjkoerier/optradvan coke' niets af wist. Voor
Port» te gelegde hasj-trans-
VerkiT,- Waren geen getuigen-
kem gen; alleen de eigen be-
2o',Qems van de vrouw en dat is,
voerri advocaat al had aange-
Wett ' onvoldoende voor eentlg en overtuigend bewijs.

Sovjet-consul in
Suriname gedood

PARAMARIBO/DEN HAAG - De
tweede secretaris van de Sovjet-am-
bassade in Suriname, de 41-jarige
Stasys Obukauskas, is gisteroch-
tend vroeg dood aangetroffen in een
greppel langs de wegvan Paramari-
bo naar Paranam, ten zuiden van de
hoofdstad. De Surinaamse politie
gaat ervan uit dat Obukauskas, die
tevens consul was, maandagavond
laat is vermoord. Hij had drie schot-
wonden in het hoofd.
Van de dader ontbreekt elk spoor.
Naast het lichaam van Obukauskas
stondeen blauwe Mazda, dieechter
niet van de diplomaat was. Deze
reed doorgaans in een bruine Mer-
cedes, aldus de politie.
De regering in Paramaribo heeft ge-
schokt gereageerd. Sovjet-ambassa-
deur Joeri Bergaoesov werd dins-
dagmiddag op het ministerie van
buitenlandse zaken ontvangen,
waarbij hem is toegezegd dat alles
in het werk is gesteld om de zaak op
te lossen. Justitie heeft een speciaal
recherche-team opdracht gegeven
de affaire 'diepgaand' te onderzoe-
ken.
De Sovjetunie beschikt in Parama-
ribo met vijf diplomaten over een
vrij omvangrijke ambassade. Obu-
kauskas werkte sinds december
1986 in Paramaribo.

Nieuwe regeling
ADV leraren

ZOETERMEER - Staatssecretaris
Wallage (Onderwijs) komt binnen-
kort met voorstellen voor een ge-
heel nieuw systeem van arbeids-
duurverkorting (ADV) voor het on-
derwijs. De voorstellen houden in
dat de omvang van de volle werk-
week (de zogeheten 'normbetrek-
king') in het basis- en het voortgezet
onderwijs wordt verlaagd.

Alle leraren krijgen in de toekomst
arbeidsduurverkorting, zo zal Wal-
lage voorstellen. Het huidige, zeer
ingewikkelde systeem, waarbij het
percentage ADV afhangt van de
omvang van de aanstelling en de
leeftijd van de leraar, wordt vervan-
gen door een systeem waarbij de
ADV naar evenredigheid van de
omvang van de aanstelling over alle
leraren wordt verdeeld.

Raad van Beroep:

'AAW niet in
strijd met

Europees recht'
GRONINGEN - De Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet
(AAW) is niet discriminerend
en daarom riiet in strijd met
het Europees recht. Dat stelt
de Raad van Beroep in Gro-
ningen in een zaak, die was
aangespannen door advocaat
mr B. Klaassens uit Gronin-
gen. Eerder bepaalde het
Europees Hof in Luxemburg,
door de raad om advies ge-
vraagd, dat de AAW wel discri-
minerend voor vrouwen is.
Het hof was het met de advocaat
eens dat de bepaling uit de AAW,
dat parttime werkers een uitkering
krijgen die berekend is naar een
percentage van het vroegere loon,
een discriminerende werking voor
vrouwen heeft. Tachtig procent van
de parttimers bestaat uit vrouwen,
en met een uitkering gebaseerd op
het vroegere loon leven zij onder het
sociaal minimum. In andere geval-
len kent de AAW in geval vari ar-
beidsongeschiktheid een uitkering
op minimumniveau toe, ongeacht
het vroegere inkomen.
Uitgangspunt voor het Europees
Hof is de inkomenskant van de
kwestie. Wie arbeidsongeschikt
wordt verklaard, heeft recht op een
minimumloon. Volgens de Raad
van Beroep is het cruciale punt dat
de AAW bedoeld is om het risico
van derving van inkomen uit arbeid
te dekken.
Het arrest van het hof veroorzaakte
december vorig jaar nogal wat op-
schudding. Gevreesd werd voor een
grote aanslag op het uitgavenniveau
van de sociale zekerheid.

uit
Ontspoord

In de buurt van het Zweedse
Skoldinge is gisteren een inter-
city-trein door nog onbekende
oorzaak ontspoord. Het onge-
luk kostte aan zeker twee men-
sen het leven; voorts vielen er
minstens 30 gewonden. Het on-
geluk gebeurde in de buurt van
Skoldinge, 100 kilometer ten
zuidwesten van Stockholm.

Kuikens
Actievoerders van het Anti
Diergebruik Komitee (ADK)
hebben gisteren ongeveer 100
kuikens gekochtvoor een sym-
bolisch bedrag van één gulden
en meegenomen. De diertjes
waren eigendom van een kap-
saloneigenaar die de kuikens
gebruikte als levend etalage-
materiaal in twee filialen in
Amsterdam. Volgens het ADK
is dit 'een onaanvaardbare
"vorm van diermisbruik'. De
kapper verzette zich niet tegen
de verwijdering van zijn etala-
gemateriaal.

Hongerstakers
Het aantal hongerstakers op
het Beursplein in Amsterdam
is gisteren uitgebreid van vier
naar tien. De hongerstakers,
onder wie vier Indonesische
vluchtelingen die allen ouder
zijn dan 65 jaar, zijn verbonden
aan de Initiatiefgroep Tegen
Executies. Zij willen aandacht
vestigen op de 'schrijnende
mensenrechten-situatie in In-
donesië, waar elk moment zes
ter dood veroordeelde politieke
gevangenen kunnen worden
geëxecuteerd.

Euthanasie
De Vereniging voor Vrijwillige
Euthanasie heeft er sinds de-
cember vorig jaarruim vijftien-
honderd leden bij gekregen. De
snelle groei heeft volgens een
woordvoerder te maken met de
discussies rond de beëindiging
van het leven van mevrouw Sti-
nissen, die vijftien jaar in coma
heeft gelegen. Met name in ja-
nuari, toen de zaak Stinissen
tot extreme uitspraken leidde,
meldden zich veel mensen bij
het verenigingsbureau in Am-
sterdam.

Overstroming
Bij zware overstromingen heb-
ben in Tanzania zeker 52 men-
sen het leven verloren. 4.000
huizen in het zuiden van het
land zijn weggevaagd. Het do-
dental kan nog toenemen. Vol-
gens de politie zullen reddings-
werkers, die naar het getroffen
gebied bij de kuststeden Lini
en Mtwara zijn gestuurd, nog
meer slachtoffers vinden. Vol-
gens Tanzaniaanse functiona-
rissen is de overstroming de
grootste die het land sinds 1942
heeft getroffen.

Drughandel
Nederland zal zich een extra in-
spanning getroosten om de uit-
voer naar Colombia van chemi-
caliën die worden gebruikt bij
deproduktie van drugszo goed
mogelijk te controleren en zo-
veel mogelijk te weren. Dit
heeft minister van Buitenland-
se Zaken Van den Broek giste-
ren in Dublin verklaard na een
gesprek met de Colombiaanse
onderminister van Buitenland-
se Zaken, Clemencia Forero de
Castellano. Beiden wonen ler-
land het Westeuropees/Latijn-
samerikaans ministersoverleg
over Midden-Amerika bij.

Aids-test
Dienstmeisjes, die in Singapo-
re een werkvergunning willen
krijgen, zullen zich moeten la-
ten onderzoeken op Aids. De
nieuwe regeling, die gisteren
bekend werd gemaakt, geldt
nietvoor dienstmeisjes die al in
Singapore een baan hebben of
voor andere buitenlandse
werknemers. In Singapore wer-
ken nu zon 40.000 buitenlandse
dienstmeisjes, voornamelijk af-
komstig uit de Filippijnen, Sri
Lanka, Thailand en Indonesië.

Smokkelaars
In het zuiden van India hebben
smokkelaars van sandelhout
vier politiemannen doodge-
schoten en vijf anderen ver-
wond. De politie deed in het
Hogenakkal-woud op de grens
tussen de deelstaten Tamil
Nadu en Karnataka onderzoek
naar de illegalekap van de geu-
rige sandelbomen.

Geweld Natal
Bij nieuwe onlusten in de Zuid-
afrikaanse provincie Natal zijn
negen zwarten gedood, zo heeft
de politie gisteren bekend ge-
maakt. Volgens de politie werd
in de buurt van Pietermaritz-
burg een taxibusje met 19 pas-
sagierstot stoppen gedwongen,
waarna het ondervuur werd ge-
nomen. Daarbij kwamen zeven
passagiers om het leven en
raakten er drie gewond. Elders
in Natal werd een tiener ge-
dood toen de politie het vuur
opende om een menigte uiteen
te jagen. Verder werd een wa-
gen in brand gestoken, waarbij
de bestuurder om het leven
kwam.

IJzeren Gordijn opgerold

Interne nota van Vervoersbond: " Het IJzeren Gordijn be-
hoort langzamerhand hele-
maal tot het verleden. Tot nu
toe is ongeveer 100 ton voor-
malige grensversperring
verwijderd en omgesmolten.
Gisteren leverde een vracht-
wagen weer enkele rollen
prikkeldraad af bij een ver-
werkingsbedrijf in Zella-
Mehlis bij Erfurt in Oost-
Duitsland.
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Tekort
snoi?ur nadere maatregelen voor-
den het planbureau dat het finan-

u^jngstekort van de rijksover..«o oploopt van 5,1 procent dit
Jdar naar 6 procent in 1991. Vol-
teW S net regeerakkoord had het
c *ort moeten dalennaar 4,75 pro-

nt. Om dat te bereiken, zijn be-
„i'/Vgingen van circa 6 miljard
sch e? nodig- Het planbureau
fin de Problemen toe aan de
l99anciering van de begroting
last-' de doorwerking van een be-

Mingtegenvaller uit 1989 met
r "f nuljard gulden, de stijgende
kon f-n de extra kosten van de

Voorlopig worden degere rentelasten voor de over-

heid becijferd op twee miljard gul-
den. Gaat de rentestijging ook na
1991 door, dan komt daar per pro-
cent rente nog eens een miljard
gulden bij.

Bij de belastingtegenvaller
spreekt het CPB over 'een onze-
kerheid' aangezien onderzoek la-
ter dit jaar uit moet wijzen welk
deel van de tegenvaller uit 1989,
groot drie miljard gulden, echt
doorwerkt. Over de loonstijging
en de gevolgen daarvan voor de
koppeling zegt het CPB dat het
niet uitgesloten moet worden dat
enkele 'dure' CAO's uit 1990 een
voorbeeldwerking hebben naar
1991 en dus zullen leiden tot nog
hogere loonstijgingen. Voorals-
nog treedt er een tegenvaller op
van 750 miljoen gulden in 1991.

Bij de sociale zekerheid wijst het
CPB op een nog steeds stijgend
ziekteverzuim en arbeidonge-
schiktheid. Dit betekent een te-
genvaller van 750 miljoen gulden
in 1991. Daarnaast kost de door-
werking van de hogere loonstij-
ging in de uitkeringen nog eens
400 miljoen gulden extra. Zonder
maatregelen zal dit leiden tot stij-
gende premies. „Of een effectieve
invulling van compenserende
maatregelen mogelijk blijkt, moet
worden afgewacht", aldus het
planburaeu. Vooralsnog gaat het
CPB op basis van belasting- en
premiedruk uit van stabiel blij-
vende collectieve lasten. Die ko-
men uit op 53,2 procent in 1991.
Dit jaar is dat 53,1 procent.

Onzekerheid
Het planbureau wijst erop.dat alle
berekeningen met de nodige onze-
kerheid zijn omgeven. Zo staat
niet vast welk deel van de belas-
tingtegenvaller in 1991 doorwerkt,
hoe de loonstijging verder zal uit-
werken en moet het kabinet be-
slissen over maatregelen die het
budgettaire beeld voor volgend
jaar moeten bijstellen. Ten aan-
zien van de koopkracht zal dat al-
les echter weinig effect hebben,
aldus het planbureau.

Voorts is er de onzekerheid over
de verdere ontwikkeling rond de
monetaire eenwording van beide
Duitslanden. Indien die later dan
nu voorzien - de tweede helft van
dit jaar- tot stand komt, zullen al-
lerlei positieve impulsen, ook
voor Nederland, met vertraging
doorwerken. Het gaat dan met
name om uitvoer, produktie_ in-
vesteringenen een verder dalende
werkloosheid. Het beeld wordt
daardoor iets in negatieve zin bij-
gesteld maar niet wezenlijk, aldus
het CPB. Voor dit jaarvoorziet het
planbureau een financiële impuls
van West-Duitsland in de DDR
van 45 miljard DM, in 1991 van 60
miljard DM.

Vooralsnog wordt ervan uitge-
gaan dat de produktie in de bedrij-
ven komend jaar met 3,25 procent
toeneemt. De bedrijfsinvesterin-
gen nemen met een gelijk percen-
tage toe. De particuliere consump-
tie stijgt met 2,75 procent. De uit-
voer neemt met 6,5 procent toe, de
invoer met 5,5 procent. Het saldo
op de betalingsbalans stijgt van 16
naar 17 miljard gulden.

'Enorme moed'
Barco maakte zich vorig jaarwei-
nig geliefd bij de drugmaffia
toen hij besloot het leger los te la-
ten in de contreien waar de 'nar-
co-traficantes' zich heer en mees-
ter achten. Zijn besluit om gear-
resteerde drugbaronnen vervol-
gens uit te leveren aan de Ver-
enigde Staten, droeg ook niet bij
aan zijn populariteit.
Barco heeft het niet aangedurfd
om Pablo Escobar, de 'Godfa-
ther' van de drugmaffia, aan
Amerika uit te leveren. En hoe-
wel uit de Colombiaanse jungle
nu zelfs berichten komen over
geheime onderhandelingen tus-
sen Barco en het drugkartel van
Medellin, blijft de president in
Engeland als exponent van de

harde lijn groot aanzien genie
ten.

In haar openingsrede loofde pre-
mier Thatcher de Colombiaanse
gast voor zijn 'enorme moed.
Daarmee oogstte deeerste minis-
ter een ovatie, zoals zij ook ap-
plaus kreeg voor haar pleidooi
tegen de legalisering van drugs.
Thatcher en Barco betoogden in
koor dat spuiten, snuiven, roken
en rollen strafbaar dient te blij-
ven, wil de wereld ooit gevrij-
waard worden van het kwaad.
„Ik kan u verzekeren dat onze re-
gering onwettige drugs nooit zal
legaliseren, of het nu gaat om
hard of om soft drugs", sprak de
eerste minister van het Verenigd
Koninkrijk.
De twee-mansdelegatie uit dat
andere koninkrijk, Nederland,
behoorde tot de zwijgende min-
derheid toen de 1100 gedelegeer-
den hun instemming luidruchtig
kenbaar maakten. In Nederland
zijn hasj en marihuana op 2500
plaatsen vrijelijk verkrijgbaar,
terwijl verslaafden aan harde

drugs eerder worden bejegend
als patiënten dan als criminelen.

binnen/buitenland

Extra financiële problemen voor kabinet

Planbureau voorspelt
grotere groei economie
an onze parlementaire redactie

HAAG - De econo-mische groei zal over dePe[iode 1991-1994 gemid-
deld op 3 procent uitko-
ken, een half procent per
Jaar nieer dan waarop tot

toe werd gerekend. De
groei levert de

fierheid (uitgaande van
r*94) 3,5 miljard guldenmeer aan belastingen op.

de hogere groei
fal leiden tot toenemendejoonstijgingen die ook
in -a^ m°eten wordenn uitkeringen en salaris-sen van ambtenaren,' raakt
jeoverheid aan dekoppe-*ng 1,75 miljard gulden

kwijt dan veronder-steld.

SuSC(riSm het Centraal. Planbu-
van h ■ rekenmeesters
bii ir kabinet -in een vooruit-
onlu00r 1991> die gistermiddag„p^oaar is gemaakt. Voor vol-
rea, Jaar voorsPelt het planbu-
Dat ■ 6fn groei van 2,75 procent.
iaar r> ' Procent minder dan dit
ove' esondanks spreekt het CPB
gr een bestendige economische
kor»1' werkgelegenheid zal het
m "enajaar met 75.000 toene-
lOnrion X Jaar is ac toename
vol Door de extra banen die
\v'£e,nd Jaar ontstaan, zal de
dall .osheid met 10.000 kunnenaalen tot 355.000.
[Jolgens het CPB is er een versnel-
mpw,uVan de !oonontwikkeling
trZfi ar- Dit Jaar stijgen de con-
van i-nen (exclusief incidenteel
looi procent) met 3 procent. InCPn! Zal dat gemiddeld 3,25 pro-
-4
"l wordei^ inclusief incidenteel

Vn f " e versnelling treedt
flat" °P de benemende in-

<nie van 2 procent dit jaar naar"a procent m 1991. Het planbu-*»u noemt de loonstijging 'nog'et excessief maar de matiging isjpi verleden tijd.' Inclusief inci-
mr?ie,le loonstiJgingen gaat een.'oaale werknemer er volgend
v V 5Procent in koopkracht op°oruit, een ambtenaar een pro-

terwijl minimumloners enensen met een minimale uitke-"Jg er 0,25 tot 0,5 procent op voor-
st gaan, aldus het CPB.

Roofmoord
in posttrein

WENEN - Bij een gewapende
roofoverval door drie gangsters in
een postwagon van de trein tussen
Linz en Wenen is maandagavond
een postbeambte doodgeschoten
en omgerekend ruim zeven mil-
joen gulden buitgemaakt.
Toen de trein al reed braken de
rovers de wagon via een
toiletraam binnen, omdat er geen
doorgang is vanuit de postwagon.
Een van de overvallers opende on-
middellijk het vuur en de postbe-
ambte was op slag dood.

Barco en Thatcher lijnrecht tegenover Nederlandse delegatie

Conferentie wil harde
aanpak van drughandel

Van onze correspondent

LONDEN - Als Virgilio
Barco is uitgesproken, her-
neemt de Britse minister
van Binnenlandse Zaken
het woord: „Dank u voor uw
bewogen rede. ledereen zal
beamen dat u bewondering
verdient. Uw strijd is onze
strijd. De oorlog die u voert,
is ook onze oorlog." Alleen
al door zijn aanwezigheid
stal de president van Co-
lombia de show bij de ope-
ning van de Wereld Drugs
Conferentie, die momenteel
in Londen gehouden wordt.

De 'oorlog' die Virgilio Barco vo-
rig jaar ontketende, is gericht te-
gen een der machtigste drugben-
des ter wereld: hetkartel van Me-
dellin. Het was om die reden dat
premier Thatcher de kleine, be-
brilde president uit Colombia
uitnodigde voor de conferentie.

VoorBarco had de trip naar Lon-
den een 'sentimental journey'
kunnen zijn. In de jaren '60
woonde hij in de Britse hoofd-
stad, als ambassadeur voor zijn
land. Niet zelden bracht hij zijn
lunchpauze door in hetSt James'
Park, zo meldde een Britse krant
met gevoel voor detail. Het voe-
ren van deeenden moest Virgilio
Barco ditmaal echter aan ande-
ren overlaten. Behalve als presi-
dent van Colombia gaat Barco
ook door het leven als schiet-
schijf van de drugbaronnen, zo-
dat hij het afgelopen weekeinde
de Britse hoofdstad weerzag van-
achter kogelvrij glas.

Vanaf het moment dat hij voet
zette opBritse bodem, werd Bar-
co omgeven door een leger
zwaarbewapende politieman-
nen. Juist in de week van zijn
vertrek naar Engeland hadden

de Colombiaanse drugbaronnen
weer een nieuw offensief gelan-
ceerd tegen de regering. Vijftien
politiemannen waren vermoord,
en een aanslag op zijn vice-presi-
dent kon maar ternauwernood
worden voorkomen.

" In de drugoorlog wist het Colombiaanse leger onlangs nog 24.000 kilo cocaïne van het Medellin-kartel in het
noordoostelijke plaatsje Simiti te onderscheppen.

" Magaret Thatcher haalde de Colombiaanse president
Virgilio Barco (links) als een held binnen op de internatio-
nale drugconferentie in Londen.

Legaliseren
De Nederlandse vertegenwoor-
diging onder leiding van minis-
ter Hirsch Ballin van Justitie
probeerde gisteren uit te leggen,
waarom men gelijk heeft en alle
anderen ongelijk. In Amsterdam
is één procent van de inwoners
verslaafd aan heroïne, tweemaal
zo weinig als in Rome, driemaal
minder dan in New Vork.
Ook in Amerika gaan steeds
meer stemmen op voor de legali-
sering van drugs, zoals die van
oud-minister George Shultz en
econoom Milton Friedman. De
redenering: de harde lijn heeft
niet geholpen, deverslaving is al-
leen maar toegenomen. En met
de verslaving is ook de criminali-
teit verergerd, omdat de junk
moet roven en stelen om in zijn
'levensonderhoud' te voorzien.
Het gratis verstrekken van drugs
zou het einde betekenen van
deze criminaliteit, het zou ook de
doodsteek betekenen voor de
drugbaronnen en hun compa-
nen.

Maar op de Londense conferen-
tie lijken de 'softies' in de min-
derheid. „Drugs zijn een kwaad
dat moet worden uitgeroeid, niet
gelegaliseerd", sprak Barco
krijgshaftig. „De oorlog is nog
maar het begonnen."
Buiten het conferentiegebouw
hield een tienjarige Colom-
biaantje een eenzaam protest te-
gen een oorlog waarin ook vele
onschuldige slachtoffers vallen.
Om zijn nek hing een bordje met
de woorden: „Barco, u kunt dui-
zenden mensen vermoorden, u
kunt duizendenmensen folteren,
u kunt duizenden mensen ont-
voeren. Maar u kunt niet zeggen
dat Colombiaeen democratie is."

cees van zweeden

Pronk: stappen EG tegen Indonesië
Van onze correspondent

JAKARTA - De twaalf EG-landen
moeten op korte termijn diploma-
tieke stappen ondernemen om de
executies te verhinderen van zes ter
dood veroordeelde ex-communis-
ten in Indonesië. Minister Pronk
van Ontwikkelingssamenwerking
heeft dit gisteren in Jakarta gezegd.
Volgens Pronk moet gedacht wor-
denaan een nieuwe benadering van
het probleem door de 12 landen van
de EG en andere landen. Pronk kon
niet zeggen om welke landen het
gaat.
De terechtstelling van de zes ter-

doodveroordeelden is inmiddels
opgeschort na internationale druk,
die volgens minister Pronk 'gekata-
lyseerd is door Nederland. De EG-
landen hebben in februari ook al
krachtig geprotesteerd tegen de
executies van vier voormalige leden
van de paleiswacht. Evenals de zes
zouden de militaire paleiswachten
betrokken zijn geweest bij de mis-
lukte staatsgreep van 1965.
De Indonesische regering was nog
niet op de hoogte van het nieuwe di-
plomatieke initiatief. Een woord-
voerder van het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken verklaarde er 'nog

niets van af te weten.
Pronk brengt een tiendaags bezoek
aan Indonesië in de hoedanigheid
als voorzitter van de IGGI, een
groep donorlanden die jaarlijks de
opbouw van Indonesië financiert.
De Nederlandse minister zal waar-
schijnlijk zaterdag, tijdens zijn af-
scheidsaudiëntie bij Suharto, de
president aanspreken over de kwes-
tie. Eerder had Pronk verklaard dat
alleen de president het doodvonnis
ongedaan kan maken.
Maar gevreesd wordt dat de zes
mensen, die al meer dan 20 jaar in
de gevangenis zitten, na het bezoek

van minister Pronk voor het vuur-
peloton zullen worden gebracht.
President Suharto heeft een gratie-
verzoek inmiddels van de hand ge-
wezen.
Pronk zal naar verwacht wordt,
voor zijn vertrek de overeenkomst
ondertekenen over de financiële
hulpaan Indonesië van het akkoord
over de speciale hulp van 27 mil-
joen. De bewindsman schortte de
ondertekening van het akkoord
over de bijzondere hulp van 27 mil-
joen gulden op om in Jakarta 'de In-
donesischeelite aan tekunnen spre-
ken over de mensenrechten.

Ook Sovjetunie
kiest nu voor

markteconomie
Van onze correspondent

BONN - Na de Oosteuropese lan-
den heeft nu ook de Sovjetunie zich
in internationaal verband verplicht
over te schakelen op een markteco-
nomie, met privé-eigendom en een
meerpartijenstelsel met vrije, de-
mocratische verkiezingen. Die uit-
gangspunten staan in het slotdocu-
ment van de Conferentie over Vei-
ligheid en Samenwerking in Europa
(CVSE). die deze week in Bonn
wordt afgesloten. Daaraan namen
alle 35 landen van Oost- en West-
Europa (behalve Albanië), de VS en
Canada deel.

Hoewel het primaat van de Commu-
nistische Partij onlangs al uit de
Sovjet-grondwet is geschrapt, heeft
Moskou zich nog niet eerder zo dui-
delijk voor een meer-partijenstelsel
en de beginselen van de vrije-
markteconomie uitgesproken. „De-
ze conferentie heeft daardoor meer
bereikt dan was verwacht", zei
staatssecretaris voor Buitenlandse
Handel, Piet Bukman, in zijn afslui-
tende toespraak. „De meeste landen
in de wereld gaan nu uit van markt-
economie en privé-bezit."
Vooral onder druk van de VS is de
Sovjetunie nu vastgepind op de be-
lofte zich om te vormen tot een ech-
te democratie. De slottekst is juri-
disch niet bindend, maar volgens
Bukman hebben de deelnemende
landen zich er wel 'politiek en mo-
reel aan gebonden.
De afspraken over de marktecono-
mie, meer-partijenstelsels en vrije
verkiezingen moeten nu worden op-
genomen in een nieuw aanhangsel
van de 'Akkoordenvan Helsinki' uit
1975. Dat gebeurt op de CVSE-top
van staatshoofden en regeringslei-
ders, eind dit jaar. De deelnemende
landen aan die topconferentie wil-
len van Europa een grote economi-
sche ruimte maken, waarin de vrij-
heid van de individuele onderne-
mer om waar en hoe hij dat wil za-
ken te doen centraal staat. Die vrij-
heid, inclusief het recht om vrijelijk
goederen te kunnen bezitten, huren,
kopen en verkopen, wordt ook door
deOosteuropese landen nu als basis
voor een gezonde markteconomie
gezien. Overheden mogen de zaken-
wereld niets in de weg leggen.

Bereid
De afgelopen weken is door 2000 di-
plomaten en zakenmensen uit de 35
landen gepraat over de voorwaar-
den voor economische samenwer-
king in Europa. Het ging er daarbij
vooral om de Oosteuropeanen te be-
keren tot de .westerse beginselen
van de vrije markt. Vooral ten aan-
zien van Oosteuropese landen als
Polen, Hongarije, de DDR en Tsje-
choslowakije kostte dat weinig
moeite. Vertegenwoordigers van
die landen bleken van harte bereid
de door vooral de EG op tafel geleg-
de uitgangspunten te omhelzen.
Maar dat de Sovjets nog wat moeite
hebben met de vaart der dingen,
bleek uit het feit dat zij zich verzet-
ten tegen het gebruik van het woord
'markteconomie', zo vertelde de Ne-
derlandse delegatieleider, ambassa-
deur Ch. Rutten. Op hun verzoek
staat er nu 'markt-georiënteerde
economieën. „Moskou was niet be-
reid zomaar de rol van de overheid
naar de achtergrond te schuiven",
aldus Rutten. Daarom komt op di-
verse plaatsen in de tekst nog een
verwijzing naar het belang van de
publieke sector voor.
Het gaat de 35 landen vooral om het
vergemakkelijken van de toegang
van het westerse bedrijfsleven tot
de Oosteuropese markt, over het
zich daarvrij kunnen vestigen, over
het aannemen van personeel en het
kopen en gebruiken van produktie-
middelen. Ook is vastgelegd dat op
die markten de prijzen vastgesteld
worden op grond van vraag en aan-
bod, en niet kunstmatig bepaald zo-
als in de voorheen communistische
landen. Voorts zullen in Oost-Euro-
pa ook octrooirechten beter be-
schermd worden.

Valuta
Westerse ondernemers zullen voort-
aan ook vrijelijk hun in Oost-Euro-
pa genoten winsten naar het moe-
derland mogen overboeken in ora-
wisselbare valuta. Nu moeten die
nog veelal weer in het betrokken
land geïnvesteerd worden. Tenslot-
te is men het erover eens dat het be-
leid gericht moet zijn op sociale
rechtvaardigheid, dat de werk- en
leefomstandigheden van de burgers
moeten worden verbeterd en dat de
economische groei het milieu moet
ontzien. Dat laatste is vooral op Ne-
derlandse aandrang in de tekst op-
genomen.
De Poolse minister van handel
Swiecicki waarschuwde dat de1
overgang naar een markteconomie
in zijn land allerminst zeker is als
niet eerst het Poolse schuldenpro-
bleem wordt opgelost. Die schuld
groeit nu sneller dan de Poolse eco-
nomie. „Als het buitenland een
bloeiend Polen wil, zijn moedige be-
sluiten van de donorlanden nodig",
zei Swicicki, die veel verwacht van
de binnenkort op terichten Europe-
se Bank voor Wederopbouw en Ont-
wikkeling.

hans de bruijn

(ADVERTENTIE)

Met Pasen zorgen
nietalleen de

Jackpotautomatenvoor
eenvrolijk geluid.

Tijdens de paasdagen zorgen in de Holland Casino's
niet alleen de Jackpotautomaten voor een vrolijk geluid.

ledere bezoeker ontvangt ook, zolang de voorraad strekt, een
Paas-attentie, die er lustig op los piept. Bovendien staan er
in het restaurant verrassende
eiergerechten op het menu. [ C|: J

Maar uiteraard valt er met \ A^
Pasen niet alleen aan detafels van ( \
hetrestaurant van alles te beleven. V Jf

Ook bij de roulettetafels in V V^
de speelzaalkunt uvanaf 14.00uur
uw ogen uitkijken. -*&\ -*=S>*.— yIOLLAND

Qvsino's
In deHolland Casino'skom jeogentekort.

ASINO'S; AMSTERDAM BREDA GRONINGEN NIJMEGEN ROTTERDAM SCHEVENINGEN VALKENBURG ZANDVOORT
LEEFTIJD MINIMAAL 18 JAAR.CORRECTE KLEDING EN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT
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In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters mei 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 Transaklies / 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten mei
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.j
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
'meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) 2230-,

Personeel aangeboden

Riool of afvoer verstopt
De Vos - Sittard

Tel. 04490-18537
Voor VAKBEKWAME bin- Voor al uw OPRITTEN,
nen- en buitenschilderwerk- metsel- en timmerwerk. Tel.
zaamheden: 045-210020. 045-250238.

Personeel gevraagd

Schoonmaakbedrijf Fortron BV
vraagt voor de zaterdag

flinke jonge mensen
voor het schoonmakenvan een bakkerij te Brunssum.
Aanvangstijd ong. 15.30 uur, werktijden ong. 31/2 uur.

Betaling geschiedt volgens CAO.
Gelieve te bellen tel. 045-223800.

Gevraagd met spoed
Dames en Herenkapper M/V
wij bieden volledige baan en goede verdiensten.

Br.o.nr. B-4187, L.D. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Golden Tulip Hotel
Zuid Limburg Epen

vraagt voor spoedige indiensttreding
Medewerker afwas/
schoonmaak M/V

Het betreft een funktie met 5-daagse werkweek
(mcl. weekend) voor circa 30 uur per week.

Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met de direk-
teur, P. Helleman, Julianastraat 23A, 6285 AH, Epen.

Telefoon 04455-1818

** * *47k GoldenTulip Zuid Limburg
Julianastraat 23a.6285 AH Epen (L) Tel 04455 1818. lelex 56731

Zoekt u een zelfstandige en verantwoordelijke baan en
woont u in Heerlen of direkte omgeving?

Wij hebben nog plaats voor:
Rioolreinigingsmonteurs

Functie-eisen:
* Opl. LTS-niveau * Leeftijd ca. 18-30 jr. * In bezit van

groot rijbewijs is gewenst doch niet noodzakelijk.
Solliciaties zowel schriftelijk als telefonisch kunt u richten
aan: Van der Velden Rioleringen, afd. Personeelszaken
t.a.v. Mw. H. Jonkers-van der Velden, Koevoortseweg 2,

5281 SC, Boxtel. Tel. 04116-84355.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direct werk voor

electronica - monteurs M/V
voor een modern bedrijf in Susteren. U bent in het bezit van
het LTS-E diploma. Het werk is voor langere tijd. Een goe-
de verdienste en een prettige werksfeer worden geboden,

inzet en motivatie worden gevraagd.
Voor informatie:

04490-17360, Ton Peters
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4.

Vakbekwame Hoveniers
gevraagd. Bij voorkeur met ruime ervaring.

Hoveniersbedrijf W. Smeets, Uzerenkuilenweg 23,
6231 AA Rothem-Meerssen. Tel. 043-622340.

Gevraagd met spoed
Tandartsassistente

20 uur per week, 's middags, min. leeftijd ca. 25 jr.,
in praktijk te Brunssum. Voor sollicitatie J. Geraeds,

Kruisbergstr. 15A, 6444 BC, Brunssum. Tel. 045-254246.
Met spoed gevraagd

Vrachtautochauffeur
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Transportbedr. Boymans
Dorpstr. 98, Oirsbeek.

Tel. 04492-1833.
Tempo-Team Uitzendbureau

zoekt
huishoudelijke hulpen M/V

voor diverse projecten in Heerlen en omgeving, voor enke-
le uren per dag. De werktijden zijn zowel in de ochtend- als
in de avonduren. Ook werkstudenten komen hiervoor in
aanmerking. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op

of kom langs.
Voor meer informatie:

045-718366, Ingrid Driessen of Cilly de Wildt
HEERLEN, OP DE NOBEL 1 / AKERSTRAAT.I

Becu-bouw vraagt voor div. BIJVERDIENSTEN! Als U
projecten in Keulen en t°ch thuis bent, geen inves-

M-Gladbach. tering of borg. Inl. Video-
i\/i~+~~i„~ Productions van der Linden.Metselaars Tei. 04950-37774.

voor accoordwerk Duits verz Gevraagd: RIJINSTRUC-Hoog accoordloon. Melden TEUR/trice, voor de motor
tel. 045-351655. Tel. 04409-3910

Voor spoedige indiensttre-
ding gevr. (ook voor buiten-
land) IJZERWERKERS met
ervaring branden, industrie-
monteurs, hoogbouwmon-
teurs, lassers met en zonder
eert., isoleérders, 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.
Welke AANNEMER of met-
selpl. is geneg. 2 ruwbouw-
won. te maken. 045-442482
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
KOK en Leerling-kok gevr.
Werktijden in overleg. Tro-
cadero, Heerlen. Tel. na
12.00 uur 045-710686.
Vrouwelijke hulp gevraagd
voor RECEPTIE-werk-
zaamheden. Aanmelden na
18 u. Camping Mooi Beme-
len, Gasthuis 102, Bemelen.
MEISJE gevr. Club Bubbles,
Geleen. Hoog gar. loon,
werkt, in overleg. Tel.
04490-42313.
Gevr. nette jonge VROUW
18 tot 35 jr. voor enkele
dagen per mnd. om brood-
jes, hamburgers etc. te ver-
kopen. Inl. 04498-52798.
ZANGERES gezocht voor
Top-40 band. Tel. 045-
-216485/713232.
Goedlopend en gezellig pri-
véhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE, bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203
Gevr. jonge dame voor de
AFWASKEUKEN (full-time).
Pers. aanm. Restaurant
Twiny, Promenade 14a,
Heerlen.
Vr. MODEL gez. voor foto-
grafie, Postbus 928, 6200
AX, Maastricht.
Club L'Aventura zoekt nog
enige nette BARDAMES,
ma-vr. v.a. 15.00 u. Hoofd-
str. 103, Amstenrade,
04492-4922.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 Of 250238.
Vr. HULP gevr. voor friture
te Sittard. 04490-19776.
FRITUURHULP gevraagd
voor 3 tot 4 avonden per
week. Te Brunssum. Tel.
045-259986.
Gevr. sympathieke VER-
KOOPSTER voor Slagerij te
Oirsbeek voor 20 u. p.wk.
S.v.p. bellen na 19 uur. Tel.
04493-4545.
Nette HULP gevr., 1 dag p.
wk., boven 35 jaar. Tel. 045-
-724061, na 18.00 uur.

PERSOON gezocht i.b.v.
auto die slechtlopende per-
soon geregeld kan vervoe-
ren. Br.o.nr. B-4219, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
GROEPSVERVOER-
CHAUFFEURS M/V ge-
vraagd, klein en groot rijbe-
wijs, part-time. Pers. aan-
melden Akerstraat Noord
132, Hoensbroek.
TAXICHAUFFEURS ge-
vraagd, full-time en part-ti-
me. Pers. aanmelden Aker-
straat Noord 132, Hoens-
broek^
Friture Angelo zoekt ervaren
FRITUREHULP voor Kerk-
rade en Vaals. Melden tel.
04454-2203.
Gevr. part-time KELNER
m/v voor vr.- en za.-avond.
Tevens keukenhulp ca. 16
jaarvoor ma. t/m do. v. 12-
-15 u. en za. v. 13-18 u. Per-
soonlijk aanm. Grand Café
Fellini, Kerkplein 69 Heerlen
Gevr. SERVEERSTERS of
kelners, hulpkoks ca. 18 jaar
voor seizoenswerk. Restau-
rant Balaton, Grendelplein
9 Valkenburg. 04406-16846
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem

Te huur gevraagd
Te huur gevr. EENGEZINS-
WONING in de omgeving
van de grens Kerkrade.o4s-
-351254 of 09-4924722430.
Gezocht op korte term. we-
gens vaste baan bij Golden
Tulip EPEN, woonr. m. ei-
gen badk. en keuken, max.
hr. ’ 500,- p. mnd. Tel. 085-
-340947.
Met spoed gevr. een etage
cq. woning voor 1 pers. in
VAALS. Tel. 05470-74721
of 053-866666 vragen naar
Desiré. __
Gezin vraagt met spoed
HUURWONING gem.
Landgraaf. Tel. 045-320415

OG te huur
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburoDe Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
1 of 2-pers. APPARTE-
MENTJE te h., te Hoens-
broek. Huursub. aanw.; ka-
mer in centr. Hoensbroek.
Tel. 04492-1822.
Te h. aang. OPSLAGRUIM-
TE ca. 110 m2, ’475,- p.
mnd. Tel. 04492-1326
T.h. 3 kamers KERKRADE-
WEST, Kapelw. 28, tel. 045-
-421662/427224 na 17 u.
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.
HEERLEN te huur Gringel-
str., tussenwoning met tuin,
woonk. keuken, 2 slpks.
douche en berging. Inl.
04490-43275.

Onroerend goed te koop aangeboden

AVAHUIS informatie

Avahuis een veelzijdig huis
Keuze uit 21 basistypen, waarbij uw inbreng juist

die individuele lifestyle geeft.
Hamar. Info Tel. 045-210719.

Heerlen, Heerlerheide
Huis met grote tuin op het zuiden in het centrum van

Heerlerheide. Mogelijkheid voor garage.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255.
1

Hoensbroek-Centrum
Te koop op goede lokatie aan de Kouvenderstraat

WINKELPAND MET BOYENWONING
alsmede

TUSSEN GELEGEN WONING MET TUIN.
Aanvaarding op korte termijn mogelijk.
Vr.pr. voor het geheel ’ 198.000,-k.k.

Hoensbroek-West
Te koop prima afgewerkt in goede st. van ondehoud verk.

HALFVR. WOONHUIS MET GARAE EN KLEINE TUIN
lnd.: Beg. grond; hal, toilet, keuken, eetkamer. L-vorm.

woonkamer met openhaard, eiken parketvl. en wit lamellen
plafond. Verd.: 4 ruime slpks., badk., wasruimte, gr. zolder.

Aanv. in onderling overleg, vr.pr. ’ 157.000,-k.k.
Inl. van OOST ass. VOF, Juliana-Bernardln8, Hoensbroek

Tel. 045-224241 b.g.g. 045-218062.

Übach o Worms
Vrijstaand landhuis

Goed en rustig gelegen (bwj.'77) met garage en rondom
prachtige tuin. Verdere info op aanvraag.

Pr.n.o.t.k.

LIVAC BV
04490-10855
045-220550

Snel en goed uw
huis verkopen? Landgraaf
Jos Storms Onr. Goed. in Nieuwenhagen een leuk
Past Vonckenstr 44 ouder halfvrijstaand woon-

Geleea Tel. 04490-42550. huis met behoorlijke tuin en... berging, lnd.: Beg.gr., gang,oeen VerkOOp! woonkamer, eetkeuken,
>,
, douche, toilet. Kelder, verd.:peen KOSten. 3 Slpks., vaste trap zolder,

Alle banken en" hypotheek- Pr- / 78.000,-k.k.
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim- i |\ / A f\ |__
burgse HYPOTHEEK Cen- VAlv DVtrale. Tel. 04490-39016 en * ' »v_^ i_-v

04498-58797. Dé specialis- Brugstr. 19, Sittard.
ten met kennis van zaken. Tel. 04490-10855.

Uw huis
snel en vakkundig
verkopen

Wij bemiddelen graag voor
U

Marinus
Krijntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72,

Geleen. Tel. 04490-515447.

Brunssum
Leuk halfvrijst. woonh. met
berging en grote tuin (mog.
garage), lnd.: beg.gr. gang,
kelder, woonk., eetkeuken,
badk., toilet. Verd.: 2 ruime

slpks. Pr. ’ 92.000,- k.k.

LIVAC bv
Tel. 04490-10855.

045-220550.

Landgraaf
Übach over Worms,

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

malig café met zaal op
1Ó55 m2perc.opp. Gehele
renovatie noodzakelijk.

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

LIVAC bv
04490-10855
045-220550

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.
HOENSBROEK, Sleperstr.
Goed onderh. halfvr. woonh.
met cv., gar. en tuin. Ind:
hal, toilet, gr. luxe keuk. met
app., L-vorm. woonk. met
niveau verschil. 1e verd: 4
ruime slaapk., badk. met
ligb., v.w. en 2e toil., aparte
ruimte voor wasmach. en
droger. Grote zolder met 3
hobbyruimtes. Hele pand is
voorzien van rolluiken.
Aanv.i.o. Pr. ’ 179.000,-k.k.
045-220687 of 04492-1574
Te k. gevr. of huurkoop
EENGEZINSWONING in de
omgeving van de grens
Kerkrade. Tel 045-351254
Of 09-4924722430.
Te k. luxe APPARTEMENT
met dakterras en balkon op
de Promenade in Brunssum,
goede stand, pr.n.o.t.k. Tel.
045-216802.

Ter overname SEXCLUB in
Zuid-Limburg. ’17.500,-.
043-473426 na 18.00 uur.
ÜBACH O. WORMS, Slo-
terstraat 82, goed onder-
houden eengezinswoning
met cv., grote tuin, 2 slpks.
’82.500,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Te k. halfvrijst. woonh. nabij
centr. MAASTRICHT. Direct
te aanvaarden. In perf. staat
pr. ’ 140.000,-. 043-615507
HEERLEN, in prima staat
verkerend, moderne woning
met subsidiemogelijkheid
van ’ 18.000,-! lnd.: woonk.
keuk., badk. met ligb. 2e toi-
let en v.w. 3 slpks., garage.
Op loopafstand van centrum
en station. Aanv. i.o.
Vraagpr. ’135.000,- k.k.
Tel. 04490-35840. (Make-
laarskantoor L. Janssen
8.V.).
Te koop bevallig Ardeens
WOONHUISJE in natuur-
steen te Ville-My (Ferrière)
Rue du Centre, 13A, groot
290 m2, (op 8 km van
Durbuy). Inl. bij notaris Jean
Depuydt te Brugge. Tel. 09-
-3250331571.
Te koop houten SCHOOL-
GEBOUW, 4 klaslokalen.
Tel. 045-715477 of 740112.
SITTARD, Past. Jacobstr.
11. Hoekhuis met 3 garage-
boxen, kelder, keuken met
inbouwapparatuur. Woon-
kmr. ca. 45 m2, ’ 129.000,-

-l k.k. Wijman & Partners
i Vastgoed, 045-728671.
'Te k. NIEUWBOUW land-

huis gem. Bom. Te bevr.
04498-52195.
BRUNSSUM, Jupiterstr. 37,

; mooi gelegen woning met

' voor- en achtertuin, 3 slpks.,
deels dubbel glas, mooie
keuken, ’105.000,- k.k. Bij

■ 100% fin. netto maandlast
ca. ’ 675,- p.mnd. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.: 045-728671.

.Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met achterstal.

! onderhoud, regio Heerlen.; Tel. 045-419764.
iTe k. luxe vrijst. WOON-

HUIS te Hoensbroek, bwj.
1975. Grote hal, kamer,
keuken 60 m2, 3 en 2 slpk.,
badk. met bad, douche, 2
wast., 2e toilet, gar. voor 2
auto's, gr. aangelegde tuin.

' Inl. 045-214972
; GEVRAAGD. Huis met

grond. Tot ’90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-: nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

DAMOISEAUX Heerlen ver- Tek. gebr. ijzeren en houten
koopt en verhuurt meer dan BALKEN, grote lichtkoepels,
u denkt! (Verhuur zonder bielzen enz. Matrak Nuth.
borg). Tel. 045-411930. 045-243736.

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

Vrijblijvende prijsopgave.
TV/VIDEO reparatie. Zonder Als u ons voor 12 uur 's mor-
voorrijkosten. Görgens. In- gens belt, staat uw PlCCO-
dustrieterr. Abdissenbosch- LO de volgende dag al in het
Landgraaf. Tel. 045-314122 Limburgs Dagblad. Tel. 045-
Snelle en VAKKUNDIGE re- 719966.
paraties van al uw TV- en Hobby/D h 2Hifi-toestellen zonder voor- noooy;u,nA

rijkosten. W.R. Klawitter, SCHUURTJES, tuinhuisjes,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven. kippe- en hondehokken, ve-
Tel. 045-352727. |e afm., reeds vanaf ’ 195,-;
VROKO voor Uw koelkast Houtbouw Übachs, Eygels-
en diepvriesreparaties. hovergracht 39, Kerkrade-
-045-441566 17 u. 461658. Vink, tel. 045-460252.
Diepvries- en KOELKAST- Te k. HOUTDRAAIBANK
REPARATIE zonder voorrij- plus afzuiginst.; compres-
kosten. Bel Geleen 04490- sor; bandschuurmachine;
45230. Service binnen 24 u. boorkolom. 045-717914.

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

FaX ’ 1.595,- Als u ons voor 12 uur 's mor-
vanaf excl. BTW gens belt, staat uw PICCO-

SoklaßV., LO de volgende dag al in het
Schaesbergerweg 126, Limburgs Dagblad. Tel. 045-

Heerlen. Tel. 045-724379 719966.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind- Met een PICCOLO in het
hoven, 040-457080, (tus- Limburgs Dagblad raakt u
sentijdse) verzilvering, uw ouc_e spulletjes 't snelst
hoogste waarde, discreet, tcvvijt. Piccolo's doen vaak
contant, gratis goed advies wonderen... Probeer maar!
voor daarna. Boschdijk 363. je| 045-719966.

Bedrijven/Transacties
FABRIEKSAANHANGWA- Een PICCOLO in het Lim-
GEN z.g.a.nw. ’ 1 250,-; burgs Dagblad helpt u op
hogedrukreiniger Wilms 220 weg naar snel succes. Bel:
V ’ 1.350,-. 045-422000. 045-719966.

Landbouw en Veeteelt

Het adres voor Shell
Brandstoffen en Smeermiddelen

KEULEN B.V. Schinnen, tel. 045-243222
ONDERDELENBANK. Te k. jonge HENNEN tegenTel. 04493-2715. (je leg, tevens mestkuikens

Deze week krijgen we meer klantjes danklanten:
■ Communiekleding kiezen
I is bij ons een feest op zich. I
I *€________________!* "u ~
i

regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.
Gebr. TRACTOREN: David
Brown 885; Deutz Intrac
2003; Goldoni 3050 4WD,
IHC 955 m. geluidsarme
cab.; John Deere 1120,
1630, 1640 SG2, 2020; Ley-
land 262; MF 65, MF 285;
Renault R 56; Renault R7O
smalspoor; Ursus C 362;
Zetor 6911, Zetro 7211. Te-
vens 1 nieuwe Deutz 431 A
voor een super lage prijs!
Collé Sittard. Tel. 04490--
POOTAARDAPPELEN te
koop, bintje 35-45. Tel
045-251414
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijfsruimte
Te koop of te huur

Bedrijfspand
gelegen langs drukke verkeersweg, vlakbij autoweg

Maastricht/Eindhoven, plm. 3 km. van Airport Maastricht
Pr. Mauritslaan 84 B, Beek. Pand bestaat uit 300 m2show-
room of kantooruimte en tuin, grote woonruimte op 1e en

2e etage het geheel is luxe ingericht en in uitstekende staat
Het pand is voor vele doeleinden geschikt.

Voor meer informatie tel. 043-632250 Dhr. Jennissen.

Woningruil
Woningburo DE GOEDE Riante EENGEZINSWO-
HOOP, Wagenstraat 179 I, NING, Mgr. v. Gilsstr. Hoek-
den Haag, tel. 070-3643444 won. 4 slpk. te ruil tegen
Stort ’ 125,- voor 2 jaar(24 eensgezinsw. of hoekflat
mnd.) geldig, op postbank- Zonstr. K'rade. Lfst. m.
rekening 39.59.588 t.n.v. De woonk. Zonstr. Géén Bleij-
Goede Hoop. Per kwartaal erheide. Br.o.nr. B-4237, LD
ontvangt u dan onze Postb. 3100, 6401 DP Hrl.
woningruilgids. Woningruil Wat VERKOPEN Adver-over geheel Nederland. teer via: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Gem. ZIT/SLPK. met cv, Kamer te h. in rustige buurt
douche, keuken. Pannes- nabij C-HEERLEN. Tel.
heiderstr. 1, Kerkrade. 045-711525.

IvlT mi
h
n'ilVOEß^ Te huur zit/slpk. te HOENS-

7woa
na 19 UUf o*s" BROEK. Na 14.00 uur 045.750229 229654.

STUDENTENKAMERS te
huur, centrum Heerlen. Tel. Ruime ETAGEWONING wk.
04405-2551. 2 slpk., wc, keuk., douche,
Te huur gemeubileerde ka- hal'„cY' kabe|-TV' e^- Qar.,
mer. Holtskuilenstraat 1, Pj»*_P ■°" hu"rs"b- TeL
EYGELSHOVEN 045-310706 na 18.00 uur.
Te h. aangeb. gest. zit-slp.k. Te h. gemeubileerde BENE-
keuk., ’375,- all-in. Akerstr. DENWONING met 2 slpks.-
Nrd. HOENSBROEK. Tel. te Spekholzerheide gem.
045-221217. Kerkrade. Tel. 045-324775.

Bouwen/Verbouwen
Door grote inkoop partij dakrollen, voor alle eigenbouwers

en particulieren tegen groothandelsprijzen met BDA--
certificaat A.P.P. 10 m. lang 4 mm dik, ’ 75,- per rol.

De Kioe dakbedekking
Koumen 146, Hoensbroek. Tel. 045-229333.

Te k. betonnen PLATEN- Als u ons voor 12 uur 's mor-
STAL ’ 200,-; voordeur met gens belt, staat uw PlCCO-
beslag, 1.95 X 0.88 mtr. LO de volgende dag al in hel
’150,-; balkondeuren Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-’30,-. Tel. 045-223642. 719966.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu- Grenen BALKEN b.v. sx7cm
ren, sectiedeuren met of ’2,25 p. meter. 15x5cm
zonder afstandsbediening in ’4,50 p. meter. 16x6cm.
23 maten direkt leverbaar, ’ 5,75 p. meter, enz. Incl.
Afstandsbediening compu- BTW!!! Evt. thuisbez. Hput-
ter gestuurd, geschikt voor zagerij Windels, Industrieter.
alle soorten garagedeuren Bouwberg Brunssum, tel.
compl. met zender voor uw 045-270585.
auto. Fa. Straten, Eijkskens- _ . „ _.._.. _..___
weg 18, Geulle. 043-641044 Tek. rollen DAKLEER va.— ’25,-; watervaste platen
BETONKLINKERS sierbe- 2.44 x 1.22 x 18. Tel. 04490-
-strating en tuinmateriaal. 15338.Betonfabriek Gebrs. Creu- 'gers, Economiestr. 46, Te k. 180 dikke TROIT-
Hoensbroek. Tel. 045- TOIRTEGELS ’90,-. tel.
213877. (achter Herschi). 045-456711.

2e hands FRAES-cultivator- I
ploeg, 71/2 pk. Pr.n.o.t.k. Tel. I
04490-32243. |

Auto's

Auto Geusselt Maastricht

Exclusief
Porsche 928 S veel extra's, model 1982
Porsche 924Turbo, originele turbo 1982
Porsche 924 wit 1980
Mercedes 200 E, veel extra's 1986
Citroën CX Turbo Diesel Limousine 1984
Jeep Nissan Patrol Diesel 1986
Fiat Croma Turbo IE 4-drs 1986
Kadett 3-drs. dieselzwart 1983
Peugeot 205 XE 3-drs. 40.000km 1987
VWPassat 3-drs. rood model 1984
Citroën Visa II Super 5-drs 1983/1985
BMWs2oi6cyl 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
OpelKadett GT, nw. model 1986
Volvo 740GL antraciet, gas, 5-bak 1985
Volvo 760GLT groen, automaat 1983
Citroën 2CV Eend 1984
SkodatypelosS 1985
Klassieker: Mercedes Coupé 250CE 1971
Klassieker: Alfa Romeo Gulia Super 1973

Automaat
Daihatsu Charade, 5-drs., model 1981

Stationcars
Mercedes 200 TDweinig km 1986
Ford Siërra 1.8Laser station 1986
Ford Siërra Ghia station, model 1989
Citroën 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.

Automaat
Volvo 440 en Volvo 460

uit voorraad leverbaar.

VOLVO
A. Klijn. De Koumen 7

Hoensbroek. 045-220055.

"^^^ *pp
Proficiat! Oma en Opa

Tot vanmiddag. 'Rik, Bas, Jolijn, Rob, Torn, Laura en Anne-Ma_b (

Proficiat
- *y - _> :- tt i

«b-< __«___. ï_ Jk' ;
;€ _»D JfS**< %■

' k ■%#>*> yy

_É___É^^^%_______ rjik__W*.i.
Met jullie40-jarig huwelijk. We vieren het vanavond i"

klein en 20 april groot. Kinderen en kleinkinderen^
Proficiat Anja Hoera

met je 30ste verjaardag Eindelijk 60 jaar

Hub, Susanne en Sebastian f¥'
Er zijn toch nog mensen die «t "veel om je geven. Mam, kinderen en

_
_-_ ~ . . kleinkinderen^^ llProficiat g

advertenties onder ;)
BRIEFNUMMER-

HMfc* s,uur uw brief (yo^°f\ Egefrankeerd) naar ne
'JL Limburgs Dagblad.

Postbus 3100. 6401 >J
Heerlen en vergeel j

links onder op de i j
enveloppe het nummer j

met je 60e verjaardag. de advertentie te j
Rem, Clair, Ina, Ellis.

Vandaag ook op LD-TV. vermelden. !
Profiteer nu!!! f

«ARCHER HD 595
Hogedrukreiniger, 500 Itr./uur, 100 bar.

Compleet met hogedrukslang 10 mtr., spuitlans.
wasborstel, reinigingsmiddel en wandconsole.

NU SPECIALE VOORJAARSPRIJZEN!

H]
In de Cramer 31, Heerlen. f _i

Tel. 045-716951. _^ge

Kadett rijders opgelet! g
Wij zijn opzoek naar uw auto j

Kom nu langs, voor een fantastische aanbieding-

/ CDF=>EL,e^S__________________b^^^ tr,

MMMjellïnH
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700I^<^

l Lll JJJ iTpiJ
M MH

Grote Paasshow
op 13, 14, en 16 april

Nieuw en gebruikt
een greep uit onze paas-aanbieding no_i'

Hyundai Pony XP L 3-drs. 9.000 km 1988 ’Hyundai Pony XP GLS 3-drs. opLPG 1987’ IfV'Hyundai Pony XP L 3-drs. wit 1987’ y^fi;
HyundaiPony XP L 5-drs. wit 1987 ’ 10.V
SkodaI3OGLSopLPG 1986 ’ 8i%0.'
Skoda 130GLS 1986 f lM
Skoda 120LS 1985 / °'M'
Skoda 120L 1984 ’ Km
Skoda 120L 1984 / .. 4„"

Kijk zeker naar onze advertentie op goede vrijday
Beitel 19, Heerlen. Tel. 045-424010.

Weg Simpelveld-Kerkrade t.o. Peppermilf^--^
Fiat Uno Openingsaanbod!!!
Met Philips Radio-cassette-

digitaal gratis 00
,

Uno 45 blauw en striping 1984/ SgoO>'
Uno 45 Amico grijsen striping 1986 ’ lo'gOÖ''
Uno 45 Fire blauw en striping 1987 ’ 'i'gffi'
Uno 45 Fire wit en striping 1988 ’ \i'g(fi'
Uno45 super groenmet 1987/ 'igOO'
Uno 55 super groenmet 1985 ’ a'gO^'
Uno 55 super rood 1985 ’ %'g(fl'
Uno 60 super grijsmet. silver 1987 ’ 'i'j(fi-'
Uno60 super wit 1987/ 'i'-joO'
Uno7osuperwit 1984 ’ ,s'goO.'
Uno 75 SX IE kat. blauwmet 1988 ’ 1/'

Bovaggarantie - inruil - financiering

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121 ____—--^

voor nieuw of gebruikt

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700^---^
~Si i 35°Opel Kadett 1.2LS bwj.'B7, 5-drs, leeig f \if(,o.'

Ford Siërra 1.6CL bwj.'B7 1e eig ’ ]s'2so''Opel Ascona 1.6LS'B7le eig f *i%sQ<'
Mercedes 200 D '80 st.bekr. schuifd. zeer mooi ’ ''Tel. 045-255784. __y

Voor Piccolo's zie verder pagina 8
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Planbureau voorspelt krapte op woningmarkt

'Bouwproduktie
daalt in 1991'

ifip °nZe redactie economie

duw - De bouwpro-'teSy, zal in 1991 met 1 Pro"
Üon ,? alen- Dat komt vooral
te °r de aanhoudend hogeren-
i:ieh0p de kapitaalmarkt, diehavlopr?'75 Procent zal hand-
Eati f" e heeft vooral een ne-Vani! effect °P de nieuwbouw
tem ï

opwoningen. Het totale
hep 1 nieuwe woningen
fean- verder af. Dat kan tot
leid A

g op de woningmarkt
Van 11' "^ar ook aan de groei. n investeringen in gebou-
geln V°or bedrijven, die de af-bJfPen zeven jaar 70 procent
eind komt voorl°P _ een
K y-**Lnf „raal Planbui-eau (CPB) be-
-1991 if ln zi Jn vooruitblik op
«en ' -?.fSelopen jaren gaven steeds
yen stijgende bouwproduktie te
te in toin8? bedroeg die stijging 12
fe " ±989 3 procent. Dit jaar blijft

0
°°uwproduktie constant. Dat

de K vooral veroorzaakt doordat°uitenlandse afzet met 6,5 pro-

cent stijgt. Op de binnenlandse
markt is dit jaaraleen daling van 0,5
procent te verwachten. Volgend
jaar bedraagt de daling van de bin-
nenlandse afzet 1,5 procent.
De nieuwbouw van woningen
neemt volgend jaar verder af. Dit
jaar worden er 83.000 woningen in
aanbouw genomen, 14 procent min-
der dan in 1989. Volgend jaar zullen
dat er 81.000 zijn, verwacht het CPB.
Het aantal sociale huurwoningen
zal in 1990 toenemen van 24.000 naar
27.000 woningen. Die stijging is het
gevolg van de afspraak in het re-
geerakkoord om het sociale wo-
ningbouwprogramma met 5.000 per
jaarte verhogen vanaf volgend jaar.
Het aantal premiekoopwoningen
neemt echter af van 18.000 dit jaar
naar 16.000 in 1991. In de ongesubsi-
dieerde sector is een teruggang te
verwachten van 25.000 dit jaar naar
23.000 in 1991. De geraamde nieuw-

bouw in 1990 en 1991 is onvoldoen-
de om de groeiende vraag naar wo-
ningen te dekken, aldus het CPB.
Volgensrecente ramingen zijn er in
de periode tot 1994 jaarlijks 92.000
nieuwe woningen nodig. Het CPB
tekent daarbij aan dat het immigra-
tiesaldo van 20.000 per jaar, waar-
van in deze behoefteramingen
wordt uitgegaan, waarschijnlijk aan
de lage kant is.

ABP- directeur
Commissaris bij

Verzekeraar
reet N "" Een van de hoofddi-
Serlfuren van het Algemeen Bur-
JHW Pensioenfonds ABP, prof dr
_is 'yf: Goslings, wordt comrhissa-
Hott 1J het assurantieconcern Stad
.ich ,m- Goslings (46 jaar) heeft
Sche'H° de verzekeraar onder-
t.age'^en binnen het financiële ma-
ling nt van een aantal onderne-
Vaft°,en en was een aantal jaren lid
traaj g aad van Bestuur van Cen-

Olieprijs
daalt sterk

NEW VORK - De prijs van een vat
ruwe olie van 159 liter daalde giste-
ren in New Vork tot onder de magi-
sche grens van negentien dollar.
Met een daling van ongeveer ’ 1,40
kwam hij uit rond de 18,50 dollar.
De daling is het gevolg van berich-
ten over groeiende olievoorraden en
een recordproduktie in maart. Het
toonaangevende tijdschrift Middle
East Economie Survey maakte
maandag bekend dat door de
OPEC-landen in maart een record-
productie van 24,1 miljoen vaten
per dag was bereikt, een produktie
die sinds 1981 niet meer was voorge-
komen.
„De markt is overvoerd door de re-
cordproduktie van olie uit de
OPEC-landen. Men vraagt zich nu
af hoe lang de markt op het lage ni-
veau van iets meer dan achttien
dolllarzal blijven steken", aldus een
deskundige. „We bereiken een punt
waarop de vraag naar olie en het
prijsniveau geen rol meer spelen.
Handelaren kopen schepen en stu-
ren ze de zee op, in de hoop dat ze ze
kunnen verkopen."

Ford verplaatst
investeringen van

Wales naar Keulen
LONDEN - Het Amerikaanse auto-
mobielconcern Ford heeft besloten
beoogde investeringen van 225 mil-
joen pond sterling (’ 700 miljoen) te
verplaatsenvan Wales naar de West-
duitse stadKeulen, waar Ford al fa-
brieken heeft. De onbetrouwbaar-
heid van de leveranties vanuit de
Britse fabrieken van het concern
heeft daarbij een rol gespeeld, zo
blijkt uit een maandag uitgegeven
verklaring van Ford.
Het geld was bestemd voor de twee-
de fase van de motorenproduktie in
Swansea en Bridgend in Zuid-Wa-
les. In de bouw van de eerste fase
van de produktielijnen is al 500 mil-
joen pond (f 1,56 miljard) gestoken.
Volgens deverklaring heefteen her-
ziening van de behoefte van Ford
aan motoren en transmissies duide-
lijk gemaakt dat een te groot deel
daarvan vanuit Groot-Brittannië
zou komen, „vooral in het licht van
de onbetrouwbaarheid van de lever-
anties door onze Britse fabrieken in
de afgelopen jaren". Een woord-
voerder van Ford wees in een toe-
lichting op een reeks stakingen die
eerder dit jaar plaatsvonden in Brit-
se fabrieken. De aanvoer van auto-
onderdelen voor andere Ford-be-
drijven in Groot-Brittannië én el-
ders in Europa had daaronder ern-
stig te lijden, wat een produktiever-
lies opleverde van 800 miljoen pond
(f 2,5 miljard). Deskundigen achten
het mogelijk dat de verplaatsing
van investeringen naar de Bondsre-
publiek ook te maken heeft met za-
kelijke mogelijkheden die Ford ziet
in Oost-Europa.

overzicht
Zwak

- Op een zwakke
t>h p'enmarkt onderscheiddeWpPS 2icn voor de tweede ach"
D e env°lgende dag alskoploper.

„Ti u Zet °P zowel effecten- als
van h

Urs was hoog' °p de dag
_eld e Jaarvergadering verwis-

°P net Beursplein ruim
or 6i alf miljoen aandelen van-
geldgenaar wat °P basis van de
64 J.^dekoersen neerkwam op f
lingyluJ°en effectief (dubbeltel-

tforv 6 optiebeurs kwam het elek-
deld ds tot 13000 verhan-
del c°ntracten, ongeveer een-
_et a<! deel van de totale dagom-

k\Va J'°or een belangrijk deel
dat hi e omzet tot stand door-
ns dgers P°sities in april-se-
voor ,oorr°lden naar juli-series,
2etl

al Put-opties. Beleggers ko-
van ?armeevoor een verlenging
fon . nun baisseposities in dit
hetas' e koersbeweging van
c_in aandeel gaf niet direct aanlei-
aann , deze strategie want het
eerst " Pnilips kon voor het
beh; Slnds dagen weer twee dub-
ü ujes aantrekken tot f 40,60.
tenh andelenomzet op de effec-
«nagfUrs bleef met f 540 miljoen
een ?l e

u, dit ging gepaard met
Wei " akke stemming. Er waren
Jarja redenen tot optimisme.
deed Was weer lager' de dollar

met veel en gunstig be-tert euws bleef ditmaal ach-

Yens! ofdfondsengingHoogo-
-3e ia=vla.k voor de publicatie van
acht_.rc-yfers 45 Procent of f3,70
°«cW naar f 77>20- VNU bleef
aanffpK s, goede vooruitzichten
<k onïS liggen en verspeel-

ot
'40 weer ruim f3. Stork

f 1 4n\ £> ln reactie op f52 (min°PfSS ?4D^F, lietb«naflliBgen
ten f^y de lokale markt moes-
OtraTiuSen als Grasso, Verto en
Bij 3

d**oorlijk inleveren.
behalvP Pufdfondsen waren er,ven hpo _llps' weinig witte ra-
°.4owirTot beho°rde daar met frallermark?Pl l4>sobijOpdepa-
AOTf ion steeg de koers van________ *MO naar f 21,80.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. s.k.
AEGON 116,20 115,60Ahold 133,00 131,80
Akzo 130,30 129,30
A.B.N. 38,40 38,10
Alrenta 153,80 154,00
Amev 56,70 55,90
AmroA. in F. 89,10 88,60
Amro-Bank 76,90 76,40
Borsumij W. 73,70 72,20
Bührm.Tet. 65,00 64,80
C.S.M.eert. 82,40 82,00
DAF 35,90 35,00
Dordt.Petr. 130,00 130,00
DSM 120,00 119,50
Elsevier 80,40 79,00
Fokker eert. 44,70 43,80
Gist-Broc. c. 31,60 31,10
HCS Techn. 14,10 14,50
Heineken 120,40 120,00
Hoogovens 80,90 77,20
Hunter Dougl. 94,80 94,50
Int.Müller 94,50 94,20
KLM 35,20 34,90
Kon.Ned.Pap. 43,00 42,40
Kon. Olie 143,70 143,00
Nat. Nederl. . 72,70 72,20
NMB Postbank 50,80 50J0Nedlloyd 105,00 105,00
Oeé-v.d.Gr. 308,00 306,00
Pakhoed Hold. 174,00 173,10
Philips 40,40 40,60
Robeco 98,90 98,50
Rodamco 80,00 80,00Rolinco 0,95 95,10
Rorento 58,00 57,90
Stork VMF 53,40 52,20
Unilever 148,80 148,50Ver.Bezit VNU 99,80 96,40
Volmac Softw. 44,60 43 70
VOC 39,50 39,30
Wessanen 69,90 69,20
Wolters-Kluwer 52,50 51,60

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 72,80 72,80
ACF-Holding 40,70 40,00
Ahrend Gr. c 250,00 245,50
Air Holland 29,60 30,10
Alg.Bank.Ned 39,10 38,70
ABN (div'9o) 37,50 37,00
Asd Opt. Tr. 20,50 21,80
Asd Rubber 5,35 5,15
Ant. Verff. 410,10
Atag.Hold c 97,60 97,40
Aut.lnd.R'dam 93,00 93,00
BAM Groep 92,00 91,00
Batenburg 92,00 92,60
Beers 134,50 134,80
Begemann 154,00 158,00
Belindo 320,50 320,00
Berkei's P. 5,40 5,30
Blydenst-Will. 31,20 30,80
Boer De, Kon. 335,00 334,50
de Boer Winkelbedr. 69,00 68,00
Bols 169,50 169,00
Boskalis W. 16,30 15,90

Boskalis pr 20,00 19,70
Braat Beheer 44,80 44,60
Breevast 17.30 17,30
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr -870,00 870,00
Calvé-Delft c 975,00 975,00
Center Parcs 51,00 53,00
Centr.Suiker 81,30 81,00
Chamotte Unie 7,00 7,00
Cindu-Key 292,00 292,00
Claimindo 313,00 313,00
Content Beheer 23,50 23,30
Cred.LßN 48,90 48,10
Crown v.G.c 88,50 87,50
Delft Instrum. 50,00 e 49,50
Desseaux 248,50 247,00
Dorp-Groep 39,30 38,50
DSM (div'9o) 114,50
Econosto 374,70 372,00
EMBA 125,00 125,00
Eriks hold. 119,70 120,00
Flexovit Int. 94,40 94,00
Frans Maas c. 111,50 111,00
Furness 136,50 134,50
Gamma Holding 83,00 82,20
Gamma pref 6,20 6,20
Getronics 31,40 31,40
Geveke 46,90 46,50
Giessen-de N. 286,00 290,00
Goudsmit Ed. 425,00 424,00
Grasso's Kon. 148,00 137,00
Grolsch 149,00 147,50
GTI-Holding 194,00 194,00
Hagemeyer 106,50 106,00
Idem'/_div.'B9 103,00 102,00
HALTrust B 14,80 14,80
HALTrust Unit 14,70 14,80
H.B.G. 198,00 198,50
Hein Hold 105,00 104,00
Hoek's Mach. 190,00 196,00
Heineken Hld 105,00 104,00
Holl.SeaS. 1,11 1,11
Holl. Kloos 519,50 512 50Hoop Eff.bk. 10,30 10,30
Hunter D.pr. 4,60 4,60
ICA Holding 16,80 16,90
IHC Caland 46.80 46 60
Industr My 220,00 220,00
Infotheek 26,50 26,30
Ing.Bur.Kondor 573,00 580,00
Kas-Ass. 44,90 44,00
Kempen Holding 15,20 15,00
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 81.50 81,20
KBBc. 81,30 81,00
Kon.Sphinx 137,00 137,00
Koppelpoort H. 296,00 293,00
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré & Gl. 68,00 67,70
Macintosh 45,50 44,70
Maxwell Petr. 693,00 690,00
Medicopharma 68,40 68,40
Idem (div9Ó) 59,00
Melia Int. 6,40 6,40
MHVAmsterdam 18,90 22,00b
Moeara Enim 1191,00 1185,00
M.Enim 08-cert 15700,00 15700,00
Moolen en Co 27,00 27,20
Mulder Bosk. 70,00 70,00

Multihouse 8,80 8,90
Mynbouwk. W. 416,00 414,50
Naeff 300,00
NAGRON 50,50 50,50
NIB 615,00 615,00
NBM-Amstelland 18,70 18,70
NEDAP 372,50 371,00
NKFHold.cert. 339,00 a 337,00
Ned.Part.Mij 42,50 42,50
Ned.Springst. 10000,00 9550,00
Norit 1015,00 1015,00
Nutricia gb 80,50 79,50
Nutricia vb 89,00 87,50
Nijv.tCate 98,50 99,30
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13,80 13,80
Orco Bank c. 73,00 72,50
OTRA 240,00 230,00 a
Palthe 110,00 107,00
Philips div.'9o 38,80 39,10
Pirelli Tyre 34,70 34,00
Polygram ■ 34,30 34,00
Polynorm 112,50 . 111,20
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 46,60 46,60
Reesink 74,50 73,00
Riva 51,50 50,50
Riva (eert.) 49,90 49,50
Samas Groep 70,00 69,50
Sarakreek 30,70 30,80
Schuitema 1250,00 1275,00
Schuttersveld 43,80 43,80
Smit Intern. 69,00 68,50
St.Bankiersc. 25,00 24,30
Stad Rotterdam c 48,80 47,60
TelegraafDe 98,20 97,50
TextTwenthe 342,00 342,00
Tulip Comp. 40,70 43,00
Tw.Kabel Hold 162,70 160.00
Übbink 88,00 87,80
Union Fiets. 33,00 33,70
Ver.Glasfabr. 334,00 334,00
Verto 84,00 78,50
Volker Stev. 83,20 82,00
Vredestein 25,00 25,50
VRG-Groep 67,90 66,50
Wegener Tyl 185,20 185,50
West Invest 24,00 25,00
Westlnv. wb. IOO.OOf 100,00
Wolters Kluwer 207,50 204,00
Idem div.'9o 51,00 50,70
Wyers 43,50 43.50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand... 37,70 37,70 "ABN Aand.f. 72,90 , 72,80
ABN Beleg.f. 57,30 57,30
ALBEFO 51,50 51,40
AldollarßFs 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 230,00 230,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,60
AmericaFund 293,00 290,00
Amro Eur.F. 74,00 74,00
AmroFar E.F. 60,80 60,20
Amro Neth.F. 76,20 75,70
Amro N.Am.F. 60,60 60,70

AmroObl.Gr. 154,50 154,00
Amvabel 76,00 75,90
AsianTigersFd 60,90 61,20
AsianSelFund 47,30 47,30
Bemco Austr. 51,00 50,80
Bever Belegg. 6,30 6,70
BOGAMIJ 109,20 109,20
CLN OblWaardef. 101,00 100,60
Delta Lloyd 43,30 e 43,30
DP Am. Gr.F. 24,30 24,40
Dp Energy.Res. 45,00 45,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,50 59,50
Eur.Ass.Tr. 11,00 11,00
EOE DuStlnF. 297,00 294,00
EurGrFund 63,10 63,30
Euro Spain Fd 8,10 8,00
Florente Fund - 100.00
Gim Global 49,00 49,50
Hend.Eur.Gr.F. 226,00 224,00
Henderson Spirit 64,10 63,50
Holland Fund 75,40 75,00
Holl.Obl.Fonds ■ 117,00 116,50
Holl.PacF. 104,30 104,40
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 46,40 46,60
Intereff.Warr. 275,00 270,00
Jade Fonds 167,00 166,50
Japan Fund 25,90 24,50
Jap.lnd.Alpha Fd 9900,00 10400,00
JapanRot. Fund yen 8160,00 8500,00
Mal.Cap.F. $ 8,40 8,30
Mees Obl.Div.Fonds 97,50 97,00
MX Int.Vent. 50,10 50,10
Nat.Res.Fund 1425,00 1430,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 39,50 d 39,50
NMB Global F. 48,00 48,00
NMB Oblig.F. 34,70 34,70
NMBRente F. 102,50 102,50
NMB Vast Goed 38,30 38,30
Obam, Belegg. 219,80 218,00
OAMFRentef. 12,65 12,55
Orcur.Ned.p. 48,30 48,10
Pac.Dimens. 100,00 100,00
Pac.Prop.Sec.f. 44,50 44,50
Pierson Rente 100,70 100,70
Postb.Belegg.l'. 52.00 52,00
Prosp.lnt.High.lne. 7,00 b
Rabo ObLinv.f. 73,70 73,50
Rabo Obl.div.f. 48,40 48,30
Rabo Onr.g.f. 83,80 83,90
Rentalent Bel. 132,70 131,70
Rentotaal NV 30,80 30,80
RG groen 50,60 50,60
RG blauw 49,70 49,70
RG geel 48,50 48,00
Rodin Prop.s 107,00 106.00
Rolinco cum.p 89,90 89,90
Sci/Tech 17,10 17,10
Technology F. 17,80 17,50d
Tokyo Pac. H. 229,50 229,50
Trans Eur.F. 85.50 84,50
TranspacF. 394,00 399,00
Uni-lnvest 120,00 119,00
Unicolnv.F. 79,00 78,00
Unifonds 39.90 38,50
VWN ■ 60,50 60,50

Vast Ned 130,70 130,80
Venture F.N. 40,70 40,70
VIB NV 87,80 87,40
VSB Mix Fund 51,30 51,00
WBO Int. 71,50 71,50
Wereldhave NV 200,30 200,30
Yen Value Fund 83,90 83,10

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 98,70 b 98,70
3'/_ EngWarL 33,00 33,00
5% EIB 65 99,60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,23 1,23
Allied Signal lnd 35.50 36,00
Amer. Brands 65,00 65,60
Amer. Expres 26,30 26,75
Am.Tel.& Tel. 41,80 42,20
Ameritech 60,20 60,50
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 29,30 28.70
Atl.Richf. 116,60 116.00
BAT Industr. 7,50 7,40
Bell Atlantic 94,40 94,10
BellCanEnterpr 41,25 41,40
Bellßes.Adlr 0,20 .
Bell South 54,80 54,60
BET Public 2,60
Bethl. Steel 19,30 18,80■ Boeing Comp. 72,70 72,30
CDL Hotels Int. 0.88
Chevron Curp. 70,25
Chrysler 16,30 16,50
Citicorp. 22,80 23,60
Colgate-Palm. 57.00 57,50
Comm. Edison 34,30 34,30
Comp.Gen.El. 560,00 560,00
Control Data 19,80 19,80
Dai-Ichi Yen 2400,00b2300,00
DaiwaSec. yen 1620,00 1550,00
Dow Chemical 65,70 65,00
Du Pont 37,90
Eastman Kodak 39,80 39,70
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 154,00
Exxon Corp. 46,25 45,80
First Pac.HKs 1,45
FluorCorp. 43,50
Ford Motor 46,80 46,80
Gen. Electric 64,10 64,50
Gen. Motors 46,20 45,80
Gillette 52,00 52,50
Goodyear 36,00 35,60
Grace & Co. 29,40
Honeywell 89,50
Int.Bus.Mach. 105,30 106,00
Intem.Flavor 61,00
Intern. Paper 51,40
ITT Corp. 53,80 54,20
K.Benson ® 5017,30
Litton Ind. 73,50 73,20
Lockheed 36,90 37,00
Minnesota Mihing 82,00 82,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61.00 61,00

Morgan $ 34.60 35,70
News CorpAuss 10,40 10,50
Nynex 82.50 82,80
Occ.Petr.Corp 27.20 27,00
Pac. Telesis 45,30 45,30
P.& O. ® 5,50' 5,80
Pepsico 65,50 67,00
Philip Morris C. 41,70 41,70
Phill. Petr. 25,70 25,80
Polaroid 45,50 45,50
Privatb Dkr 272,00 274,00
Quaker Oats 47.00
St.Gobin Ffr 600,00 610,00
Saralee 30,50
Schlumberger 51,80 51,70
Sears Roebuck 37,80 37.50
Sony (ven) 46,80 46,60
Southw. Bell 57,00 57,50
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 32,70 32.80
Texaco 59,20 59,00
Texas Instr: 35,60 35,60
TheCoastalC. 31,50 31,60
T.I.P Eur. 1,85 1,85
Toshiba Corp. 1140,00 1110,00
Union Carbide 21,50
Union Pacific 69,00 69,50
Unisys 14,50 15,00
USX Corp 35,80 35,20
US West 75,60 75,00
Warner Lamb. 106,75
Westinghouse 75,20 74,80
Woolworth 61,00 61,10
Xerox Corp. 54,60 54,80

Certificaten Amerika
AMAX Inc. 52,00 50,00 d
Am. Home Prod. 192.00
ATT Nedam 77,00 78,00
ASARCO Inc. 44,50
AU. Richf. . 221,00 219,00
Boeing Corp. 136,00 133.50
Can. Pacific 38,50 38,00
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 29,50 29,10
Citicorp. 41.50 43.00
Colgate-Palm. 108.00 109,00d
Control Data 33,50 33,50
Dow Chemical 122,50 122,50
Eastman Kodak 73,00 73,50
Exxon Corp. 86,50 87,50
Fluor Corp. 79,00
Gen. Electric 121,50 122,00
Gen. Motors 85,00 85,50
Gillette 99,00 98,00
Goodyear 68,00 68,00
Inco 48,00 47,10
1.8.M. 192,00 195,00
Int. Flavors 118,00
ITT Corp. 119,00
Kroger 23,00 24,00
Lockheed 69,00 69,00
Merck & Co. 136,00 137,50
Minn. Min. 156,00 155,00
Pepsi Co. 121,50 124,00
Philip Morris C. 76,50 78,00
PhiU. Petr. 48,00 48.00
Polaroid 79,00 79,00

Procter &G. 127,00 130,00
Quaker Oats 92,00
Schlumberger 98,00 97,50
Sears Roebuck 71,00 70,00
Shell Canada 61,00 62,00
Tandy Corp. 60,50 60,50
Texas Instr. 66,00 65,50
Union Pacific 132,00 132,00
Unisys Corp 30,50 30,00 e
USX Corp 67,00 65,50
Varity Corp 3,90
Westinghouse 143,50 141,00 d. Woolworth 114,50 115,00
Xerox Corp. 94,00

Certificaten overig
Deutsche B. 805,00
Dresdner B. 431,00 428,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 301,00 300.00
Nestlé 8600,00 8600,00
Siemens 790,00 a 774,09

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,10
Bredero aand. 22,50 22,50
Bredero eert. 22,00 22,00
11 Bredero 20,50 20,50 ,

LTV Corp. 1,50 1,50
5 Nederh. 68-78 23,50 23,50
RSV. eert 0,81 0,81
7'/bRSV69 86,50 86,50 b

Parallelmarkt
Alanheri 26,00 25,50
Berghuizer 37,50 37,00
Besouw Van c. 53,20 53,00
CBI Barin Oce. yen 2000,00 2000.00
Comm.Obl.F.l 94,70 94,20
Comm.Obl.F.2 94,20 93,80
Comm.Obl.F.3 94,80 94,30
De Drie Electr. 31,00 d 31,00
Dico Intern. 106,90 106.30
DOCdata 31,00 29,60
Ehco-KLM Kl. 38,60 38,50.
E&LBelegg.l . 73,70 73,30
E&L Belegg.2 74,00 73,60
E&L Belegg.3 76,00 75,80
Freeßec.Sh. 32,30 32,10
Geld.Pap.c. 68,00 68,00
Gouda Vuurv c 100,00 101,00
Groenendijk 35,00 35.90
Grontmij c. 194,00 191,00
HCA Holding 56,30 55,90
HesBeheer 261,50 262,50
HighlDevel. 14,70
Homburg eert 3,90 4,00
Interview Eur. 8,50 8,60
Inv. Mij Ned. 44,50 44,50
Kuehne+Heitz 49.50 49,80
LCI Comp.Gr. 16,70 16,50
Idem 8 st. 0,68 0,65
Melle 303,00 303,50
Nedschroef 126,00 125,00

Nevas st.(cert) 0.66 0,74
Nevas st.(cpref) 0,64 0,63
Neways Elec. 10,00 9,90
NOG Belfonds 31,90 31,90
pan pacific 10,70 10,70
Pie Med. 12,50 12,60
Poolgarant 9,20 9.20
Simac Tech. 17,90 17,70
Sligro Beh. 54,00 53,80
Verkade Kon. 400.20 400,20
VHS Onr. Goed 14,40 14,40
Weweler 83,80 82,70

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c j92 40,00 272 3,50 3,40
abn p jul 37,50 299 1,30 1,30
akzo c apr 130,00 350 2,00 1,40
amev c jul 60,00 357 1,90 a 1,40
dsm c apr 115,00 209 5,50 4,70
coc c apr 280,00 277 9,00 7,30
coc c apr 285,00 435 5,70 3,70
coc c apr 290,00 233 3,00 1,60
coc c apr 295,00 211 1,50 0,90
coc p apr 275.00 377 1,00 1,20
coc p apr 280,00 279 1,50 2,10
coc p apr 285,00 539 3,20 4,00
coc p apr 290,00 406 5,30 a 7,00
hoog c apr 75,00 236 6,50 3,80
hoog c apr 80,00 190 2,50 0,80
hoog c jul 80,00 269 4,20 3,20
hoog p apr 75,00 629 0,50 1,70
hoog p apr 80,00 536 1,50 3,70
hoog p apr 85,00 328 5,00 a 7,30
hoog p jul 75,00 201 4,50 7,00
kim c apr 35,00 379 1,10 0,50b
kim p apr 35,00 318 0,50 0,80
kim p jul 40,00 305 5,20 5,50
nlb p nov 95,00 250 3,20 3,50
nip p mei 90,00 250 2,30 a 2,00
natn c apr 70,00 330 2,70 2,30
natn c jul 80,00 389 0,90 a 0,60
natn p jul 70,00 228 2,00 1,90
phil c apr 40,00 1145 0,70 0,60
phü c jul 40,00 451 2,40 2,60
phil c okt 45,00 280 1,90 1,90
phil c 093 30,00 618 15,30 15,30
phil p apr 42,50 666 3,80 3,60
phil p apr 45,00 1192 6,30 6,20
phil p apr 50,00 831 11,00 11,00
phil p apr 55,00 208 16,00b 16,00
phil p jul 40,00 1354 2,60 2,40
phil p jul 42,50 1811 4,00 3,80
phil p jul 50,00 279 11,40a 11,00
phil p 092 55,00 288 16,00 16,00
oüe c apr 135.00 216 9,50 a 8,50
olie c apr 140,00 351 5,00 4,00
oüe c apr 150,00 196 0,40 0,20
oüe c okt 150,00 217 4,50 4,00
oüe p apr 140,00 914 0,50 0,80
olie p apr 145,00 271 2,50 2,80
umi c 094 150,00 208 33,10 33.00
unil p jul 140,00 305 2,30 2,60
voc c jul 45,00 295 1,50 1,60

economie

Page Gennep kan
vraag niet aan

Van onze redactie economie

GENNEP - De sinds jarenvolle-re benutte produktiecapaciteit
Dij Papierfabriek Gennep (Page)neeft een verdere uitbreidingvan de buitenlandse afzet vorigJaar niet toegelaten. Daarom isoesloten de afzet in het buiten-land te beperken, zo heeft het be-°«Jf gisteren bekendgemaakt,

boekte in 1989 een netto-
uitnSlVan f7'7 milJoen. Door een"gebreid investeringprogram-
ril /anruim f66 milJoen noteer-"defebnek voor hygiënisch pa-«l i-

et Jaar daarvoor nog een
w_ ifS Van f4OO-o°o- Page ver-
-1080 al ln het jaarverslagoverv!i' na de afsluiting van de in-

met als doel verho-og van prestaties en kwaliteit

en kostenverlaging, een positief
resultaat voor 1989. Die verwach-
ting is zelfs overtroffen.

Behalve de operationele investe-
ringen hebben aan het herstel
ook de gewijzigde exportstrate-
gie en prijsverhogingen bijge-
dragen. De omzet van zakdoek-
jes, toiletpapier en keukenrollen
bedroeg vorig jaarf 235 miljoen, f
13 miljoen minder danin 1988.Er

werden aanzienlijke hoeveelhe-
den halffabrikaten en gereed
produkt ingekocht om aan de be-
hoefte te kunnen voldoen. Ten
opzichte van 1988 liep de om-
vang hiervan echter met 40 pro-
cent terug.

Het investeringsprogramma
leidde ertoe dat Page minder ge-
bruik hoefde te maken van tijde-
lijke arbeidskrachten, waardoor

de loonkosten daalden. Er waren
gemiddeld onveranderd 611
mensen in dienst. In het buiten-
land daalde het aantal werkne-
mers van 101 naar 78.

Het nieuwe distributiecentrum
in Gennep is na een proef- en
aanloopfase sinds december vol-
ledig in bedrijf. Binnenkort
breidt de papierfabriek de capa-
citeit uit met een extra verwer-
kingsstraat voor papieren zak-
doekjes.
De directie verwacht voor 1990
een voortzetting van de positieve
ontwikkeling. Dat is volgens
Page een voorwaarde om na de
nu voltooide consolidatieperiode
te gaan uitbreiden. Ook hiervoor
zijn aanzienlijke investeringen
nodig.

FNV wijst
bod Akzo af

ARNHEM- De Industriebond FNV
wijst het eindbod van de directie
van Akzo Nederland (23.000 werk-
nemers) voor een nieuwe CAO af.
De bond vindt datAkzo een te lange
CAO wil en te weinig loonsverho-
ging biedt.

De bond wil in een CAO van 21
maanden een loonsverhoging van 7
procent, terwijl Akzo 5 procent
heeft geboden. Zonodig roept de
bond zijn leden bij Akzo (ongeveer
een kwart van alle werknemers) op
tot stakingen, aldus bestuurder A.
Voerman gisteren op een persconfe-
rentie in Arnhem.

De overige bonden (Industrie- en
voedingsbond CNV, VHP-Akzo en
Unie BLHP) hebben het eindbod
van Akzo wel aanvaard en leggen
het met een positief advies aan hun
leden voor. De drie bonden organi-
seren een kleine vierduizend Akzo-
werknemers.

De Industriebond FNV verwacht
dat de leden het bod ook zullen af-
wijzen. Als dat over drie tot vier we-
ken duidelijk is, zal de industrie-
bond Akzo vragen alsnog in te gaan
op de looneis. Weigert het concern
deze concessie, danzal de bond van-
af eind mei stakingen organiseren.
Die zullen volgens Voerman „op
veel grotere schaal" plaats vinden
dan in 1986. Toen gingen werkne-
mers van de Akzo-vestigingen in
Delfzijl, Emmen en Hengelo in sta-
king.

Balling op aandeelhoudersvergadering:

'Philips moet weg
uit Zuid-Afrika'

EINDHOVEN - „Hoewel er voor de
eerste keer zicht is op echte veran-
deringen in Zuid-Afrika, is er nog
steeds sprakevan apartheid en blijft
de politie grof optreden. Daarom
kan het proces van vreedzame ver-
anderingen naar een democratisch
en niet-raciaal Zuid-Afrik^ alleen
maar worden gesteund met toene-
mende sancties, inclusiefhet terug-
trekken van buitenlandse onderne-
mingen. Ook Philips zou zich daar-
om uit Zuid-Afrika moeten terug-
trekken."

Dat betoogde Abdul Minty gister-
middag in Eindhoven op de aan-
deelhoudersvergadering van Phi-
lips. Minty is een balling uit Zuid-

Afrika. Hij is directeur van het in
Oslo gevestigde bureau van de
World Campaign Against Military
and Nuclear Collaboration with
Sout Africa.
Wanneer Philips besluit zich uit
Zuid-Afrika terug te trekken, komt
er een eind aan de betrokkenheid
van het concern bij de apartheid.
„Als Philips in Zuid-Afrika blijft
moet het bedrijf op zijn minst de
verzekering geven dat het op geen
enkele manier steun geeft aan de
Zuidafrikaanse overheid, het mili-
taire apparaat, de geheime diensten
de politie", zei Minty. Philips moet
wat dat betreft volgens hem een
duidelijkepolitieke uitspraak doen.
„Het is enorm belangrijk voor alle

aandeelhouders en voor de hele in-
ternationale gemeenschap om te
weten aan wiens kant Philips op dit
cruciale moment staat".

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 10-4-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.760-/23.260-,
vorige ’ 22.830-/ 23.330 ; bewerkt ver-
koop ’ 24.860, vorige ’ 24.930 laten.

Zilver: onbewerkt ’ 275-/ 345 vorige

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

Advieskoersen
amerik.doUar 1,84 1,96
austr.dollar 1,40 1,52
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,58 1,69
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 110,00 113,90
engelse pond 2,98 3,23
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 32,00 34,75
griekse dr. (100) 1,07 1,27
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 116,00 122,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,00 18,75
noorse kroon C100) 27,60 30,10
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,69 1,85
zweedse kr. (100) 29,70 32,20
zwits.fr. (100) 124.50 129.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.doUar 1,90375-1,90625
antill.gulden 1,0500-1,0800
austr.dollar 1,4500-1,4600
belg.frank (100) 5,4445-5,4495
canad.dollar 1,63775-1,64025
deense kroon (100) 29,440-29,490
duitse mark (100) 112,555-112,605
engelse pond 3,1110-3,1160
franse frank (100) 33,505-33,555
griekse dr. (100) 1,1130-1,2130
hongk.dollar (100) 24,3250-24,5750
ierse pond 3,0160-3,0260
ital.lire (10.000) 15,320-15,370
jap.yen (10.000) 120.43-120,53
nwzeel.dollar 1,0975-1,1075
noorse kroon (100) 29,025-29,075
oostenr.sch. (100) 16,0030-16,0130
saudi ar.ryal (100) 50,6750-50,9250
spaanse pes. (100) 1,7710-1,7810
surin.gulden 1,0475-1,0875
zweedse kr. (100) 31,095-31,145
zwits.frank (100) 127,215-127,265
e.e.u. 2,3005-2,3055

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 196.90 195,70
ld excl.kon.olie 190,20 188,90
internationals 197,20 196,40
lokale ondernem. 198,30 196,60
id financieel 147,40 146,10
id niet-financ. 248,70 246,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 256,70 255,10
id excl.kon.olie 236,50 234,90
internationals 266,30 265,20
lokale ondernem. 245,40 243,30
id financieel 192,00 190,30
id niet-financ. 297,50 295,00
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 117,50 116,30
internation 113,90 112,40
lokaal 118,10 117,00
fin.instell 107,90 107,00
alg. banken 105,00 104,00
verzekering 111,60 110,70
niet-financ 121,20 120,00
industrie 122,60 120,90
transp/opsl 134,50 133.90

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

Akzo 129,30 (129,30)
Kon.Olie 141,70-143,00(143,00)
Philips 40,50-40,80 (40,60)
Unilever 148,20-149,00(148,50)
KLM 34,70-34,90 (34.90)

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 2716.89 1169.63 213.59 1009.81
Hoogst 2741.67 1181.72 214.54 1018.65
Laagst 2707.88 1164.12 212.15 1005.50
Slot 2731.08 1176.39 213.03 1014.02
Winst/
verlies + 9.01 + 5.34 - 1.07 + 2.43

" Bij een buttonfabrikant in Enschede is men al bijna klaar met de voorbereidingen voor het
wereldkampioenschap voetbal deze zomer in Italië. Buttons, kussentjes, sjaals en petjes worden
bij duizenden aangemaakt. En nu maar hopen dat het Nederlands elftal door de eerste ronde
komt.

Klaar voor WK voetbal

(ADVERTENTIE)

Woensdag 11 april 1990 "7Limburgs dagblad J
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Auto's

Samba cabrio
bwj. '83, parelmoerwit, uitgeb., enige in Nederland, km.st.

48.000, pr.n.o.t.k. Kwikstaartstr. 9, Eygelshoven, Kerkrade.

Loven - Occasions
Opel Corsa 12STR 1986 ’ 13.950,-
Opel Corsa 12 STR 1983 ’ 7.350,-
Opel Corsa 12STR 1984 ’ 9.950,-
Opel Corsa 12 STR 1986 ’ 12.950,-
Opel Corsa 1 ltr 1986 ’ 12.500,-
Opel Corsa 13 N 1988 ’ 15.750,-
Opel Kadett 12S 1986 ’ 15.950,-
Opel Kadett 13N 1987 ’ 18.500,-
Opel Kadett Caravan Diesel 1988 ’ 24.750,-
Opel Kadett 1.3 LS 1985 ’ 13.950,-
Opel Kadett 1.6S 1984 ’ 9.950,-
Opel Kadett 13 S 1985 ’ 13.950,-
Opel Kadett 13 N 1984 ’ 8.900,-
Opel Kadett 12S 1983 ’ 6.950,-
Opel Kadett Stationcar 1985 ’ 15.500,-
Opel Kadett 1.3S aut 1985 ’ 14.950,-
Opel Kadett aut 1986 ’ 16.950,-
Opel Kadett 1.6 IClub 1988 ’ 20.500,-
Opel Kadett 1.6SLS 4-drs 1986 ’ 17.250,-
Opel kadett 1.6S 1986 ’ 16.500,-
Opel Ascona 1.6 SLS 1985 ’ 12.950,-
Opel Rekord 2300Turbo Diesel 1986 ’ 19.500,-
Opel Omega 2.0 I 1987 ’ 22.500,-
8MW316 1986 ’ 15.950,-
Daihatsu Charade 1982 ’ 3.500,-
CitroënßXßE 1987 ’ 15.950,-
Fiat Panda 1000 S 1988 ’ 11.750,-
Ford Escort Laser 1984 ’ 9.950,-
Ford Escort 1.6L 1986 ’ 14.950,-
Ford Fiesta 1.6 Diesel 1986 ’ 13.950,-
Lada2lo7 1986 ’ 7.250,-
Mazda323 I.3GLX 1986 ’ 13.950,-
Mazda626 1981 ’ 3.950,-
Peugeot3o9XE 1988 ’ 17.500,-
Renaultß 18 aut 1984 ’ 7.200,-
RenautlßsGTL 1982 ’ 3.000,-
RenaultßllTL 1985 ’ 7.950,-
RenaultßsSL 1988 ’ 14.250,-
Subaru Stationcar 1.6DL 1988 ’ 18.500,-
VWGolf 1988 ’ 16.500,-
Vw Passat 1985 ’ 13.500,-
Volvo24oGL 1982 ’ 9.750,-

-rjtt! O.L. Vrouwestraat 89
__

K Tel. 045-453030 S

C@a |fl j fcj_rf^ fl |
NissanBluebird 2.0LX 4-drs. petrol 1986
Nissan Micra 1.0 DX rood 1987
Nissan Micra 1.0 Trendrood/grijs 1987
Nissan Micra 1.0GL 5-drs. zilver 1987
Nissan Micra 1.0 DX blauwmet 1988
Nissan Micra 1.0DX blauwmet 1986
Nissan Stanza 1.6 SGL groen 1985
Nissan Sunny 1.7 dieselblauwmet 1983
Nissan Sunny 1605 SLX wit 1987
Austin Metro 1.0 L beigemet 1982
Lada 2105 wit 1984
Mazda 626 2.0 Sedan groenmet 1987
Opel Kadett 1.2N, 5-drs. 5-bak donkerblauw 1987
Renault 21 GTS sport blauwmet 1989Seat Ibiza GL 1.2wit 1987Subaru Mini Jumbo SDX 5-drs. rood 1987
Suzuki Alto GA wit 1989
Toyota Starlet 1.3 DX automatic zilver 1985VW Golf GTi rookzilver 1986

Jurgen Autocentrum
Heerlen

Hoek Schelsberg/Huisbergerstr. Tel. 045-723500.

Auto Landgraaf
biedt aan mooie inruilers

tegen spotprijzen:
Opel Kadett 1.2 SR '82

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

’ 3.500,-; Daih. Charmant
1.6 '83 ’7.950,-; Lancia
Delta 1.582’ 5.750,-; Lada
2105 '82 ’2.950,-; Lada 1.5
Station '82 ’2.250,-; Mits.
Saporro 2.0 '83 ’7.950,-;
Fiat Uno Winner '83

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

’ 3.950,-; Opel Rekord Sta-
tion Diesel '81 ’3.750,-;
Opel Rekord 2.0 S aut. '80
’2.950,-; Ford Fiesta L '80
’3.750,-; Mazda 626 Cou-
pé '81 ’3.950,-; Ford Tau-
nus 2.0 LPG '80 ’ 2.750,-;
Ford Taunus Station 2.0

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

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 1100Laser '85
Renault 11 TL '84.

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

Tel. 045-242412

RENAULT
Top-occasion

Diverse merken
met 1 jaar garantie.

Kerres b.v.
Dom. Mijnstr. 25, Kerkrade.

Tel. 045-452424.
Seat IBIZA 1200 XL bwj. 3--6-'B9, km. 6.000, blauwmet
div. extra's, nieuwpr.
’22.000,-, vr.pr. ’lB.OOO--045-712922 b.g.g. 319250.
Te k. PEUGEOT 205 KR,
bwj. 9-'B7, met veel acces.,
vr.pr.’ 15.000,-. Tel. 04499-
-4464

Auto Landgraaf
biedt aan:

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

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

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

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

Goedkope
inruilauto's

Audi *l 00 GLS 4-d.’ 1.000,-
Fiat 131 2 ltr ’ 2.900

Ford Combi LPG ’ 2.000
Taunus 1600 GL 4-d.

’1250,-
Taunus 1600 L 4-d.

’1.900,-
Taunus 160 DL 2-d.

’1.400,-
Escort 1600 sport ’ 2.500,-
Lada 1200 S 4-d. ’6.900,-
Mazda 626 4-d. ’ 3.900,-
Mazda 323 3-d. ’ 5.900,-
Renault 9 GTL ’ 6.950,-

Renault 18 autom. ’ 2.000,-
Renault 18 combi ’ 5.500,-
Renault 4 bestel ’ 2.950,-

Renault 14 TL 5-d. ’ 2.500,-
Talbot Chrysler 1308

’1.900,-
Skoda 105 L 4-d. ’4.950,-

Vauxhall Viva ’ 1.200,-
VW Transporter Camper

’ 4.000,-
Kadett 13 S autom. 3-d.

’ 5.900,-
Kadett 12 3-d. ’3.950,-

Kadett 13 N 3-d. ’4.950,-
Kadett 12 4-d. ’4.950,-

Smeets opel
De Griend 2, Maastricht.

Te koop gevraagt alle mer-
ken AUTO'S. Tel. 053-
-326242, ook 's avonds.
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. 045-427671.
Van dame Mazda 323 ES
AUTOMAAT HB, mod. '83,
63.000 km, goudbruinmet.
Auto is als nieuw, ’ 5.950,-.
04490-39127.
Grandioos LENTESPEKTA-
KEL: de nieuwe Favorit, nu
diverse aktie-modellen.
Grijp deze kans! Nooit zo
voordelig bij uw Skoda-cen-
trum voor Limburg. Garage
Central Geleen, Rijksweg
Centrum 97.
Witte JETTA diesel, '86, s-
bak, 54 PS, sportmodel.
Prijs n.0.t.k., 84.000 km.
Telef. 04454-5511 Vaals.
Audi: 100 2.3 E aut. 9-'BB
nieuwste model briljant-
zwartmet., antraciet Serret
bekl. Im-velgen; 100 2.0 E
5-'BB nieuwste model lago-
met. Necam LPG Im-velgen;
100 CC 2.0 E 2-'BB lagomet.
Im-velgen; 100 CC 2.3 E 2-
87 kalaharibeigemet. airco;
100 2.0 E 2-'B7 d.blauwmet.
schuifdak; 100 Turbo Diesel
8-'B7 lagomet. schuifdak;
100 CC 2.3 E 2-'B6wit ABS,
schuifdak enz.; 100 2.3 E 5-
86 d.blauw; 100 CC Diesel
3-'B6 steengrijsmet.; 100
CD 2.3 E aut. 1086 steen-
grijsmet. electr. ramen,
schuifdak enz.; 100 CC Die-
sel 3-'B5 d.blauwmet.; 100
Diesel 6-'B5 wit; 100 Avant
Diesel 5-'B5 saffierblauw-
met.; 100 CC 2.0 E 4-'B5
LPG saffierblauwmet.; 100
1.8 3-'B4 wit LPG; 100 CD
5E 5-'B2 lagomet. in perf.st.;
80 C Diesel 2-'B4 kalahari-
beigemet.; 80 SC Diesel 5-
84 zermattgrijsmet; 80 1.8
9-'B7 wit LPG-onderb.; 80
1.8 S 3-'B7 kalaharibeige-
met.; 80 1.9 E 5-'B7 d.
blauwmet. Serret sportpak-
ket Necam-LPG onderb.; 80
1.9 E 8-'B7 steengrijsmet.
sportstoelen schuifdak; 80
1.9 E 8-'B7 tornadorood
sportpakket schuifdak c.v.;
90 2.3 E 7-'B7 nijlgroenmet.
Serret-sportpakket; 200
Turbo 1-'B4 wit airco ABS
enz.; Quattro 200 pk (de dik-
ke) 6-'B6 briljantzwartmet.
airco enz.; Coupé 2.3 E 5-
89 (nieuwste model) torna-
dorood div! opties. Autobe-
drijf v.d. AKKER, spec. in
Audi en VW, Broekweg 213,
Veldhoven (bij Eindhoven).
040-541488 (ook zondag
geopend van 13.00-17.00
■uur).
Te k. BMW 718 i bwj.'Bl,
’4.500,-. Tel. na 15 uur,
045-714273.
BMW 316 LPG, 1983,

’ 5.750,-, Kissel 46a,
Heerlen, tel. 723142.
BMW 730, aut., APK 2-'9l,
weinig km, geen roest,
100% in orde, BBS-velgen,
vele extra's, vr.pr. ’ 4.250,-.
043-436983.
BMW 735 I, 5-versn. (hand-
geschakeld) 15-5-'B7, dia-
mantzwartmet., in nieuw-
staat, ’54.950,- mcl. BTW.
v.d. Akker BV, 040-541488.
BMW 530 I aut., 7-'BB, div.
opties, ’ 59.500,-, 113.000
km. v.d. Akker BV, 040-
-541488.
BMW 1602 bwj. 1973, i.z.g.
st., wit, ’4.500,-. Tel.
04120-47221.
Te koop BMW 323 I, 6-'B4,
veel extra's. Geen tel. ml.
Meezenbroekerweg 124,
Heerlen.
BMW 320 6, 1982, LPG, vr.
pr. ’7.500,-. Tel. 045-
-351656
Tek. BMW 320-i, bwj.'B4, kl.
antr. metal., als nieuw, met
keuringsrapport. Witte bekl.,
veel extra's. Pr. ’ 14.500,-.
Elke keur. toegest. Tel.
04490-51467.
BMW 732i, aut., m.'Bl,
’5.750,-. 045-211071
BMW 730 automaat, 1978,
’2.900,-. 045-211071
Chevrolet BLAZER, '78, 8
cyl., airco, ’6.750,-. Inr.
mog. 045-211071.
Te koop CITROËN LNA,
bwj. '80, APK, klein en zui-
nig, ’ 1.700,-. 045-214169.
CITROËN LNA type '82, kl.
blauw, benz. verbr. 1 op 18,
APK 4-'9l, i.st.v.nw.,
’3.150,-. Tel. 04490-29612
Citroën VISA Super E '83, 4
cyl., APK 4-'9l, met steek-
proef, ’ 2.950,-. 045-
-225913.
Te k. Citroën BK TAD DIE-
SEL, grijs kent., bwj. '84.
Tel, ml. 04754-86745.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
Sloop. Tel. 045-720200

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;
Citroën Axel 1100 rood
20.000 km nw.st. '87; Honda
Prelude EX AT4 autom. nw.
model 1984; Ford Escort
1600 GL autom. 65.000 km
goudmet. '84; Ford Escort
sport vuurrood div. ass. nw.
model 1986; Ford Escort la-
ser 5-drs grijsmetal. schuifd.
enz. '85; Ford Siërra, 1600L
LPG nieuwste model '88;
Ford Siërra 2.0 L spec.sport
uitv. wit '85; Ford Siërra
1600 Laser LPG zilvermetal.
'86; Ford Fiesta 1000 groen
perf. st. 1985; Fiat Ritmo 60
blauwmetal. veel ass. zeer
mooi '85; Mercedes 190 E
grijsmetal. perf. cond. 1984;
Mercedes 200 D rookzilver
super mooie auto '86; Mer-
cedes 200 D stationwagen
lichtblauw metal. '86; Mer-
cedes 190 D donkerblauw
sportv. enz. zeer ap. '87;
Mercedes 280 stationwagen
blauwmetal. autom. '79;
Mazda RX 7 sportwagen zil-
ver in unieke conditie '79;
Nissan Bleubird D 2.0 GL
station Van uitv. 1987; Nis-
san Bleubird 1600 Sedan wit
div. extra's 1983; Opel Cor-
sa TR wit zeer mooi '83; Ka-
dett 13 S GT sport spec.uitv.
wit, '87; Kadett 1600 D sta-
tionw luxe '83; Kadett 1600
D 3-drs wit '85; Kadett SC
3-drs veel sport, extra's
rood '85; Kadett 1300N'82;
Manta 1800 GTE goudmetal
'84; Manta autom. HB 1e eig
pr.st. '79; Ascona LS 4-drs
1600 antr.'B4 Ascona 1600S
2-drs zilvermet.'B4 Porsche
911 SC coupé geh. gerest.
perf.st.'7l;Porsche924 grijs-
metal. '77; Peugeot 305 D
Van uitv. stationw. '83; Peu-
geot 309XE d.blauw nw.
20.000 km '88; Renault 11
1400 cc goudmetal. super
mooi'B6; Skodalos Luxe wit
'87; Skoda 120Luxe wit '85;
Seat GL Malega 4-drs wit
'87; Suzuki Jeep softtop
1300 cc wit '87; Suzuki Alto
GL zilver 3-drs '86; Toyota
Camry 1.8 DX turbo D 4-drs
perf.st.'B4; Celica ST wit nw.
m.'B7 Corolla 1300DX 5-drs
12 Viale '85; Landcruiser HJ
45 h.t. D '80; Volvo 244 GL
supermooie auto perf.cond.
'82 Volvo74oGL LPG bl.me-
tal. '86;Volvo 340GL wit
spec. uitv. div.ass. '87; Vol-
vo 340GL Sedan d.grijs me-
tal. '86; Volvo 340GL D veel
extra's '86;VW Scirocco au-
tom. nw.m. '81; VW Golf C
blauw '83; Passat CL 1800
5-drs, blauw '83; Jetta 1600
GL Sedan goudmetal.'B4;
Kever Cabrio speedstar
rood '83; Golf CL D 4-drs '83
"gar. tot Ijr mog. *onderh.
en alle keur. "mr. ook bestel-
auto's Jeeps en motoren
*fin. tot 100% mog. 'tax. en
export *div. mr.auto's tot
’3.000,-. Autoparck Kerk-
rade Locht 44-44a. 045-
-426424. Kerkrade.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
HONDA Civic, aut., '80,

’ 1.750,-; Ford Taunus
combi, '81, ’2.500,-; Opel
Ascona '81, ’1.250,-; Ford
Taunus aut., '79, ’750,-;
Alfa Giullietta 1.8, '80,
’1.250,-; Peugeot 305 SR,
combi, '81, ’ 1.750,-; Lada
2105, '83, ’2.250,-; VW
Golf GLS, '77, ’1.000,-.
Trichtêrweg 109, Brunssum,
045-229080
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 1987; Operl Ka-
dett GSi, div. extra's, 1986;
Opel Corsa, 1984; Opel As-
cona 16 S, 1984; Opel Man-
ta 2.0 GTE, 1982; Opel
Manta 2.0 GSi, div. extra's,
1984; BMW 320 6 cyl.,
1981; BMW 318 4 cyl, 1800
cc, 1980; Ford Siërra 1.8,
1985; Ford Fiesta 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
Fiat MIRAFIORIE 131, 1979
APK, ’950,-. Kissel 46 A,
Heerlen.
Fiat MIRIFIORI 1979, zeer
goede staat ’ 950,-. Kissel
46a, Heerlen, tel. 723142.
Te k. zuinige Fiat PANDA,
bwj. '84, i.z.g.st., ’3.950,-.
Tel. 045-316940.

RENAULT Fuego TL, '81,

’ 3.250,-; Toyota Corolla
station '80, ’2.500,-; Re-
nault 18 diesel, '83,
’4.250,-; Mazda 323 GT,
'82, ’ 3.750,-; Mitsubishi
Colt '79, ’ 1.750,-; Opel
manta '79, ’1.750,-; Ford
Fiesta '78, ’ 750,-; Civic,
'81, ’2.500,-. Inr.mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Te k. Opel Kadett diesel,
1986; Opel Kadett 1200
benz., 1986; Opel Corsa
SR, 1984; Ford Capri uitge-
bouwd, 1979. Tankstation
DEMAROL, Voskuilenweg
125, Heerlen.
Te k. leuke Fiat PANDA 45,
type Prima, mcl. radio,
sportvlgn., spoiler enz., kl.
zwart, bwj. '83, vr.pr.

’ 3.250,-. Smaragdstr. 30,
Muchemig-Heerlen na
12.00 uur.
Te k. Ford TAUNUS bwj. '80
APK 1-2.1, ’1.500,-; Co-
ni schokbrekers voor Ford
Siërra bestel. 045-215433.
Te k. Ford SIËRRA Ghia 2.0
LPG, m. '85, met trekh., pr.
’9.750,-. 04490-81097.
Te koop Ford SIËRRA 1.8
Laser, bwj. '86, 5-drs.,
blauw, APK, i.z.g.st., moet
weg! Pr. ’12.000,-. Inl.
04754-81724.
Te koop Ford ESCORT nov.
'85 ca. 50.000 km

’ 10.750,-; Opel Kadett Sta-
tioncar 1.3 '80 vr.pr.

’ 2.950,-; Mazda 929 Lega-
to aparte auto 70.000 km
automatiek iets zeldzaam
moois, moet gezien worden
’4.950,-; Audi 80 nw. mo-
del t.'Bo zeer zuinig

’ 2.450,-. Inr., financ. mog.
Te bevr. Pietersstr. 6,
Schaesberg. 045-324763.
Wegens omst.heden leuke
Ford FIESTA 1100 De Luxe,
mcl. trekhaak, met of zonder
LPG, APK, bwj. '80, vr.pr.
’2.750,-. Willem De Rijke-
str. 11,Kakert-Landgraaf.
Te k. Ford FIESTA, bwj.'77,
i.z.g.st., APK 12-'9O, vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-224760
Te k. Honda CIVIC aut. bwj.
'78, APK 10-'9O, pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-227589.
Te k. zeer mooie en zuinige
5-drs. Honda CIVIC, met
trekhaak, bwj. '79, APK 3-
91, vr.pr. ’1.550,-. Zand-
kuilenstr. 11, Hoensbroek.
Te koop van part. LADA
2105 N, m. '87, schadevrij,
in nw.st., ’4.750,-. Tel.
045-218925.
T.k. LADA 2105 1.3 wit, bwj.
'83, APK 2-'9l, 79.000 km,

’ 1.400,-. 04490-34903.
Lancia DELTA 1500, i.g.st.
bwj. '82, pr. ’2.500,-. Tel.
045-224816.
Te k. van part. weg. verkrij-
gen bedrijfauto, MAZDA 626
GLX 1600, 90.000 km. bwj.
9-'B2, 1e eig. vr.pr.

’ 5.250,-. Tel. 04454-3309.
MAZDA 626 coupé LPG-
install., APK gek., mooie en
goede auto, bwj. '82
’2.750,-. 045-323178.
Te k. MERCEDES 280 SE,
nw. type, bwj.'Bl, autom.,
km.st. 130.000, kl. comtoise,
sportwielen, trekh., schuifd.,
centr. vergr., gekl. glas,
radio-cass., APK tot '91,
zeer mooie auto, ’ 13.500,-.
Tel. 045-323178.
Te k. MERCEDES 190 E
bwj. '84, kl. wit. Te bevr. tel.
04498-52195.
Te koop Mitsubishi COLT
GL bwj. '79, vr.pr. ’1.950,-.
Tel. 045-258415.
Mitsubishi LANCER bwj.
'81, APK '91, 4-drs. kl. zil-
vermet., zeldz. mooie auto,
’2.750,-. 045-323178.
Te k. Mitsubishi GALANT
GLX bwj.'Bo, APK gek.,
JVCstereo Tel. 045-242669
Nissan CHERRY, 1300 DX,
'84, LPG, ’6.500,-. Auto-
bedr. Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Nissan SUNNY 1.7 Diesel
Trend-uitv., '86, met gar.,

’ 13.500,- verbr. 1:18. Gar.
Kevin, Beitel 6A, K'rade.
045-421741.
Opel COMMODORE 2.5 S,
LPG, 1979, APK 2-'9l,
’1.950,-. Kissel 46 A,
Heerlen
Opel REKORD 2 LS 1981,
prima staat ’ 2.750,-. Kissel
46a, Heerlen, tel. 723142.
Opel COMMODORE 2.5 S,
1979 LPG ’2.750,-, Kissel
46a, Heerlen, tel. 723142.
Opel REKORD 2.0 E, 1979

’ 2.750,-, Kissel 46a, Heer-
len, tel. 723142.
Te k. Opel KADETT 1.3 N,
4-drs., bwj. '80, vr.pr.

’ 2.950,-. Tel. 04492-4828.
Opel REKORD 2.0Sschuif-
d. 4-drs. met sportwln., APK
'91, t. '81, als nieuw, zo mooi
’2.950,-. 045-323178.

Opel KADETT LS, bwj.'B6,
pr.n.o.t.k. Tel. 04704-3392
Tek. Opel KADETT 1.2 SE-
mod., eind '85, 52.000 kmst.
i.z.g.st. 045-259793.
Te koop Opel KADETT 1200
S bwj. okt. '81, APK 9-'9O,
100%. Tel. 045-419749.
Opel MANTA 16S automa-
tic, schuifd., bwj. '77, APK-
gek., ’ 1.250,- 045-323178.
Opel KADETT HB 13S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, 67.000 km, ’4.250,-.
Tel. 045-723932.
Opel ASCONA 1900, i.z.g.
st., vr.pr. ’1.250,-. APK 10-
-'9O, tel. 045-227357
Te k. Opel MANTA bwj.'Bl,mr. mog. Caumerweg 38,
Heerlen.
Te k. Opel MANTA GTE HB,
bwj.'7B, uitbouwset, felrood,
vr.pr. ’ 2.250,-. Vinkenstr.
77, Heerlen-Heksenberg
Opel KADETT t.'Bo, vr.pr.

’ 2.550,-. Kasteelln. 57,
Meezenbroek-Heerlen.
Opel KADETT stationcar 1.6
diesel, '87, bl.met, 1e eigen.
77.000 km, verk. Abs nw.st.,

’ 13.750,-. Tel. 045-427827
Opel KADETT Coupé, type
'76, kl. wit, APK, met lichte
achterschade, sunroof, vr.
pr. ’ 535,-. Wilhelminastr.
56, Nieuwenhagen.
Te koop Opel KADETT 1.6 I,
bwj. 6-'BB, km.st. 33.000, pr.
n.o.t.k. Inl. tel. 045-740158,
na 18.00 uur.
Opel SENATOR 3 Ltr., E,
LPG, autom., trekh., goud-
met., top-cond., vr.pr.

’ 5.500,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal
Chevette type KADETT bwj.
'79, APK, sportvelgen, etc.
Tel. 045-230346.
PEUGEOT 504 2.0 Tl, '79, i.
z.g.st., APK 1-'9l. ’ 1.800,-
-04490-81093, na 19.00 uur.
PEUGEOT 205 1.1 Accent
bwj okt. '87, nw. model, km.
st. 34.000, als nw. ANWB
keur, toegest. 045-228469.
Te k. PORSCHE 911 Targa,
bwj.'74, kl. wit, R.D.W. gek.,
vr.pr. ’27.500,-. In pr.st.,
04492-3582.
PORSCHE 911 SC 3.0
Coupé, 3-'B2, zinngrijsmet.,
d.blauw leer, schuifdak, 16"
Fuchs enz. v.d. Akker BV,
040-541488.
PORSCHE 914 2.0, bwj.
1974, i.z.g.st., fabrieksnw.
revis. motor, groenmet.,
’25.500,-. 04120-47221.
Te k. PORSCHE 911, coupé
veel extra's, verl. en leren
bekleding. 045-325955.
Te k. RENAULT 4 F 6 Bestel
okt.'Bs APK 3-'9l, ’ 2.950,-
Kissel 46A, Heerlen.
Renault 4 F6BESTEL 1985

’ 2.750,-, Kissel 46a, Heer-
len, tel. 723142.
SKODA 105 S, type '87, in
showroomconditie, met sun-
roof. Betaling in overleg,
voor slechts ’ 4.950,-. Bij
uw Skoda-dealer Garage
Central, Rijksweg Centrum
97.
Subaru MINI jumbo highroof
geel kent. 1985 ’5.750,-,
Kissel 46 a, Heerlen tel.
723142.
Te k. Suzuki ALTO, 3-drs.,
bwj. 11-'B4, zilver, als nw.,

’ 4.950,-. Tel. 045-453572.
TALBOT Horizon 1.3 GLS
bwj. '83, ’ 1.450,- met lichte
achtersch. Tel. 045-217404.
Te k. apart mooie Toyota
COROLLA 1.6 Liftback GL,
5-bak, nw. model '84, pas
gekeurd, verk. in nw.st.,

’ 6.750,-. Info 043-254462.
Te k. GOLF 1600cc, bwj. 5-
86, 5-gang, 1e eig., i.z.g.st.
Heigank 13, Landgraaf.
Te k. VW TRANSPORTER,
LPG, in prima st. nwe. kopp.
plaat, nwe. uitl. vr.pr.
’2.800,-. 04499-3885, na
18.00 uur. .
VW-kever 1303, SPEED-
STER, geh. gerestaur. Prijs
’13.750,-. Tel. 04490-
-37543 na 15.00 uur.
VW GOLF diesel zeer mooi
79.000 km gelopen antra-
cietgrijsmetallic 1986. Tel.
na 19.00 uur 04492-3971.
VW DERBY LS type '78,
APK 100%, ’750,-. Hae-
senstr. 44, Landgraaf.
Te k. apart mooie KEVER,
bwj. '73, antracietmet, vele
extra's, APK tot 9-'9O, i.z.g.
st., vr.pr. ’3.800,-. Tel.
04490-44047.
VW POLO L, APK april '91,
i.z.g.st. ’1.250,-. Heems-
kerkstr. 66, Hrl. Meezen-
broei^
VW GOLF 1300, bwj. '79,
APK, i.z.g.st., extra's,
’1.950,-. Tel. 045-720951.
VW BUS 2.0 met ruiten, grijs
kent., '80, pr. ’ 2.750,-. Ga-
rage Kevin Kerkrade, Beitel
6A. Tel. 045-421741.

Moet weg VW GOLF bwj.'B6
met veel extra's, mr. mog.
Caumerweg 38 Heerlen.
VW DERBY, type S, m.'B2,
APK '91, blauw-met.,
’3.750,-. Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek.
VW POLO Oxford, bwj. '83,
wit, apart mooi, ’4.950,-.
045-721660.
Te k. VOLVO 343 autom.
bwj. nov. '80, APK gek., hz.
g.st. Tel. 045-251727.
VOLVO 340 '87 (1400, 3-
drs.), i.st.v.nw., slechts

’ 12500,-, tel. 04490-12138
Te k. VOLVO 340 Sedan
diesel, bwj. 6-'B5, 128.000
km., div. extra's, trekh., nw.
banden, APK 5-'9l, vr.pr.

’ 9.850,-. Tel. 045-727279
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
Ford Siërra 1.8 CL '87 1e
eig. ’ 14.500,-; Siërra 2.0
CL Sedan '87 1e eig.
’18.000,-; Siërra 1.8 Laser
'86 1e eig. ’ 14.000,-; Siërra
'83/'B5 va. ’7.750,-; Scor-
pio 2.5 CLD '87 1e eig.
’20.750,-; Escort 1.6 GL
'87 1e eig. ’17.500,-; Es-
cort 14 RS '87 1e eig.
’16.500,-; Escort 1.6 GL
'81/'B5 va. ’5.250,-; Fiesta
1.1 '83 ’5.750,-; Granada
2.8 I Combi aut. '81

’ 4.750,-; VW Golf C Avan-
ce '87 1e eig. ’16.900,-;
Golf CLD '84 ’10.750,-;
Jetta D '85 1e eig.
’12.500,-; Passat D Combi
'84 1e eig. ’10.500,-; Pas-
sat Rimini '84 1e eig.

’ 8.000,-; Passat Combi
aut. '82 1e eig. ’6.750,-;
Opel Omega 2.0 I '87 1e eig.
’19.500,-; Ascona 1.8 I '85
’11.500,-; Ascona '82/'B5

’ 5.750,-; Kadett Combi 1.2
'85 ’11.500,-; Kadett Com-
bi 1.6 '85 ’ 11.750,-; Com-
modore '80 ’2.250,-; Re-
kord 2.3 D '84 ’ 7.250,-; Au-
di 80 1.8 S '88 1e eig.
’27.500,-; 80 CC '86 1e
eig. 45.000 km ’ 16.000,-;
100 CS '85 ’ 16.500,-;'100
CS '80/'B2 ’ 2.750,-; 80 GT
Coupé '81 ’9.750,-; Saab
900 I '85 ’ 13.500,-; Mazda
929 Coupé 2.0 I '85
’14.750,-; 323 GLX '87 1e
eig. ’ 14.750,-; Toyota Co-
rolla Combi DX D '86

’ 9.250,-; Mercedes 280
SEL '82 ’21.000,-; Honda
2.0 '87 1e eig. ’15.500,-;
Jazz '85 le. eig. ’7.250,-;
Prelude EX '85 1e eig.
’16.500,-; Citroën CX GTI
Turbo'B6 1e eig. ’19.750,-;
BK 14 RE '86 ’9.750,-; BK
19 TRD '84 ’8.250,-; Visa
'86 1e eig. ’7.500,-; 2CV6
'85 ’4.750,-; Peugeot 505
SX t. '87 1e eig. ’11.750,-;
205 Accent '84/'B6 va.
’9.000,-; 305 GR '84 1e
eig. ’6.000,-; Renault 25
GTS '86 ’ 14.250,-; 9 GTL
'83 ’3.900,-; BMW 316 4-
drs. '84/'B6 1e eig. va.
’14.500,-; 316 '82
’6.500,-; 323 I '81
’8.250,-; 320 aut. '81
’7.250,-; 525 '80/'B2 va.

’ 3.750,-; 728 '80 ’ 3.750,-;
Lada 2104 Combi '86 1e eig.
’6.750,-; 2105 '85 30.000
km ’3.750,-; Volvo 245
GLD Combi '83 ’ 15.500,-;
245 GL Combi '82
’10.250,-; 240 GL '81
’4.750,-; 340 aut. '84

’ 7.750,-; 340 GL '82/84 va.
’4.500,-; Fiat Uno 55 S '83/
'86 va. ’ 5.750,-; Panda 45
'84 ’ 4.250,-; Mits. Lancer D
'86 1e eig. ’ 9.250,-; Galant
t. D '84 ’7.500,-; Cherry
Sport '86 ’10.750,-; Che-
vrolet Malibu Combi '81

’ 3.750,-. Tal van goedkope
inruilauto's, v. Sint MAAR-
TENSDIJK, Trichtêrweg 109
Brunssum. 045-229080.
Te k. 25 tot 50 auto's va.
’5OO,- tot ’3.000,-. APK,
Handelsweg 12 Susteren.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te koop Opel KADETT 13 S
bwj. '87; BMW 324 diesel
bwj. '87; BMW 316 bwj. '84.
Inr. mog. Tel. 045-219609.

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 ltr. '82; Citroën
Visa GT 5-bak '83; Opel Ka-
dett 13 S berl. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Datsun
Cherry '80; Peugeot 305 GL
i.z.g.st. '79; Ford Escort 13
GL aut. '78; Innocenti 90 L
1e eig. '80; 2x Citroën 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 Opel ASCONA '78;
VW Buggy'6l. Tulpstr. 122,
Nuth, na 18.30 uur.
Te koop Fiat REGATTA 85
S, bwj. '84, 4-drs., ’4.500,-;
Fiat Panda 45 S, bwj. '83,
open dak, ’ 3.500,-; Opel
Ascona Diesel, bwj. '81,
’1.000,-; Lada 2105, bwj.
'84, ’2.000,-; Citroën GSA
Service, bwj. '82, ’ 750,-; 4-
pers. caravan, ’1.450,-.
Hommert 24 A, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.
Renault FUEGO 1600 GTL
'81 ’4.500,-; Honda Civic
automaat '80 ’ 2.900,-; Mit-
subishi Galant '80 ’ 1.950,-;
VW Golf D '79 ’3.600,-.
Oude Landgraaf 101
Schaesberg-Landgraaf.
045-311078.
Kadett 13 LS '87;Kadett se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 16 GLS '85; Kadett
12S2x '84; Corsa 12 S '84;
VW Jetta '80; Fiat Panda '86
J. DENNEMAN Automobiel-
bedrijf, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.
VWGOLF GTi'Bl „VWGolf
C '82; VW Jetta GLD (die-
sel) '81; VW Passat LD (5-
drs., diesel) '80; Peugeot
505 GR (LPG) '83. Auto-
bedr. Bruns, Bleyerheider-
str. 123, Kerkrade. Tel. 045-
-453487.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Escort 16 L '83; Kadett 13 S
'82; Escort 11 '81 5-drs.;
Kadett 13 S op gas '82; alles
APK. Tel. 04499-3398.
Fiat PANDA, '85, topcond.
iedere keuring toegest.
’5.800,-. Tel. 045-453591.
Te k. Ford ESCORT 1.3, la-
ser, stationcar, 5-drs, 1e eig
bwj. dec'B4, ’ 9.750,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.
2, Schinnen. 04493-2211.
Te k. Ford Fiesta, bwj. '85,
45.000 km, ’9.750,-. Inr.
mog. 045-321553.
Te k. Honda CIVIC 1.3, bwj.
'83, ’ 5.750,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. MAZDA 323 autom.,
bwj. '79, APK t/m mrt '91, pr.
n.0.t.k.. 045-462346.
Te k. Toyota STARLET spe-
cial, bwj. '83, ’ 4.950,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.2
Schinnen, 04493-2211.
Te k. DAF 55 autom., in nw.
st., orig. 54.000 km, APK tot
11-'9O, t.e.a.b. Dorpsstr. 19,
Bingelrade.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADE-AUTO'S. Ik betaalde hoogste prijs in Limburg.Tel 045-254049.
te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
VW GOLF Caddy Diesel '86;
VW Pick-up, dubb. cabine
'78; Ford D-0910 '78. Kissel
42, Heerlen.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen, origineel - imitatie - overzet
Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Te koop onderdelen Opel Wat VERKOPEN? Adver-
MANTA A. Tel. 045-325671. teer via: 045-719966.

Gebruikte en nieuwe _, . „--ns ■—onderdelen v. jonge ■ ■.; Aanha.ngwa.ggP
schade-auto's, tevens gevr. ~ : ,

*-auto's met schade AANHANGWAGENS e
Deumens, Haefland 20 losse onderdelen. Jo£r(Brunssum. 045-254482. Rijksweg-Zuid 195,="
Citroën DS-ONDERDELEN Tel. 04490-12718._^.
_.i i|Cï"°nde_.rd- te koop' Te k- AANHANGWAGÖltr, ?o 6" V,erko°P^onder" nw-st- 2x1.20x0,35
0449021532 "^ 045-251304.

Motoren en scooters _____✓

Krad Kluft Te *■?*"« Mo,]?2'
~,
, zwaarder dan 500 "Kleding v. motorrijders p|m ’ 3.500,-. SchriftIn- en Verkoop ties aan DassenkuiH^Voordelige nieuwe 6162 JG Geleen. _^merkartikelen. „üAdalbertsteinweg 97 Wat VERKOPEN?

Aachen 09-49-241-511507 teer via: 045-719966^
: (Brom)fietsen

Te k. JONGENSFIETS (11- Te k. PUCH Maxi me1 *'15 jr.), versnell., trommel- ’450,-.Tel. 045-454"
remmen. Tel. 045-242961. 16.00 uur. _^

giv_ gebr. en overjarige Te k. VESPA Ciao me';RACEFIETSEN, gebr. Ves- wielen, bwj.'B9, 1pa Ciao snorfiets. Bert Re- ’ 800,-. Tel. 045-3270?--kers, Willemstr. 85, Heerlen ——■ tn
Tel. 045-726840 ZÜNDAPP KS &
-r __■ uAMn» ..-^- nieuwst. J. v. Stolt*-
rei n_? ' prnolk 24, Kakert-Schaesbgrg>
Tel. 045-251551 na 18.00 —! «uur. Wegens omstandige't
Te koop gevr. loop, sloop brommer YAMAHAf (
VESPA, Maxi Puch èn Zün- mnd oud- prrl_o' ~dapp. Tel. 045-750393. 443302 na 1700 U-^ STe k. HONDA MT 5 bwi '85 Te k. MEISJESFIETS "
i.z.g.st., ’900,-. Mgr. Lem- 7-11 jaar. Na 14.00 uU
mensstr. 36, Nieuwenhagen 1229654. _y

Watersport/Surfen ,

2e Paasdag bootshow
Geopend van 10.00-18.00 u. Bayliner, Four-Winns, "

Alles voor Uw boot.
Jachtwerf Snijders

Korvetweg 14, Maastricht. Tel. 043-6330 g4>^
Te k. 2 VRACHTSCHEEP- Piccolo's in het Un*
JES in 1 koop ’42.000,-. Dagblad zijn groot K
Tel. 04746-4046. SULTAAT! Bel: 045^2

Sport & Spel >

Opheffings-uitverkoop
Regenjacks AGU ’ 59,75, ’ 44,75 NU 2 voor ’Regenpakken ’ 69,95 NU ’ 45,-

Alles moet weg!! éSmasch Speciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerjj^
Vakantie en Rekreatie ;

Te huur Inger CARAVAN in Te k. en te h. op C^L
Heimbach-Eifel. Tel. 045- Haciënda te REMEH^ (

,
721780 b.g.g. 316082. (Belgisch Limburg). 4 v j
SINT-MAARTENSZEE ~~ pers. nieuwe staca (
bungalow, zwemparadijs, 1 en Chalets, teven 6 ï
mei-weekend vanaf ’295,- Jaar Plaatsen yooi' sx

pia
Tel. 02246-3109. vans en toeristische t— - sen, nieuwe eigena^1 ,
Van maandag tm vrijdag, burger) 14 15 en 1ferfvan 8.30 tot 17.00 uur, kunt u grote paasshow vani»
uw PICCOLO telefonisch vans en chalets. Inl. °4
opgeven. Tel. 045-719966. 1633. „d

Caravans/Kamperen Z
,_. . ■nrv

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom
Arcon Campers

Grasbroekerweg 122,
Heerlen. 045-722566. Luxe

comfortabele 2-pers.
campers, in 3 uitv.

Inruil en financ. mogel.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
TOURCARAVANS te koop
gevraagd vanaf bwj. 1980.
Tel. 04492-5296.
Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
verhuurder, off. dealer Spri-
te en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
Stacaravans nieuwe en ge-
bruikte. RALON Caravans,
Brommelen 58A Geulle, Tel.
043-645079.
Donderdag Rekreatie-
koopavond bij DE OLDE
Caravan B.V. Voor een Wilk
of Beyerland tour-caravan,
een Walker vouwwagen, al-
le onderdelen en accessoi-
res, service-reparatie-
verhuur, spec. aanb. van
voortenten, caravan opzet,
spiegels, TV antennes, etc.
etc. naar Dr. Nolenslaan 141
Ind.park Nrd., Sittard. Tel.
04490-13534.
Te k. VOUWCARAVAN met
stabilisator Vocatour 325 L,
4 p., i.z.g.st, voortent, ijsk.
(gas), 3 pits gaskookt, ücht,
stromend water, chem. toilet
en wc-tentje, gasfles en
verdeler, res.wiel. Vr.pr.

’ 2500,-. 04490-47432.
Te koop 4 lichtgew. TOUR-
CARAVANS Adria 380 '77;
Bergland 350 '76; Kip 310
'75; Kip 430 '76. Alle met
voortent, v.a. ’ 1.500,- tot
f2.500,-. Tel. 045-323178

Oudere ADRIA 3 a *£,
vernieuwd onderstel, %
voort., in prima st
’1.650,-. 045-419136^ £Te k. mooie en pracrttëL <

STACARAVAN 9 mrt- " *hal, 2 slpks., toilet, aa' f S
met koelk. en kookpl- Z N
lang, eetbar, grote t. Vl
te, hardh. kozijnen e^g
deuren. Te bevr. na V
uur tel. 045-252956^ d
Te k. HOBBY Prestij&j b
en voort. '84. 04498_g>: v

Te k. Toyota BUS wit'n' Aals camper, op gas, ÖWu ai.z.g.st, met 60 dagen ~,
pr. ’2.750,-; universe^ £voor bus nieuw, pr- /Bj ,
Tel. 045-313694, n
045-325815. y g
5-pers. TOERCAP^ j
Roller spec, met j
verw. en voortent'

’ 2.500,-. 045-722873^
Let op caravanshop rs|. 5
aktie Spitfire carava',;
gels in 3 modellen, >' $
wicht klapstoelen en 2.,,.
tels Caravaning, H° ?l-
terweg 256, Amste'*
Hoensbroek. Tel- pp'
1870. 2e PAASDAG
v.a. 10.30 uur. _^yj
Te koop 4-pers. CAH -’ 1.450,-. Hommert
Vaesrade, kruispunt
nen.
Chateau en homec<>U
koop, verkoop en * tl?
Taxaties en rep*U
RALON Caravans. f'
melen 58 A Geul*
043-645079 _^__-^

(Huis)d\&&ly
HONDENTRIMSAL°'V
Cobbenhagen, ,'„ ï'
kerweg 42, Heerlen-
-045-725260. __^y.;~~ KÖ1;
Honde-, kippen- en 1»
NENHOKKEN vanat / e,
Houtbouw Übachs, "/
hovergracht 39, Kfó J
Vink. Tel. 045-460g3^l
Te k. gevr. PAPE^f»kakatoes en ara ' J
04490-75359. __—-^

Voor Piccolo's 1Ö
zie verder pag^_._j;

y~7 7 / ■ wff/jfó~^hl&l& W Ronde hals. 100°o Katoen. &*-/"/ Met applicatie. Uitzoeken: _H^^os
_1 __f ij ___f 1l Tl !^^<^nr^^ \ _#%_#%CM 2=l|____È. ÏO^ Partijvoordeel l^jj+^g

1 BADPRK. 11 ZONNETOP. /TT A^___^_T W^ÖZÜK—"^ 5

SA95IBSiW"^ 1Ö95 |t__l__________i_è|
\ ■■ if l ~A \ VT* U ZOU WEL GEK ZIJNALS U MEER BETAALPjj
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Inspelen
Maar ook de supermarkt moet,
wil ze in de jaren negentig aan de
bak blijven, net als de kleine de-
tailisten, voor elke gulden die zij
extra uit de portemonnee van de
consument 'kloppen' een zwaar
gevecht leveren. Want de super-
markt is, of moet, groter, over-
zichtelijker en beter bereikbaar.
De service moet persoonlijker en
het assortiment uitgebreider, al-
dus mr S. AaLbers, woordvoer-
ster van het Centraal Bureau
voor Levenmiddelenhandel.
Want ook onder de supermark-
ten en kruideniers vielen in de
afgelopen tien jaar forse klap-
pen. Wanneer er nieuwe super-
markten bijkomen, zijn dit voor-
al hele grote supermarkten in
nieuwe winkelgebieden. En die
zorgen er vaak voor dat de klei-
nere supermarkten in de buurt in
moeilijkhedenkomen met als ge-
volg een verdere daling van het
aantal vestigingspunten.

De mentaliteit van de consument
is erg veranderd. Begin van de ja-
ren tachtig speelde de produkt-
prijs een belangrijke rol. Omdat
we iets meer te besteden hebben
worden factoren als kwaliteit,
winkelkeuze en vooral service

van het personeel steeds belang-
rijker.
De consument is en blijft echter
wisselvallig. Normaal wordt op
elk dubbeltje gelet, maar zodra
er meer geld beschikbaar komt
wordt meteen iets extra's buiten
het normale patroon gekocht.
Daarom is het moeilijk om grip
op die consument te krijgen.

Electronisch
betalen te duur
Van Kde,rland, bestaat een kartelse? banken dat de grootscheep-. 'nvoenng van elektronisch be-
Neii tegenhoudt. De kosten in
Verrt d ljggen ongeveer ze-eni^eer zo ho°g als in de Ver-V'l,g„de Staten, Canada of Spanje,
da T ms Un-ro-topman E. Albe-
bet igersma is deze vorm vancwau"g voor de detailhandel nuRendabel.
alsn .osten la §er worden volgt
per

°g invoering, waardoor su-
krij rkten minder te maken
h o i£et\ met roofovervallen en
fiPiJ; e winkelier ook minderëeJd te tellen.

d 6 ger?ma deed die uitspraak bij
Vool.pjfrtekening van een orderphilipS voor de leveringvan

PC's aan de bij Unigro aangeslo-
ten ondernemers. Met de nieuwe
computers wil het bedrijf de
koploperpositie in de branche
behouden.

Met de personal computer vindt
alle communicatie plaats tussen
de centrale computer van het be-
drijfen de winkelier. Bovendien
kan de winkelier met de compu-
ter ook zowat zijn volledige ad-
ministratie doen. Dit leidt tot een
kwaliteitsverbetering tegen lage-
re kosten. Unigro meent dat win-
keliers een a twee procent op
hun kosten kunnen besparen,
waardoor de investering van ge-
middeld zesduizend gulden per
pc binnen vier jaar is terugver-
diend.

to aar verwachting zou electronisch betalen meer en meer
sfr. 71' Grootscheepse invoering daarvan stuit op tegen-

bij de banken.

Fluoridegebruik bij
kindbrenkanomlaag

H^lüderen vanaf twee jaar
bletifT dosering van fluorideta-
bletu S omlaag naar twee ta-
xeer! Po6r dag' Verder moet er
het o uadruk worden gelegd op
ta«dna . k van fluonde-peuter-
Jaar p2fta voor kinderen tot vijf
veran,T zlJn de belangrijkste
rond nnngen in de advisering
SezonnlUor

L
ldegebruik voor een

■W geblt Zes landelijke be-SeldfnHganisaties hebben het
Past advies onlangs aange-

De__essenor ~ Waafonder de tandart-
Wiéna .lsatie NMT> de mond-
eniein en' Nationale Kruisver-
enig "g en de Nederlandse ver-
*o.i "g Voor Jeugdgezondheids-
hun3 , §even het advies door aan
nieuw "' Brochures met het
de cjg^ advies gaan binnenkort

D ebw §amsaties vinden twee ta-
variaf t Per da§ voor kinderen
V, w,cc Jaar voldoende. Gro-
hUn *lnaeren moeten (ook na
&er r£„ de Jaar> wel tweemaaluaë poetsen met fluoride-

tandpasta. Kinderen tot vijfjaar
wordt peutertandpasta aangera-
den omdat de gewone pasta's te-
veel fluoride bevatten en omdat
deze kinderen geneigd zijn de
tandpasta in te slikken.
Overigens benadrukken de orga-
nisaties dat het niet mogelijk is
een algemeen advies te geven.
Veel kinderen zullen de tabletjes
nodig hebben, gezien gebitstoe-
stand en poetsgedrag, maar niet
allemaal. Daarom is in het advies
voor vijf- tot twaalfjarigen opge-nomen dat ze in het algemeen ta-
bletjes moeten slikken maar dat
in overleg met tandarts of mond-hygiënist moet worden bepaald
of dat voor het kind de juiste op-lossing is of dat er aanvullende
maatregelen nodig zijn.
Voor basisscholen en scholen
voor speciaal onderwijs, waar inverhouding veel kinderen metkans op gebitsproblemen zitten,
wordt een collectief fluoridepro-gramma geadviseerd (fluorides-
poelen of dagelijks uitreikenvaneen tabletje en klassikaal tanden-poetsen).

Meer bezoekers
opHuishoudbeurs

SAhl°iUndbeUrS
(van 28

332 172
e tditjaar

ge_rn_?_!tellenden
In 19892&en ruimSarT^oekersaar de lfde beurg

eoht dlt jaarechter één dag

langer de vorige

Volgens de RAI
toont de
Nederlandse
consument zich in
toenemende mate
geïnteresseerd in zn
(eigen) huis en
woonomgeving.
Huis en Interieur,
het hart van de
tentoonstelling, trok
dan ook

uitzonderlijk gericht
publiek.

Het advies om naar
de beurs te komen
met het openbaar
vervoer is volgens de
RAI goed
aangeslagen. Maar
liefst 57 procent van
debezoekers maakte
gebruik van trein,
tram of bus; 36
procent daarvan
kwam naar de
Huishoudbeurs via
de zogenoemde
Trein-plus-Toegang-
regeling, aldus de
RAI.

Systeem
Door bezuinigingen in de ge-

zondheidszorg is uitbreiding van
verpleegkundigpersoneel niet of
nauwelijks mogelijk. Dit on-
danks de verzwaarde werkdruk,
veroorzaakt door een intensieve-
re zorgverlening. In de Ver-
enigde Staten is in de jaren ze-
ventig een systeem van patiënt-
gericht verplegen ontwikkeld.
Daarbij bleek de tevredenheid
van verpleegkundigen toe te ne-
men en was er duidelijk sprake
van kwaliteitsverhoging zonder
dat er extra personeel nodig was.

Op negen afdelingen in de vijfal-
gemene ziekenhuizen in Arnhem
en omgeving is drie jaar geleden

een dergelijk systeem ingevoerd.
Dat verving de functionele ver-
pleging, waarbij de zorg voor de
patiënt wordt opgedeeld in ver-
schillende taken, uitgevoerd
door steeds wisselende verpleeg-
kundigen. Gelijktijdig met de in-
voering van het patiëntgericht
verplegen, heeft de Hogeschool
Nijmegen onderzoek verricht
naar de gevolgen hiervan voor de
kwaliteit van de zorg. Ter verge-
lijking werd tevens onderzoek
gedaan op acht controle-afdelin-
gen, waar het nieuwe systeem
niet werd ingevoerd.

Als algemene conclusie komt uit

het onderzoek naar voren, dat de
kwaliteit van de verpleegkundi-
ge zorgverlening aanmerkelijk is
gestegen op die afdelingen waar
het nieuwe systeem werd toege-
past. Afgezet tegen de controle-
afdelingen blijkt, dat de samen-
hang van de zorg met 24 procent
is gestegen, de kwaliteit van het
instrumentcel-technische ge-
deelte met 22 procent en de bege-
leiding van de verzorging met 11
procent.

De patiënt ervaart in dit systeem
minder stress en is tevredener
over de ontvangen zorg. De ver-
pleegkundige krijgt bij toepas-

sing van het systeem meer ver-
antwoordelijkheid. De coördina-
tie van de zorg komt namelijk bij
deverpleegkundigezelf te liggen
in plaats van bij de afdelingslei-
ding. De voldoening in het werk
stijgthierdoor en als gevolg daar-
van daalt het verloop. Uit metin-
gen onder artsen, die in twee zie-
kenhuizen werden uitgevoerd,
bleek dat door het nieuwe sys-
teem hun tevredenheid over het
werk van de verpleegkundigen
niet noemenswaardig is veran-
derd.

Het onderzoek, dat plaatsvond in
het kader van de reorganisatie
van het HBO-onderwijs, is voor
een belangrijk gedeelte gefinan-
cierd door het ministerievan On-
derwijs en Wetenschappen. De
overige kosten zijn gedragen
door de vijf ziekenhuizen en de
Hogeschpol Nijmegen. De
school verzorgt onder meer be-
roepsopleidingen in de gezond-
heidszorg.

Groter
Opvallend is dat de supermark-
ten steeds groter moeten zijn.
Niet alleen wordt het assorti-
ment steeds uitgebreider, de pro-
dukten moeten ook nog eens
mooier en duidelijker worden
uitgestald. Om de inrichting aan
te passen en een groter assorti-
ment aan te bieden, is meer
ruimte nodig.

Nu is een gemiddelde super-
markt al 320 m2groot. En vol-
gens een onderzoek door het
Prodis (Projektbureau voor dis-
tributie-economie) bedraagt het
gemiddelde oppervlak van een
supermarkt in 1995 450 m2. De
groei van het gemiddelde«opper-
vlak komt vooral omdat het aan-
tal hele grote winkels van' meer
van 1000 m2enorm toeneemt.

Belangrijk is echter dat het ima-
go van de supermarkt wordt op-
gevijzeld. Daarom probeert het
CBL op allerlei manieren men-
sen te interesserenvoor een baan
in de supermarktbranche. Voor
de huidige werknemers is er vol-
op gelegenheid zich verder te be-
kwamen in nieuwe verkooptech-
nieken en automatisering. Het
CBL is zelfs in onderhandeling
met Nijenrode, de hogeschool
voor bedrijfskunde. De post Per-
soneel is in de branche al lang
geen sluitpost meer.

Toekomst
Naar verwaachting zullen we
met zijn allen in 1995 ruim vier
miljoen meer aan voeding uitge-
ven. Daarom is het voor de su-
permarkten zaak om dat bedrag
voor een groot deel in de eigen
sector te houden. Dat kan door

het assortiment van de super-
markten verrassender te maken.
Boodschappen doen moet ook in
de supermarkt echt winkelen
worden, door een aantrekkelijk
uitgestald up-to-date assorti-
ment en door in te spelen op de
gezinssamenstelling.

Maar ook een stuk dienstverle-
ning, bijvoorbeeld in de vorm
van een hakkenbar, verkoop
foto- en filmprodukten en ver-

huur van videobanden. Daartoe
moet ook de vestigingswetge-
ving aangepast worden.
Ook binnen de levensmiddelen-
branche doet 'internationalisa-
tie' haar intrede. Steeds meer
groteketens gaan een samenwer-
kingsverband aan met buiten-
landse collega's. Deze samen-
werking is voor grote ketens op
den duur onvermijdelijk.Dit be-
tekent namelijk een sterkere po-
sitie op de Europese markt.

" Een supermarkt moet met goed opgeleid personeel en een
groter assortiment kunnen inspelen op de wisselvallige con-
sument.

consument

Kwaliteit, assortiment en service belangrijke factoren

Opkomst supermarkt
zet nog steeds door

Js er straks nog een
slager, een
groenteboer, eenbakker, een
tabakshandelaar, eenbloemist ofeendrogist om de hoek 'ofnemen de 'bijna allesbiedende'
supermarkten de
wacht over? Wat is er
veranderd in de jaren
tachtig en wat willen
en gaan de
detailhandelaren onsals consument in de
Jaren negentigbieden. Vandaag het
eerste deel van eenserie verhalen over detoekomst van winkels

we onze
dagelijkse
boodschappen halen.

Honderden slagers, bakkers, groenteboeren en tabaksspe-
cialisten zijn in de afgelopen tien jaar in Nederland ver-
dwenen. Dé belangrijkste reden hiervoor is de opkomst
van de supermarkt die nog steeds doorzet. En het gaat hier
dan om de grote supermarkten waar bijna alle dagelijkse
boodschappen te krijgen zijn. Want ook de kleine super-
markten en ouderwetse kruideniers leggen in groten getale
het loodje in de concurrentiestrijd met hun 'grotere' colle-
ga's.

Het lukte de supermarkten in de
jaren tachtig elk jaar opnieuw
minstens 1 procent meer van het
totale bedrag dat consumenten
aan voedings- en genotsmidde-
len uitgeven, te innen. En op dit
ogenblik verdwijnt ruim 50 pro-
cent van de bijna 60 miljard gul-
den die Nederlanders jaarlijks
aan deze produkten uitgeven in
de kassa van de supermarkt.

Forceren
Deze techniek van geforceerde
verdamping wordt toegepast
met een tweeledig doel. Aller-
eerst verdampt de kooldioxide,

dat het 'schuim' op het kopje
thee veroorzaakt omdat het wa-
ter niet heet genoeg is; bij 'door-
koken' gebeurt hetzelfde. Ten
tweede slaat de stoom de massie-
ve waterstraal uiteen in zeer fijne
druppels zodat men er zich veel
minder snel aan zal branden.
De verdere ontwikkeling en in-
dustriële produktie verliep niet
zonder problemen. Inmiddels
echter heeft een dertigtal keu-
kenspeciaalzaken de 'miniboiler'
in het assortiment opgenomen
en zijn er enkele honderden bij
de consument geplaatst.

De Quooker bestaat uit een on-
derbouw die in het keukenkastje
komt en een speciale kraan. Na-
dat de eerste portie water in on-
geveer 20 minuten is opge-
warmd, heeft u verder constant
de beschikking over drie liter ko-
kend water. In de miniboiler zit
verder een koolstoffilter, dat het
water nog eens extra zuivert. De
specialekraan is afneembaar, zo-
dat die uit veiligheidsoogpunt
buiten het bereik van grijpgrage
knuisjes van kinderen kan wor-
den opgeborgen.

Voor gedetailleerde inlichtingen
kunt u de ontwerper bellen in
Ridderkerk, tel. 010-4529318.

Patiëntgerichte verpleging
waarborg betere kwaliteit

Patiëntgerichte verpleging in
ziekenhuizen waarborgt in ster-
ke mate kwaliteitsverbetering.
Bij dit verpleegsysteem zijYi van-
af opname tot ontslag steeds de-
zelfde verpleegkundigen verant-
woordelijk voor de gehele ver-
zorging van de patiënt. De pa-
tiënt loopt bij deze benadering
minder stress op, terwijl de ver-
pleegkundige het werk als zin-
voller ervaart.

Dat zijn de belangrijkste eind-
conclusies van een onderzoek,
dat gedurende driejaarwerd uit-
gevoerd op de drie lokaties van
het ziekenhuis Rijnstate in Arn-
hem, het streekziekenhuis Zeve-
naar en het ziekenhuis Velp. Het
onderzoek werd uitgevoerd door
het Centrum voor Beroepsinno-
vatie en Methodiekontwikkeling
van de Hogeschool Nijmegen.

Dag van de
Aarde voor
beter milieu

Niet alleen in Nederland, maar
ook in tal van andere landen
wordt zondag 22 april de Dag van
de Aarde 1990 gehouden. Deze
internationale manifestatie is
wereldwijd op touw gezet door
een groot aantal milieugroepe-
ringen, die met de meest uiteen-
lopende activiteiten een schoon
leefmilieu willen propageren. Er
zullen naar schatting 100 miljoen
mensen aan meedoen.

De Dag van de Aarde, van oor-
sprong een Amerikaans initia-
tief, zal financieel worden ge-
steund door een internationale
groep bekende sponsors. De
Noorse premier Gro Brundtland
en Robert McNamara, ex-presi-
dent van de Wereldbank, maken
er deel van uit. In Nederland is
de organisatie in handen van het
Informatiecentrum voor Plane-
taire Genezing in Groningen.

Milieugroepen in Limburg heb-
ben tot nu toe slechts geringe be-
langstelling voor het project ge-
toond. Volgens een woordvoer-
der van het Milieucentrum in
Maastricht willen dè meeste ver-
enigingen hun kruit graag droog
houden tot de Landelijke Milieu-
dag op 6 juni van dit jaar.
De Limburgse afdeling van Mi-
lieudefensie neemt wel deel aan
de Dag van de Aarde.

Stuurgroep
wil verlaging

vetconsumptie
De landelijke vetconsumptie
met vijfprocent verlagen. Dat is
het doel van de Stuurgroep Goe-
deVoeding, opgezet door het Mi-
nisterie van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur en die be-
staat uit organisaties die zich be-
zighouden met levensmiddelen
en voeding. Een brochure over
gezonde en aangepaste voeding
in de horeca gaat binnenkort
naar restaurants, cafetaria's en
fastfoodbedrijven.

De brochure is gepresenteerd tij-
dens de Nationale Horeca Mani-
festatie in Utrecht. In 'Licht en
Gezond - smakelijk en zakelijk'
wordt een aantal klassieke berei-
dingen naast moderne, lichtere
en zeker ook meer gezonde re-
cepturen en kookmethoden ge-
plaatst om de creativiteit en de
fantasie van de ondernemers in
de sector Horeca te stimuleren.

Kokend water
uit de kraan

Kokend water meteen uit de
kraan: direct thee of hete soep en
zeer vieze pannen snel schoon.
We hebben het over de Quooker,
een soort miniboiler die a la mi-
nute kokend water levert. Op de
Huishoudbeurs in Amsterdam
maakte dit apparaat zijn 'echte'
entree.
De huidige generatie boilers kan
heet maar geen kokend water le-
veren. En daarmee is dat water
dus niet geschikt voor de berei-
ding van 'instant'-dranken of an-
dere etenswaren, zoals bijvoor-
beeld a cup of soup.
Ir. H. Peteri, voormalig hoofd
van de researchafdeling bij Uni-
lever,-liep al jaren met het idee
rond om daar iets aan te doen.
Hij nam daarvoor zelfs ontslag
en wijdde zich helemaal aan het
ontwikkelen van dit produkt.
Het resultaat van zijn denkwerk
is een speciaal soort boiler, waar-
in water tot 108°C. wordt verhit.
Bij het uitstromen koelt het af tot
100°C, het kookpunt.

" De speciale kraan voor kokend heet water is gemonteerd op het keukenwerkblad naast
de gewone mengkraan.

Woensdag 11 april 1990 ♦9
f limburgs dagblad"^
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(Huis)dieren

Te k. jongeKIPPEN en leg-
nestkuikens. Henk Ploemen
Broekhuizenstr. 538, Rim-
burg. Tel. 045-320229, 's
maandags gesloten.
RASHONDJES, puppies
van Bouviers, Mechelse
herders, Duitse herders, La-
bradors, witte Keesjes,
Yorkshire-terriërs en leuke
bastaardhondjes. Ook alle
honde-artikelen. Lochter-
weg 8, Budel-Schoot (bij
Weert). Tel. 04958-1851.
Dinsdags en beide Paasda-
gen gesloten.
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.
Te k. Mechelse HERDER-
PUPS, teefjes, zeer goed
gesch. voor africhting, vr.pr.
’300,-. Abdissenlaan 19,
Landgraaf. Tel. 045-320332
Te k. MECHELSE Herder 6
mnd oud goedwaaks, lief
voor kind, pr. ’ 125,-. Tel.
04492-3421.
YORKSHIRE-TERRIËR te
koop, 9 mnd. oud, reu, weg.
omst. heden. Tel. na 17.00
uur 045-210556.
YORKS-TERRIERS, Boe-
mer hondjes en f_ks-ter-
riërs, 04459-1237
Te koop jonge DWERG-
POEDELTJES, Maltezertjes
dwerg- en tamme spreken-
de papegaai. 045-321231.
Te k. PONY 1.40 m. Haflin-
ger rijtuigen en tuigen. Tel.
045-318406 na 17.00 uur.

In/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
Marmer SPLIT-TERRAS
tegels te koop, kl. zw./wit,
plm. 24 m2. Tel. na 17 uur
045-722540
Geïmpr. TUINHOUT 15 jr.
garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende prijzen.
Evt. alles op maat en/of
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585

Geïmpr. PALEN b.v. 60 cm
x 7cm doorsn. ’1,90 per
stuk. 160cm x Bcm doorsn.

’ 4,50 p. stuk. 250cm x Bcm
doorsn. ’ 7,50 p. stuk. 15 jr.
garantie. Evt. thuisbez.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieter. Bouwberg, Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
SPOORBIELZEN 2.5 mtr.
vanaf 20,-; evt. op maat en/
of thuis bez. Houtzagerij
Windels, Industrieterrein
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.

Opleidingen
BIJLES/begeleiding/hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.
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.
Goed gerichte STUDIEBE-
GELEIDING in Heerlen,
Hoensbroek en Sittard, ver-
zorgd door vakbekwame
docenten. Bijles v.a. ’ 12,80
p. uur. Inl. Educatief Cen-
trum De Horizon. Tel. 045-
-741102 bgg 045-210541.

Huw. Kennism.
ALLEENSTAANDE: morgen
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Café-Dancing WINDROSE,
Akerstraat-Nrd. 150,
Hoensbroek, woe./vrijd./za-
terdag gezellig dansen. Ge-
op. van woensd. t;m zond.
Heer (75 jr. jeugd, uit., RK,
i.b.v. auto) zkt. kennismak,
met besch. DAME, event.
LAT, Hrl. of omg. Br.o.nr.
B-4215, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Mode Totaal

Trainingspakken
donderdag, vrijdag, zaterdag.

10% korting

""port
Saroleastraat 57, Heerlen.

UITVERKOOP communie- ■■ ■ _ . ■ . ■jurkjes, collectie 1990, jon- Baby.en Kleuter
l^^^f3^3- °45- Te,toop Combi KINDER-

WAGEN grijs, pr. ’175,-.
Te koop HERENKLEDING Tel. 045-215433
mt. 46. Tel. 045-320024. Te k. K ,NDERWAGEN enTe k. COMMUNIEJURK mt. kinderbed Silver-Cross. Al-
-158, complet ’400,-. Tel. les in prima staat. Pr.
045-223642. ’ 295,- elk. 04498-57227.
Piccolo's in het Limburgs Te koop Combi KINDER-
Dagblad zijn groot in RE- WAGEN 3 in 1. Tel. 045-
SULTAAT! Bel: 045-719966. 220269 na 19.00 uur.

Bei de Vakman
NEW LOOK BV Schaes- Bost VERWARMING BV.,
berg. Gevelreiniging, uit- Romeinenstr. 8, Kerkrade-
kappen, voegen, steigerver- West. Sanitair, gas, water,
huur. Tel. 045-312154 of cv, badkamers, riolering,
045-312709. dakwerk. Tel. 045-412547.
DAKDEKKERSBEDRIJF De slfglr_f; i| n K°ELKAS?
Nok, voor al uw dakdek- ?/^nRAJlFi 0.nder S."werkzaamheden, met de **_?"■ cßel Geieen 04

o
490"

langste schriftelijke garantie. 45230. Service binnen 24 u.
Bet voor vrijblijvende offerte. Voor al uw DAKWERK-
Tel. 045-224459.753008. ZAAMHEDEN dakdekkers-
_-.,.,,_-. ...—,-_-__.,, bedrijf Adams, tevens repa-STOELMATTERIJ vern. rie- ratie van uw schoorstenen.ten en biezen stoelen met Bel voor vrijblijvende offerte:gar. Bel. 045-418820. 045-726716.
Voor al Uw WAND- en OPRITTEN en terrassen in
vloertegelwerk. Bel 045- klinkers of sierbestrating,
227028. j ook tuinaanleg! 045-423699

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.

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

Wij bekleden of vernieuwen uw kussens in alle gewenste
soorten en maten, ook kuipbankstellen. Na telefonische

afspraak komen wij geheel vrijblijvend bij u langs met
stalen en kussens in stof en leder.

Kantoor: Rutgerstr. 11, Roermond.
Fossielenerf 740, Heerlen.

Bel gratis 06-0227300
Nieuw tapijt of gordijnen

Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk btj ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

Bovendien deze week bij elke bestelling een gratis deurmat

♦♦ Hatéma
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.

KWALITEITSKEUKENS, Te koop 3-drs. SCHUlF-
topkwaliteit voor een norma- DEURKAST met spiegel,Ie prijs. R/J Handelsonder- 2.53 mtr. breed. Tel. 045-
-neming, Stationstr. 294, 231791 na 17.00 uur.
Nuth. Tel. 045-242602. . Klassiek BANKSTEL te k., z.
Te k. weg. aansch. nw., ei- g.a.n., wol bekl. Tel. 045-
-ken WOONKAMER interieur 322919.

nftre|9a?sdorO0Pracht eiken BANKSTEL 3-na tel, afspr. 045-454268. M met rundleren kujpkus.
Overcompl. 1 m. Perzisch sens ’ 1.150,-; zwaar mas-
TAPIJT 2,5 x 3,5 m. Pr. sief eiken salontafel rond
’475,-. Tel. 043-214119. ’475,-. 045-323830.

Ruil in! koop "daardoor spot-
goedk. nieuwe MEUBELS,

' en wie heeft deze prijzen?
\ zoals witte eethoeken v.a.
’395,- met kolomtafel v.a.

’ 495,-; ultra moderne witte
1wandmeubels v.a. ’ 595,-;

grote sortering bankstellen
modern en klassiek v.a.
’395,-; blank eiken en Re-
liance meubels; schitteren-. de 2-zits banken; kolom en
(oogkasten; rundl. kuip-
bankstellen; grote en kleine
wandmeubels. Betalingsre-
geling zonder renten en!
denk aan het inruilen van
Uw oude spullen, (scheelt
dikwijls enorm in de prijs).
Ook maken wij 1e klas stof-
feerwerk met allermooiste
stoffen spotgoedk. O.K. Hal-
len, Agnes Printhagenstr.
22-24, Geleen-centrum,
vlakbij Alb. Heijn.

Eendeurs massief eiken
KAST, wordt gebr. als
woonkamerkast, plusm.
’950,-. Tel. 045-442164.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
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.
VIDEO'S gevr., ook TV's
v.a. 1982 en stereotorens,
tel. 04406-12875.

Zonnebanken Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

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

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

van Uden zonnehemels
Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. ’ 698,-.

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

Kachels/Verwarming

C.V. Gasservice
voorheen Bert Kerens Schaesberg. 045-214991/752451.

Levering VR-HR ketels.
KACHELS, grote keus. De F ~~u_~_T~Z~7_Zlü*_7_~Tl~
Kachelsmid, Walem 21, Huish. artikelen
Klimmen. Tel: 04459-1638. Extra AANBIEDING KTV,
KACHELS, keuze uit 200 st. video's stereo-torens,
Jac. Köhlen, Rijksweg N schotel-antennes, was- en
104, Sittard. 04490-13228 droogautomaten, koel- en

diepvrieskasten, afwasauto-
Te koop Zibro KAMIN. Na maten, stofzuigers. Alle
17.00 uur 045-740327. huishoudapparaten v.a.

’ 5,- per week. Hoevenaars
Wat VERKOPEN? Adver- expert, Kerkstraat 111,
teer via: 045-719966. Brunssum.

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!!!

Voor bruiloft en partij, OR- PIANOSTEMMEN en repa-
GANIST met zang en trom- ratie "De Tuner" Tel. 045-
-pet kan nog werk aannemen 231326.
Tel. 045-231326. ZZZZZZZZT
D,..i-, . , rr-^ : PIANOS te koop gevraagd.PIANO of vleugel? Kopen of je| 045-410043huren? De grootste keuze —■ —bij Van Urk: Vraag offerte. Te k. PIANO, i.z.g.st., kl.
Bel. 010-4363500. Van Urk, midden eiken. Tel. 04454-
Westersingel 42, R'dam. 3164.

Boeken/Literatuur
ENCYCLOPEDIE, Oost- Van maandag t/m vrijdag,
hoekte koop. Laatste nieu- van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
we uitgave. Nw.pr. ’ 3.200,- uw PICCOLO telefonisch
v. ’ 900,-, tel. 04406-12875 opgeven. Tel. 045-719966.

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke Eiken EETHOEK Luiks, plm.
meubels. P. Cortenraad, 1900, met 6 stoelen, 2 kas-
Riemst (B) 09-32-12261156 ten, ’ 4.250,-. 045-211071

Braderieën/Markten

Enorme Luikse vlooienmarkt
14 april en 2e Paasdag

Evenementencomplex 't Ven te Venlo.
Kraamhuur ’ 65,- voor 2 dagen. Inl. 040-856693.

Bingo/Kienen

Kienen-kienen-kienen-kienen
Harmonie St. Jozef,

Kaalheide
organiseert iedere

woensdag kienavond
In café Jreets, Kaalheidersteenweg, Kaalheide

(350 zitplaatsen). Aanvang 20.00 uur.
11 april a.s. leuke PAASATTENTIEM!

Uitgaan

QttAfN
EUROPE

Tina Turner
Farwell Tour
Sportpaleis
Antwerpen

om 20.30u. op zaterdag 28
april 1990 Tickets a ’ 65,-
-zolang de voorraad strekt.

Goede plaatsen op midden-
plein direktvoor podium. Tel
te bestellen 045-443711.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Te k. gevr. VISBAKOVEN
op gas. Tel. 04490-52798. "Diversen

Voor Limburg LEKKERSTE Door jonge masseuses
gehakt. Slagerij Houtvast totale ONTSPANNINGS-
Schinnen. MASSAGE met leuk
w gesprek en (fris)drankje.Vandaag KINDERATTRAC- ens geweest, u blijftTIE in Makado-Beek. korrienü! Tel. 045-353489.
PORNOVtDEOCASSET- De massage van VERO-
TES te k. va. ’ 22,50 of 5 NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-voor ’ 100,-. Stationsstr. 31, 228481.
Sittard. Maastricht, Via Re- Exclusieve KAMERS te huurgia 105 (Brusselse Poort). per uur met video en doucheOok verhuur. Tel. 045-229680.
Te k. mechanische FLIP- Te k. HOUTBEWERKINGS-
PERKAST, merk barrel roll, MACHINES Tel. 045-
-pr. ’ 575,-. 04490-37543. 312537.

06-lijnen

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eén gedachte hebben.

50 c/m
06-320.323.01

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

06-320.330.02
Telefoonsex 2

Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11
Onschuldig 06-320.321.18

Onbedorven 06-320.323.03
Vrouwen vertellen 06-320.325.53

Partnerruil 06-320.321.06
Chick 06-320.321.61

Lesbifoon 06-320.321.00
Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-adressen 06-320.322.02
Cora & Willem 06-320.320.03
Groepssex-lijn 06-320.321.04

Mimi Kok verwent 06-320.323.65
Buren begluren 06-320.330.80
Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

Homofoon 06-320.321.12
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m
Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Zoek je een vriendin?
Bel de FLIRTBOX, 06-320.330.01, de leukste als je

vanavond nog een afspraakje wil!!!

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69
35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Tele-sex-live laatje hand trillen...o6-320.322.07

Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...06-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion de Wilde belt wildvreemde mannen op en lokt ze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut. ,

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

IGrieks!
Marcha 50 et/min. 06-

-320.325.55

Sylvia beleeft voor 't eerst
een S.M. party. Ze onder-

gaat alles en voelt zicht

heerlijk
geboeid... 06-320.330.51

(50 ct.p.m.)
In een hoekje ontkleedt het

jonge stel zich voor
lifesex

Dan komt er een meisje
binnen naakt.

06-320.329.24 (50 ct.p.m.)
Als ze na de avonddienst

thuiskomt, merkt Arme dat
ze daar niet alleen is.
2 gangsters

willen
06-320.321.30 (50ct.p.m.)

Gay Box
Rotterdam beter een hetebuur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Tropische

verrassing. De lekkerste van
Nederland!06-320.350.61 -50 et p/m

'Sexlijn*
Monique doet het

06-320.320.09
sexy teenager

06-320.326.09
50 et p/m

Vakantie
Plots staat die man voor
haar. Ze rilt in haar bikini,
maar niet van de kou ■06-320.326.72 (50ct. p.min)

Mevrouw is streng en veel-eisend. Het meisje bedient
naakt...

ook in de slaapkamer
06-320.330.19 (50ct./p.m.)
Meneer betrapt zijn vrouw
met het Knappe meisje. Hijstraft ze allebei.
Bukken jullie!!

06-320-330.52 (50ct.p.m.)

Gratis h
life telefoonsex k

met Mindy het he^jr
meisje van Hollajjjlt
Bel Mindy's life-BI

06-320.323.40 (s_ojfl|
Als de man dat laatsteji

lostrekt gaat de avoig
over in Jannie'sew\

Sexnacht |
06-320.326.93 (SOCjj I

Sex in bontjas en aj I
hoge hakjes. Dobbelt

'n Vrouwj
Mevrouw is streng *die jonge

06-320.326.90 (50ctM
Als de grendel knarsj

geen uitweg meerij
Andrea. Dame dieß

Mannen.
Vera's verzet-

-06-320.330.61 (50_cUÜ
2 mannen bevelen <>

jongeknul hoe hij nen
verwennen. Hij

gehoorzaamt Fral5

Grieks
06-320.329.22 (50J_[£
Ellen logeert bij TW*j

vriendin onverwacht °\
ken ze die speciale l|e

Lesbisch.
06-320.329.25 (50gLJ>

Voor Piccolo's .
zie verderpagin^j/

DOM VAN DEN BERGH DOET |
SAMEN MET U EEN LEUKjÜ*
WK-'9O BOEKMPEKUWfivSfo f r—K \ <yy^y>Als unu Philips-apparaten bij ons koopt, lÊÊ^^mW .___[ \ \y \ yy *krijgt u gratis het unieke Philips WK-boekje IX^^jJ /^^Y J>^^^\ y"oy... i
waarin ude standen by kunt houden en u K^^^U y^ XïllÉk^ X ï'Myz^U c
een schat van WK-wetenswaardigheden wÈM\fflf /%? (fty^f fZT\ '"-//f*aantreft. U kunt ook meedoen aan een I^^^^^ y\ X^^vV\y^y x^l /// *prijsvraag met prachtige prijzen. Maar er wê^^È?*) /\\-^^Q®^jr ü
is nog veel meer Philips WK-aktie: gratis \^Tn// jSy\^^^>y^' \r a

voetbal mét handtekeningen bij Matchline, v]^ [ Wy^t-;'' _; '-. ' -y-^Z^ \ /^IP) e
gratis CD-video platen bij Philips CD-video- -^ 1 V[/f-^/__^^^-_-^>\ W ÉXvspelers, supporterspakket bij Philips KTV \ \L 7<«pl (ty^ ïX^lfiy) 'en video, WK-kleurwedstrijd, zuignap leeuw bij Philips \ \ T^h^^^^ j_/_>*' y^ii <portables en nog veel meer. U leest alles in \v m>*M^£s4^^~^mÊ^ y^ /het Philips WK-boekje. Kom snel langs voor <^V—~^^y^W^^m^>^y^^ /s^ U

I Philips stereo-kleurentelevisie _____________________________________________________________^_____ï ""*_ *~~
Philips Matchline HiFi-stereo fe*' 25 GR 9760/308 -^^^T*^_________!r__! ' " [""■""kleurentelevisie l^^l Met63cm/il0o,FSQ'H:Bri-beeldbuis. |F___ Bk _ iiTl U^
28 DC 2075/02ROn screen display. Stereo-versterker & & r

__=Uliflr'- LIJ \jF

On screencfsplay MatrixTurround 6S' diemnSook geschikt - g%g±g% Philips midi compact diSC-Speler JK
sound. 60 Voorkeurzenders. HiFi-stereo voor teletekst en IqMJI> (D 600 P___l _-"""-■

Ook leverbaar Ê_\t%_f\é%\ SffilTiffi^Bj CÏÏTTTT_Ï heid voor 12 en Bcm CD's. Drievoudige |Sj __P"t"_Mllf-?"'l'-S Min wit. m€.im\mWmW m -Ag_______i__llj JIJjLL,^ zoeksnelheid.Bij 2 snelheden is het geluid ■_ gP
m.U-U__ JS ,p__j__j synchronisatie mogelijk voor perfekte Philips midi HiFi-kombinatie■MfffTttH T_P5"">*"*sW^lBPlpÉii__—*lß!F opnamen op Philips 4%4%4% FöïnluQill___E: ""*'" x
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Maya Manoffety en Jeffrey Garth

Limburgse sterren
op Paasgala 1990

Vann onze showpagina-redactie
- De uit Geleen

( Kom stlge Maya Manoffety
Gartk ân Bergen) en Jeffreyzulïpn (Gé Titulair) uit Reuver
met _ aan staandevrijdag samenOMr^mta Meyer en Lee Towers
199 n ■ _ tijdens het Paasgala
De V? het MECC te Maastricht,
deze Pnheid om zich tijdens
artilPla"avond met gevestigde
kern te Presenteren, bete-
eenL^°°r de Limburgse sterrenWit g Van hun zangkwa"

Jjaya Manoffety, die na een aan-
*anaPerJ° de brj de Geleense
Öedagoge Riet Kallen «tu-
in m aan het Conservatorium
üefrt aastricht- bleef haar grote
tiirt7 voor de lichte muziek al-ands°uw> Dat resulteerde onder
met jen ln contracten voor
om* _ere radio-programma's enpiredens bij het Metropole Or-est en de band 'No Limit.

v_?I.tulair oftewel Jeffrey Garth
inte m -1988 onder anderen het
ft songfestival van
Garth* in de DDK Jeffrey
UmK 1S ook een van de weinige

uDurgers die meteen al voor

zijn eerste elpee 'What's New'
een Edison in ontvangst mocht
nemen.

Gratis
SindsAnita Meyer optv het pro-
gramma 'Anita & the Kids of
Europe' presenteert, groeit haar
populariteit ook onder de aller-
jongsten. Olympact, het Interna-
tionaal buro voor Kultuurmana-
gement dat het Paasgala op po-
ten zet, wil daarom ook kinderen
de gelegenheid bieden om een
echt optreden van Anita Meyer
en Lee Towers mee te maken.
Daarom zijn er 200 gratis kaarten
(voor kinderen tot 12 jaar) be-
schikbaar voor de voorstelling in
het MECC.

Deze gratis kaarten zijn vanaf
vandaag (zolang de voorraad
strekt) af te halen by de VVV-
kantoren in Heerlen, Maastricht,
Sittard en Roermond. Voor vol-
wassenen zyn toegangsbewijzen
(35 gulden) eveneens verkrijg-
baar bij genoemde WV-kanto-
ren alsmede bij het Limburgs
Platenhuis in Geleen, Jakobs
Music in Brunssum en Musi-
shop Kerkrade.

Zwarte markt
SiGuELSH°VEN - Tijdens dePaa! en 'Zwarte markt' op
iect,maandaS in het Socio-pro-
koot:an Eygelshoven zal behalve
ajtlü

Waar ook weer heel wat
Worri ent voor Jong en oud
nonaen geboden. Tijdens een
ma tlzP amusementsprogram-
°rkP t _n onder anderen op het
en Sl £onjour, zanger Leonard
/Wn Belgische zangeres Joyce
gan °ra\.De 'zwarte markt' (toe-(j^gsprys /3)50) wordt hQU_
en van 10.00 tot 18.00 uur.

Sky-Dancing
Small-Band

men,? 5 ~ Limburg is een
Skvr. dansorkest rijker: The
achtTvfncmg Small-Band. De uit
staan an sterke formatie is ont-mus? "lt; de behoefte van diverse
'mizi l°m naast klassieke blaas-
2iekt oolc moderne dansmu-C„ faan sPelen. In de huidige
secW elhnë bestaat de groep
ver n,medio !988 uit Mark Stru-
lead„\alI.tsaxofoon/klarinet/band-fooner)'Mario Ogrinc (tenorsaxo-

Hich j
ené Ploum (trombone),

Hetir Didden (trompet/cor-
/cor' on Dovermann (trompet-
(kevh Ravmond de Lamelle
sie\ ?ards/accordeon/percus-
Vit ntoine Pütz (basgitaar/so-
lt.!; aar/zang) en Martin Vaessen
Öeheeft &ky-Dancing Small-Band
be u Gen uitgebreid repertoire.
tiUm

°and speelt onder anderen
dan<! ,rs van gerenommeerde
&ert £esten als Glenn Miller,
Herh aemPfert, James Last,
TVerip _rt en HuS° Strasser.
_rnT Paasdag (maandag 16

Wal Rer _rgt de Sky- Dancingei and van 14-30 tot 17.30
Cent» matinee in het CultureelVooi Urn De Jreets'in Kerkrade.
Stru m?er informatie: Mark
de tpiA.Yroenstraat 66 Kerkra-e- tel. 045-452283.

Feestavond
tie°rS?SBR

1
OEK - Voor de zes-Hoen^K houdt de Rabobank

van Hpire. ek_.in het Corneliushuis
Voor_0r_ „ rheide een feestavond' ouderen vanaf 55 jaar. Het

muzikale gedeelte van deze
avond op dinsdag 24 april is weer
in handen van de twintig man
sterke 0.8.M.-band uit Übachs-
berg, het koor De Bronsheimers
uit Brunssum, de Bliërheidsjer
Jonge, het duo Peggy en Richard
en de Belgische artiest Renardo.
Kaarten (’2,50) zijn vanaf 16april verkrijgbaar bij de Rabo-banken in Hoensbroek (Markt
11), Heerlerheide (Ganzeweide
40) en Treebeek(Wijenweg 145).

" Peggy & Richard zijn van
de partij op de jaarlijkse
feestavond voor ouderen
vanaf 55 jaar in Hoens-
broek.

KRO-film van
Maastrichtse

MAASTRICHT-De KRO-televi-
sie zendt vrijdag aanstaande om
18.30 uur op Nederland 1 de do-
cumentaire 'De Verbeelding' uit.
De kijker krijgt een beeldverslag
van de totstandkoming van een
piëta door deMaastrichtse beeld-
houwster Désirée Tonnaer. Zij
liet zich inspireren door de on-
voltooide piëta Rondanini van
Michelangelo. Hiervoorreisde de
Maastrichtse in februari naar Mi-
laan. De KRO volgde Désirée
Tonnaer op haar reis én maakte
filmopnamen bij de totstandko-
ming van haar eigen werkstuk
'De Verbeelding.

NOS
Reyn, de Blaey Rotterdam kan
tot geen andere conclusies ko-
men dan dat deomroepen medio
1988 (het onderzoek is uitge-
voerd in juni 1989) over een
'sterk tot zeer sterke vermogens-
positie' beschikken, al kan die
van de NOS in dit verband 'rela-
tief zwak' worden genoemd. De
beschikking over direct besteed-
baar geld is voor alle omroepen
zeer sterk, al is opnieuw dieposi-
tie van de NOS zwakker dan die
van de overige publieke omroe-
pen.

Resultaat
Verder, aldus het rapport, be-
haalden de omroepen jaarlijks
een positiefresultaat. De periode
1982 tot en met 1988 overziend,
hebben alle omroepen per saldo
geld overgehouden, al was het
jaarresultaat van de NOS over
1988, het eerste jaarna invoering
van de Mediawet, negatief.

Hoewel het gemiddeld uurbe-
drag (de vergoeding die de om-
roepen van Den Haag ontvangen
per uur zendtijd) de laatste jaren
aanzienlijk is gedaald (van 90.000
tot 75.000 gulden), heeft deze da-
ling de kwaliteitvan de program-
ma's niet beïnvloed.Doordat het
aantal zenduren flink is toegeno-
men, en de kosten over het alge-
meen gelijk bleven (de prijs-
kaartjes voor huisvesting en per-
soneel zijn nauwelijks veran-
derd), zijn de gemiddelde zend-
tijdkosten gedaald.

Het onderzoek van het accoun-
tantskantoor is begeleid door
een commissie, waarin het mi-
nisterie van wvc, de NOS, enkele
omroeporganisaties en de op-
drachtgever, het Commissariaat
voor de Media, zitting hadden.

show

Discjockeys
van Radio 3
op Radio 4

Van onze rtv-redactie
HEERLEN- Voor éénkeertje'«en twee bekende discjoc-«fys van Radio 3 tijdelijkach-
Jean mi?rof°on bij Radio 4.
Wili KooiJmans en Mare&^ZulleninJuni°Pßa-
tivai jdenshet Holland Fes-Dr^LV°0r de NOS een 'Pauze-Di^f?1"13' samenstellen enPresenteren.
n de pauzes van alle concer-

van K6.de NOS in het kaderan net HoUand Festival uit-

zendt zullen zij vooruitblik-
ken op de eerstkomende ra-
dio-uitzending. Verder geven
zij in het programma inter-
views en aanvullende achter-
grondinformatie, mogelijk af-
gewisseld met korte radiopor-
tretten van bekende musici.

Jeanne Kooijmans (26) is se-
dert begin van deze maand
weer terug als gastpresenta-
trice van het programma 'De
Avondspits' op Radio 3. Mare
Wielaert werkte vijfjaar voor
de Concertzender Amsterdam
en presenteert programma's
voor de VPRO, AVRO en
NOS.

" Jeanne Kooijmans
(links) en Mare Wielaert
voor één keertje van Ra-
dio 3 naar Radio 4.

Onderzoek doorkruist roep om meer armslag

Omroepen hebben
voldoende geld

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De om-
roepen hebben voldoen-
de geld, en hoeven niet
meer geld te ontvangen
voor het maken van pro-
gramma's. Dat blijkt uit
een onderzoek van het
accountantskantoor
Reyn & De Blaey Rotter-
dam naar de financiële
positie van de publieke
omroepen. Een, overi-
gens vertrouwelijk, rap-
port over het onderzoek
is inmiddels aan de mi-
nister van WVC, d'Anco-
na, gepresenteerd.

Een woordvoerder van de NOS
verklaarde gisteren desgevraagd
nog geen commentaar te willen
geven. Nadat het NOS-bestuur
over het rapport heeft gespro-
ken, beraadt het dagelijks be-
stuur van de omroep zich over
een 'gedegen reactie', die in de
loop van deze week wordt ver-
wacht.

De resultaten van het onderzoek,
waarnaar de Tweede Kamer via
de motie-Beinema in november
'88 heeft gevraagd, doorkruisen
de plannen van de publieke om-
roepen. 'Hilversum' vraagt juist
de laatste tijd om meer geld en
zendtijd om de strijd met de con-
currentie (lees: Veronique) aan te
kunnen. De omroepen klagen al
sinds jaaren dag over te lagever-
goedingen van Den Haag.

Tijdloos
Dat de zoon van de patat-barhou-
der(Koen Wauters van de Belgi-
sche groep Clouseau) iets moois
krygt met een van Paatjes doch-
ters maakt de zaak er niet een-
voudiger op: een Nederlandse
Romeo en zijn Indische Julia,
een tijdloos gegeven, verfilmd
met een vette knipoog.
Hoewel op de set wordt gefluis-
terd dat Ruud de Wolff een na-
tuurtalent is, verbeeldt hij zich
niet dat hij de rol kreeg om zijn
acteertalent. „Er zijn in Neder-
land maar weinig acteurs met
een Indisch uiterlijk. Daarnaast
zochten ze minder bekende film-
gezichten. En een voordeel is
misschien dat ik al ervaring met
camera's heb, al moet ik nu afle-
ren datjemet je ogen niet steeds
de lens moet zoeken, wat bij tele-
visie nu juist wél moet. In ieder
geval is dit voor mij vooral een
droom, een grote luxe. Ik speel
nu opeens in de ere-divisie".
Ruud kwam zelf ooit als achtja-
rig kind met zijn ouders in de
grote stroom Indische Nederlan-
ders uit Indonesië naar het Wes-
ten. Voor velen begon een perio-
de van moeizaam aanpassen.
Maar of hy daaromvoor de invul-
ling van zijn rol kan putten uit
eigen ervaringen...?
„In eerste instantie herken ik
niets in dit verhaal. Op de leeftijd
dat eventuele problemen je gaan
opvallen, hadden mijn broer en
ik onze eerste wereldhit. Dus wa-
ren we voor heel Nederland 'on-
ze jongens. Ik weet alleen dat er
wel eens moeilijkheden waren
omdat de Indische jongens zo
makkelijk de Hollandse meiden
konden versieren".

Problemen
„Pas nu ik voor die rol met mijn
vader over die eerste jaren ben
gaan praten, begreep ik dat die
periode toch niet zonder proble-
men is verlopen. Ik herken nu
veel dingen die me nooit eerder
goed zijn opgevallen. Hij vertel-
de hoe hij hier die eerste jaren
erg teleurgesteld raakte, toen
bleek dat Indische Nederlanders
wel dezelfde rechten als ieder an-
der hadden, maar daar weinig
van merkten. Ik ben mijn vader
nu beter gaan begrypen. Het was
voor hen een gedwongen verhui-
zing. Ze bezaten niets anders dan
wat ze aan hadden, de kleren van
het Rampenfonds."

„Ze waren hier de eerste immi-
granten met een andere kleur.
Nederland moest daar nog wat
aan wennen. Toch heb ik over
discriminatie nooit iets gehoord,
al was je natuurlijk wél een

vreemde eend in de bijt. Boven-
dien wordt er binnen Indische
families altijd veel met de mantel
der liefde bedekt. We zijn daar-
om betrekkelijk geruisloos in de
Nederlandse maatschappij opge-
gaan".

Een problemenfilm wordt 'My
Blue Heaven' zeker niet. Ruud
de Wolff spreektvan een vrolijke
familiefilm, een actie-comedie,
een amusant verhaal, waarin met
een knipoog naar de moeilijkhe-
den van het verleden wordt ge-
keken. En wie dieper wil graven,
kan zoeken naar overeenkom-
sten met de ervaringen, waarmee
die de tegenwoordige immigran-
ten in Nederland te maken kun-
nen krijgen.

Eén van de Blue Diamonds in 'My Blue Heaven'

Ruud de Wolff
als filmacteur

Van onze showpagina-redactie
AMSTERDAM- „Gevraagd
worden voor de hoofdrol in
een speelfilm... Het is de-
zelfde sensatie als toen mijn
broer Riem en ik ons eerste
singletje maakten. Pas daar-
na vroeg ik me wel eens af
waar ik aan begon. Maar de
eerste opnamedag was ge-
lukkig niet al te moeilijk en
dat gaf vertrouwen. Nu heb
ik echt de smaak te pakken.
En natuurlijk krijg ik veel
steun van de professionele
acteurs. Vooral Leen Jonge-
waard sleept me er door-
heen".

Ruud de Wolff (47), één van de
twee Blue Diamonds, maakt zijn
acteursdebuut in 'My Blue Hea-
ven', de eerste lange speelfilm
van Roland de Beer. Ruud speelt
daarin Paatje Benoit, die in 1961
met vrouw en kinderen als een
van de laatste Indische gezinnen
vanuit Indonesië in Nederland
aankomt, om daar een nieuw be-
staan op te bouwen.

Onder de hoede van de produ-
centen Dick Maas en Laurens
Geels, die al eerder onder meer
'De lift', 'Flodder' en 'Amster-
damned' tot kassuccessen maak-
ten, vertelt De Beer hoe hetgezin
in Nederland arriveert, een fiet-
senstalling huurt van een snack-
barhouder (Leen Jongewaard)
en daarin tot groeiende ergernis

van de eigenaar een hevig con-
currerend Indonesisch restau-
rant begint.

"Ruud de Wolff en Bo Bojoh als Paatje en Maatje Benoit in de speelfilm 'My blue Heaven'.

Protest tegen
bezoek Joling
aan Z.-Afrika
Van onze showpagina-redactie

ALKMAAR - Het Komitee Zui-
delijk Afrika (KZA) reageert ne-
gatief op de wens van zanger Ge-
rard Jolingom in Zuid-Afrika op
te treden. Ook het ANC Neder-
land is niet te spreken over de
plannen van de artiest. Een der-
gelijk optreden doorkruist vol-
gens beide instellingen de cultu-
rele boycot, die 'net zo min als de
apartheid is opgeheven.

Jolings zaakwaarnemer Jan van
Doorn, tevens commercieel ma-
nager van Veronica, liet gisteren
weten dat hij na gesprekken met
zwarte Zuidafrikaanse leiders
'de tijd voor boycots tegen Zuid-
Afrika nu vrijwel voorbij' acht.
Van Doorn voelt veel voor optre-
dens van Joling en BZN in het
land, alsmede voor voetbalwed-
strijden van het Nederlands elf-
tal tegen een gemengd Zuidafri-
kaans team. Veronica zou van
optredens en wedstrijd een tele-
visieprogramma kunnen- maken,
aldus de manager.

Volgens woordvoerder Kees de
Pater van het Komitee Zuidelijk
Afrika doorkruisen deze plannen
de culturele en sportieve boycot
wegens apartheid. „In hetzelfde
interview wordt de manager van
BZN aan het woord gelaten. Die
is verstandig en zegt dat hij de
ontwikkelingen afwacht. Op dat
standpunt staan wij ook. Welis-
waar worden er stappen gezet in
de goederichting, maar dat bete-
kent niet dat de apartheid een-
twee-drie de wereld uit is. En als
je dan toch een bezoek aan Zuid-
Afrika wilt brengen, om er bij
voorbeeld de apartheid aan de
kaak te stellen, dan moet je dat
doen in overleg met ANC en
UDF. Jekunt nietom die organi-
saties heen", aldus De Pater.

VPRO overweegt
vertrek uit
Hilversum
Van onze rtv-redactie

AMSTERDAM - De VPRO wil
van Hilversum naar Amsterdam
verhuizen. De directie heeft haar
oog laten vallen op een ruim
pand bij het Leidseplein. Het
pand staat leeg en heeft een cul-
turele bestemming. Het is eigen-
dom van een beleggingsmaat-
schappij. Volgens een woord-
voerster van de VPRO zijn de
verhuisplannen 'nog zeer prema-
tuur. Momenteel wordt een on-
derzoek gedaan naar de haal-
baarheid van de plannen.

De VPRO heeft in Hilversum te
kampen met ruimtegebrek. De
omroep zit verspreid over ver-
schillende gebouwen, wat scha-
delijk is voor de interne commu-
nicatie. Vijf jaar geleden bleek
uit een enquête dat vooral de
programmamakers liever in Am-
sterdam zouden zitten. Die voor-
keur geldt nog steeds. „Amster-
dam is het culturele centrum van
Nederlanden deVPRO de cultu-
rele omroep van Nederland."
Ondernemingsraad en vereni-
gingsraad zijn nog niet gepolst
over de verhuisplannen. Het zou
de eerste keer zijn dat een om-
roep uit Hilversum vertrekt.

Seth Gaaikema
vertaalt 'Les
Misérables'

AMSTERDAM - De
cabaretier, tekst-
schrijver en vertaler
Seth Gaaikema heeft
van de Stichting Car-
ré Theaterproduk-
ties en Joop van den
Ende Productions
de opdracht gekre-
gen een definitieve
vertaling te maken
van de musical „Les
Misérables".

Gaaikema was een
van de tientallen
professionele en
niet-professionele
vertalers die de afge-
lopen maanden
werkte aan een
proefvertaling van

de musical die Alain
Boublil en Claude
Michel Schönberg
maakten naar de
1200 pagina's tellen-
de roman van Victor
Hugo uit 1862. Vol-
gens de bekendma-
king is Gaaikema ge-
selecteerd vanwege
de directheid en de
'zingbaarheid' van
zijn tekst. Deze heeft
overigens eerder
vertalingen gemaakt
van de musicals 'My
Fair Lady', 'Sweet
Charity', 'Kiss me
Kate' en 'Oliver'.

De musical gaat op
28 februari 1991 in

première in het Ko-
ninklijk Theater Car-
ré in Amsterdam. Na
de Londense pre-
mière in oktober
1985 is de monster-
produktie met groot
succes in zestien ver-
schillende produk-
ties, negen verschil-
lende talen en in ze-
ventig steden over
de hele wereld opge-
voerd. Voor de drie
en een half uur du-
rende voorstelling in
Carré is een artistiek
team aangetrokken
dat ook betrokken
was bij de oorspron-
kelijke Londense en
Broadway-versie.

" Seth Gaaike-
ma: geselecteerd
vanwege goede
tekst en acteerta-
lent voor de Ne-
derlandse versie
van 'Les Miséra-
bles'.

JM ''mburgs dagblad J
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Miele maakt de mooiste
en de beste keukens

:j_aj|B£jjg^fr^__^

Daarvan overtuigen wij u graag ___SBJB_aïl«Hft}?JM

Miele-Keuken-Centrum Rouppe.
Breukerweg 3, tel. 045-719700.

Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".Stationsstraat 58, tel. 043-252578.
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Voerendaal. Tel. 045-751718. metr fijM;"^;^aal WJI MBMBWÊf Gebr. Bollen J^ mmmmm.

______KZ_____________i l^^l^Tik^S^S' S2/ Tel. 043-641293. Kunststof ramen- 6431 HR H'broek. Tel. 045-213386-i«

AUTOGARANT Subaru Heerlen regio- enz'Mees,t uitgebr-ass: in Limbur9" Gielen Groentechniek SJ Buckx Sittard 04490-11301
Schelsbera 128 725588 APK-keu- gemiddelde. Vrijbl. informatie: Heer- mmmmmmmmmm_____ Husqvarna kwaliteit uit Zweden. Vak- le-Meerssen. Rolluiken, zonwering of onderdelen, mim JB__l_l§jpMPid
ringsst, off. Subaru-dealer Heerlen len: 045-740564, Eys: 04451-1835. B____l_i______L_______l manschap in Schinnen. Kettingzagen, _yr~~~~~, Aan het Broek 41 Sittard. L3LJ '9

meidk\7BTw deliik 49'95'mc' af"
Liever 100%riilts. Bloemisterij „De Klomp" .SToEenScS Puf jhlitTiTill.l.ii'lliiai Laumen rolluiken-zonwering Grnpnrpntrnm Rnk }P i 215366!S_!LJ_T _.__,_.,,,.« m___4 ï ?ni ._ ' Uw "9roen a^es" voor al uw snijbloe- 04493-1995. 7 " /"»*"^ bus WOencentrum »0K KI. £W»V

AutO HanSSen Kerkrade-WeSt , dan 30% korting men * bruidsboeketten * grafstuk- - S»_J 21099 6369 ZHSimpelveld. tel. 045- Bloemisten) *" hoveniersbedrilM
APK direct-klaar-service, prijs 55,-. Autorijles is een zaak van vertrouwen, ken. Dorpstr. 70, Brunssum, tel. 045- _jy—, FPÜPn'c IPP<_nnrtPfPiiillP<_ 423848/442129 tancj. en airtiteduur V^Kleingraverstr. 154-156. Tevens ach- Ga daarom naar de vakman met jaren 252157 ■ __^ ____rïïïTnïWTmïïS__________. he|jen S leesponeieUllieS tuinadv. Uterweg 117, Heerlen-Noo^
terk. Carboonplein Kerkrade-West. Tel. ervaring. Kies een van onderstaande W^\ mSmSm^^mÊKÊÊ^ Absbroekstraat 3, Munstergeleen. ..... H . . _________________■■■■____■___■■■■___#
045-413540. 8.8 R 0-beroepsriischolen ,-n . 7Vf Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel miinrd-nerüdl U.V. p.
Autobedrijf Kwarten V.O.F. fi»^"" ll_-M_--_i feft-e-fc n^fifinn

v°orinformat,eo449°-11212 ESr^^nïïSSSÏÏ, E r "rf
Kastanjel. 148 Hoensbroek, 045- Dörenbera Heerlen 7 * G.V.L Restauratie, 045-226000 g^nMß service of reparaties. Beitel 4. 6466 GZ Bloembakken ZEters beeldey214171. Gratis bi| APK-keuring: CO. JJ^f" b)ef Uorenöer9 Heerlen LJ*J Spec. gevelreiniging, renov., kelderaf- _-______________-B___i Kerkrade. 045-413049. fonteinen enz te kust en te keur in**1+ koplampen afstellen en nakeuring. Autoriischool Schulz Hoensbroek d__k.ii i ______ dichting, voegw., vochtwering 10 jr. U HoenDfirmanS C V galerijen v/h Droomkasteel, Ganze*»|
HenSOensßV Nieuwstadt 045-2 1667

Hoensbroek BORSU Limburg schrift, garantie. Stralen van meubels, n. noeppermans U.V. - gfflflM de US, Heerlerheide. Ingang bij deoli-HIncnaycna d.v. meilWMdUl uho^moo/ autoDlaatwerk velaen chassis etc Sanitair, cv, dakwerk, gas, water, _____________é___^^^ H fantpn v

Kruisweide 3. APK-keunng in vooruit- fignffiff Piet Hillebrand Kerkrade SI^rSÏÏ" wa,eron,h " rioolon,s, °P Emmaplein 8 no e q.H,m. Mnntfnrt Jzicht, alle reden snel afspr. te maken Sm 7_-.__*__, Sp^bÏii rn hpISS <ÜPhrPC(i Mmirrnatinn Heerlen Tel 045-713265. De Ruit Reklame, Montfort jffl-,
voor klantvr keuring 04498-53055 Autorijschool Nico Zoet Kerkrade de 127, 6413 GD Heerlen. sieDreCQ IVlUUrCOaiing Reklameadvies- en ontwerp, relatiege- Mit M \Hiil\MMil\l\3M

045-456772 Voor muurcoating, gevelreiniging en -f/TA~~~ir- schenken, offset en zeefdruk, belette- W^J jÊ^ÊÊSMMÊmIM**k
Opel BergSteyn Autorijschool Kubben Nuth Piek Service Heerlen vochtwering met garantie. Siebreco, (Puf JBB_9 ring. Markt 1. Tel. 04744-2442. Z-^if
cm,»'' s** SSraSSR ~"3—- ÏÏSr— " ___■ ___■ bsössuo, L J
ivïrr. hPri^SS Autorijschool Peter Kokkelkoren ,__^ Wil] mmmmêm^ der deskund leiding Instr F.N.R.s. Rumpenerstraat 62-50, Brunssum. p-e--ip-_____|Seß vS^ Voerendaal 045-750995 J»TtaË__OT^ Z^LT Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872. 252709. Raleigh Mountainbikes 625,-. WLWÊBMmWÊPy

W__Lm MmWmmmWMMmWÊ "" _____b________hb______ sP°rt" en stadsfietsen + reparaties. pni n.._ «.„„ nAC 000070 v
Lucar autobedrijf _____________________Tff7!!9_m_______ Z"^/ Houtindustrie Pelzer bv zonder aanbetaling mogelijk uoiour wop U4b-^_f/8 f., ■^JH^MHJiUIv Fmhallanp-pn inriiiqtriphnnt Fikpn p<;- Het adres voor al behang en schild
l°iramDafstZei!naera£ nXtraat 67" a,.tncrhaHohoHriii h„ Ur..,ir.. Tondik Dakafwerkino Frissen Tuin en park BV. Hupkens BV Maastricht ?7di?he?TQ

E
urk- schuderspatro^

KeSade ffsSSSra ' A^OSChadebedNjf Jan VrailCken ZfflfXS vakman en doe-het-zelver. Rijksweg Honda motormaaiers, tuinfrezen, Stihl Mafkt 53-54, 043-215868 voor excl. Lokerstraat 18, Heerlerhe.de.
Kerkrade, tel. 045 45b9b3. Nage|beek Schmnen 04493. 1832 Voor alle^^^^ 36, Wittem. 04451-1218. motorzagen Vroenhof 86, Valkenburg fietsen van Koga Miyata. Giant Specia- _^_-__—^^'

m^^____
Uitdeuken. spuiten. expertiserappor- Jeden

e Bfêi 045 324876 aan de Geul Tel 04406-40253 lized en Cycle Tech Wten Van LOO Gulpen 04450-1552 : „.. . ,
n Harrpman Uprhni7innpn

n n
Skmst^^ ....... (T _______rmnfm!r_______i mgherdorpsst" 41. Bouwhout, piaat- ■ k üïiTTTmi ll ■■_■ Rijwielzaak Beckers «arreman vernuizingen <

SAS AutOShOp „De SpeCialiSt" CarrOSSeriebednjf AUtO-TaSCO Kl_---_U-----HI materiaal, deuren, kozijnen, cement. fJJ«Éiiiiyi|^^ Barrier'Bl. 6343 RA Klimmen Tel Gespee. internat, erkend verhuiz«
w . Voor srhadp pn snuitwprk van «iip mpr Dol nü nxc xcccno Tevens maatwerk op bestelling. ~Jy*J 04405-3422 Event. opslagruimte. De Koumen m,
Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm, voor senaae en spuiiwerK van aiie mer- Bel OU 045-455609 I»kes# imuo o<*<:_ 6433 KD Hoensbroek 045-218342-
-s^Se»oT^r- s».ss_^oek'b"s,a- sff____;;:;aas -fr_Tf^ii"rn" X*anïïL"F_£!^s» !taMffr,?te ___c_____^

Lotus Hpprlpn pn Kprkradp _M i 1 i"'l Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100, Joop van Tintelen, Statenlaan 2 Broek- M*--------!----^ 1̂

WÊkMtmnmmmmWÊmÊ Autn^rhariP.rpntPr l imhnrn 7 W Mi""*"!i^P Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045- hem-Valkenburg. Kort bij pretpark De VidPnthPPk Viripn thiik" i■.nniliM.'lH^B AUIOSCnaQe-Uenier UmDUrg
_______________________________________^______-_________^__________- l-JLsJ 213538; Geleen, Raadhuisstr. 14, Valkenier Tel 04406-13025 VlüeOineeK „VlOeO mUIS . ISchadereparaties aan alle merken. *ss__f 04490-46480. Rep. alle merken geen Hrl., Bautscherweg 86. Tel. 412^,AUtODanden Van Son Topkwaliteit met 1 jaargarantie. Kloos- i»___Bß_____i____i_____i Houben 24-UUrS Service Geleen voorrijkosten. Roermond, Neerstr. 62, ____r^~~~~7____ Landgr., Streeperstr. 24. Tel. 3241*;

Uitlaten * schokdempers ■ sportvelgen terraderstr. 100 K'rade. 045-453837. BOUmanS BrunSSUITI Techn. inst. gas, water, sanit cv- 04750-31012. PSr A^^W^a7!!!!!!^ V'daal' KerkpL 66' TeL 75207°'
' balanceren ' uitlijnen * Haefland 16 Hout- board' tr|P|ex' 'iZfirw en 10C1 onderh., ontkalken geisers, boilers 7_J MÊmmmm&Mmmm CD-verh. Dag. geop. v.a. 14 uur.
Brunssum. Tel 045-253741. Cricr i,on(i rftl _ 1110 ,j,ac

andere doe-het-zelfart.. zagen en scha- Asterstr. 53.04490-43252,43366. y^ZJ Winafc FmlonH l/i_.«_ft»i,___.on" 1brKenü FOCWa-adreS ven op maat. Pers. bediening. Gr be- %MdaiiUsatkmdiSêkéSuaasaèM Tzsmé VlCai S „tfOlanÖ VldeOtneKen
ROUWette Autobanden Klimmen BV ,Auto_.Ekas- Autoschadebedrijf en zorg. Kruisbergstraat. 96. 045-252688 _n , GaSWaCht Limburg. 045-227676 Schilderw. Bijsmans Heerlen Gespecialiseerd in verhuur, verkop
Alle merken banden leverbaar. tm"c'^JJ- Kokelestraat 114 Kerk- . JJ| Specialisten voor alle soorten gastoe- * Onderhouds- en utiliteitswerken * JJ" erot.sche videofilms Sittard i^ ,
Balanceren + uitlijnen. Putweg 49, tel. ra^e. 045-454763. ■____Bt^tT77!T_H__Hl Pil MMM !IIKMiIIP stellen. Ontwerp, onderhoud, installa- kunststoftoepassingen * betonrep. « °n

h
s
t
st ■. 31. 04490-10987, Maj

04405-1286. __________________■■ Ly*f tic en verkoop Litscherveldweg 5 gevelreiniging * graffitybestrijding. tncht< Via Re9ia I°s. BrusselseDOf
Drukkerij L'Ortye Ö V Heerien Heerlerbaan 134, tel. 045-425550. -__i_miM--lJ»li<M HS___l Kettingform., drukwerk voor handel en ?''SmanS k5!ia,:hi"eS _________________________TW«^_______H V.S.M DrieSSenS-NieSSen Ol___iW'_____________
industrie familiedrukw Kouvenriprstr Gnspenstr. 23, 6367 HN Übachsberg. ■"«"!. uiib»»bi» hibmbii y |«^,,v,,,,,,,:,,,:,,,,i,,,:,:,,,,,.-

Bl] Donny kijken iS kopen! AutOp Autoverhuur Sittard BV Hoï^^^ Tel. 045-752432. Het adres voor al uw Sc dersbednjT bv. Ankerkadeï 127 IZli
SsTamrSarsSn^oïbu5, L'ortve bukken, het scheelt u stukken, kantoormachines en kantoormeubelen. Wand- en plafondstudio «eek Waterbehandeling ,

±30-40 stuks bussen en bestellers l! lanc'e, ieas'K-rentTn SS" Drukkerii Schreurs MMSBESBEM ?^T UM* ___■■,",':" ,l,|,i ■■ ÏSS??^ 213661 64?^alle typen en prijsklassen. Ook diverse voer. Geerweg 2A Sittard 04490- uruKKeriJ oCnreurs HUUUMWMUH Landgraaf _^K_Ui_3____U____J__l H U4ö_iJb6l, b4i^
luxe auto's. Donny Klassen B.V. 22424. Zandstraat 58 Montfort. Handels-, fam-en textieldrukwerk, fo- Basler HaarkOSmet'lka bv Sperwerweg 28, 045-455635. Show- u-w,..,,,,,, n« d««-„.j 7iOüooMeerssenerweg 219, Maastricht. 043- 04744-2345. tocopie, stickers en kant.boekh. Gra- Ran dweq 5B 6074 NR Melick-Herken- room v. part Lindelaan 4, Kerkrade "aKKe"D,af Ue BOngerQ /lÖ4J__
635222. verstr. 68 Kerkrade, Tel. 045-413045. Bosch Tel 04750-20040 Gratis cata- (Chèvremont); geopend va. 13.00 uur. Bongerd 18, Heerlen, het adres vooral ■VMÏÏ

Billl^^_ AutOCentr. CollariS-Europcar logus op aanvraag. "* S,Jh.oen!?Pfaties> sleutels en on" | u»ot7olc U»«ninninH,hfinnWÊÊÊS^Smm Per,futo's, campers pL.bus.es, Studio Kerdel zeefdruk/offset I^_^__ Plafond-en keukencentrum derhoudsartlkelen- L^LWÏÏBW.^
Auto Veneken B.V. Sittard-Beek

SchB,8■

g
Vr Z InTderfoS van klem tr' ______■!_____■_■ Zambon 043-642535 ■Wil'HlliHl'MlMi'M ffi

Leasmg vw, Aud,, vw bedr.-wag, sit- Ssllanl^Sn. Te,. 42964. Kellerhuis keukens Geleen X'CXtï^r* p- Niesters. Tel. 045-452742 K^SS; Spoorsm9

E P?yeMnab:nKkfaa Wne?7l277pJ87p-7 * ' Ringovenstr. 1. 04490-47905. Aan- ?Joïs*e!Sffi Huidverzorgingssalon en zonnestudio.
Beek. Pr. Mauritslaan 171. 72882 . g^ __lïïïïr_T7TÏ!ÏÏTC_____l Drukkerii Vlieoen bouwkeukens + apparatuur, event. brengen. Idem diverse Zepka vouw- Peschbeemdenstraat 3 Kerkrade-Bleij- -cfT—g_ --^;
"üieaSe S^J 045-441432. Een compleet grafisch gevend in keukens. (Kruisberg 46 Meerssen). ___K?!!mTmW!___ / /Least alle merken, zowel zakelijk als D .. n bedrijf ■■^UX____-^--3^-—-__-_i ~WmmÊrenics?7«m^ straat 47 Hoensbroek Bouwmacnines uamoiseaux Wocom interieurkeukens Radax BV Plafondsystemen De Ga,t ePcP honnmaakhedriif rv Venetian Blinds b.v.tel. 045-217863. Verkoopt en verhuurt meer dan u 0. Veemarktstr. 1, Heerlen. 045- Haefland 23, Brunssum, 045-258051. "^ SCI°T , , "'\nïo zonwennoskonstrukties ialouzi*"1

Panno Uon^n R U
denk,! Industrieterrein de Beitel 108 -fl^z 711864. Ital. keukens - Interieurde- Voor alle soorten plafonds, wanden en 0?" D^B°ntnla^o 10T83 marSSSen? I inlki staal + PvCGarage Veneken B.V. Heerlen. Tel. 045-411930. W > JCEÜ_S_M____EI si9"- betimmeringen. Showroom geopend Amsterdam.. ". 020^43912. Te- maJezen e rol nau o^aa

34l 6.
Limburgs grootste leasefirma. Peter mm

__
m
__ ff mËËÈMMmmmmP van dj Vm*u van 10.17 uur

a lex: 10526. Telefax: 020-443454. Kipstr. ju u Kerkrade 04b 4do

Schunckstraat Heerlen. Tel. 045- y^-J ■_PHWnwP_WW¥ffl9^__i _______■■■»■■■_■■____■ ■■■■fflïWIWWWi^412641 ■■■fcéJJ_Éii___i_yt_UÉiéMiÉß_B____l rfjTjLfJiM4iK9 ____________^-| _Mh;[ _________U_Jl^^*^
Aütocentr. Collarls-Europcar Sleenmarkt Van Erp BV. f£ fTl^ll^L, CEMA MTOmiilim __■

Math. LinSsen. Tel. 045-241587 SS&ST&f
Leasing voor korte en lange termi.n Ca. 200 soorten bestratings-en gevel- v. Geffen vakfotografie. Reportages, Geleen, Burg. Lemmensstr. 216 C. Üe Wit B.V. Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw. T-shirts en sportkleding, naample!s.
24-uur-service Schelsberg 45 Heer- stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat bedrijfsrep., reclame, portret, model- 04490-47575, keukens - badmeubelen Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411 Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-. Stationstr. 48, Heerlen. Tel. °*len 045-720202 | 17, Sittard, tel. 04490-12481. fotografie. Or. Nassaustr. 17. Heerlen, -sanitair c.v. EK Heerlen,tel. 045-710571. water-install. Erk. schoorst vegersbedr. 713379 .

_ „ _'„__, Als u ons voor 12 uur ___ ■ '■m m LimburgsDagblaJ K __Jm nï^P_r_l_f_iC 's ochtends belt, staat uw Del

■^KiVmTi^mSf PICCOLO de volgende dag al 045-Tl QQ__6■"■ra"""l"" in het Limburgs Dagblad. w^*J # I w #UW
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Duitsland 1
koö"7 'Ö9.03 ., 9esschau-

Am 6r^nter der Sonne Kaliforniens.fr^He^"6- AfL Am M°rgen

"ieL hP?rt treiben - fit bleiben. Chi-
lO.ont "9ymnastiek. Afl. 10.
10.03 'a9esschau.
| Doe,, r̂o2esse der Weltgeschichte.
UocPc?ntaire serie- Vandaag: Het'I.ocl I tegen Jezus. (Herh.).
M.03 'a9esschau.
Duit<J? das am Montagmorgen.
Corn_!L s.peel,i|m uit 1959 van Luigi

Ij's? Urnschau.
'3 On ?ers°verzicht.I^os Tagesschau.
.iachrT^f"Mitta9sma9azin- Heute-
R45 ich,en-'<oo Wirtscnafts-Telegramm.
'4 05 tagesschau.
9rarn^sarnstrasse- Kinderpro-
fekp^neys Gummibarenbande.
boldo ms- Vandaag: Angriff der K0-!'5.00 -ren der Zaubertrick.
15.03 'a9esschau.
Seri<_ ?y Dad! Australische comedy-

IS.3q ■ Afl. 28: Midlife crisis.
geSDr an,bekanntschaften. Serie
kendL ken met bekende en niet be-
rn et f" mensen. Vandaag: Een gezin
Stra, c klnderen, de dochter van F.J.

'6.00 t en een stuntman.
'«03 Qa 9esschau.
Jaan*» Recht 2U lieben. Brazi-
'6.3o S

De.Seri|. Afl. 54.
films '«ckfilmschau. Teken-
'6,4s'JeunrifDie Ki"der vom Mühlental.
,n6r.ene- Afl. 9: Die wilden Schwei-'>.l^l de diebische Eister.

"25 Tagesschau.

17.25 Trickparade.
17.35 Einsatz in Manhattan. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Mord im Dunkel.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Die glückliche Familie. Serie.
Afl.: Die Behringer Affare.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 ooln inniger Feindschaft. Tv-

spel van Claude Faraldo. Vroeger
was Julie Maieul een talentvolle pia-
niste, maar sinds een ongeluk veroor-
zaakt door haar zuster Gloria, kan ze
niet meer spelen.

21.45 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ARD-Sport extra. Voetbal:

Bundesliga, Borussia Dortmund - Ein-
tracht Frankfurt. Tafeltennis: EK voor
nationale dames- en herenteams, fi-
nale.

23.30 ««Heut' Abend. Talkshow ge-
presenteerd door Joachim Fuchsber-
ger. Gast: Amelie Fried.

00.15 Tagesschau.
00.20-00.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 ""Faszination Musik. Johann

Sebastian Bach-Zyklus. Deel 7: Mat-
thaus-Passion, BWV 244. Deel 2. Uit-
gevoerd door het Miinchener Bach-
Koor en orkest en de Münchener
Chorbuben 0.1.v. Karl Richter.
(Herh.).

15.40 Tierportrat. Die Nachtigall.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Die Ewoks. Tekenfilmserie. Afl.:

Wie ein Schwindler alle betrog und

die Zwerge Wicket fingen.
16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Eine Nacht im Ungarn. Afl. uit

de serie Bettkanten-geschichten.
(Herh.).

17.00 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
% ment.
17.50 ooDie Schwarzwaldklinik. Se-

rie. Afl.: Gewalt im Spiel.
18.10 ""Lottotrekking.
18.25 ooDie Schwarzwaldklinik.

Vervolg.
18.58 Programmaoverzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Doppelpunkt. Discussiepro-

gramma. Thema: Baby oder Beruf?
20.15 Studio 1. Populair-wetenschap-

pelijk magazine.
21.00 Der Nachtfalke. Amerikaanse

serie. Afl: Tina und der Playboy.
21.45 Heute-journal.
22.10 Kontext. Denk' ich Ostern an

Deutschland. Joodse burgers over
wat christelijk Paasfeest en de Duitse
eenwording voor hen betekenen.

22.40 Filmfest am Mittwoch. BLie-
bende Frauen, Engelse speelfilm uit
1970 van Ken Russel. De zusters Ur-
sula en Gudrun weten niet zeker of ze
willen trouwen.

00.45-00.50 Heute.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
v°0r ka

6" CAI_a°onnees
I .__ analen zie schema exploitant
» %\2wart/wit programma
0a - .s,ere° geluidsweergave
Tr ~ w,eelalig bij stereo-app.~ teletekst ondertiteling
TELEVISIE

Revisie

X' l 2629' 46' 51. 53 en 57'and 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
' ° Sav9n het Don Presenteert. Gritta'"oon,' Hf«enslot, De 13-jarige Gritta
der. in o

ar vader' 9raaf en ui,vin-
-n on?en vervallen kasteel. Er wo-

J°ed |"K Veel ratten, met wie Gritta

'30 Siï opschieten.
A 158

|a M°sa. Braziliaanse serie.

'«§ ï-ieuws.
Ns piïl tak" Animatieserie. Afl. 226.I_n '°ns. pions en de paddestoe-'«"lo k»V°or kin!T eleon- Doe-programmai^ntat? -en' Vandaag: Eieren. Pre-'B'3s b» Dannv verbiest.
Sm as!?,e en Adriaan. En de ver-v9n «''. kr°on, Nederlandse serie
Itfaiaan an van Toor met Bas en*Mp.' Van Toor.i6 6|eviJi9ramma van deKatholieke

* li,'!" Ün Radio-Omroep.
iNzicht de,in9en. Programma-

ÏoJ NieuwsPaardenkoersen-
l6s kanrifnka; sPe|Programma waarinNe 5 f an met de steun van be-djes *'aiT"ngen via vragen, spel-
>9en naar u6.rassende attracties din-!l.3o wL an9Hjke Dri'zen-
i^nsumentt" en we9en- Maandelijks|>*S Kun j. nma9a2ine?.3o MUnst-2aken.
MS ,euws.
86 Britstnr_iep ademha'en. 21-deli-... Se COrnedy-serie. Afl. 15: De'Hllllliiiiiiiii

getuige.
23.10-23.15 Coda. Einde, van HansWarren.

" Luc Appermont temidden van zijn assistentes in 'Baraka'.
(België/TV 1 - 20.00 uur)

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: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 e n 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
14.40-17.00 Sport extra. Wielrennen:

De Waalse Pijl, rechtstreekse repor-
tage. Commentaar: Marl Vanlombeek
en Mare Uytterhoeven.

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 112.
19.00 Buren.
19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Sportavond. Met o.a. nabe-

schouwingen op de Waalse Pijl en
boksen. Aansl.: Verkeerstip: Beloofd
is beloofd. (Weckend-ongevallen).

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
Veronica
16.00 «Port of New Vork. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1949 van Laslo
Benedek. De douanerecherche pro-
beert een drugssmokkel op te lossen.

17.20 The edge andbeyond. Specta-
culaire sporten en stunts.

17.40 Starcom. Tekenfilmserie. Afl.
(slot): De laatste Star Ranger.
(Herh.).

18.05 (TT)8.0.0.5. Uitzending van
Bart Omroep Organisatie Stichting.
Presentatie: Bart de Graaff.

18.35 ""Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek.

19.25 (TT)Die 2. 12-delige comedyse-
rie met Henk Spaan en Harry Ver-
meegen. Afl. 12 (slot): Een compilatie
van de muzikale hoogtepunten uit de
serie.

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 Themaprogramma. Op de

drempel van het leven, registratie van
de gebeurtenissen op de ongevallen-
afdeling van een groot Academisch
Ziekenhuis.

22.40 Crimestory.
23.35 Pin up club. Erotisch magazine.
00.00 Cash. Beleggingsspel live van-

uit Studio Plantage in Amsterdam.
Presentatie: Ton Planken, Mechtelien
Alkemade en Walter van Tiel.

00.25-00.30 ""Journaal.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.50-17.30 Studio sport extra. Wiel-
rennen: Waalse Pijl. Commentaar:
Jean Nelissen en Mart Smeets.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Hollandse nieuwe. Afl. 7: Al
moetje naar China... (Herh.).

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Van gewest tot gewest. Onder-

werpen: 1. Hoogbejaarde bakker bakt
door. 2. Coevorden, vervoerscentrum
van het noorden, 3. Overijssel in oor-
logstijd: De pruus kump.

19.45 Staatsloterij. 1e trekking.
19.49 PP. Uitzending van het CDA.
20.00 ""Journaal.
20.20 Visite vliegen. Film van AM-

REF/Vliegende dokters naar woestij-
nen en eilanden.

20.25 HEcce homo Homolka. Tsje-
chische speelfilm uit 1969 van Jaros-
lav Papousek. De arbeidersfamilie
Homolka ziet een uitstapje de mist in
gaan als een vreemdeling in het bos
om hulp roept.

21.46 Balans. Animatiefilm.
22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.

Presentatie: Maartje van Weegen.
22.50 Studio Sport.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
15.50 Teletekstoverzicht.
16.15 Report. (Herh.).
17.00 Just for fun. Engels jeugdpro-

gramma.
18.00 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 4.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.

(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's.).

20.00 Gesucht - gefunden.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Blickpunkt Gesundheit. Bruc-

ken über den Abgrund, reportage
over depressies.

22.15 Rückblende. Vor 175 Jahren
geboren: Die Taktmaschine, docu-
mentaire over de metronoom.

22.30 BGier nach Geld. Amerikaanse
speelfilm uit 1948 van Peter Stewart.
De gangster Steve Clark wil een bank
beroven en gebruikt de serveerster
Julie om het geld weer in omloop te
brengen.

23.40 Filmtip.
23.50 Laatste nieuws. Aansl.: AK-

zwo.

" Siegfried Rauch en Axel Milberg in 'Die glückliche Fami-
lie. (Duitsland 1 - 18.52 uur)

België/RTBF 1
15.25 Ecran des vacances. Kinderpro-
gramma met de tekenfilms De Smur-
fen, Cadichon, L'apprenti sorcier. 16.35
Noubaventure, kinderprogramma met
de tekenfilms De Smurfen, Operation
Mozart en Naturimages. (Herh.). 17.35
Papa Bonheur, Amerikaanse serie.
18.00 Baby boom, serie. Afl.: Samedi.
18.30 Jamais deux sans toi, magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, actualiteiten.
19.20 Paardenkoersen. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.05 C'est a voir, re-
portages. Vandaag: Zelfmoord onder
jongeren. 21.10 Baraka, spel. 21.15
L'ami giono, serie. Afl. 5: Solitude de la
pitié. Armand is oud, versleten en ziek.
Met zijn vriend Alfred gaat hij terug naar

zijn geboortestreek, waar ze bij de pas- £E
toor uitrusten. 22.15 Télé 21 a la une. Ss
22.20 Coup de film, filmmagazine ge- =
presenteerd door Terry Focant. 22.35 E
Weerbericht. 22.40 Laatste nieuws. 5
23.00 Bourse, beursberichten. 23.05 =Baraka, trekking in de studio. 23.10- E
23.20 Le coeur et l'esprit, katholiek pro- ==gramma. =

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia.
12.00 Channel E.
12.30 Bonjour les Clips.
14.30 Matinee.
14.35 The Edge of the Night. Tv-feuil-

leton.
15.10 As the world turns. Tv-feuille-

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

dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en
weer.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag.
18.45 de Fabeltjeskrant.
18.55 Fullhouse. Amerikaanse come-

dyserie. Afl.: Little shop of sweaters. ■

19.25 Bulldozer.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
20.25 Jaap Aap.
20.40 Love with a Perfect Stranger. :

Romantische speelfilm uit 1986. Mari- E
Iv Hermer is een succesvolle zaken- j
vrouw met een bedrijf in de huizen- j
verkoop aan de Amerikaanse oost- jj
kust. Sinds derecente dood van haar =
echtgenote is haar liefdesgevoel diep ;
weggezakt.

22.25 De keus van Koos.
23.15 Journaal.
23.25 All in the Family. Amerikaanse j

comedyserie. Afl.: Lionel moves into j
the neigbourhood. :

23.55 Soap. Amerikaanse comedyse- :
rie.

00.25 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma. ■
03.00 Atoukado.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 23.
08.30 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 4.
15.45 Report. Baden-Baden.
16.30 Korkmazlar. Eine türkische Fa-

milie in Deutschland, serie over een
Turkse familie in Duitsland. Afl. 7.

17.00 Wir machen unsere Comics

selbst. Reportage over een project in
een basisschool in Witten. Aflevering
uit de documentaire serie 30' für Leh-
rer und Eltern.

17.30 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 4. (Herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Matt und Jenny. Abenteuer in

AhornlandKanada 1850, serie. Afl. 1:
Die Ankunft.

18.51 Philipp. Kinderserie. Afl.: Die
Karikatur. (Herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Actueel thema.
20.10 Agatha Christie. Detektei

Blunt, serie. Afl. 3: Das Geheimnis
von Sunningdale.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Gutenabend aus Mainz. Amu-
sementsprogramma. Presentatie:
Barbara Harnischfeger.

22.15 Jean Gabin cyclus. -Der Weg
ms Verderben. Franse speelfilm uit
1955 van Henri Verneuil. Er bestaat
een grote wederzijdse aantrekkings-
kracht tussen de 50-jarige huisvader
Jean Viard en de veel jongereLou.

23.35 Wenn Millionen den Verstand
verlieren. Documentaire over de
ziekte van Alzheimer.

00.20-00.25 Laatste nieuws.V

België/Télé 21
14.40-17.00 Wielrennen. De Waalse j=
pijl. Commentaar: Rodrigo Beenkens. EE19.00 Tribunes philosophiques et reli- =
gieuses. Le coeur et l'esprit. 19.30 __=
Journaal met simultaanvertaling in ge- £5
barentaal en weerbericht. 20.00 Chal- E
lenge, sportprogramma met een sa- 5
menvatting van de Waalse pijl, wielren-' S
nen. 21.30 Nieuws, weerbericht en E
beursberichten. 22.00-23.05 Art 21. _=
Les artistes de L'holocauste. (Herh.). =
———————————____.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Bizness news. EE
17.15 Chansons nostalgie. 17.45 Gour- E
mandises. 18.00 Des Chiffres et Des ==Lettres. 18.20 Recreation. 19.00 Pare- =chocs. 19.30TVS Infos et Météo. 19.40 _-Papier Glacé. 20.00 Envoye Special. EE
21.00 Objectif. 21.30 Decouverte. |
22.00 Journal Télévisé et Météo. 22.30 E
Sacrée Soiree. 23.55-00.55 Ex Libris. ' ■

Radio 1 radioi; Elk heel uur nws. 7.07 Radio l
ï Woensdageditie. (7.30 en 12.3C
; Nws.). 12.55Meded. t.b.v. land-er
jj tuinbouw. 13.10Aktua. 13.32 Jour-

E nalistenforum. 14.07 Klantenservi-
I cc. 15,45 Hallo met de EO: 16.05

E Tijdsein. (17.30 Nws).lB 45 Waar
jj waren we ook alweer? 18.57 Met-
ï terdaad hulpverlening. 19 03 Hob-; byscoop. 19.30 Akkoord 20.03
: Langs de lijn. 23.06 Met het oog op
E morgen. 0.02 Volgspot. 1.02 Ro-: mance. 2.02 Clair-Obscur. 4.02
E Nachtexpress. 6.02-7.00 Van-
: daag...donderdag.

Radio 2
; Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
E morgen. 9.04 Muziek terwijl u
: werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Wil,
E> wil wel. 14.04Terug inde tijd. 15.04
I Nederland muziekland. 17.04 Hier
E en nu. 18.04De wereld zingt Gods
S lof. 18.53 Moment. 19.03 Water en
ï vuur. 20.03 Vocaal. 20.30 Bulletin.
S 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
: Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the

E morning. 7.04 Ronduit music-time.
; 9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
: en Alleman. 10.57 Metterdaad
; hulpverlening. 11.04 Country trail.
: 12.04 Gospel Holland. 13.04 No-
■ zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
■ 17.04 Ronflonflon met Jacques
5 Plafond. 18.03 De avondspits
5 19.03 Krapuul de lux. 20.03 La
; stampa. 22.03-24.00 Stompin'.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
nf? Vrouw 2'Jn. Gevarieerd magazi-ne voor de vrouw.
mi, .00 TV-fruitmand. Program-taL u 9eestelijke liederen. Presen-

te orj:i,leen van D'ik-slpmLu Nieuws voor doven enBon.horenden-Portrl? beeld- Berrv Brugman.
man Van de schilder Berry Bru9"

ta3mS°ndUit Muziek> GosPel Pro"

VerLJ?ek Miner- De man met het. 'naai, portret van deze Canadese
#631 T

en na,uurbeschermer. (Herh.).
«24- n SawVer- Jeugdserie. Afl.

Sawwf o|ymPische verjaardag. Torn
len hi ontdekt dat mensen vals spe-
68r,bi] spelletjes.Voi ?ennenheuvel.

I?'"c °e dappere drie.
11 9roenc

,levens«erhaal van een
tret „ al2bur9er Emigranten. Por-

l?ichoßn een groeP Oostenrijkers die
-den )aar geleden in Zeeland ves-

-1 Pronr, ' se,n 1- Gevarieerd nieuws-
-16 28 _mma-
ieuorio °nturenbaai- Canadese. Grant 'u AfL; Verboden te voeren.Ivan J , et niet eens met het ideePi«emn? essor Dunbar om mensen
19.00enJe,laten adopteren.
19.20 u'J°urnaa'-

i 9ramm 9 lght- Maandelijks pro-

' Bajip' met vandaag als gast: Philip
'9Sral| ri_ A?e>»?ampbells- Canadese se-

d schan ï Waarheid is hard. De vriend-

Iverkn-uU!Sen Emma en de Schotten
heeft „ unig nadat ze in een artikel
<te ruk» „hreven waarin ze zegt dat

[Pen e armen meer moeten hel-
o& tennrn,!mkeren- A"ernatief actualitei-. Aaron Miller. Serie. Afl. 12:11111l

Vaste grond. Frank Miller wordt be-
dreigd door een klasgenoot als hij
hem niet helpt bij het overhoren.

21.35 Jan en alleman. Maandelijks
programma gepresenteerd door Jan
van den Bosch.

22.25 Tijdsein 2. Nieuws, actualiteiten
en achtergronden.

23.00 ""Journaal.
23.10-23.40 Mag ik es met jepraten.

Praatprogramma gepresenteerd door
Feike ter Velde.

" Philip Bailey in 'High-
light'. (Nederland 1 - 19.20
uur)

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 Het
levende woord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 8.45 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de hoogtezon. 10.00
Vier jaren uit het leven van Mozart
(2). 13.00 Nws. 13.02 Lunchcon-
cert. 14.00 Songs of praise. 14.30
Telekaart. 16.00Over componisten
gesproken. 17.00 Jacco's keus.
18.00 Nws. 18.02 CeDéa. 20.00
Nws. 20.02-24.00 Het podium, met
om 20.02 De wandelende tak: Ex-
tra vliegende tak; 21.02 Voorland:
Festival Ars musica 1990, Brussel;
22.02 Downbeat; 23.02-24.00
Audio art.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De radiomakers.
10.00 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws, 12.05 Het oog van de
naald. 12.30 Het voordeel van de
twijfel - 55+. Onbekend. 13.00
Nws. 13.10 Wereldwijzer. 14.00
Geschiedenis en archeologie van
de bijbel. 15.00 Meer over minder.
16.00 Schlagerfestival. 17.00 Die-
renmanieren. 17.40 Basiscode 3
magazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
Kinderforum. 18.20 Uitzending van
de PvdA. 18.30 Astrologica. 19.00

Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Klassieke mechanica. 21.00
Landschaptekenen. 21.30-22.00
Computers in deklas.

SSVC
13.00 Rod, Jane and Freddy.
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Bazaar.
14.50 Sounds like Music.
15.15 Survival.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Hokey Wolf.
16.05 Owl TV.
16.20 Popeye.
16.35 Eyespy.
17.00 Palace Hill.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 This is your life.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment.
19.05 Bob's full house.
19.45 Coronation Street.
20.10 Wish me Luck.
21.00 The Match.
23.00 Party Political Broadcast.
23.30 Ben Elton - The man from

Auntie.

RTL Plus
EE 06.00 Ultramann - Mem geheimes

Ich. Amerikaanse serie. (Herh.).
E 06.25 Hallo Europa. Guten Morgen

rs Deutschland, gevarieerd magazine.
SE 08.30 RTL aktuell.
= 08.35 Tele-Boutique. (Herh.).
EE 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.).
E 11.00 Ragazzi. Muziekmagazine voor

jongeren. (Herh.).
E 11.45 Ein Schicksalsjahr. Amen-

ss kaanse serie. Afl.: Die guten alten
s= Zeiten.
= 12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
= te RTL Orkest.
= 13.00 Tele-Boutique.
= 13.30 California Clan.
: 14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (Herh.).
E 15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: The toy box.= 15.30 Spiel mit.= 15.40 RTL aktuell.
= 15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
= 16.00 Reich und Schön. Amerikaan-
= se serie.= 16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Jack McGee unterwegs (2).
: 17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.= 17.45 Spiel mit. Sterntaler.
E= 17.55 RTL aktuell.
= 18.00 Dr.mcd. Marcus Welby. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Ein gelber Vogel.
EE 18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
= 19.05 Weerbericht.= 19.15 CHiPs. Amerikaanse misdaad-= serie. Afl.: Das BMX-team.= 20.05 Voetballen. Rechtstreekse re-

portage van de wedstrijd Bororussia
Dortmund - Eintracht Frankfurt. (In
de pauze plm. 20.50 'Anstoss' met

sz commentaren en interviews).
Es 22.10 Stern TV.= 22.40 Das Model und der Schnüffler.

Serie. Vandaag: 'Mord auf sanfter
Welle'.

= 23.25 RTL Aktuell.= 23.45 Stürme des Lebens. Tiendeli-
ge Franse serie. Afl. 4 'Erfolg und In-
trigen'.

E 00.35 Der Schutzengel von New
Vork. Serie.

E 01.20-01.25 Aerobics.

Eurosport
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 WK
Circus. VT09.00 Basketbal. 10.30 IJs-
hockey. 12.00 Autosport. 13.00 Bok-
sen. 14.00 Wheels. 15.00 Skiën. 16.00
Motorsport. 17.00 Handbal. 18.00 W.K.
Wielrennen. 19.00 Trans World Sport.
20.00 WK boksen. 22.00 Golf. 00.00-
-01.00 Adventure hour.

SAT 1
EE 06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
= SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
____: kaanse familieserie. Afl.: Der grosse
S Tag. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love
= Boat. Amerikaanse familieserie. Van-= daag: Vater und Sohn. 09.50 Teletip= Haushalt. Aansl. Ihr Horoskop. 10.00= SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I Teleshop.

E 10.30 Mem Schatz ist aus Tirol. Duitse
5 film uit 1958 van Hans Quest. Aansl.

ES Tekenfilm. 12.15 Glücksrad. 13.00 Te-
:= lebörse. 14.00 Programmaoverzicht.
= 14.05 ALF - Erinnerungen an Melmac.
= Afl.: Salatkriege. 14.30Teletip Gesund-
= heit. 14.40 Love Boat. Vandaag: Die
== Lady und ihr Chauffeur. 15.30 Verliebt
ss in eine Hexe. Vandaag: Wer ist schon= perfekt? 15.55 SAT.I Teleshop. 16.05
E Verrückter wilder Westen. Vandaag:
E Die Nacht des Sedgewick-Fluches.
E 17.00 SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn.
E Vandaag: Die Wette. 17.35 Teletip Gar-
E ten. 17.45 Programma-overzicht. 17.50
= Raumschiff Enterprise. Afl.: Der Plan
= der Vianer. 18.45 SAT 1 Bliek. Aansl.
= SAT.I Wetter, en programma-over-
== zicht. 19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I= Bliek, aansl. SAT.I Wetter en program-
Ë ma-overzicht. 20.00 Mike Hammer.
E Amerikaanse serie. Afl.: Mehr als nur

EE ein Footbal-Profi. 20.55 SAT.I Bliek.= 21.00 Telefoni Bianchi. 23.00 SAT.I
E Bliek. 23.10. An vorderster Front. BEn-
E gelse avonturenfilm uit 1956 van Julian
= Amyes. 00.25-00.35 Programmaover-
_= zicht.

MTV
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30At the
Movies. 12.00 Remote Control. 12.30
Club. 13.00 Saturday Night Live. 13.30
Spotlight. 14.00 Afternoon Mix. 16.00
Non Stop Pure Pop. 17.00 3 From 1 at
5. 17.15 Afternoon Mix. 17.30 Coca
Cola Report. 17.45 Afternoon Mix.
18.30 Greatest Mix. 19.30 At the Mo-
vies. 20.00 Saturday Night live. 20.30
Club. 21.00 Spotlight. 21.30 US Top 20
Countdown. 23.00 Coca Cola Report.
23.15 VJ Maiken Wexo.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02 Kort Nws.
12.05 Middagmagazine: Limburg
Actueel, De Buren, Agenda en Mu-
ziek. 14.02, 15.02 en 16.02 Kort
nieuws. 17.02Reg. weerber. 17.05
Limburg Actueel, editie Noord en
Zuid. 17.25 De Ronde van Lim-
burg: doorpraten over actuele
kwesties.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers & co. 10.00
Nieuws. 10.03Het schurend schar-
niertje. 10.08 Het eerste bedrijf.
11.50 Het koekoeksnest. 12.00
Limburg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10 Made in Germany. 14.00 Ca-
napé. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10Rijswijckfoon
20.00 Funßy Town. 22.00 Nieuws.
22.05 Jazz Kalfee. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00. en 5.30
Nieuws.)

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 13.00 Mitmenschen.
14.05 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30-
-04.05 Nachtexpress.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Volgens aankondiging.
10.20 Kilroy.
11.00 News and weather.
11.05 Turnabout.
11.30 Playdays.
11.55 Mother Teresa.
12.00' News.
12.05 Open air.
13.00 News.
13.05 Daytime Live.
14.00 One o'clock news.
14.30 Army Lives.
15.00 Trouble Shooter: Trojan Mice.
15.40 First Easter.
15.55 Top Gear.
16.25 Plunder: Ludovic Kennedy.
16.55 Volgens aankondiging.
17.35 The movie game.
18.00 Newsround extra.
18.10 The Gift.
18.35 Play Better Snooker.
19.00 Nieuws.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.40 Kontiki Man : A Ticket to Para-

dise.
21.05 Rough Guide to Careers : Te-

levision.
21.50 Points of view.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Inside Story : Return to Hiros-

hima.
23.30 Nieuws.
24.15 The late show.
24.55 Weatherview.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and Wea-
ther. 08.45 The Mix. 09.00 News on.
09.15 The Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On
The Air. 18.30 Blue Night. 19.30 Time
Warp. 20.00 ITN News Review. 20.30
Der Spiegel. 21.00 Inside View. 21.30
Financial Times Business Weekly.
22.00 World News and Weather. 22.15
ITN News Review. 22.45 Financial Ti-
mes Report. 23.15 Der Spiegel. 23.45
Inside View. 00.15 News and Weather.
00.30 Blue Night. 01.30 Time Warp.
01.45 Late Night Mix.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück (+ Spiel
'Glückstreffer'). 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender.
8.30 Für die Kranken. 9.10 Musi-
kexpress. 10.00-12.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frischauf.
14.05 Musikzeit heute: Lieder,
Chansons und Folk. 15.00 Music
and More. Die CBS.Radio Show.
16.05-18.00 BRF International.
18.10 BRF Aktuell. 18.40-20.05Or-
gel und Chormusik.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-stop. 5.30 Guten
Morgenl 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sport-Shop. 19.00
Neunzehn Vierundzwanzig. 00.00-
-01.00 Traümtanzer.
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Met zulke zonnige prijzen
kan hetvoorjaarniet meer stuks

100%Katoenenkleuterrok- Schattig baby strandpakje _!__«.
-r ïk set. m marine/wit. Het voorjaar is nauwelijks begonnen, maar als van 100% katoen, m^nm- «|ftJiiiii W^SUt^'m Maten S, w / J r i- i i ï " gekleurkom- .\W , lfl ___. JÊoKimw(^0Kimw(^^m^ 92 t/m 122 JBSk'' het aan Supercontex ligt, kan het al niet meer binaties. -Yfflfc- Ti iMBLIÊOwÈ stuk.De leukste vooriaarsmode voor de allerlaag- Maten "|U9 M ld L«_3flï- *^ÉPv -. !J f J 1 68 t/m 86 <nPl___

I jj| '/O ste prijzen. Daarvan kunt u vanal vandaagkomen ~s
F "^m^k Zonnige meisjesstrandjurk. genieten! MÈéÊÊÊÊ *" <

Dit meisjes zwempak is er in iÊÈiÊt BP S*lÊ_.!*" ft^^V 100% Katoen, diverse pP^ __k zowel lila, green als kobalt. #IS^ j^%l Umi
** -^^_^1 \_____E___k tiesMaten lÈÊr\\ T p 116 t/m 164 /^ J '^

''IÉÉk l^s. -Jffl? y~Jm -iW!fl m * w^?Tlß_i"^ '' i w*s ---^^Kftf"^ iflP1 «üM:?

§ ' jsM Mm _ÜF __F __t tH PP i*\ ül

**_,^^^^^.*^* ' ' ».__■■__. miH__i i

— -«=__ —- -y^o \ ]s_*p 'V°i -i '' M° fjfcrzs
w ritfl^ürouperconlex zorgt dat jegoedvoor de dagkomt7*<^;rtr^__i?'

KERKRADE, Einderstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT, Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND, Wilhelminaplein 10A-11.
STEIN, Mauritsweg 134. WEERT, Stationsstraat 17-19 (bij de Hema).

U BENT VAN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHE. KLANTENSERVICE: 04490-



Opzet
Officier van justitie mevrouw mr
Van Dijk vond het 'domweg onzin',
dat de Brunssummer niet op de
hoogte was van de inkomsten van
zijn vrouw. „Hij had er naar moeté*n
vragen. Het is duidelijk dat het hier
om opzet gaat", aldus de officier, die
de valsheid in geschrifte bewezen
achtte daar de echtgenote had ver-
klaard dat het een en ander nadruk-
kelijk afgesproken was. Zij eiste een
geldboete van 750 gulden met een
proeftijd van twee jaar.
De man moet de 4000 gulden scha-
de, die de gemeente Brunssum
heeft opgelopen, terugbetalen.

'Trab-plan
verdwijnt
in ijskast'

BRUNSSUM - Volgens burge-
meester Hoogland van Brunssum is
het toeristisch-recreatief plan van
Jongen (het zogeheten trab-plan)
gedoemd om in de ijskast te ver-
dwijnen.

MAASTRICHT/BRUNSSUM - „Ik
wist dat mijn vrouw naar het café
ging, maar ik wist niet dat zij er
werkte. We hebben de laatste tijd
langs elkaar heen geleefd." Zo rea-
geerde een man uit Brunssum gis-
terochtend by politierechter mr
Wortmann in Maastricht op de aan:
klacht die tegen hem was inge-
diend.

'Bedrijfstechnologisch
Centrum is overbodig'

Mans wil jonge startende ondernemers naar Aken sturen
" In Heerlen

werden
gisteren 118

vrachtwagen
combinaties

gecontroleerd
door

politie en
marechaussee.

Foto:
FRANS RADE

Boete wegens
oplichten van
sociale dienst

KERKRADE - „Het Bedrijfs-
technologisch Centrum (BTC)
dat in streekgewestelijk ver-
band wordt voorbereid, is
overbodig. Vlak over de grens
in Duitsland zijn al uitsteken-
de voorzieningen, waar star-
tende Limburgse onderne-
mers terecht kunnen."

Dit zegt Kerkraads burgemeester
Jap Mans, die het onzin vindt dat in
Nederland wordt geprobeerd het
wiel uit te vinden, terwijl er in
Duitsland al prima voorzieningen
voorhanden zijn.

Mans gaat daarom de samenwer-
king met buurstad Herzogenrath in-
tensiveren. Hij wil bekijken of het
aanbod aan zwembaden, culturele
voorzieningen, bedrijfsterreinen,
infrastructuur etcetera beter op el-
kaar afgestemd kan worden.

Luxe
Het BTC Oostelijke Mijnstreek zou
een luxe variant moeten worden
van een bedrijfsverzamelgebouw.
Zogenaamde kennisintensieve be-
drijven, die op zoek zijnnaar de ont-
wikkelingvan nieuwe, commercieel
toepasbare technologieën, zouden
in het BTC een 'beschermde' start
moeten krijgen. Dit door in een
groot gebouw allerlei gezamenlijke
faciliteiten aan te brengen waar de
deelnemers van kunnen profiteren.
De huur zou hierdoor relatief laag
kunnen blijven.

Jacob
Vm V we9- Wie in hemels-lieen, ; Jacob? En waar is hij
'nannpV1000 is een drote, witte
"roear}3es. zwjaan die sindszijn
"a* _T i?ren deel uitmaakt
"kfcinrf dl€rem7erzameKno op
fer9j;(

aerboerderij in Vijlen. En
en verdween hij. Klap-
richting Mechelen.

Geitjes
\>erSh kinderboerderij Schrie-

,d -e in Brunssum is in éénöe^ «ter geitjes rijker gewor-
"Wü ■^7y° beviel van een
re (jg!l9 en d<*t mag een topsco-
Jiorm , want Q^iten brengen
ter to^a| hooguit twee jongen
en ..„ "" Er *s dushulp nodig,
zoraril extra melk wordt 9e"
de [pp fPor tante Caro, terwijl
kn jr««pen. van de basisscho-
jorQp brunssum en Heerlen
koy v°or originele namen.
nien e ?eer viriele vader is
z°efc overi9ens nog steeds op

Azijn
rW_ 9'ebeurde in Wijnands-
hety aarPresteerde ene Louis

Paaseieren teverven met
Uit to]y en - wijwater. Het
ter znt- afkomstige wijwa-
W;„' ln eer* azijnfles en dat
tier u,n ?eel>zo niet alles- Eer-
Wni, wijwater al eens
aP»Qr>Tbruikt om eenkoffiezet-CpT' te ontkalken. Dat kon
Ktste 9-tter^tfamilielid op het
"ier. jJ}lPPetjeworden voorko-<Vtn;iaar uiteindelijk is het

"9 fout Qe9^an. Al-
9en d ' "^.t iedereen kan zeg-
e'ere« i! V me£ Pasen geiuijdeleeft gegeten...

Heerlenaar
zwaar gewond

„De samenwerking in de regio-ge-
meenten om met dit plan als lei-
draad het toeristisch produkt van
de Oostelijke Mijnstreek te verbete-
ren, is er niet naar. Bovendien is de
benadering te kleinschalig", aldus
de burgemeester gisteravond tegen
de raad, die uiteindelijk (in prince
pc) toch instemde met de aanbeve-
lingen en conclusies in hetrapport.Vrachtwagens

aan de kant

Ruim twintig
processen-verbaal

Maar Mans is een blik gaan werpen
op het Technologiepark Herzogen-
rath, een gebouw van 53 miljoen
Mark, en het BTC Aachen, dat ge-
lieerd is aan de Technische Hoch-
schule. „Startende ondernemers die
na twee jaardat BTC moeten verla-
ten, beginnen een eigen vestiging.
Dat Technologiepark vormt een
soort centraal verkooppunt voor al
die bedrijfjes. Dat werkt zo goed dat
wij aan Nederlandse kant niet nog
eens hetzelfde moeten beginnen."

Jacob (2)
F<«h Df jn o^oostbaar", Het|boerri Fl°urnen van de kinder-
"en n %} weten. „We zijn giste-
""en d

tot de ontdekking gemo-
".i-ie ~at mannetjes zwanen na\%yar geslachtsrijp worden.

dat Jacob dat °ok «:fa> 2q
en en dientengevolgeKouiif*- is Qegaan naar eeniiüe Natuurlijk schaffen

*ioaa subiet een vrouwtjes
% dZ.aan> Want we willen Ja-
ii9naleoraa9 teruo" Wie Jacobn' a' dan niet met een
2J976 ' fcan bellen: 045-

Overigens kwam tijdens die discus-
sie ook het thema Schutterspark
weer boven. Het opknappen van dit
park is meegenomen in het trab-
plan. Hoogland zei echter dat de ge-
meente ook open staat voor andere
concepten en eigen ideeën. Daarop
verzekerde raadslid Van Betuw
(PAK-fractie) hem binnen nu en an-
derhalve maand met een concept-
plan voor het opknappen van het
verloederde park op de proppen te
komen.

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - Bij de groot-
scheepse verkeerscontrole in
Heerlen die was toegespitst op
het vrachtverkeer, werden gis-
teren 118 vrachtwagencombi-
naties aan de Imstenraderweg
onder de loep genomen. In 22
gevallen werd een proces-ver-
baal opgemaakt.

De Stichting City Heerlen Promo-
tion vroeg de winkeliers of ze een
dagelijkse openstelling tot 18.30 uur
zinvol vonden. Ook werd gevraagd
of ze bereid waren om op zaterdag
hun winkel tot zes uur 's avonds

open te houden. Massaal beant-
woordden de Heerlense midden-
standers beide vragen met nee.

Voorzitter Jongen van de Stichting
City Heerlen Promotion: „Deze en-
quête spreekt boekdelen. Het lijkt
me onnodig dat FNV en CNV in
Heerlen acties op touw zetten. Er is
vrijwel geen enkelewinkelier die er
voor voelt om zijn zaak nog langer
langer open te houden.Verzet tegen
de wijziging in de Winkelsluitings-
wet hoeft echt niet afgedwongen te
worden."

Heerlense winkeliers
willen tijdig sluiten

Enquête Stichting City Heerlen Promotion toont aan:

Van onze verslaggever
HEERLEN — Een overgrote
meerderheid van de Heerlense
middenstanders is fel tegen de
voorgenomen wijziging van de
Winkelsluitingswet. Dat blijkt
uit een enquête van de Stich-
ting City Heerlen Promotion.

„Ik zal dan ookbinnen het streekge-
west voorstellen om het BTC af te
blazen en ons te richten op het ver-
schaffen van informatie over de
Duitse voorzieningen. De Duitse
consul in Nederland staat daar posi-
tieftegenover."
Het BTC is maar een voorbeeld van
wat Mans ziet als echt Euregionale
samenwerking. „Die verloopt stapje
voor stapje. Het is een vorm van af-
tasten. Gelukkig gaat de provincie
bij de opstelling van het nieuwe
streekplan ook verder kijken dan
strikt de landsgrenzen."

Sticker
erkSroep toegankelijk-

■ unssum 9aat aan
(oegnJf lV- de oud-mijnstad een
!*en uitrei-
Nfce/i 7ïneer zi3'voldoende toe-

2yn voor rolstoelge-
Ca&ten nen anaere aehandi-
"oin/ceK Uoel van de actie is om
?a,.<2aJ'rS te stimuleren meer
hWnt ite schenken aan de
Vrbifl}?kheid van hun zaak.

worden gedacht
H van drem-

*" _Vm lnsto-lleren van brede
ödrigorf fcelyfc te openen toe-

vy}iren en het aanleggen
utaoende pasruimte.

De stichtingstuurde 215 winkeliers
in het centrum een vragenformulier
toe. Daarvan kwamen er 201 retour.
Liefst 184 winkeliers spraken zich
uit tegen verlenging van de slui-
tingstijden. Twee winkeliers toon-
den zich voorstander en vijftien zei-
den geen mening te hebben. Dat
waren hoofdzakelijk filiaalhouders
van grootwinkelbedrijven die de be-
slissing aan hun hoofdkantoor wil-
len overlaten.

Kerkrade, dat niet direct betrokken
is bij het Euregionale overleg,
neemt op kleinere schaal het voor-
touw door de banden met Herzo-
genrath aan te trekken. „We zijn sa-
men feitelijk een stad van 100.000
inwoners, vanuit de helikopterzie je
niet eens een overgang. Dat moet
met 1992 voor de deur aan het den-
ken zetten."

Man bedreigt ambtenaren
KERKRADE - De politie in Kerkrade heeft een 22-jarige man uit die
plaats aangehouden omdat hij amok maakte bij de gemeentelijke so-
ciale dienst. De man eiste bij de GSD zijn vakantiegeld op en ontstak
in woede toen hij dat niet kreeg. Hij bedreigde enkele ambtenaren
met een stoel die hij later vernielde. Daarna toog hij naar het gemeen-
tehuis. Ook daarkreeg hij nul op hetrekest, waarna deman dekassier
te lijfwilde gaan. De politiewist demanuiteindelijk op de Markt aan
te houden.

Voorstel: bouw wooncomplex met 3 etages

College Nuth zwicht
voor reeks bezwaren

Aan de actie namen de korpsen van
de gemeentepolitie Landgraaf,
Brunssum, Heerlen en Kerkrade
deel, alsook de Koninklijke Mare-
chausee. Woordvoerder Arzt sprak
van een geslaagde controle, die
moet helpen om het aantal ver-
keersongelukken met 25 procent te
reduceren.

De processen-verbaal hadden be-
trekking op technische gebreken,
onvolkomenheden in het kenteken
ofrijbewijs en overtredingenvan de
wet rijtuigenbesluit. In twee geval-
len was de maximale rijtijd over-
schreden en moesten de chauffeurs
hun combinatie verplicht een aantal
uren aan dekant zetten en een boete
betalen.

HEERLEN - Een 27-jarige Heerle-
naar is gistermiddag rond drie uur
zwaar gewond geraakt toen hij door
een personenauto werd geschept.
De man stak ter hoogte van de Hop-
penhof de Spoorsingel over. Een
rode OpelKadett dievanuit derich-
ting van het CBS kwam, kon de
man blijkbaar niet ontwijken. De
automobilistreed overigens door na
het ongeval. Het slachtoffer werd
gistermiddag in het ziekenhuis ge-
opereerd. De verkeerspolitie van
Heerlen verzoekt eventuele getui-
gen dringend contact met haar op te
nemen: ® 045-731765.

Van onze verslaggever
NUTH -Het college van Nuth is gis-

(ADVERTENTIE)
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teren alsnog gezwicht voor de be-
zwaren, die een aantal bewoners
van de Burgemeester Cremersstraat
had ingediend tegen debouwvan 28
woningen in hun directe omgeving.

Eén van debezwaarschriften richtte
zich tot de massaliteit van het
bouwplan dat voorzag in een appar-
tementencomplex van vier verdie-
pingen hoog. Ook de vermindering
van de lichtinval bij sommige wo-
ningen was voor een vijftiental be-
woners aanleiding ernstige bezwa-
ren te maken tegen het bouwplan
van de Woningvereniging Nuth. Na
een uitgebreid onderzoek is het col-
lege tot de conclusie gekomen dat
het schaduweffect voor een aantal
panden inderdaad vrij groot.

De raad besloot gisteravond in te
stemmen met een herzien college-
voorstel. Dat behelst de bouw van
een wooncomplex van drie verdie-
pingen. Het aantal woningen moet
door deze wijziging met drie wor-
den teruggebracht. „Helaas is door
deze aanpassing een tekort van
75.000 gulden ontstaan, dat door ge-
meente betaald dientte worden", al-
dus burgemeester Elly Coenen-
Vaessen. Naar alle waarschijnlijk-
heid wordt dat bedrag uit de pot
stads- en dorpsvernieuwing ge-
haald.

(ADVERTENTIE)
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De hoge heren hebben de zaak
nu aan de ambtenaren overge-
dragen. „Met als gevolg dat we
nu regelmatig telefoontjes en
brieven krijgen van allerlei in-
stanties die zich met de zaak
gaan bezighouden. De Grens-
commissie, Rijkswaterstaat aan
beide zijden en weet ik veel wat
voor mensen nog meer benade-
ren ons. Laatst belde zelfs de Ne-
derlandse ambassadeur in West-
Duitsland om zich te laten infor-
meren. De zaak suddert dus dui-
delijk", aldus burgemeester
Mans, die hoopt dat het bureau-
cratische circuit uiteindelijk re-
sulteert in de eerste écht Europe-
se straat.

Van den Broek en
Genscher praatten
over Nieuwstraat

KERKRADE - De Nederlandse
en Duitse minister van Buiten-
landse Zaken, Van denBroek en
Genscher, hebben zich onlangs
kortstondig onderhouden over
de 'kwestie Nieuwstraat.
Zy deden dit naar aanleidingvan
de brief van burgemeester
Schulteiss van Herzogenrath en
zjjn Kerkraadse collega Mans.
Die vroegen de medewerking
voor het verwijderen van de lei-
conblokken, die de 2,5 kilometer
lange straat verdelen in een
Duits en een Nederlands gedeel-
te.

Sticker(2)
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Perfektie in kollektie
SCHOENMODE

Promenade, Kerkstraat 63, Brunssum
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Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggever
Omdat de man een jaar lang de in-
komsten van zijn vrouw niet bij de
sociale diensthad gemeld, had hy al
die tijd een te hoge uitkering ont-
vangen. De rechter veroordeelde
hem tot een geldboete van 750 gul-
den, waarvan 350 guldenvoorwaar-
delijk, i
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Heden overleed tot onze diepe droefheid, niet ge-
heel onverwacht, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, in de leeftijd van 83 jaar, onze zorgzame
pleegvader, schoonpleegvader, broer, schoon-
broer, oom en neef

Joseph Albert Lemlijn
begiftigd met de eremedaille

verbonden aan de Orde van Oranje Nassau
weduwnaarvan

Wilhelmina Hendrica Arts
Klimmen: Frans Kamps

Kitty Kamps-Tevis
Mirjam
Familie Lemlijn
Familie Arts

Klimmen, 9 april 1990
Corr.adres: Achtbunderstraat 10,
6343 AR Klimmen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op Goede Vrijdag, 13 april om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan deH. Remigius teKlimmen, met aan-
sluitend crematie te Imstenrade-Heerlen.
Samenkomst in de kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.30
uur achter in de kerk.
Op Witte Donderdag zal tot intentievan de dierbare
overledene een heilige mis worden opgedragen in
voornoemde kerk, om 19.00 uur.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur in het mortuarium van de Begrafenis-
en Crematievereniging Voerendaal, Kerkplein 43
aldaar.
Voor vervoer naar het crematorium wordt gezorgd.
Zij die geen bericht mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, tij-
dens debange oorlogsjaren, is tot onze diepe droef-
heid overleden, de heer

Joseph Albert Lemlijn
Dankbaar en met respect zullen wij hem blijven ge-
denken (Piet en Hennie).

Familie B. Visser, Amsterdam

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van ons trouw lid

Albert Lemlijn
Ruim 60 jaar lid van onze vereniging als vaandel-
drager en erebestuurslid van verdienste.
Wij danken hem voor alle werk.verricht in het be-
lang van onze vereniging.

Bestuur, erebestuur, dir. en leden
Kon. Harmonie "De Berggalm"Klimmen

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede
dat wij van hem mochten ontvangen, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, mijn lieve man, onze goe-
de en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Gerrit Lambertus
Lammers

echtgenoot van

Hubertina Frijns
op de leeftijd van 65 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: Hubertina Lammers-Frijns
Heerlen: Ben en Marian

Lammers-Hugens
Pascal, Chantal

Rhein-Brühl: Harrie en Manuela
Lammers-Neuefeld

Tilburg: Frans en Anja
Lammers-Hooimayers
Tamara, Danny

Heerlen: Corry en Ben
Vogelzang-Lammers
Kevin, Wendy

Landgraaf: René en Esther
Lammers-Vogelzang
Familie Lammers
Familie Frijns

10 april 1990
Odiliastraat 10
6413 HJ Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 13 april om 10 uur, in de St. Corneliuskerk
te Heerlerheide, gevolgd door de crematie te Heer-
len.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Donderdag as. om 18.45 uur, avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14-15 uur en van 19-
-20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Heden overleed, geheel onverwacht, mijn lieve
echtgenote, moeder, grootmoeder, schoonzus en
tante, voorzien van de h. sacramenten der zieken,
in de leeftijd van 71 jaar

Maria Hubertina
Elisabeth (Tiny)

Meessen-Pluijmakers
echtgenotevan

Jan Hubert Meessen
Voerendaal: J.H. Meessen

Heerlen: José Smits-Meessen
Ger Smits
Frank, Marian

Voerendaal: Phil Linssen-Meessen
Harry Linssen
Marcel, Dennis, Janine

Voerendaal: Jo Meessen
Fieny Meessen-Schreibers
Claudia, Andrea

Voerendaal: Thérèse Meessen
Koos Buys
Dimitri, Jërtha, Linda, Hugo

Übachsberg: Jan Meessen
Toos Deben
Niels, Gijsbert, Jorre, Wouter,
Steven en Marten
Janskeen Jasper

Voerendaal: Leon Meessen
Marie-Jozé Wieczorek
Daniëlle, Armand

Voerendaal: Ine Driessen-Meessen
Ed Driessen

Heerlen, 9 april 1990
Corr.adres: Bergseweg 2, 6367 HB Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 14 april om 11.30 uur in de parochie-
kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kunrade, met aansluitend begrafenis op der.k. be-
graafplaats te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 11.00
uur achter in de kerk.
Op Goede Vrijdag zal ter intentie van de dierbare
overledene de heilige mis worden opgedragen om
19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijks van
18.00 tot 19.00uur, inhet mortuarium van deBegra-
fenis- en Crematievereniging Voerendaal, Kerk-
plein 43 aldaar.
Zij die geen bericht mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote ontsteltenis vernamen wij het bericht
van het zo plotseling heengaanvan ons trouwe lid,
mevrouw

Tiny
Meessen-Pluij makers

Gedurende de vele jaren dat zij lid was van ons
koor, was zij een ware steunpilaar van onze vereni-
ging.
Tiny bedankt voor alles. Rust in vrede.

Gemengd Koor "Inter Nos" Voerendaal

t
Aan hem die intens de eenvoudige dingen in het le-
ven wist te waarderen, altijd voor anderen klaar
stond, onverbrekelijk en innig verbonden met
vrouw, kinderen en kleinkinderen, familie en
vrienden, zullen wij altijd de gelukkigste herinne-
ringen bewaren. Zo is hij gesterkt door het h. sacra-
ment der zieken in de leeftijd van 69 jaarvan ons
heengegaan

Piet Jannes
echtgenoot van

Mies van Osch
Sittard: Mies Jannes-van Osch
Sittard: Rien en Hannie

Kim
Sittard: Leo en Marielle

Kirsten
Familie Jannes
Familie van Osch

6131 HS Sittard, 9 april 1990
Plakstraat 3
De dienst van woord en gebed zal gehouden wor-
den op Goede Vrijdag, 13 april om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Petrus (grote kerk) te Sit-
tard, waarna de crematie plaats zal vinden in het
crematorium „Nedermaas", Vouershof 1 te Geleen
om 12.30 uur.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De avondmis zal gehouden worden op Witte Don-
derdag, 12april om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Ons ging voor naar het eeuwige leven bij God, na
een geduldig gedragen lijden, voorzien van het hei-
lig sacrament der zieken in het ziekenhuis te Sit-
tard, mijn inniggeliefde man, onze goede en zorgza-
me vader en schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Peter Jacobus (Piet)
Lebens
echtgenoot van

Maria Engelina Nohlmans
Hij werd 68 jaren.
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

De bedroefde familie:
Guttecoven: M.E. Lebens-Nohlmans
Limbricht: Mia en Sef

Anja en Jo
Peter en Pauline

Grevenbicht: Wil en Bep
Cindy en Peter

Bom: Frans en Fiet
Mare en Sandra
Paul en Daniëlle

Grevenbicht: Jan en Mariet
Benny, Kim, Lars

Susteren: Jo en Martine
Buchten: René en Wies

Niky
Familie Lebens
Familie Nohlmans

6143 AH Guttecoven, 9 april 1990
Pastoor van Kanstraat 17
De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op Goede
Vrijdag, 13 april a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Nicolaas te Guttecoven, waarna de
begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De plechtige avondmis van Witte Donderdag, 12
april a.s. om 19.00 uur, zal tot zijn intentie worden
opgedragen in voornoemde kerk.
Bezoekuren rouwkapel ziekenhuis Sittard, dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een langdurige, maar moedig gedragen ziekte,
overleed in het ziekenhuis te Sittard, voorzien van
de h. sacramenten der zieken, mijn lieve man, onze
dierbare broer, zwager, oom en neef

Jan Weijzen
echtgenoot van

Elly Schmeetz
Hij werd 67 jaar.
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Sittard: E. Weijzen-Schmeetz
Sittard: A. Schmeetz-Busch

Familie Weijzen
Familie Schmeetz

6136AG Sittard, 10 april 1990
Rijksweg-Noord 244
De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben op zater-
dag 14 april as. om 14.00uur in deparochiekerk van
het H. Hart te Overhoven-Sittard, waarna vertrek
per auto naar het crematorium te Geleen voor de
crematie om 15.30 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Goede Vrijdag, 13 april, om 19.00uur herdenking in
de avondwake in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen tot en met donder-
dag 12 april van 17.30 tot 19.00 uur in het mortua-
rium van het ziekenhuis Sittard.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede, dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid geno-
men van

Jan Bernard Thielen
Hij overleed, voorzien van de sacramenten der zie-
ken, in de leeftijd van 65 jaar.

In dankbare herinnering:
Familie Thielen
Familie Bauwmann

6374 RN Übach over Worms, 9 april 1990
Wolfsmelk 46
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag 12 april a.s. om 13.30 uur in de parochie-
kerk H. Eligius te Schinveld, waarna aansluitend
begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Heden, woensdag 11 april zal de overledene bijzon-
der worden herdacht in de avondmis, na hetrozen-
kransgebed van 18.45 uur in de Pius X kerk, Mar-
grietstraat.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel,
gelegen naast de kerk, van 18.30tot 19.30 uur.

_______________
t Petrus Roevros, oud

81 jaar, weduwnaar
van Anna Janssen.
Maastricht, A. van
Scharnlaan F26. Corr.-
adres: Via Regia 194T,
6217 RA Maastricht. De
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op don-
derdag 12april om 11.00
uur in de kerk van An-
tonius van Padua te
Scharn-Maastricht.
Geen condoleren.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor het me-
deleven ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierba-
re echtgenoot, vader, schoonvaderen opa

Hendrik van der Schalk
wil ik u langs deze weg hartelijk bedanken voor devele condoleances en
bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bij de begeleidingnaar zijn laat-
ste rustplaats.

G.E. van der Schalk-Huntelerslag
Wilkelina, Jean, Janine, Nico
Mariëtte en Wim

Urmond, april 1990

I

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden had-
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij
u mede dat, na een liefdevolle verzorging in St-
Jansgeleen, op de leeftijd van 83 jaaren voorzien
van de h.h. sacramenten, van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Lodewijk Jacobus
(Leo) Hilkman

echtgenoot van

Sophia Hertroys
Urmond: S. Hilkman-Hertroys

Geleen: Iny Wilting-Hilkman t
Harry Wilting

Urmond: Hans Hilkman
Hella Hilkman-Brodhacker

Ludinghausen
(Brd): Inge Gaubig-Hilkman

Manfred Gaubig
Urmond: Rob Hilkman

Ella Willems
Maastricht: Ed Hilkman

Rosemarie Hilkman-Kesselaer
en al zijn kleinkinderen
Familie Hilkman
Familie Hertroys

6129 HR Urmond, 10 april 1990
Swentiboldlaan 72
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 14april om 11.00 uur in de St.-Antonius van
Paduakerk te Urmond-Oost, waarna aansluitend
de crematie in het crematorium Nedermaas te Ge-
leen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Vrijdagavond om 19.00 uur, tijdens de viering van
Goede Vrijdag in voornoemde kerk, zal de dierbare
overledene bijzonder worden herdacht.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek woensdag en donderdag van
17.00 tot 17.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
De zon schijnt,
bloemen bloeien,
vogels zingen,
opeens werd het stil.

Wij geven u kennis van het overlijden van

Maria Agnes Duijsens
echtgenote van

Hubertus Johannes
Akkermans
* 20 november 1912

t 9 april 1990
Gulpen: H.J. Akkermans
Banholt: Tila Lardinois-Akkermans

Pierre Lardinois
Margraten: Ellie Bormans-Akkermans

Thè Bormans
Klimmen: Annie Mulders-Akkermans

Albert Mulders
Gulpen: HarryAkkermans

Ellie Akkermans-Voortman
Ransdaal: Piet Akkermans

Jeanne Akkermans-Eggen
Maastricht: Maria Akkermans

Voerendaal: JefAkkermans
Marie-Arme Akkermans-Muijtjens
en kleinkinderen
Familie Duijsens
Familie Akkermans

Gulpen, 9 april 1990
Kon. Julianastraat31, 6271 CB
De gebedsdienst als uitvaart zal plaatshebben op
donderdag 12april a.s. om 12.30uur in de parochie-
kerk van de H. Petrus te Gulpen, waarna crematie
in het crematorium te Imstenrade.
Rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis
waarin moeder herdacht zal worden heden, woens-
dag 11 april om 18.40 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voor-
noemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

—
Met grote verslagenheid hebben wij k 6'
nisgenomen van het overlijden van "heer

J.A. Pagen
Hij was 40 jaar bestuurslid, waarvan'
jaar secretaris van onze vereniging.
Zijn vele verdiensten voor onze ver^
ging zullen wij met respect en dankba^
heid blijven gedenken.
Ons oprecht medeleven gaat uit n3J
echtgenote en kinderen.

Bestuur, leden en personeel 1
Woningvereniging "Schinveld

t Maria Dekkers, 95 jaar, weduwe van JoaH'L
Swachten. Corr.adres: Schuttekamp 26, 6071 j

Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal wor»
gehoudendonderdag 12april om 10.30uur in de"
rochiekerk van de H. Lambertus te Swalmen-

t Catharina Lawaczeck, 81 jaar, weduwe van 0
hard Cox. Pr. Margrietstraat 18, 6101 HN &L

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoi"^
donderdag 12 april om 11.00 uur in de parochie^
van de H. Pius X te Echt.

4- Wiel Huskens, 64 jaar, echtgenoot van Lee"»
1 Adams, Schoolstraat 21, 6085 BK Hom- Z.

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden d",
derdag 12 april om 10.30 uur in de parochie^
van St. Martinus te Hom.

"J- Toon Vossen, 70 jaar, weduwnaar van Mia $:,
T schot, Eikenlaan 6, 6097 CS Heel. De plech",
uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag'april om 10.30 uur in de parochiekerk van St. "
phanus te Heel.

t Harry Vrencken, oud 60 jaar. Maastricht, jMaartenslaan 69b. Corr.adres: Apollohof 5, bZ
XP Maastricht. Eucharistieviering in de parocj 1,
kerk van St.-Martinus te Wyck-Maastricht hed
woensdag 11 april, om 14.00 uur. Schriftelijk c
doleren in de kerk.

t Arnoldus Voorst, oud 82 jaar, echtgenoot;
Anna Hollanders. 6224 KW Maastricht, &

Hodgesstraat 20. De uitvaartdienst is he^woensdag 11 april, om 11 april om 13.00 uur ïfl^kerk van de H. Familie te Wyckerveld-Maastflc
Geen condoleren.

ADVOCATENKANTOOR
AMSTENRADERWEG
ingaande 2 april 1990 zullen de mrs.

J.W.RAUH
G.J. BORDES

J.F.E. KIKKEN
H.H. TOMLOW-KEPPLER
advocaten en procureurs

samen de rechtspraktijk uitoefenen aan
de Amstenraderweg 9 te Hoensbroek,

gemeente Heerlen.

tel. 045-212254 fax 045-2138
61188

Oogartspraktijk te VALKENBURG vraagt met sp°e

ASSISTENTE
in het bezit van HAVO- of MEAO-diploma, voor 40
per week. Uitsluitend telefonische reakties na 18.00
Dr. P. Duijkers, Geneindestraat 25, 6301 HC Valken^
Tel. 04406-15940 _^

Voormalig ABP'er vordert
loonsverhoging uit 1979

MAASTRICHT - Een jongeman uit
Geleen, die terecht stond voor ver-
schillende diefstallen en pogingen
tot braak, is gisteren door depolitie-
rechter in Maastricht veroordeeld
tot vier weken voorwaardelijke ge-
vangenisstraf en 60 uur alternatief
werk. De jongemanhad geprobeerd
een slaatje te slaan uit naaktfoto's,
die hij bij een inbraak in Sittard had
buitgemaakt.
De Geleendenaar A.E. brak in juli
1988 de fotokast in een zaak in Sit-
tard open. Totaal 276 mappen met
foto's en dia's nam hij mee. Thuisge-
komen ontdekte hij in één van die
mapjes enkele naaktfoto's. Aange-
zien er aan de andere spullen geen

Dief ondernam
chantagepoging
geld te verdienen was, besloot hij de
mensen op deze foto's te chanteren.
In een brief aan de betreffende fa-
milie dreigde hij met een plaatsing
van de foto in allerlei bekende bla-
den. Tenzij er 5000 gulden op tafel
gelegd zou worden. De brief typte
hij op een showmodel in een winkel.
Met verschillende detectiveverha-
len in zijn achterhoofd, durfde hij
zijn eigen machine niet te gebrui-

ken opdat geen enkel spoor naar
hem zou leiden. De Sittardse familie
hield echter het hoofd koel en ging
niet in op de chantagepogingen van
de jongeman, die toch door de poli-
tie werd opgespoord. Bij de Geleen-
denaar werden naderhand door de
politie tientallen kopieën van de fo-
to's aangetroffen.
De jongeman verklaarde gisteren
zelf dat hij bij wijze van wraak te-
genover de gemeente en het GAK
gehandeld had. Deze hadden hem
een halfjaar zonder uitkering laten
zitten. Officier van Justitie mr Van
Dijk had vier weken gevangenis-
straf, waarvan twee voorwaardelijk,
geëist.

Tekort aan
compost bij
kwekerijen

champignons
Van onze correspondent

OTTERSUM - De Nederla* ,r
champignonkwekerijen y-
nen de komende jaren
groeien door een tekort
compost.
Volgens J.W.M. Elders vari _
Coöperatieve Nederlan
Champignonkwekersvereni- jf
ging (CNC) uit Ottersurn zJy
huidige compostproduktie. y
haar plafond en is uitbre1 J.
niet mogelijk in verband
het milieu.

pK \Voor de champignonkwee jji
speciale compost nodig, y$
de open lucht gemaakt e jt
van onder meer paarden 1

stro en gips.
Ac $Bij de vier weken durende

ting komt echter zoveel a°\ tf
niak vrij, dat uitbreiding va
produktie niet is toegestaan-

De CNC wil nu overdekte Pjj
duktie, maar omdat alle we gt
ke procedures nog moeten
den doorlopen, kan het tw*' j<
vier jaarduren voor het zo

Gastgezinnen
gezocht voor

kinderen
VLODROP - De stichting 'Europa
Kinderhulp' in Limburg kampt met
een ernstig tekort aan gastgezinnen.
De stichting vreest dat daardooreen
aantal gastkinderen niet op vakan-
tie kan. Deze kinderen zijn tussen.

de zes en twaalf jaar oud en wonen
in kansarme wijken in allerlei Euro-
pese steden. „Voor de kinderen met
bestemming Limburg kan het wel
eens een flinke klap zijn om te moe-
ten vernemen dat ze hier niet te-
recht kunnen," vindt de stichting.
De stichting zoekt derhalve naarstig
naar gezinnen die bereid zijn een
kind in huis te nemen tijdens de va-
kantie. U dient zich telefonisch aan
te melden bij: 045-313851 (voor
Zuid-Limburg); 04742-2837 (Mid-
den-Limburg); 077-827800
(Noord-Limburg).

teur voor Pensioenzaken. Volgens
Stoutjesdijk was hem mondeling
toegezegd dat hij in een hogere sala-
risschaal (schaal 149) zou komen.

De bevordering zat er volgens het
ABP niet in omdat men niet geheel
tevreden was met het werk van
Stoutjesdijk. Binnen het ABP werd
getwijfeld over diens functioneren.
Met name zou hij zich te diep ingra-
ven in depersoonlijke problematiek
van personeelsleden en ook zijn lei-
dinggevende kwaliteiten zouden
niet toereikend zijn geweest.

Ter zitting wees Stoutjesdijk erop
dat binnen het ABP zijn arbeidsin-
zet en vakbekwaamheid geprezen
werden. Hy stak veel tijd in de op-
vang van mensen die ontevreden
waren over overplaatsingen na reor-
ganisaties. De president-directeur
van het ABP zou op de nieuwjaars-
toespraak in 1990 nog hebben ge-,
zegd dat er vooral meer persoonlij-
ke aandacht moet komen voor de
individuele medewerkers. Juist dat
werd Stoutjesdijk destijds kwalijk
genomen.

De ambtenarenrechter doet uit-
spraak over drie weken.

De voorgeschiedenis begint op 1 fe-
bruari 1977. Op die dag begint
Stoutjesdijk te werken als hoofd
van de nieuwe afdeling Actief-Deel-
gerechtigden van het ABP. Het is
een tijdelijke opdracht maar precies
één jaar later wordt hij definitief als
hoofd van de afdeling aangesteld na
een evaluatiegesprek met de direc-

ROERMOND - Omdat het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds in
1979 weigerde een werknemer, de
heer Stoutjesdijk uit Heerlen, te be-
vorderen, stond deze gisteren voor
de Roermondse ambtenarenrechter
om zijn gelijk te halen. De voorma-
lig ABP'er vindt dat zijn werkgever
hem ten onrechte niet in een hogere
salarisschaal indeelde en wil alsnog
een salarisverhoging met terugwer-
kende kracht.
Stoutjesdijk is overigens niet meer
werkzaam bij het ABP. Om gezond-
heidsredenen legde hij in augustus
'79 zijn werk neer. Hij wil dat hem
alsnog een salarisverhoging wordt
toegekend over de maanden februa-
ri tot en met augustus 1979.

Ruim tien jaar na dato buigt de
ambtenarenrechter zich wederom
over de zaak. Dat komt doordat
Stoutjesdijk bij een eerdere poging
in 1986 niet ontvankelijk werd ver-
klaard. De ex-ABP-werknemer leg-
de zijnvordering neer bij de directie
van het ABP terwijl de Kroon daar-
over destijds de bevoegdheid had.

Ombudsman start
onderzoek naar

vlieglawaai
Van onze

parlementaire redactie

DEN HAAG - De nationale om-
budsman, mr Oosting, start een on-
derzoeknaar de manier waarop Ver-
keer en Waterstaat de meldingen af-
handeling van klachten over 'vlieg-
lawaai' behandelt. Oosting heeft dit
minister Maij-Weggen (Verkeer en
Waterstaat) in een brief meege-
deeld.
Aanleiding voor het onderzoek zijn

misstanden die Oosting heeft ge-
constateerd bij de behandeling van
klachten over vlieglawaai rond het
vliegveld Zestienhoven bij Rotter-
dam. Volgens Oosting heeft Ver-
keer en Waterstaat, met name de
Rijksluchtvaartdienst (RLD), zich
niet behoorlijk gedragen bij de wij-
ze waarop op klachten is gerea-
geerd.

Oosting reageerde op een klacht
van een inwoonster van Berkel en

Rodenrijs, ingediend op 26 mei
1989. Zij verweet deRLD en de mi-
nister niet op klachten te reageren.
Volgens Oosting hebben deRLD en
de minister ten onrechte niet gerea-
geerd op het verwijt dat ingediende
klachten gebrekkig werden afge-
handeld; zeker aangezien de minis-
ter beschikte over een rapport van
een door haarzelf ingestelde onaf-
hankelijke commissie waarin even-
eens werd gesteld dat de klachten-
procedures verbeterd dienden te
worden.

Volgens Oosting kunnen de klach-
ten van burgers belangrijke infor-
matie opleveren daar waar de over-
heid eraan gehouden is vliegbewe-
gingen zo te reguleren dat recht
wordt gedaan aan de eisen van het
milieubeleid, vooral ten aanzienvan
geluidhinder. Oosting stelt de mi-
nister voor om voor klachten over
vlieglawaai een gratis 06-nummer in
gebruik te nemen.
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BORN - Een door hevige angst be-
vangen hert heeft gisterochtend in
een woning aan de Getelberg in
Bom voor heel wat consternatie en
materiële schade gezorgd.

Panisch hert
richt ravage

aan in woning

Volgens een woordvoerder van het
Bornse politiekorps is de ree niet
ontsnapt uit het plaatselijk dieren-
park. De politie gaat er vooralsnog
vanuit dat het beest in het wild leeft.
De schade in de toegetakelde wo-
ning is aanzienlijk.

Terwijl de zoon des huizes in de
keuken op zijn gemak de krant zat
te lezen, werd hij vanuit de pas ge-
bouwde serre opgeschrikt door luid
glasgerinkel. Tot zijn opperste ver-
bazing zag hij even later hoe een he-
vig bloedende en buiten zinnen ge-
raakte ree door de kamer stoof en
daarbij forse vernielingen aanricht-
te aan ruiten, meubilair en bloem-
potten. De jongeman hield echter
het hoofd koel en zette de deur van
de serre wagenwijd open. Hoewel
gewond, maakte het hert onmiddel-
lijk dankbaar gebruik van deze vei-
lige vluchtroute. De gealarmeerde
politie wist het dier uiteindelijk niet
meer te achterhalen.

# Hans Vorstermans krijgt morgen, Witte Donder-
dag, zijn rol als Jezus in de 15e passiespelen van Te-
gelen officieel aangeboden. Hij repeteert reeds sinds
maart vorig jaar. Foto: janpaulkuit

Monotoon
„Mijn rol is niet de mooiste karak-
terrol in het lijdensverhaal. Dat is
die van Judas. Die van Christus is
eenzaam en monotoon. In ieder ge-
val geldt dat tot in de Hof van Olij-
ven. Daar komt de uitbarsting. Dan
is goed te zien dat Christus toch
angsten kende en ziet de toeschou-
wer zijn zwakte om te willen blijven
leven," aldus de Jezus-vertolker die
verder enthousiast praat over scè-
nes als de ontmoeting met Maria en
de confrontatie met de apostelen.
„Het laatste Avondmaal is het moei-
lijkste. Dat duurt lang en zit vol ge-
beden in het oud-Nederlands."
De reacties uit zijn omgevingnoemt
hij 'heel leuk. Zijn familie vindt het
schitterend en is trots op hem. Afge-
lopen seizoen werd hij uitgeroepen
tot carnavalsprins van Sevenum.
Om de voor de hand liggende grap-
pen en grollen die in die dagen ge-
maakt werden, kan hij hartelijk la-
chen. „Jezus Christus wat een
Prins!"

jos van den camp

„Ik wilde weten wie Jezus is ge-
weest, hoe de politieke verhoudin-
gen destijds waren en ik wilde meer
achtergronden hebben over de cul-
tuur van toen." Hans Vorstermans,
inspecteur bij een verzekeringsbe-
drijf, groeide op in de 'flower power-
tijd', genoot een katholieke opvoe-
ding en kende dus het lijdensver-
haal. „Maar ik had de Passiespelen
nog nooit bezocht en wilde dus zo-
veel mogelijk weten. Maar uitgezon-
derd de vier Evangeliën, is er weinig
te vinden. Ik heb veel gehad aan een
Teleac-studieboek."
„Ik ben een sfeergevoelig mens",
merkt hij op. „Toneel is een heerlij-
ke uitlaatklep. In de rol van Jezus
probeer ik een stuk van mezelf uit te
dragen. Ik geloof niet in toneelspe-
lers die zeggen dat ze een rol kun-
nen vertolken zonder dat daarin iets
van henzelf terug te vinden is. Ik
houd van eenzaamheid, ben zacht
van aard en sfeergevoelig. Dat moet
ik in mijn rol gebruiken. Het mooie
van de Passiespelen is dat er een
prachtig spel te zien is waaraan
meer dan driehonderdvijftig mede-
werkers deelnemen en waarin gelo-
vigen het lijdensverhaal bevestigd
zien."

TEGELEN - Hans Vorstermans
moet eens goed met zijn dochtertje
van vier gaan praten. En dan hoopt
hij maar dat zij het begrijpt. Samen
met haar moeder en haar oudere
zusje is de kleine Vorstermans na-
melijk opgenomen in het massale
gezelschap van 'het volk' tijdens de
passiespelen in Tegelen. 'Kruisig
Hem! Kruisig Hem!', zal ze in de ge-
speelde massahysterie haar vader
zestien zondagnamiddagen moeten
toeroepen. Evenzovele zondagen zal
hij 'gekruisigd' worden. En mocht
Vorstermans er niet voor de volle
honderd procent van overtuigd zijn
dat zijn dochter in staat is om de
werkelijkheid van het toneelstuk te
onderscheiden, dan zal hij haar zeg-
gen dat ze deze keer niet mag mee-
doen.

Na een eucharistieviering in de Sint
Martinuskerk in Tegelen krijgt Vor-
stermans morgenavond zijn rol als
Jezus Christus in de 15e editie van
de Passiespelen aangeboden. De
amateurtoneelspeler bij 'Setovera'
is 'toevallig' 33 jaar oud en inwoner
van het nabijgelegen Sevenum en
mag - voor zover bekend - gelden
als de eerste Jezus-vertolker die
woonachtig is buiten Tegelen. „Ik
heb daar geen nare reacties op ge-
had," zegt hij.
De uitbeelding van het lijdensver-
haal van Jezus Christus wordt dit
jaar gehouden van zondag 17 juni
tot en met zondag 30 september in
het plaatselijke openluchttheater
De Doolhof. 137 VVV-kantoren in
het hele land zijn inmiddels voor-
zienvan promotiemateriaal; uit Bel-

gië verwacht men dit jaar veel be-
zoekers.
In eerste instantie was Vorstermans
door passiespelen-regisseur Pierre
Driessen aangezocht een rol als ho-
gepriester te vertolken. Maar al snel
werd hij gevraagd de Christus-rol
op zich te nemen. „Ik zou niet weten
waarom ik gevraagd ben en niet
iemand anders. Ik heb me daar ook
niet zo in verdiept." Vorstermans
zegt er lang over nagedacht te heb-
ben voor hij ja zei, aangezien het
toch een hele last zou worden. Vorig
jaar maart startte hij met het instu-
deren van de teksten en toen hij die
vlekkeloos van buiten kende, dook
hij in de boeken. Voor zover die al-
thans voorhanden waren.

Teleac

(advertentie;

Samenwoners laten
te weinig vastleggen

Het huwelijk is in Neder- Raadpleeg daarom de
land nog steeds de enige notaris. Hij weet wat u kunt
vorm van samenleving die regelen en legt het voor u
wettelijk geregeld is. Ook dan vast De notaris is onpartijdig,
is het belangrijk om vóór het Hij heeft oog voor de belan-
huwelijk na te denken over gen van beide betrokkenen,
het maken van huwelijks- zodat onenigheid achteraf
voorwaarden. zoveel mogelijk wordt voor-

Bij ongehuwd samen- komen,
wonen is het van nog veel Vraag de notaris ook
groter belang om een rege- juridisch advies bij andere
ling te treffen. Ter bescher- belangrijke beslissingen in
ming van hun eigen en het leven, zoals huwelijk,
eikaars belangen zijn samen- voogdij, de verdeling van uw
woners gebaat bij goede erfenis, de koop en verkoop
onderlinge afspraken. Zij kun- van een huis, de keuze van
nen die vastleggen in een een ondememingsvorm, het
samenlevingscontract. oprichten van een stichting of

Deze afspraken kunnen -vereniging
eikaars eigendommen, de Een kort oriënterend ge-
verdeling van het inkomen, sprek met de notaris kost u
mede-eigendom van de wo- trouwens niets. Maak dus
ningen andere zaken betref- gerust een af- y^yfen. Het gaat om regelingen spraak. Hij kan u /^o\die belangrijk zijn tijdens het precies vertellen L J3?& *\
samenwonen, maar ook als hoeuuwzaakjes u gfpl 1/derelatie verbroken wordt of het best kunt
als één van de twee overlijdt regelen.

REGEL JE ZAAKJES MET DE NOTARIS

" Bestuurder Frans Hol spreekt de leden van de UnieBLHP toe over het akkoord met DSM.
Foto: PETER ROOZEN

Bond laat eis arbeidstijdverkorting DSM vallen

Nt fi ~ De Nederlandse bisschoppen zijn verdeeld overltftiiVpSleplan van de theologische faculteit in Nijmegen, de
[de K:!rK lteit voor Theologie en Pastoraat (UTP) in Heerlen en
fcissch e-e Theol°gische Universiteit Amsterdam (KTUA).
kardin° Pi sen van Roermond (ordinarius voor Heerlen) en
jtèit) v i

Simonis (grootkanselier van de Nijmeegse universi-
altijtj ke ner mets voor. Bisschop Bomers van Haarlem, die
b zn», u?^ §ePleit voor behoud van een volwaardige opleiding
gaderj om' steunt het plan. Dat.is gebleken tijdens de ver-ng van de bisschoppenconferentie in Deventer.

HeerTeidingen in Amsterdam en &ny maar_ in beide plaatsen zullen
<leth wiHen volledig opgaan in afstudeerrichtingen voor pastoraal-

zologische faculteit van Niime- theol°gie en katechetiek blijven be-
J staan.

De bisschoppen hebben vorig jaar
besloten het aantal opleidingen van
vijftot drie terug te brengen door de
KTUA en de UTP terug te brengen
tot 'instroomlokaties'voor de eerste
drie studiejaren voor de KTUU
(Utrecht) en de theologische facul-
teiten in Nijmegen en Tilburg. Voor
een afstudeerrichting in Heerlen en
Amsterdam is in de ogen van de bis-
schoppen geen plaats meer.
Simonis en Gijsen houden vast aan
dit plan, Bomers heeft al eerder

.kenbaar gemaakt daar grote moeite
mee te hebben. Simonis en Gijsen
zien ook grote kerkrechtelijke be-

zwaren tegen het plan van Nijme-
gen, Heerlen en Amsterdam. Zo
voorziet het kerkelijk wetboek vande RK Kerk niet in de mogelijkheid
van een opleiding met drie afstu-
deerplaatsen.
De kans dat de fusie tussen Nijme-
gen, Heerlen en Amsterdam alsnog
doorgaat, lijkt niet groot. Instem-
ming van alle bisschoppen was na-
melijk een van de voorwaarden. De
uiteindelijke beslissing ligt bij mi-
nister Ritzen van Onderwijs en We-
tenschappen. Hij heeft al laten we-
ten, dat hij zeer positief staat tegen-
over het plan van de bisschoppen.

toegezegd en bovendien is voldaan
aan de eis voor het scheppen van
meer werkgelegenheid, want invoe-
ring van de vijfploegendienst leidt
tot een groei van honderd arbeids-
plaatsen.

Unie wil enquête
vijfploegendienst De bond is ook content met het plan

van DSM om de komende twee jaar
te studeren op de invoering van de
vijfploegendienst. Een voorstel van
DSM om na de studie samen met de
vakbonden een enquête té houden
naar de interesse onder het continu-
personeel voor een vijfploegen-
dienst, is bij de Unie in goede aarde
gevallen.

Europarlementariër
Oomen voorzitter
klachtenbureau

HEERLEN - De uit Maasbracht
afkomstige CDA-Europarle-
mentariër Ria Oomen-Ruijten is
gisteren tot voorzitter benoemd
van het klachtenbureau Euregio
Maas-Rijn in Aken. Het bureau
behandelt problemen die grens-
arbeiders uit Nederland, België
en Duitsland op het gebied van
sociale voorzieningen en pen-
sioenen kunnen ondervinden.

Problemenvoor
Concertkoor

in'Gethsemane'
;vaiASTïUCHT- Met de uitvoering
°<_stri? cantate Gethsemane van de- afop , tse componist Tilo Medek
|8oed! maandagavond in de
ï'ficht _-Ulde Annakerk van Maas-
boot- 1S net Limburgs Concert-
i. eerst n Jan Hupperts voor hetr Bad =fVan het klassiek/romantische
Het t,geweken-
% * -'

dat het koor ~ ondanksjftogj, ""Professionele bezetting -. 2icll wat problemen kende omb Br!lan te Passen aan het muzikale
C Van deze in 1980 gecompo-crde cantate.

ten Semane is een werk vol effec-
striJkp molo's en con leëno's in de

n urs' 'Flatterzunge' en glissan-
ien net koper - extreme liggingen
Wa arhXerrassende klankkleuren,
een ?1J net uitgebreid slagwerk
gehepl°ofdrol vervult. Binnen dit
ik het T

Van klankimpressies vond
dun } Limburgs Concertkoor wat
een 'Joorzichtig soms, zingen, metba_Sjs

g leie koorklank als wankele

Het eSernen^ 1 waarmee vele Limburgse
ben "g e koren te kampen heb-
Hieti. te. zwakke mannenstem-■ manifesteerde zich werk-teerd^lgerwijs ook bij dit geselec-
V/erdp gezelschap. Mede daardoorde vele tegenstellingen in
rr_iSch ComPositie, ook op dyna-
büjt gebied, niet optimaal uitge-

tüssLkP mt nog bij, dat de balans
ter d

k °or en orkest - het Orches-
aan„ er Kölner Kammermusiker,
werk p met het Limburgs Slag-
bal JLnsemble - verre van opti-
ek Q ' tenor Boldizsar Keönch
Ser. g"3.volume niet kon overtui-
gen* u 1 orgel, waarop Leo Se-
vo 0r geheel 'begeleidde', nietwist to

v°ldoende ondersteuningie zorgen.

'?laaed„' Jan HuPPerts cum suis
6r niet in van de diverse

eetfh°epen' een uitgebalanceer-
uitvoe^ dte maken tijdens deze
luSgestï__f' enkele expressief enCh 0r " gezongen 7koren (het
i eel(j pmi^ Kontrabassen bijvoor-'achnr oegin van het a capel-
°°k onfrf n het slot) ten sPjJt Mede

de Duitse musici op het
Wat st V,an samenspel zo nu en danbekjes lieten vallen.

d_
bürgs pPauze werd door het Lim-
°at uit rtkoor Bachs Magnifi-
o__ 2et ■gev°erd, een werk dat qua
"H* „°del heeft gestaanvoor Me-*s compositie.

e aa■ldens deze uitvoering werd
Öraan "oacht opge-eist door de so-bied Uuxandra Voda, die op ge-
Sitig an enthousiasme, overtui-Heicj' /""zikaliteit en stemschoon-
<le ee|:aar collega-solisten - naast
Va poemde tenor de mezzo Ibo-

atlnus en bariton Frans- ver achter zich liet.Het r ■*ich Vlmburgs Concertkoor voelde
'1 dit r

en zichtbaar beter thuis
kerheid Pertolre' al hadden de hel-aarheLVan klank en de verstaan-
de yy van de tekst in de polyfo-on _n °" tyd en wijle te veel te

de romantische (stür-Cfte) aanpak.

Z'ch tiiri LCK Presenteerde
6el wiivL dlt Passieconcert opartlbitii;e'Waarover het koor - zijn
niet hel^en,nende - zelf zeker ookGemaal tevreden zal zijn.

it n> 20SnrfCOncert wordt vanavondWiJngrachttKUr uitgevoerd in hetsrachttheater van Kerkrade.
jos frusch

zwaar werk moet verrichten in de
fabriek heeft echter veel bezwaar te-
gen dat systeem, omdat mensen in
de ploegendienst - die vaak buiten
werken - veel meer kans hebben
ziek te worden.

Aken en de provincie Luik ook
Duitse en Belgische Europarle-
mentsleden vertegenwoordigd.

Reeds als lid van de Tweede Ka-
mer was Oomen betrokken bij
de problematiek van grensbe-
woners.
In haar huidige functie van vice-
voorzitter van de Europese
Volkspartij in het Europese par-
lement

_
heeft zij die taak voort

weten te zetten.In het klachtencentrum zijn

naast vertegenwoordigers van
werkgevers- en werknemersor-
ganisaties uit Nederlands- en
Belgisch Limburg, de regio

HEERLEN - Unie BLHP heeft bij
DSM ongeveer2000 leden. Negentig
procent van hen werkt gewoon
overdag op kantoor, DSM noemt
dat de vlaggedienst. Die medewer-
kers hebben alle belang bij het be-
houd van het huidige ATV-systeem,
dat voorziet in extra vrije dagen
('EVT') voor de mensen die het
minst ziek zijn. Het personeel dat

De aanvankelijke eis van de geza-
menlijke bonden voor een verdere
verkorting van de arbeidsduur voor
de continudienst, heeft de Unie
BLHP gisteren laten vallen omdat
DSM dreigde dat daarmee het voor
de meeste Unie-leden gunstige
EVT-systeem op losse schroeven
zou komen te staan.Voorbereidingen Passiespelen 1990 in volle gang

Jezus heet dit keer
Hans Vorstermans (33)

Frans Hol gisteravond: „Dat is de
enige manier om te achterhalen wat
die d-rieduizend werknemers in de
continudienst werkelijk willen." De
Unie wil de werknemers in de en-
quête drie keuzes voorschotelen:
behoud van de huidige vierploegen-
dienst met de continudiensttoeslag;
een gecombineerde 4/5-ploegen-
dienst of een heuse vijfploegen-
dienst met een werkweek van ge-
middeld 36,7 uur. Hol stelt voor om
per fabriek te kiezen tussen een van
de drie mogelijkheden.
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Van onze verslaggever

Bestuurder Frans Hol van de Unie
BLHP is redelijk tevreden over de
opstelling van DSM in het laatste
CAO-gesprek. Het chemieconcern
heeft immers een vijfploegendienst

(ADVERTENTIE)

' ■■ ————_————■____—_w___w

Paasbest met

y^y^&m en

de vork in de steel zit en die uit-
leg was voor ons voldoende."Palmen geen verdachte

in bouwfraude
BRUNSSUM - CDA-fractievoor-«ter Jo Palmen is geen verdach-te in de Brunssumse bouwfrau-e-zaak. Weliswaar vond vorigeweek een huiszoeking bij het«runssumse raadslid plaats,naar volgens rechter-commissa-is Verheezen is Palmen niet bijac zwendel betrokken.
"De huiszoeking vond bij het
zn ï d plaats' omdat we °P°ek waren naar bewijsmateriaal

Zoals bekend onderzoekt Justi-
tie op dit moment samen met de
FIOD en het Sociaal Fonds
Bouwnijverheid een fraudezaak,
waarbij zwartwerkers actief wa-
ren en waarbij voor ruim een mil-
joen gulden niet werd afgedra-
gen aan sociale premies en loon-
belasting. Overigens wordt Jo
Palmen in deze zaak juridisch
bijgestaan door de Maastrichtse
advocaat Hiddema.

tegen een verdachte aannemer.
Dat betekent niet dat Palmen bij
de zwendel betrokken is. Ik kan
in het vooronderzoek immers bij
wie dan ook aankloppen in de.
hoop beslag te kunnen leggen op
bewijzen. Maar dat wil niet zeg-
gen dat de personen waar de

Ook de CDA-fractie in Bruns-
sum liet gisteren, na eerst dagen
te hebben gezwegen, bij monde
van bestuurslid Sajovec wetendat er niets aan de hand is. „JoPalmen heeft ons uitgelegd hoe

huiszoeking wordt gedaan, ook
verdacht ziin."

Gijsen tegen fusieplan
theologische opleidingen

Kans dat samensmelting doorgaat lijkt gering

Limburgs dagblad provincie
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A. KWIK-FIT NU ONBETWIST DE GROOTSTE
<t""y Met maar liefst 111 autocenters AUTO SPECIALIST\S in Nederland. Altijd in de buurt *»W ■ J^-1*m*B"^# ■■ jffijMMUlijJIIUHW-i jj I NJdus. Een kwestie van even binnenrijden voor ■■rj^J^BEBB _■■■■ JÊÏÏ/ \^_W____\^è^Ê-W^^Ê.gratis advies, voor service-op-maat en waar voor uw geld. 1'- 1 NU! f$M

Dus profiteer NU van het grandiozeKwik-Fit voordeel. _A oer stuk79.- I^O? l IITI ATEM_ïil Kr l_PTT_[
ffi|KTwee^u^null«^^-J |J||| f|H HyJ_|P/ "^" IlfcfTJ

Van debeste /^" ""' **N_-n/ _!^PW^_I IFT>HI"^ I I■Wk 1 I ï]^T^Ty_§y§T»T ïl^____r_ri _^^^^_S^ËP fabrikanten. a —^/%^v JBBwmg_l l_H

■■ H^—^TÉ Hl __^^_^^^^^?^^^^. sne' gemonteerd \^B%ÊS/ M *^_«KS___3 |gj££j£fjjjl££4|
HMVPPpM S(s(£mipS en voorlB maanden^J|Ép\Jpr _Pf F__| I^T^_iH?¥KBw<fsï_i I^i Li^^^x _^_?^^^^S^^^v^^^^^É gegarandeerd. yÉÊtZy- IHt | £_____________!______ |l_U——l
P'tf'f .flfi'WtëW M Ib**^^^*^l^^!^^^^^^^^^^!^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^-^ Maar een uitlaat I*—^ lET^TJ_
■l nTl'M >Tï I ____i I VANAF £■»- II VANAF 7Q- II VANAF QQ- I WsM^Êm&&ïï 'S zelden geheel Wf I3_ff Ir i-V«

| VANAP QJ-|| VANflh | J-||vhiw JJ~|| i^^^^^^pW aan vervangingtoe>s_s£ &M*Uw«MMm
l___V_T_B __T7"_B WT^_B Laat onze monteurs I^%^^ __M_i_MmiaMiXi»UiiU4i___!_^r)-Jj _T J--—! K~>__i I^l^^^^^^ dus eerstkontroleren. ’%fl_■

ff_P__B W"T^_l __""_"?_! BiTÏ_J^_l Bv. Ford Fiesta,'Bo-'B3 lAvl

E_3 H"'£s | ['PS ..„ D-? ■_?-_* .f--Sm "_! ■*
Volgensdelettervandewet.Zi.ner

|EBEziKtÏ__l ■ o___3 |TÏ>__l Ir4__i WÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊmm DIJ KWIK-Flt altijd goedZit: gebreken, dan volgt eerst j^
_r_VT _P 5-Snmïrmmm SamHaiinS 55?5c______ ■ 600 getraindeen ervarenmonteurs werken prijs-opgave en daarna ___________
B: ]11 wvTÏ _7_U met de meestprofessionele apparatuur. snelle en degelijke

■k^nÉraHÉ^yMfniÉHH'taM SjTCaja)_WCTil^il^i_J ■DeKwik-Fit Consumenten-code streeft naar vervanging mmW B100% tevreden klanten, die graag terug komen. ° 6'__^ra^^_^^^^^_^_y^^^^^^^» ■ m Kwik-Fit-centers, dusaltijd vlakbij vin de buurt APK nu al in 16Kwik-Fit centers (A)
éjk f|l| W^Wj^^m^^y^-^MM^^^^m «Kwik-Fit koopt heel grooten duszeervoordelig in. ,

Lllll rrUAI/ PP* I Rijksgoedgekeurd. Incl. montage, J|| L DEllJlf__lUT__-l CNU! 3LMOK- bedradingsseten *%«■» 1 WÈÈÈËÊËËËÊÊÊS%ËIm „ramifS" 3 JÏ^&ÏSSÏmF KEMWUI. IKULC
nCMDCDC veihgheicfshaak. vanaf "^T ~M fj «^l^o Kwik-Fit nog eens ■ c^KÏÏS*. ■ Neem geenrisiko. Als bepaalde onderdelen aan
UCIVirCIVJ I !■ 3| llnÉlHM##Mffiffff haar eigen garantie. _J BsP. lms"'n _~„.,„ T vervanging toezijn kunt u rekenen op de bekende

JmUMmU mmmm^Wm^^^^^^^Êi egme, ANWBW lage Kwik-Fit prijzen. Kies dusvoor betrouwbaar
Top merk GABRIEL I^^^.W'l _^MJMjffiyW T_T_~f remkomfort.
2 Jaar garantie .>_- KJI ll Ol IFUFQI/EDCFM y_agp^J_Sa3Tg>^Ml \ Remservice nu al in 39 Kwik-Fit centers(R)
zonderkilometer- |, |g IWiWUBWEIIïHWLn f 'mÊmmWn^^Am^^beperking. Alleen de '«#££ <^* Mobil Olie of Total Olie. Incl. oüefilter. V / / JÊ ■__■
prijs is beperkt. <flt i||_~; Voorn 3 cylindermotor - W / / Am ■__■

2stuksïjÏJ_ .^'gS __!!■____ araP V^^^// '^ r _/ / / / ___■ A||e prii«n pr
Vanaf F^ :y^3PSfcTl_i fc#*#> V W / / /# __Hf / jfl V f f M mcl.BTW, montage JC.vanai m 1 __^„ I ï I^ÏÏ^rf^&JT W k m 1 £ I k \êËM kW I Lm W / / en schriftelijke _-«--_)

■^ F°^ * ' ■Ï*W_s'_W__^ Voor "_Q j # / A _^B mmf___M _W / / _^ garantie.
£b „nep-?'" _F 4Cylinder 3S>" W / / AM Hiermeevervallen .^m| "^ # # de voorgaande f )_m"—:■■—""^—' "—' WWW M Ë Lm aanbiedingen. v--^

A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice. .__ C_t-^/ iIEM hJItJLL WwEmCtv sJkJOJJIÈI M
Heerlen Heerenweg 1,045-723821. Heerlen (R) Heerlerbaan 193,045-423017. Eindhoven (A/R) Ambachtsweg 11,040-481407.Eindhoven (A/R) Cagelstraat 928, 040-552828. Eindhoven Leenderweg 73,
040-119705. Eindhoven/Woensel Bruggelaan 10,040-426888. CeleenRijksweg Centrum 83/87,04490-40347. Roermond (A/R) Keulsebaan 502,04750-20120. Venlo Prinsessesingel 1/4/5,077-540058.
Venray (R) Stationsweg 113, 04780-11850.

AUTOBANDEN UITLATEN OUE VERVERSEN SCHOKDEMPERS ACCU'S REMSERVICE TREKHAKEN ONDERHOUDSBEURTEN APK-KEURINGEN

I Jack met streep v.a. 119,- Meerkleurig jackmet badgev.a. I2fc ]

'#% I Print T-shirt v.a. 35,- Tweekleurig printsweatshirt v.a. 69,9° \I Wijde streepbroekv.a. 69,90 Stoere broek v.a. 59,90
I

/ / \\Naast de in deze advertentie afgebeelde ÊZmmlLfm. Am*mVt "'If kleding van GET SMART - exclusief ' HETd^MHIi■) 'I bij Schunck voor Zuid-Limburg - hebben \ -t ]
I wij ook de kollekties van de volgende topmerken voor juniors:\/

f ESPRIT-KLIPFISK-BARBARA FARBER-POINTER-KÖNINGSMÜHLE-
MEXX - PEPE - OVERDRESS - McGREGOR - K'IMEELTJE - PAHS BOUMI DANJEAN - BUFFY^RTCjNMmr^^^^^

daar winkel je voor je plezier !
_4

Gemakkelijk, diskreet en snel! UIbLU 11vUIIU ■ HUISBEZITTERS
Wij garanderen strikte geheimhouding _________________________ EXTRA LAGE LASTEN
B_rag 96x 72» 60x 42x _~ ~ . . .... zonder taxatie-kosten

3.000,- - = 72,- 93,- Binnen een dag beschikbaar « =r
6.000,- - 123,- 139,- 181,- ■TWfWfPfI'FPP^TP^I lehyp- 2e en hypoth-

-12.000- 199,- 238,- 271,- 355,- I >1*I>J t[. "! . ll* IA IH* 1[ .■ «o» "°* !___
18.000,- 299,- 358,- 406,- 533,- -~Sf-ÉS!l"^___"^ .JO-000,- J"," 127,"
24.000,- 399,- 477,- 542,- 710,- be_, M md."» mm »-*. 15.000,- 176,- 190,- 224,-
-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,- 5.000,- 100,- 14,6% 75 x 25.000,- 196,- 294,- 317,- 374,-
-50.000- 800,- 966,- 1101,- 1453,- 11.000,- 220,- 13,9% 73 X 40.000,- 313,- 470,- 508,- 599,-
-enz. 20.000,- 400,- 13,6% 72 X 75.000,- 588,- 882,- 952,- 1123,-
Elk bedrag tot’.200.000,-en andere looptijd mogelijk. on nnn snn itftw. t> » """Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij c«/wi .«_'" J«'s_ -ri Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 8,6%. 2e en 3e hyp, en pers.
overlijden meestal kwijtschelding. 2_^____a__^£2_______________i_^_______^____________at

___a leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz.vrijstelling
■££2 23iZ_LJ__U____Z_____J Bl'BF^ _^^^^P____^^^^T^^^_l van a"ossen m _e |,Jk- Vraag INFO

B^^B^h"®"*""H^^hl__!
V^____// —■___■—_————i_^^ ' —""* iK-.*"r*A _■B__^^./l„DE EüRO-SUGËRX

»^*l§fOP ZN PAASBEST!
| KONIJNE^LEN I SOEPKIP Diepvries 11MAgERJOEPVLEES I I KALKOENFILET I

398 J%98 JA9B JA9B
I i.... Vl l\rl IU l-Bl l

I runder ACHTERMUISI I VARKENSFILET 11 langeVARKENSHAASI I KALFSBIL I
J498 ÏQ9B JQ9B

I kilo IWI kilo I ll kilo \^_W II
I originele LAMSBOUT I I ROSBIEF 11 OSSEHAAS (diepvries) I IgezoutenBOERENHAM

4098 4E98 OC98 <fi98
kuo lfl I kiio Fl ___! I^r 11 kno kiio yll
KALFSSCHOUDER kilo 1658 I KOGELBIEFSTUK kilo 25?
KALFSHOOGRIB kiio 15? RUNDERLAPPEN uo 14?
KALFSPOULET kiio 14S8 | WESTFAALSE DROOGWORST per st 5?8

I EEN GOED STUK VLEES NU NÓG VOORDELIGER I______________________________________________________________ __________________________________
Veestraat _W jm__U_______\ ■MM ■_■_■% Lindeplem

Heerlerbaan m _■_■■■■■^■B ■■■__■ B^^ __■_■■■_. m

Julianastraat ■ ■m ■ ■_i I■ I I I ■ I I ■ ■ _■ W■> IM J_W

BRUNSSUM HEERLEN-SITTARD-MAASTRICHT: woensdag vanaf 12.00 uur open.
Donderdag koopavond. (Sittard géén koopavond). _^T

I

I ALS U
VOOR

DE KAAS

Dan zorgt de Gulpener
voor de mosterd.

Want wat is er onder het genot van
een heerlijk glas Gulpener Pilsner
lekkerder dan een stukjekaas met

_ echte Limburgse Mosterd
Tijdelijk ontvangt U in iedere krat Gulpener Pilsner

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

Dus., drink smakelijk!

GQli€Nßk
LIMBURGS BIER

Epilepsie? Zet jezelfniet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen jaar weer regionale info-markten. Y\Jt
met epilepsie. Is dat ook bij u deel J(ffli
van het leven? Praat mee. De Epi- Voor alle informatie: EPILEPSIE VERENIGING NEOERIANO
lepsie Vereniging Nederland is een (030) 66.00.64. Ot "^belangenverenigingvan en voor men- schrijf: postbus 9840, C\\J f\
sen met epilepsie. En organiseert dit 3506 GV Utrecht. EPÏÏÉPSIE~EN NAATSCHAPPÏJ

EG maant Bonils
tolheffing in
te trekken

BRUSSEL - De Europese Commissie heeft fV
Westduitse regering gisteren drie weken deli
gegeven om terug te komen op het besluit
vrachtwagens tol te laten betalen. Volgens Ë^ .pees Commissaris Karel van Miert druist det
heffing, die op 1 julizou moeten ingaan, in teg
het principe van devrije concurrentie. Als de'
gering in Bonn van geenwijken wil weten,zal fj
EC een geding aanspannen bij het Europese >>
van justitie.

De Europese Commissie heeft vooral bezW» I
tegen het feit dat Westduitse transportbedrijf],
in de praktijk niet te lijden hebben onder de
heffing, omdat ze ter compensatie minder
genbelasting hoeven te betalen.

In de ogen van de Commissie is dat concun
tievervalsing ten opzichte van de vele buit
landse transportbedrijven, zoals met name. (
Nederlandse, die op het gebruik van de D^ 1

wegen zijn aangewezen.
J

Bovendien staat de eenzijdige tolheffing haa,
op de pogingen om juist tot een harmoniser
van de belastingen in de EG te komen.

Protest tegen
nieuwe school

in Sittard
DEN HAAG - De medezeggenschapsraden* ■de detailhandelsscholen in Heerlen en y
tricht hebben in een brief aan staatssecret
drs J. Wallage van onderwijs geprotesteerd ,
gen de aanvraag voor nieuw middenstands
derwijs in Sittard.
Zij vinden het verontrustend dat zich binnC_e
een straal van dertigkilometer van debesta» <)
scholen in Maastricht, Heerlen en Roerm
een nieuwe school wil vestigen.

efOprichting van de school zou voor Heerlen
Maastricht.een verlies aan leerlingenvan tWi
procent betekenen. eg<
Een school in Sittard zal volgens de mede
genschapsraden de levensvatbaarheid v^staande scholen aantasten maar ook zen
voldoen aan het criterium van minima» 1
leerlingen.

_. ofl'Met dit vooruitzicht voor ogen lijkt het on»
gepast om de bestaanszekerheid van debesi ’,
de scholen in gevaar te brengen, aldus de "-noji
De prognoses gaan uitvan 674 leerlingen in
en 557 leerlingen in 2001.

Ford-werknemer^
wilzen bod af

GENK - Het ziet er naar uit dat een grooi <■* &i

" van de 11.000 arbeiders van Ford Genk in eJI
krachtmeting tussen de sociaal bemiddela
de syndicale organisaties de kant van de
bonden kiest.

98 procent van de 5.000 Ford-arbeiders die
referendum-formulier naar de vakbonden j(
ben gestuurd in plaats van naar het nunis
van arbeid, heeft het voorstel van de sociaaj fmiddelaar verworpen. Er is bij Ford al gem
tijd een arbeidsconflict.

Limburgs Dagblad



terrein verspreid, wel
teruggevonden.

De recherche van de
rijkspolitie is meteen
begonnen met een on-
derzoek en verhoort in-
middels enkele perso-
nen.
Op de lokatie werkten
ten tijde van de diefstal
enkele tientallen men-
sen.
Met een speciaal over-
gevlogen nieuwe kata-
lysator is gisteren in de
loop van de dag de ni-
traatproduktie weer
hervat.

Later werd de katalysa-
tor, in stukken verdeeld
en her en der over het

elk op die lokatie wer-
kend personeelslid bij
de uitgang gefouilleerd,
maar dat leverde niets
op.

JrL,KENBURG - Het aloude kamerschieten, een traditioneel
de hlk bÜzondere gelegenheden zoals het uittrekken van
n- br°nk, het inhalen van een neomist of pastoor en het ko-

is een levensgevaarlijke bezigheid gewor--on' e meest elementaire veiligheidsaspecten worden uit het
£ verloren. Gemeentelijke voorschriften zijn er niet of nau-

tha 6n als ze er wel zi^n worclen ze niet nageleefd. Dat is al-
rv^ s de mening van de Valkenburgse amateur-historicus Lei
ueckers.

Wie let tot
half zeven op
de kleintjes?

Van onze verslaggever

Rijtje

(waaronder de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening), van Na-
tuur, Milieu- en Faunabeheer
en wellicht nog enkele andere
natuurinstellingen naast elkaar
zettend, is men tot een fraai
concept gekomen dat bespro-
ken is door een commissie be-
staande uit fractieleden en de-
puté Henk Riem.

Daarna zijn de ideeën ook nog
eens doorgesproken met de
stichting Het Limburgs Land-
schap, de Milieufederatie Lim-
burg, de grindproducenten,
werkenemers in de bouw, bur-
gemeesters van Maasgemeen-
ten die van de PvdA zijn, afde-
lingsbesturen en raadsfracties
in Limburgse gemeenten, de
Vlaamse SP te België, het Fe-
deratief Verband tegen Ont-
grindingen in Bom, PvdA-le-
den in de TweedeKamer en het
gewestelijk bestuur van de
PvdA.

De fractie is dus niet over een
nacht ijs gegaan en heeft han-
dig gebruik gemaakt van het
voorwerk dat deskundigen ge-
daan hebben op dit gebied, om
een beleidsstandpunt naar vo-
ren te brengen in samenhang
met de grindwinning. Want
daar gaat het eigenlijk allemaal
om. Grindwinning oké, zegt de
PvdA, maar dan moet er wel
natuur voor in de plaats komen.
En datkan als de grind in lagen
langs de oevers van de Maas
wordt weggehaald en het land-
schap als natuurgebied wordt
heringericht.

Vanwege het brede voortraject
bij de totstandkoming van de
visie van de PvdA, is het aanne-
melijk dat ook in politiek op-
zicht het draagvlak voor dit
plan verbreed zal worden en als
dat eenmaal het geval is, dan
zal het niet lang meer duren
voordat de Maas zelf aan de
beurt is.

- Er lijkt al een
Dnvf. maatschappelijk stand-
punt te bestaan over de toe-komst van de Maas. De rivie-
K_fïers moeten een natuurge-
ste b

Worden' waar bomen enuiken kunnen groeien, waar? vogels kunnen nestelen en«>sen vangen, de otter en de
dlt-ii kunnen wonen. En bij
d^r\les moet de brede stroom
Waaraf 00k nog statig zee"
als f kunnen vloeien. Het is
hepft lemand een bewerkingciail ge,maakt van ons provin-ciale volkslied.

Ueif eerder reeds Natuur-, Mi-v- en Faunabeheer (NMF)
de__ICt __Limburg geluiden in
en o ril chtlng heeft laten horen
teri ambtenaren van minis-
PlanÜ m Pen Haaë soortgelijke

lanceerden en er zelfs
soo«eX?erimenteerd is met een
Waal „hjke °Pzet langs deZul' he

u
eft de PvdA Statenfr-

otn ri _et voortouw genomen
beleid en om te zetten in

Plan !?*? _we eerliJk z«n. hetee^i d.at de PvdA StatenfractieteeS eren heeft gepresen-
oevX met betrekking tot de
BorÜ Van de Maas tussen
IW en en Kessel is nietw,*' we weten inmiddels
nar» ■ een groot aantal ambte-trich? in Den Haag en Maas-
En v, *■

graag ziet gebeuren,
amht ls ook bekend dat diedcli naren °P hun beurt weer
e» -inSak6n X?" milieu-ver-
Politi.ii " vakverenigingen,wïh e Partijen en ook via dié
brena vn, 'deeën naar voren
niets " / n daar is natuurlijk"eis op tegen.)

ven "
heeft nu alle initiatie-

Hen „_.?!? riJtje gezet De Plan-Verwrf"^enJksoverheid, zoalserWoord m diverse nota's,

ROERMOND - Na tevergeefs op
verschillende manieren zijn ontslag
door de belastingdienst te hebben
aangevochten, onder meer door in-
schakeling van Europarlementariër
Ria Oomen, heeft de Heerlenaar
Van Helden nu negen jaar na zijn
ontslag een beroep gedaan op de
ambtenarenrechter.

Van 1969 tot 1 januari 1981 was de
Heerlenaar werkzaam bij de belas-
tingdienst, waarvan de laatste jaren
als deurwaarder. Hij was ontslagen
omdat hij weigerde opdrachten uit
te voeren. Volgens Van Helden was
hij eind '80 zwaar overspannen. Dat
was de reden waarom hij bepaalde
opdrachten niet had uitgevoerd, zo
voerde hij gisteren aan tijdens zijn
beroepszaak voor de Roermondse
ambtenarenrechter. In november
werd zijn bezoldiging stopgezet,
twee maanden later volgde ontslag.
Voor mr. Zwart, woordvoerder van
het ministerie van Financiën, waren
de negen jaar die sinds het ontslag
zijn verstreken reden om Van Hel-
den niet ontvankelijk te verklaren
in zijn beroep. Bovendien zou de
werknemer hebben gesimuleerd, al-
dus Zwart.
De raadsman van Van Helden ver-
klaarde dat juist de psychische ge-
steldheid van de ex-deurwaarder de
reden was dat hij zich onttrok aan
begeleiding. Dat hebben de huisarts
en ook deskundigen van het ABP
verklaard. Van Helden geniet mo-
menteel een invaliditeitsuitkering.
Hij is blijvend arbeidsongeschikt
verklaard. „Wanneer de belasting-
dienst had geweten van zijn psychi-
sche toestand, zou hij nooit ontsla-
gen zijn," aldus de raadsman.
De ambtenarenrechter doet uit-
spraak over drie weken.

wim dragstra. " Ook de Albert Heijn in Hoensbroek gaat na lang aandringen even dicht. De klanten
worden ingelicht over het hoe en waarom van de actie.

Het echtpaar kwam in 1988 naar
Maasmechelen, nadat de man, een
voormalig penningmeester van een
plaatselijke afdeling van Solidar-
nosc, in eigen land enkele keren
hardhandig door de oproerpolitie
was aangepakt. De man kon in
Maasmechelen aan het werk en het
echtpaar vroeg politiek asiel aan.
Dat werd nu geweigerd.

MAASMECHELEN - Een Pools
echtpaar dat sinds twee jaar in
Maasmechelen woont en werkt,
moet het land binnen vijf dagen ver-
laten. De Maasmechelse burge-
meester weigert echter aan de poli-
tie opdracht te geven hen uit te wij-
zen.

Burgemeester
weigert Polen
uit te wijzen

„Wij gaan om zes uur dicht,"
brult de Edah-club in de entree
van de AH-winkel. In het voor-
bijgaan worden vaste klanten ge-

Het flatteert haar. Op de achter-
grond brult iemand om een lar-
ge-maatje omdat blijkbaar niet
alle wonderen der natuur in eengewone maat passen.

gisteren uitgewezen dat meerdere
kogels (kaliber 765) romp en hoofd
hebben getroffen. Zo moet onmid-
dellijk dood zijn geweest.
De schutter werd korte tijd later op
aanwijzen van getuigen aangehou-
den bij V en D in Roermond. Hij zit
vast in het politiebureau. Nog deze
week zal hij voorgeleid worden aan
de officier van justitie. Hem zal
moord cq. doodslag tenlaste wor-
den gelegd.

ROERMOND - De 29-jarige Turkse
H. Saglam uit Venlo, die maandag
bij het NS-station in Roermond
door vijf kogels uit het pistool om
het leven kwam, blijkt te zijn ver-
moord daar haar eigen broer, de
twintigjarigeC.S. uit het plaatsje Si-
was in Midden-Turkije.

Dit heeft de gemeentepolitie van
Roermond gisteren meegedeeld.
Het motiefvoor de moord is het red-
den van de familie-eer. De vrouw,
moeder van drie kinderen, blijkt
nog voordat de echtscheiding in
Turkije was uitgesproken een ver-
houding te hebben gehad met een
andere man.
Daarmee had de vrouw schande ge-
bracht over de familie. Normaliter
zou volgens de politie de ex-man of
de schoonfamilie dit moeten wre-
ken. Maar deze weigerden maatre-
gelen te nemen.
Volgens een zegsman van depolitie
is de ex-man, die in Rotterdam
woont, al praktisch zijn hele leven
in Nederland. Hij is de Turkse cul-
tuur ontgroeid en weigerde de ver-
gelding volgens Turks gebruik uit
te voeren. Daarop heeft de familie
van de vrouw zelf maatregelen ge-
nomen.
De broer van mevrouw Saglam
werd er op uit gestuurd. Op het NS-
station vond hij zijn zus en schoot
haar prompt neer. Onderzoek heeft

Video-opnamen
leiden lot

aanhouding
WEERT - De eerste opnamen die
een Weertenaar met zn nieuwe vi-
deocamera maakte, waren toevallig
van een verdacht individu dieauto's
probeerde open te breken.
Na studie van de opnames door de
politie kon even later een viertal
verdachten worden aangehouden
die mogelijk ook andere overtredin-
gen hebben begaan. Het betreft de
Helmondenaren H. v.d. M. en de
minderjarige C.0., en de Weertena-
ren P.G. en J.B. Met uitzondering
van de minderjarige jongen zijn de
verdachten in verzekerde bewaring
gesteld.

Duitse verslaafde
bekent moord op
Van Wagenveld

" Bij de Edah gaan de rol-
luiken dicht. De klanten zul-
len hun boodschappen tijde-
lijk in een andere super-
markt moeten doen.
Foto's: CHRISTA HALBESMA

'Zes uur hoogste tijd', verschijnt
er op de rolluiken. Een moeder
van een der werkneemsters die
boodschappen wil doen, roept:
„Nou dan ook niets te eten van-
avond." Er wordt gelachen want
de acties blijven vriendelijk en
ludiek. Het meisje van de Klan-
tenservice is de laatste der 'Eda-
hianen' die actie gaat voeren. Ze
lijkt niet groter dan 1,50 meter
onder het spandoek 'wij letten
op de kleintjes...'

« zijn bezig een mooie traditie
hij : ?P te helpen," zo waarschuwt
!taal " net zojuist verschenen kwar-
Üeek ga2me Geulrand. Volgens
Verar,!rS ls het de hoogste tijd dat de
jfin dntwoordelijken - schutterijen
anr/neentebesturen - tot een rege-
jdat H t en' et stoort hem vooral
nviivo6 traditie op onverantwoordejt*wordt toegepast.
Wo

er^ nw°ordig plegen kamers al te
jopnl n afgevuurd in de voortuin of
(ken nf°Pnt Van een jubilaris, in par-
|sen ?'°P feestweiden midden tus-
-1stand publiek- De onderlinge af-
doo yan de kamers zelf is mede
een aatsfebrek vaak minder dan
*»»>■« ■'" zo weet hij uit eigen

kUnditVï! jfelt Deckers aan de des-
"ler^nf d van hedendaagse ka-
°üdsh rs ' omdat ZÜ de van
niet !J?r overgeleverde instructies
ikamer nauweliJks nog kennen. De
ten s; zware ijzeren bussen, moe-
Worfi

lgens oud gebruik gevuld
Mela met een half lood (een bor-
*ordt SJC) kruit' dat vervolgens
Papiel met proppen
...^'"^"ij dienen op minimaal zes-

■_^ (ADVERTENTIE)

RESTAURANT - KASTEEL
HOENSBROEK

Uit in stijl
Overdekt verwarmd terras
Stijlvol dineren in een aparte

omgeving, zowel binnen als buiten
p*rtijen klein of groot met een extra

y cachet
0* feservering:H5-213976, dhr. Moonen.

kasteelbA=m\

tig meter van bebouwingen, open-
bare weg en publiek geplaatst te
worden op een onderlinge afstand
van twee passen, anderhalve meter.
Kracht

Hoenen constateert dat de aangeslo-
ten schutterijen zich thans terdege
bewust zijn van hun verantwoorde-
lijkheid bij het schieten. „Vanuit de
verenigingen zelf wordt nadrukke-
lijk aangedrongen op naleving van
de voorschriften en veiligheids-
maatregelen."

Deckers wijst erop dat de explosie
de kracht heeft om een stenen of ij-
zeren kogel honderden meters ver
weg te slingeren. Bij degelijk mate-
riaal, goed aangebrachte lading en
deskundig ontsteken kan er niets
gebeuren. Maar als er kamers wor-
den gebruikt, die haarscheurtjes
vertonen of waarin bij het gieten
luchtbellen zijn ontstaan, is volgens
Deckers het gevaar voor scheuren
of geheel uit elkaar barsten niet
denkbeeldig.
Hij wijst erop dat reeds in 1918 het
provinciaal bestuur de gemeenten
hiervoor gewaarschuwd heeft. In
1931 werd in Margraten een schut-
ter door het exploderen van een ka-
mer gedood en een meisje op tach-
tig meter afstand door een scherf
gewond. In 1960 bleef bij het een
soortgelijke explosie de schade be-
perkt tot het verlies van een arm.
Ook nu gebeurt het volgens Dec-
kers nog dat kamers scheuren of
stukken ervan afvliegen, al consta-
teert hij tevens dat de laatste decen-
nia geen persoonlijke ongelukken
zijn gebeurd.
Bij de Zuidlimburgse schutters-
bond wordt het probleem erkend en
is het op de laatste jaarvergadering
ook besproken mede naar aanlei-
ding van de eind vorig jaar van
kracht geworden nieuwe wapen-
wet. „Als het door ondeskundigen
gebeurt heeft de man gelijk. Maar
naar mijn mening gebeurt het bij
onze schutterijen niet ondeskun-
dig," zo reageert Wim Hoenen, se-
cretaris van de ZLSB.

groet die inmiddels van de geslo-
ten supermarkt aan het Ge-
brookerplein naar de Markt zijn
uitgeweken.

nieuws analyse
Breed draagvlak
voor plan Maas

Ondanks alle 10l en jolijt is de
achtergrond van de acties se-
rieus. Werknemers in de winkel-
branche maken lange en dikwijls
vermoeiende dagen. „Wij moeten
de hele tijd staan en het vooruit-
zicht van langerewerkdagen lokt
ons ook al niet aan. Het is heel
vervelend om elk avond zo laat
thuis te komen. Wij weten uit er-
varing dat de klanten best bereid
zijn rekening te houden met nor-
male openingstijden," legt Rob
Jansen uit.

In het grote Edahfïliaal in de
Passage van Hoensbroek heerste
gisteren al de hele dag een wat
zenuwachtige sfeer. Winkelbe-
dienden zijn er duidelijk niet aan
gewend de barricaden op te
gaan. In de kantine schildert
Hans leuzen op een doek en pro-
beert Els met een nietmachine
vlaggestokken te doorboren. As-
sistent bedrijfsleider Rob Jansen
(26) probeert iedereen ervan te
overtuigen dat actievoeren leuk
is maar dat er geen klant door
verloren mag gaan.

Rinus van Wagenveld bewoonde
een flat aan deMolenwei in Heerlen.
Hij werd daar dood aangetroffen op
30 mei 1989 nadat hij op 22 mei, zo-
als sectie had uitgewezen, moest
zijn vermoord. Een grootscheeps
onderzoek door het Recherche Bij-
stands Team leverde niets op, net zo
min als een uitzending van het
AVRO-programma Opsporing Ver-
zocht. Eind juniwerd het onderzoek
afgesloten. Maar dat werd weer her-
vat toen begin dit jaar op een hotel-
kamer in Gulpen cheques werden
gevonden met daarop de naam van
het slachtoffer. Die werden gevon-
den door de hoteleigenaar bij het
opruimen van de kamer. Ze zouden
er maandenlang hebben gelegen.

Aangezien de verdachte reeds is in-
gesloten in een Westduitse cel en de
politie bij alle verhoren aanwezig is
geweest, heeft de Westduitse justi-
tie besloten de vervolging over te
nemen. Volgens Smalburg is Van
Wagenveld een willekeurig slacht-
offer geworden.

MAASTRICHT - Een Westduitse
drugsverslaafde heeft de moord op
de in 1989 vermoordeRinus van Wa-
genveld uit Heerlen bekend. De
Maastrichtse officier van justitiemr
Smalburg heeft dat gisteren beves-
tigd.

HOENSBROEK - Na een
bezoek van de jongens en
meisjes van de Edah gaat de
winkel van 'Appie' aan de
Markt in Hoensbroek uit-
eindelijk toch even dicht.
Wel tot leedwezen van de
bedrijfsleider van Albert
Heyn die bleekjes maar
manmoedig tot het bittere
einde heeft geprobeerd zijn
meisjes op het 'rechte pad'
te houden en zichzelf uit het
zicht van de snorrende ca-
mera's. Uiteindelijk vlucht
hij achter een kast met ge-
kleurde paaseitjes als een
veldheer die een slag heeft
verloren. Schoorvoetend
worden dan de kassasleu-
tels één voor één omge-
draaid. Het publiek verlaat
zonder morren de winkel,
net zoals een half uur eerder
gebeurde in de Edah-win-
kel in de passage aan het
Gebrookerplein in Hoens-
broek. Daar werden om half
twee de rolluiken neergela-
ten en de schorten vervan-
gen door de actie-shirtjes.

'Wij letten op de kleintjes en wie
let op onze kleintjes' kalkt een
van de Edah-j ongens- die duide-
lijk nog niet aan 'kleintjes' toe is
- op het dundoek! Uiteindelijk
zitten de spandoeken als gegoten
en is het wachten op Piet Smit en
Koos de Meij van de FNV Voe-
dingsbond.Dat tweetal is er niet
op het uur U en dat verhoogt de
nerveuze stemming. Linda van
de kaasafdeling trekt alvast de
bekende rood-beige firma-jas uit
en hult zich in een groenwit
T-shirtje van de voedingsbond.

Overigens: meneer Edah is de
beroerdste niet en is zelf - getui-
ge een brief aan het personeel -
ook geen voorstander van een
verlenging naar half zeven. „Be-
ter nu een goede actie dan straks
op de blaren zitten," roept Koos
de Mey, met zijn dik 250 pond
een volmaakt vertegenwoordi-
ger van de Voedingsbond FNV,
in de hal van de AH. Hij mag de
kantine niet in om actievoerders
te werven. Uiteindelijk lukt het
toch. „Wij gaan ook om zes uur
dicht ", zingen de jongens en
meisjes van Edah en Albert
Heyn samen. Niemand let even
op de kleintjes!

rob peters

Op aanwijzingvan de Heerlense po-
litie hielden de Westduitse collega's
meteen daarna twee verdachten
aan. Eén van de twee, die niets met
de moord te maken bleekte hebben,
werd meteen weer vrijgelaten. De
ander bekende Rinus van Wagen-
veld gedood te hebben. De buit be-
droeg destijds niet meer dan veertig
gulden en enkele cheques.

Deurwaarder vecht
ontslag uit 1981 aan

De daderzou geld nodig hebben ge-
had voor verdovende middelen en
wilde dat via beroving van deze
Heerlenaar verkrijgen. Bij die bero-
ving zou het tot een schermutseling
zijn gekomen. De Duitser heeft Van
Wagenveld daarop met messteken
om het leven gebracht. „Over een
dader als deze zou in Nederland in
ieder geval een psychiatrisch rap-
port worden opgemaakt," aldus
Smalburg.

Broer doodde zus om
eer familie te redden

Ex-man weigerde maatregelen te nemen

Amateur-historicus wijst op onverantwoorde toepassing

'Kamerschieten is
hachelijke zaak'
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Platinaroof
DSM mislukt
voor vanwege een
technische storing
was stilgevallen.

Nadat de vermissing
van de katalysator werd
geconstateerd, is direct

Van onze verslaggever

GELEEN - Een po-
ging afgelopen vrij-
dag om een zeer
waardevolle platina-
houdende katalysa-
tor bij DSM te ont-
vreemden, is mis-
lukt.
De buit, ter waarde
van ongeveer een
miljoen gulden,
werd losgesleuteld
uit een nitraatfa-
briek die even daar-

r S__——s_^^^^^^^^
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06-li

Op de bisexbox
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje.... 06-320.328.38
(50 ct.p.m.)

Wendy als meisje voor dag
en nacht. Haar enige loon is.

Straf
en een leren slipje.

06-320.326.92 (50ct. p.m.)

De trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en

vriendinnen zoekt op dit nr.
06-320.327.37 (50 Ct.p.m.)

Homo
Op een stil parkeerterrein
worden 2 knullen betrapt
door een man in uniform,

en dan....
06-320.326.91 (50ct.p.m.)

De trio-bisexbox
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 ct.p.m.)
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen. De
Pornobox,

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk.

06-320.320.51 (50ct. p.m.)

Lifesex
Liefhebbers uit Amsterdam
samen met beginnelingen

uit Woerden. Partnerruil en..
lesbisch.

06-320.326.71 (50ct. p.m.)

De ruilsexbox
Snel resultaat, Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 ct.p.m.)

Mooie benen, een kort rokje.
Blonde Dory in het

donkere
park, en dan plots 2 knullen.
06-320.326.70 (50ct.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 ct.p.m.)

2 Jongens krijgen instructie
voor een

Homo-show.
Ze strippen, ze worstelen

Gn Griök^
06-320.323.86 (50ct.p.m.)

De wip-inbox
Heet zo, omdat er heel

wat ge... wordt op
06-320.324.60

Leuk toch? Trouwens, de
Lijfsexbox, daar durven ze

ook en .... jij mag best
meedoen op 06-320.324.90

(50 ct.p.m.)
Na de disco gaat Emmy met

2 mannen mee. In een
eenzame

bungalow leert ze veel, voor
de spiegel....

06-320.323.85 (50ct. p.m.)
Anneke gaat met 2 knullen
naar dat stille huis. Op de
Massagetafel

gebeurt het...
06-320.330.17 (50 ct.p.m.)

Vrouwen zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33

ijnen

Lekkere meiden willen
verwend worden

sex-relatie-lijn
06-320.320.44

Direct Snel Sexcontact!!
live-afspreek-lijn

06-320.320.55 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
sexcontact:

06-320.326.33

Plots voelde ik
je hand...

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox
06-320.326.66

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid

Tippelbox
06-320.326.66

sexkennismakingslijn
allemaal

kanjers!!
06-320.328.03

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.
Meiden versieren doe je op
de afspreekbox

Bel
06-320.330.77 - 50 et p/m

Mooie vrouwen zijn op zoek!
sexkontaktentel
06-320.321.44 -50 et p/m

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68.. 50ct p/m
hete schokkende SM Sex

Sex met het
buurmeisje
en nog veelheter!

06-320.326.01 - 50 et p/m
Lekkere meid zkt.
sexcontact bel de
Tippellijn
06-320.330.66

Homo
Het is wel slikken voor die

hete jongens
06-320.330.88 - 50 et p/m

Bel zelf rechtstreeks Lenie.
Info na elk verhaal - 50 c/pm

06-320.324.95
De Rosie-
Relatielijn

voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50ct.p.m.)
hoor je wensen van paren
en dames. In Rosie Maart
zie je hen "naakt"-foto's.

De super-con-
tacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar...op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste, De Heet-
ste Box van NL op nummer-
tje 06-320.328.29 (50ct.pm)

Jonge stellen geven zich
eerlijk bloot, en leren nog

iets als ze bezig zijn....
Grieks.

06-320.321.32 (50ct.p.m.)
Als hij in dat donkere park
trimt, wordt John gevolgd
door 2 mannen. Zijn eerste

Homonacht
■ 06-320.321.33 (50ct.p.m.)

Het leven begint bij 40.
Ook het sexsleven. Op de

40plus Box
fijn en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28 (50ct. p.m.)

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer.
Ze vinden het op de

Generatiebox.
06-320.326.27(50ct.p.m.)

Natasja wordt verwend door
2 mannen

in de keuken:
06-320.327.77 - 50 et p/m

Homo:
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p m

De vrije
jongens- en meidenbox.
Voor alles wat jong en

nog vrij is. Vrij is om
afspraken te maken.

■ 06-320.327.88 (50ct.p.m.)

Buurvrouw
Chantal,

waar gebeurd
06-320.328.01

Meisjes
samen onder de douche

06-320.328.88

Meidenbox
Kom in kontakt met mooie

meiden:
06-320.329.99 - 50 et p/m

Topsex
The best voor 50ct p/m 06

320.325.25
Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

Kontakten/Klubs

Club Merci
Ben je wat van plan, wij zetten je in vuur en vlam!

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd

Club Nirwana bekend van TV!!!!
i Alleen ECHT mooie jonge meiden. GÉÉN valse beloftes-bel 045-46 33 23 !!! OOK WEEKENDS.

Kerkrade, Nieuwstraat 147 van 19.00 tot 03.00 uur.

Privéhuis Michelle
Geen woorden maar daden.

Nieuw: Elke en Angie
" 045-228481/045-229680

Eindelijk zjjn 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, ookaparte 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.

Heb je wilde fantasieën???
Dan kan het óók met zn drieën...

Riversideclub
E9Afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak. 100 mtr.
voorbij Camping de Maasterp. Open van maand, t/m vrijd.van 14 Vm 2 uur. Tel. 04755-1854. Creditcards accepted.

045-326191 Thai Privé
Escortservice. All-in. voor sport Franse en or|gj.

\A/atekrlr\_i nele Thaise bodymassage.VVcU_MUU Ma.-vr. van 11.00-24.00 uur
Kasteel Waterloo ied. woe. Suffolkweg 13, Weert. Tel.

groepssexparty v. heren- 04950-42966.
dames en paren. Tel.

°4704-3030- nieuw bij Denise
privéhuis Donna 4 leuke dames. Industriestr.
045-227734 en 045-229718 13 rkr^£^ „l-, 12"00

met haar vriendinnen. t
uur 045-413887.

Tev. ass. gevr. tev. meisjes gevr.

PeqqV Privé Escortservice

Ma^r. 11-19 u. 045-422685
Tel. 04490-74393. v.a. 12.00 uur

lfQ&*&m_dó UwPiedro-adviseur,
schoenen b.v. verstandvan jongevoeten.

jij gte-j-"^^^ Nuth. Stationsstraat 224. TeL: 045-241266
y; ET * Wyckerbrugstraal 38A

J* 6221 ED Maastricht. Tel.: 043- 043.210426
MÈ mP______ Donderdag koopavond tot 8 uurfl H^^'t maandags tot 1 uur gastoten

V )
gezondevoeten, nu en later.

■Bj^H________r°^^
% model, maten 40 tm 54 4 fIQ

#i
kleuren marine, beige en grijs, nino-kwal I U«J* "

DAMESROKKEN
100% polyester, maten 38 t/m 54 AQ KQkleuren groen, beige, marine, geel en rood _*%l«OU

DAMESJACKS
nino-kwaliteit, maten 38 t/m 54 QQin de nieuwste modekleuren, vanaf «J«J a

m

B
DAMESPANTALONS
100% polyester, maten 38 t/m 50 AQ Ef\4 <>t' kleuren zanden vuil wit -'«faOU

mm^mm^^^^mm HERENKOSTUUMS met dubbele sluiting
maten 46 t/m 60, lengte- en kwartmaten 4QQin de nieuwe modekleuren en dessinsvanaf I «J«J ■ "

Club Rustica
Nu ook totale lichaams mas-
sage door onze sexy meis-

jes. V.d. Weyerstraat 9,
Kerkrade-W. 045-412762.

Bar St. Tropez
Putstr. 40, Sittard

ledere dag 21-5 uur. Tevens
meisjes gevraagd. 04490-

-15828, na 21 u. 17402.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.

’ 50,- all in
Katja, Stella en Monique.

Tel. 045-423608.

Mooie meid?
Op zoek naar een club met

'n prima werksfeer?
Bel CLUB NIRWANA

045-46 33 23

Privé Cherry
Ma.di.wo. van 10-19 u. Do.-
vrij. 10-22 u. 045-462805.

Diana escort
tel 045-320323

Brigitte
Privé 045-254598
Attentie Attentie

Contactburo
Yvonne

Deze week speciale aanb.
en veel nieuwe adressen.
Vrangendael 154, Sittard.

Tegenover Fortuna-stadion.
Tel. 04490-23203.

Exotische

Massage
Diestersteenweg 8, Hasselt.

Masseuze gevraagd.

Gezellige en sexy meisjes
ontvangen u in pikante

lingerie

Privé
Yvonne

Weer nieuwe tijd. ma t/m zat.
11-23 u. zond. 15-24 u.
045-425100 kerkrade.

Privé 2 meisjes
045-460063.
Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

Jonge vrouw ont. thuis.
04406-41916.

Nieuw geopend
Heren opgelet

Wilt u ontspannen en dis-
creet relaxen met video,

waterbed, wirlpool en sauna
keuze uit 10 mooie meisjes,
dan zit u bij ons goed.Wipt u

even langs en uw stoutstedromen worden werkelijk-
heid. Van ma t/m vrij van

14.00-03.00 uur
sauna club Eros
Holzstr. 103, Kerkrade, tel

045-462084

Sexslaaf
verwent dames of echtp*
(zonder taboes). Geen1
bedoeling. Br.o.nr. B-«*;
LD., Postbus 3100,6*

DP, Heerlerv^

Videoclub
v.a. ’ 20,-. Tel. 045-71*1

Meisje aanwezig^-

Contactburo
Geleen

Bern. in privé-adr. op "04490-48768-
Inschr. dames-,

Za

Paasadvokaat-slagroomtaart. Een verfijnde compositie van advo- Paasstol, gevuld met krenten, rozijnen en banketspijs. l
kaat, slagroom en chocolade, feestelijk gedecoreerd. ITj 7^ /ï Rft ____i

'llllÉiÉ _______BK^J>J:
''^9Ü__l BSt . ... ;V. ....',..

■ y*yZ :■: - WWw

Zak met 10 zachte puntjes of bolletjes. 2*fó_f\ If\ Roombrie 60+, een zachte zuivel met een milde
LA t romige 'smaak. lOOgram. -^1 70

Dat worden twee hele
lekkere Paasdagen. 1

Rosbief. 100 gram. _^sf\ CH 4' * É fil Gekookte ardennerworst. 100 gram
-Ji __. lt. 4r35l IR

Achterham. lOOgram. 2Z35f\ Runderrookvlees. 100 gram. O ö

*j." O." I
Cashewnoten, gezouten of ongezouten. Roomboter kaaskantjes, -vlinders, -krakeling- Cahors Appellation Contrölée 1986. Een t
150 gram. MfiZ.- en of -stengels. Doosje a 100 gr. _£r1.85 donkerrode, krachtige kwaliteitswijn uit de |
7i« i n, " " n

,
in^ ," Bordeaux. 5.95 4 voor 18.75Zalm of garnalensalade. Bakje a 300 gram. Papieren paaskleed. 180 x 120 cm. , %

-335 3.35 Z25-2.35 Servetten. 25 stuks. 2-laags. 2251.90 \fI HEMADe normaalste zaak van de wereld —--^



KERKRADE - Omtrent het bejaar-
dentehuis Kapelhof is enige op-
schudding ontstaan over het geven
van gymlessen in de kapel van de
stichting. Bezoekers hadden hier-
over geklaagd en beweerden dat
ook de in Kapelhof gehuisveste be-
jaarden geen vrede hadden met het
'oneigenlijke' gebruik van dekapel.

In januariraakten de werkzaam-
heden achter op het schema. Het
uitdiepen van de vijvers was een
gigantischeklus met onverwach-
te obstakels. „Bovendien speelde
de hevige regenval in die periode
ons behoorlijk parten", aldus
Brouwers. „Sinds dietijd hikken
we tegen een fikse achterstand
aan. Deze bedraagt zeker zes we-
ken. Dat levert ons de komende
maanden bij de ingang van het
park zeker boze gezichten op. Ik
hoop dat de mensen toch begrip
kunnen opbrengen voor onze si-
tuatie. Als alles klaar is, wordt
Foreldorado een bijzondere trek-
pleister met een bovenregionale
functie."

Directeur Berns van Kapelhof ont-
kent dat de bewoners van het be-jaardentehuis verontrust zouden
zijn over de gymnastiekoefeningen
die in de voor missen bestemde
ruimte plaatsvinden. „Het gaat om
32 van de 67 bewoners die graagaan
hun conditie.werken. In Hoog An-
stel konden zij onder begeleiding
bejaardengymnastiek doen. Daar is
er ook ruimte voor, maar dit ge-
bouw is van latere datum. Door de
bezuinigingen wordt nu niet meer
zo royaal gebouwd. Zelfs de kapel
was niet in de subsidie voor Kapel-
hof inbegrepen. We wilden tege-
moet komen aan de behoefte van de
mensen om binnnenshuis een mis
te volgen, en tegelijkertijd ook aan
de vraag naar gymlessen", legt di-
recteur Berns uit.

Bezoekers
Behalve de extra kosten, zullen
dit jaar ook de inkomsten bedui-
dend lager zijn danaanvankelijk
begroot. In eerste instantie gokte
men op 120.000 bezoekers. Vol-
gens Brouwers zullen dat er
40.000 minder zijn. „We moeten
noodgedwongen een half mil-
joen gulden inleveren", zegt
Brouwers een beetje sip. „Ik
prijs me gelukkig als we dit jaar
80.000 bezoekers binnen de poor-
ten van Foreldorado mogen be-
groeten."

Broedhuis
Combinatie
Bovendien kwam van de provincie
het verzoek om meer aandacht te
besteden aan lichaamsbeweging
voor ouderen. Berns combineert nu
beide bewonerswensen. Twee keer
per maand wordt er in de kapel ge-
gymd en op donderdag en zondag is
er een mis. Volgens de woordvoer-
der van de stichting ZVBM, het
overkoepelend orgaan voor het St.
Jozefziekenhuis, de verpleegtehui-
zen, bejaardenzorg en moeder-
schapszorg, is deze ontwikeling he-
lemaal niet nieuw. In Nederlandse
kerkgebouwen wordt steeds meer
vergaderd.

Ook de personele bezetting zorgt

Op korte termijn zal er hard ge-
werkt moeten worden aan een
goede ontsluiting rondom het
park. Het autoverkeer zal zeker
toenemen. Het verbreden van de
weg tot aan bungalowpark Euve-
rem, zoals de gemeente Gulpen
dat voor ogen heeft, zal niet vol-
doende zijn. „Ik zou liever zien
dat de verbreding van de weg tot
in Beutenaken zou plaatsvin-
den."

" Hoewel iedereen zijn best
doet, is de kans groot dat de
opknapbeurt van Foreldo-
rado in Gulpen niet op tijd
gereed is.

Foto: WIDDERSHOVEN
nog voor problemen. „We zullen
eerst via het arbeidsbureau

Voor de vissers is het vervelend
dat zij voorlopig niet hun hen-
gels kunnen uitgooien. Dat zal
op zn vroegst begin juli geschie-
den, gelijktijdig met de officiële
opening.

eiland te bereiken. De komst van
een waterorgel met verlichting,
kosten een kwart miljoen, is defi-
nitief. Verder wordt het park ver-
rijkt met een drietal springboten,
waterscooters en een kabelbaan.
Het accent ligt voornamelijk op
water- en fonteinpartijtjes.

Het broedhuis voor forellen is
bijna tot aan de grond afgebro-
ken. Er deugde simpelweg niets
meer aan het gebouw. Als het
broedhuisklaar is, bestaat dit uit
twee gedeelten: een film- en een
informatie- cq. wachtruimte.
Ook komt een eiland in de grote
vijver. Via loopbruggen is het

tru^RLEN ~ In het Missionair Cen-sn"^ordt op Goede Vrijdag een
het m viermg gehouden onder
rnee> ?tto 'Zonder werk tel je niet
ho ' s Ochtends zijn verhalen te
Jotie Van vrouwen in de WAO, vann en Van een vluchteling. 's
geea wordt in groepen verderjKaan met het thema via poëzie of
/^gespreksgroep 'werk hebben-
Om ii°r,OS zijn in de Derde Wereld',

kruis UUr is er een hedendaagse

Themadag
rond werk

Simpelveld klaar
voor asielzoekers

Gefaseerde spreiding over twee woonkernen

Ouderen
wegwijs
gemaakt

(tj^KRADE - Vier door het ISOK
veru ""disciplinair Samenwerkings-
sam Ouderenbeleid Kerkrade)
tetl

nengestelde folders voor oude-
StKt

zi Jn gisteren door wethouder
retini aan de verschillende Oude-
voor tf°rms overhandigd. Alle
gei JP^eningen betreffende wonen,
lenin n' activiteiten en hulpver-
Dühlf- Voor ouderen zijn door deze

"Ukaties in kaart gebracht.

den tracht de werkzaamhe-
zijn Van alle organisaties die actief
tg Co

op k.et gebied van ouderenzorg,
folc j°ordineren. Door middel van de
Miu^fr bunnen hulpverleners en
Ver^-.hgers nu doelgericht door-
eg 'JZen naar de juiste instantie.
Itrj; 3S het informatiemateriaal ver^Wat u" biJ dienstencentra, het
sen Schappelijk werk en huisart-

rrm_a,L,inda, een Zuidamerikaanse
Welk u

r°ep ' sluit de dag.af- tijdens
ven f ook mogelijk is om brie-
Van e schrijven naar politieke ge-
dij?s?nen en de autoriteiten. De dag
Voo uVan 10-30 uur tot 17-30 uur-
Wel

r mder°pvang wordt gezorgd,graag van tevoren opgeven.

Van onze verslaggever

SIMPELVELD - Het college
van Simpelveld heeft het voor-
nemen om binnenkort een
contract af te sluiten met het
ministerie van WVC over het
huisvesten van 24 asielzoe-
kers.

Simpelveld behoort dantot de zes-honderd gemeenten, die in Neder-
land opvangplaatsen hebben gerea-
liseerd voor asielzoekers.
Ter voorbereiding op de toetreding
tot de Regeling Opvang Asielzoe-
kers (ROA) heeft het college twee

maanden geleden de Notitie Óp-
vang Asielzoekers samengesteld
waardoor verdere uitwerking kan
plaatsvinden en de nodige maatre-
gelen getroffen kunnen worden.

In Simpelveld wordt gestreefd om
nog dit jaar te voldoen aan de zoge-
naamde 'een promille-regeling.
Hetgeen betekent dat de gemeente
aan 12 asielzoekers (12.000:1000)
huisvesting moet bieden. In 1991
wil Simpelveld gelijke tred houden
met het landelijke streefgetal van de
ROA dat is vastgesteld op twee pro-
mille. Indien de raad tijdens de ver-
gadering op 17 april akkoord gaat
met de toetreding, zijn er eind vol-

gend jaar 24 asielzoekers verspreid
over de woonkernen van Simpel-
veld en Bocholtz ondergebracht.

De gemeente, die geen woningen
meer in bezit heeft, kan rekenen op
een positief advies van de Woning-
vereniging Simpelveld. Zij zal 6 tot
8 woningen beschikbaar stellen
voor asielzoekersopvang.

B en W wijst in de asiélopvang-noti-
tie op goede voorlichting aan de be-
volking, extra aandacht voor moge-
lijke taalproblemen, verantwoorde
inzet van vrijwilligers en aanslui-
ting zoeken tot sociaal-culturele ac-
tiviteiten in de regio.

Dennebomen gerooid

# Uit handen van burgemeester Elly Coenen-Vaessen ont-
ving Lei Goffin de eremedaille in goud.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Berns zei samen met het bestuur
naar een andere oplossing te zoe-
ken, want voor het groteaantal deel-
nemers aan de gymlessen is de
ruimte veel te klein.

Belgen
bezoeken
Brunssum

BRUNSSUM - Een delegatie van
de Belgische vereniging 'Vlaamse
steden en gemeenten' bezoekt van-
daag de gemeente Brunssum. De
Belgen komen een dag op werkbe-
zoek om zich te laten informeren
over het veranderingsproces in
Brunssum. Zoals beKênd loopfdeze
gemeente in Nederland voorop met
het doorvoeren van een bedrijfsma-
tiger aanpak van het gemeentelijk
apparaat. De Belgen zullen zich on-
der meer laten voorlichten over het
automatiserings- en informatise-
ringsproces.beek zal hij worden gehuldigd.

De heer Jacobs leidt al enkele ja-ren saxofonisten op. Hij bespeelt
zelf al een halve eeuw de sax-te-
nor.

Koninklijk
goud voor
Lei Goffin

per persoon

KERRADE - De Huurdersbelan-
genvereniging Terwinselen (HBV)
houdt donderdag in het gemeen-
schapshuis Terwinselen aan de
Schaesbergerstraat een algemene
jaar- en ledenvergadering. Er zal
dan een nieuw bestuur gekozen
worden en een gastspreker licht de
particuliere huursector toe. De ver-
gadering begint om 20.00 uur en is
toegankelijk voor huurders van wo-
ningen in dewijken Knip, Caumer-
straat, Kaardebol en Daslook.

Vergadering
huurders

Terwinselen
Dansmarietje
vierde op EK

Henny van Heumen is tijdens de
Europese kampioenschappen
voor dansmarietjes vierde ge-
worden. Zij was daarmee de
hoogst geklasseerde Nederland-
se deelneemster. Henny van
Heumen is lid van ontspannings-
verenigingDe Lotbroekers. Zon-
dag 6 mei houdt zij van 11 tot 13
uur receptie in multifunctioneel
centrum Gebrook in Hoens-
broek.

Tijdens de laatste vergadering
van de 'oude' gemeenteraad van
Nuth werd Lei Goffin verrast
met een hoge onderscheiding.
Uit handen van burgemeester
Elly Coenen-Vaessen ontving
het raadslid de eremedaille in
goudverbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. Goffin, van be-
,roep agrariër, kreeg het konink-
lijk goud in verband met zijn bij-
na 24-jarig raadslidmaatschap.
Van 11 juni '79 tot 1 januari '82;
was hij wethouder naast de toen-
malige burgemeester Rutten en
wethouder Heuts. De 67-jarige
Nuthenaar voerde jarenlang een
eigen lijst aan en stapte na de
herindeling over naar het CDA.
Eind oktober vorig jaar kondig-
de hij zijn terugtreden aan om
plaats te maken voor een jonger
raadslid. Ook in het verenigings-
leven is Lei Goffin geen onbe-
kende. Hij is onder meer voorzit-
ter van de fanfare St.-Dontus uit
Grijzegrubben, die onlangs het
landskampioenschap behaalde.

Welterhof
slaat een

boekje open
d.erd LEN _ Welterhof houdt don-
kenrii g van 10 tot 17 uur een boe-
een Kg onder het motto 'sla eens
.in„ Doek-je open. In het ontmoe-
tai Ce.ntrum vinden een groot aan-
rotiH iteiten plaats die draaien"aom het thema boek

?_-

-°UdeJn enlsele tentoonstellingenvan
ker, ansichtkaarten, prentenboe-
reiin? n uitlclapboeken ook wel lepe-
eetl ,s genoemd. Het publiek kan
2elf °ekbinder aan het werk zien,
Jour ,fe.n affiche maken, een radio-
teller, st °ver zijn werk horen ver-
een en hekijken hoe de leden van
dery mternationale teken-en schil-
het sreniging5reniging hun impressies over
et, n°oek vastleggen. Behalve deze
herjp g yeie andere bezienswaardig-
er»! /S er vanaf 19.30 uur in de
entre n°g een hteraire avond. De
<Wh,Ü Voor beide programma-on-'aelen is vrij.

. Regioredactieu°stelijk Zuid-Limburg

fe Heerlen,s 045-739284im"«Hollman,* 045-422345JnsRooijakkers,«045-714876
s

an_ik-,_T^unt'ens. chefs 04750-22937gehard Willems,* 04406-15890

Voor klachten
°ver bezorging
® 045-739881

SCHINVELD - De jonkheid van
Schinveld kapt komend weekeinde
onder leiding van kapitein Ron Vro-
men de mei-den in de Schinveldse
bossen. De eerste slagen zullen ver-
richt worden door de scheidende
meikoningin Nicole Damhuis. Zo-
als bekend wil de traditie dat daarna
de zogeheten 'dennestrijd' tussen
de jonkheid en de 'getrouwden' los-
barst. De partij die de mei-den op 30
april om 12 uur in het bezit heeft,
geldt als winnaar.

Jonkheid
Schinveld
kapt den

" Henny van Heumen.

Huldiging van
gouden muzikant

De fanfare Eendracht Huls voert
paasmaandag om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Remi-
gius te Simpelveld onder leiding
van dirigent Jules Essers enkele
werken uit. Bij die gelegenheid
staat Jan Jacobs in het middel-
punt van de belangstelling. Hij
viert die dag zijn 50-jarig lid-
maatschap van Eendracht. Tij-
dens een koffietafel in zaal Kals-

" Een groot aantal gekapte
dennebomen wacht op verder
transport.

Foto: FRANS RADEBeroepsonderwijs
Kerkrade gemengd KERKRADE - Cantus ex Corde,

het Kozakkenkoor van Limburgse
bodem, zingt Slavisch-Byzantijnse
liederen tijdens de plechtige hoog-
mis op tweede paasdag in de kapel
van het Kerkraadse Sint Jozefzie-
kenhuis. Tijdens de eucharistievie-
ring dieom 10.30 begint, kunnen be-
langstellende gelovigen onder meer
het Onze Vader in het Russisch be-
luisteren. Aansluitend volgt in de
kapel een concert van minder be-
kende Russische volksliederen.

Concert van
Kozakkenkoor

Kledingactie
voor Suriname
HEERLEN - Leerlingen van
het Sintermeertencollege in
Heerlen houden ook dit jaar
weer een kledingactie voor het
goede doel. Dit jaar is de op-
brengst bestemd voor Surina-
me.

Vandaag zullen scholieren zakken
van de Salvatoriaanse Hulpactie
verspreiden in Welten, Eikender-
veld, Douve Weien, Zeswegen, Voe-

rendaal, Kunrade, Übachsberg,
Klimmen, Ransdaal, Hulsberg, Wij-
nandsrade en en Arensgenhout.
Aanstaande vrijdag worden de zak-
ken weer opgehaald. De Salvato-
riaanse Hulpactie koopt de kleding,
lakens, gordijnen etcetera op. Het
geld wordt gebruikt voor de weder-
opbouw van een door brand ver-
woest internaat voor Indiaanse kin-
deren in Groningen-Saramacca en
een jeugdhuisin Paramaribo.

In voorgaande jarenvoerde het Sin-
termeertencollege in samenwer-
king met de St. Martinusparochie in
Welten ook al eens een soortgelijke
acties voor Suriname. Bovendien
werd er geld ingezameld voor pro-
jecten in Portugal en Kenia.

Het Limburgse Kozakkenkoor telt
25 zangers en staat onder leiding
van zangpedagoog en opera-zanger
Torn Thissen. Kort geleden werd
het eerste bestaanslustrum gevierd
in de druk bezochte abdijkerk van
Rolduc.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Medewerkers van
de ZOL-bedrijven zijn de laatste da-
gen druk in de weer met het rooien
van 'zieke' dennebomen in het Ka-
pellerbos in Schaesberg. Op hon-
derd meter afstand van de Leenhof-
kapel staan in een groot bos honder-
den dennen tussen de vele beuke-
en eikebomen. In tegenstelling tot
de eiken en de beuken zijn de circa
60 jaar oude dennen van slechte
kwaliteit. Zure regen, stormschade
en de matige lichtinval zijn de voor-
naamste oorzaken voor de ziekte
onder de dennen. De kale plekken
in het Kapellerbos worden te zijner
tijd opgevuld met jonge eike- en
beukebomen.

Van onze verslaggever
KERKRADE -Door de fusie tussen
HNO-school St, Theresia en de
Technische School krijgt Kerkrade
gemengd beroepsonderwijs. In een
gezamenlijke onderbouw worden
de jongens bekend gemaakt met
verzorgende en de meisjes met tech-
nische beroepen.

De jongens en meisjes van het eer-
ste en tweede leerjaar worden on-
dergebracht in het gebouw van de
Technische School. Een aantal afde-
lingen van de hoogste jaren van het
HNO blijft voorlopig in de Haghen-

straat gevestigd. Het is de bedoeling
dat uiteindelijk ook deze afdelingen
naar het gebouwvan de Technische
School verhuizen.

De nieuwe school, die Scholenge-
meenschap Beroepsonderwijs
Kerkrade gaat heten, begint al in
augustus. Overigens bestaan al
sinds 1982 plannen om te komen tot
één grote scholengemeenschap
voor voortgezet onderwijs in Kerk-
rade-Centrum en één in Kerkrade-
West. De huidige fusiegolf vormt
daar een voorbode van.

Van onze verslaggever trachten horecapersoneel te krij-
gen. Lukt dat niet, dan moeten
we overgaan tot het plaatsen van
advertenties", zegt Brouwers.
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Van onze verslaggeefster

Klachten over
gymnastiek in

kapel Kerkrade
bioscopen

GULPEN - Recreatiepark Forel-
dorado in Gulpen komt niet op
tijd'klaar. De poorten zullen vrij-
wel zeker pas vlak voor het hoog-
seizoen open gaan. Maar zelfs dat
trekt directeur Leo Brouwers in
twijfel. Want tijdens de grote op-
knapbeurt, die zon 3,5 miljoen
gulden gaat kosten, heeft men
namelijk bijzonder veel tegen-
slag gehad. Keermuren in vijvers
en twee daken van gebouwtjes
waren zó aangetast en zelfs ver-
nield, dat zij compleet moesten
worden vervangen. Al deze in
eerste instantie 'onzichtbare' ge-
breken hebben de werkzaamhe-
denzodanig vertraagd, dat de ge-
plande opening eind mei in elk
geval niet haalbaar is.

HEERLEN
20 fs ènB,0Rrn on'he fourth ofJuly, dag.
das ,q„l6 uu"

o
R,VOIi: Y°ung Einstein,

Maxi„2Len 1630 uur. Wo ook 14.30uur.
19 ?i ,lioney' ! shrunk the kids, dag.
KoknPi . uur' wo ook 1430 "ur- H5:Sf!an.el-daS- 14-30 19 en 21.30 uur.
uur n a^ d HOOCn' daS- 14 183° en 21
21 uiire~d poets society, dag. 14 18.30en
18 45LVf,^ °f the Roses' dae- Hls
en 91 245 uur Black Ram, dag. 18.30
Wo ld. ' do ook H uur. Oliver & Co.,"u '4 uur.

MAASTRICHT
20

b>- Bom on the fourth of july, dag.
NiEhtJJ,ir' w° ook 14-30 uur- Harlem
■neanoU i- 21 uur' Crimes and misde"Mus.Tr' **_ 21 uur' wo 00k 1430 uur.
uur p,„ ' d^g- 21 uur, wo ook 14.30
'845 en o!"-fnPa'aC_ Koko Flanel' da6-
dag ]»%„ ur-Thewaroftheßoses,
Dead p„.e 02U5 uur-wo ook 15 uur.
uur rm »Society' daS- 18-30 en 2115
DaEP n

er _ Co- wo 15 uur. Lumière:
short film" duisternis, dag. 20 uur. A
cook th .tbo,ut love- daS- 21 uur. The
dag 22 30 ' his wife and her lover'
GELEEN
dioXAnH°ko Flanel' wo 20-30 uur. Stu-
uur. ers: Harlem Nights, wo 20.30

SITTARD
E»

Blad<mRKoko Flanel- daB- 20-30 uur.
Sittai-rt ?in' da§- 20-30 uur. Filmhuisard- Mystery Train, wo 20.30 uur.

„Het zit ons inderdaad niet mee",
zegtLeo Brouwers. „Overal waar
geslooptwordt, stuiten we op na-
righeden. Achteraf ook niet zo
verwonderlijk. De activiteiten in
het park hebben drie jaar stil ge-
legen en vóór die tijd werd er
weinig onderhoud gepleegd.
Maar dat alles in zó'n slechte
staat verkeerde, hadden we niet
verwacht. De meerkosten zullen
zeker 200.000 gulden bedragen.
Aangezien we niet boven de 3,5
miljoen willen uitkomen, zal in
de richting van de leveranciers
flink moeten worden geknepen.
Bovendien zullen werkzaamhe-
den in eigen beheer worden uit-
gevoerd."

Foreldorado Gulpen
niet op tijd gereed

Eigenaar kampt met veel tegenslagen

Limburgs dogblad oostelijke mijnstreek
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Wij verstrekken alle
soorten leningen. »

Enkele voorbeelden P,L

42x 54x 60/ |
5.000,-148,-122,-113' I
8.000,-232,-190,-1«>'I

10.000,-290,- 238,- 220,-
15.000,-436,-357,-330'20.000,-581,-476,-440,'

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve |

rente vanaf 12,2%, ande»
bedragen en looptijden fl |;

ook mogelijk.
Ie hypotheken vanaf 8,9*
2e hypotheken

240x180x 120*
10.000,-117,-127,-149-' I
20.000,-235,-254,-29*'' f30.000,-353,-381,-449,'
40.000,-470,-508,-599.'

Mits overwaarde.

" Lopende leningen ges"
bezwaar. . 4,w

Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet- <
Aflossing vanaf 2% Per

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK |

ONTEIGENING
In de zaken met rolrjj{] I
mers 89/5822 en 89/»^ §
van de gemeente
(procureur: mr. F-M^jj
Duynstee) tegen resP eC>
velijk J.Th.M. VA%^_.
(procureur: mr. M.J-M- ..
pels) en M.J.M. B»»^ .
(procureur: mr. M.J-W jj {
pels) is nedergelego j,
griffie van de arrond'^mentsrechtbank te "'m
tricht het proces-ver j|
van bezichtiging d.d*
maart 1990. 0„i
Gedurende de bij de .f
eigeningswet vo°
schreven termijn za' gi
proces-verbaal ter in J,
zijn van partijen, a^^Liivan derde-belangheb
den.
De griffier.
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tijd om uit hun *°°^den te komen. Ddtv
mindertal gauw de
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even tic Uh'-^S



„Door de affaire is de relatie
werknemer/werkgever in een an-
der vaarwater gekomen", ver-
klaarde een woordvoerder van
de voetbalbond. „De KNVB kan
'zich voorstellen dat Libregts er
niet voor voelt om straks weer
achter zijn bureau te gaan zit-
ten." De KNVB hoopt nog wel
zonder de kantonrechter tot een
akkoord over de afvloeingsrege-
ling van de bondscoach te ko-
men. De voetbalbond beraadt
zich over eventuele voorstellen
in derichting van mr. Mentink.LimburgsDagblad

sport

technisch directeur. Libregts
eiste onlangs in een kort geding
dat hij in in beide hoedanighe-
den - bondscoach en technisch
directeur - zijn contract mocht
uitdienen. Het contract loopt tot
1 juli.

ZEIST-Thijs Libregts hoeft zijn
werkzaamheden als technisch
directeur na zijn vakantie niet te
hervatten. De Rotterdammer is
uit zijn functie van bondscoach
ontheven. Formeel is hij nog in
dienst van de voetbalbond als

Mr Goumans gaat in cassatie: 'Er is gemeten met twee maten'

Coerver veroordeeld
tot gevangenisstraf

Vervolg van voorpagina

door bert groothand
KERKRADE -De uitspraak van hetgerechtshof in Den Bosch
zal geen directe invloed hebben op de werkzaamheden van
Coerver als manager bij Roda JC. Roda-voorzitter ServeKuyer
desgevraagd: „Deze uitspraak heeft geen invloed op het func-
tioneren van Coerver. Wij verbinden aan de bevestiging van
het vonnis geen consequenties".

oefenvoetbal

eredivisie
MW-Volendam 0-1

Ajax 29 17 8 4 42 56-19
PSV 29 17 7 5 41 85-31
RodaJC 29 13 10 6 36 46-33
Vitesse 29 13 9 7 35 45-28
FC Twente 29 12 10 7 34 37-36
Volendam 30 13 8 9 34 39-33
Fortuna S 29 10 13 6 33 30-26
RKC 28 12 8 8 32 39-34
Groningen 30 9 13 8 31 40-36
Den Haag 28 11 6 11 28 52-53
Sparta 29 11 5 13 27 43-49
FC Utrecht 29 8 9 12 25 25-40
Feyenoord 29 6 12 11 24 37-42
MW 29 7 10 12 24 34-52
NEC 29 5 12 12 22 29-51
Willem II 29 6 9 14 21 33-43
Den Bosch 29 4 13 12 21 23-38
Haarlem 29 3 6 20 12 19-68

eerste divisie
NAC-Emmen 1-2

SVV 32 23 6 3 52 61-20
NAC 31 14 10 7 38 48-32
VW 32 11 14 7 36 45-35
Veendam 31 12 9 10 33 41-42
Heracles 31 13 7 11 33 34-39
Graafschap 31 11 10 10 32 44-39
Eindhoven 31 11 10 10 32 52-51
RBC 31 10 1-2 9 32 36-36
GA Eagles 31 12 7 12 31 40-41
AZ 31 11 8 12 30 43-39
PEC Zwolle 32 8 14 10 30 30-30
Cambuur 32 9 12 11 30 39-44
Emmen 31 9 11 11 29 44-45
Wageningen 31 8 13 10 29 38-40
Helm.Sport 31 10 9 12 29 44-47
Heerenveen 32 11 7 14 29 39-46
Excelsior 31 6 13 12 25 33-46
Telstar 31 8 9 14 25 43-58
DS'79 31 5 9 17 19 37-61

SVV kampioen. SVV, Heerenveen, NAC,
Wageningen en GA Eagles periodekam-
pioen Wageningen en GA Eagles periode-
kampioen.

RKONS-Dröbak (Noorw.) 0-6
Limburgia-Almania 1-5
Matig duel

Woensdag 11 april 1990 " 23

In 1985 werd bij Roda JC, na talloze
geruchten, een onderzoek gedaan
naar een mogelijk zwartgeldcircuit
bij de Kerkraadse vereniging. Na
een inval van de Fiscale Inspectie
en Opsporings Dienst (FIOD) werd
duidelijk dat het in dit verband ging

om 2,4 miljoen gulden. Vreuls en
Coerverkwamen naar voren als ver-
dachten die echter verklaarden alle
transacties met zwartgeld te hebben
uitgevoerd in opdracht van hun
toenmalige voorzitter Gouder de
Beauregard.

Coach Sef Vergoossen blijft geloren in lijfsbehoud

MVV werkt zich
in de nesten

Beroep
Deze voorzitter werd veroordeeld
tot 1500 gulden boete en vanwege
gezondheidsproblemen van verdere
rechtsvervolging ontslagen. Coer-
ver en Vreuls werden op 2 decem-
ber 1989 door het gerechtshof in
Maastricht vrijgesproken van alle
beschuldigingen bij gebrek aan be-
wijs. Het Openbaar Ministerie te-
kende echter hoger beroep aan te-
gen.dit vonnis. Winst voor

Fortuna S 2Ingewikkeld

Milan niet
in San Siro

Schuttersveld
woedend op
Limburgia

MVV - Volendam 0-1 (0-1). 32. Steur 0-1.
Scheidsrechter: Blankenstein. Toe-
schouwers: 3500. Gele kaart: Thai
(MVV), Berghuis en Vermes (beiden Vo-
lendam).
MVV: De Haan, Uitman (49. Smeets),
Thai, Verbeek, Linders, Van Berge He-
negouwen (69. Francois), Delahaye,
Quaden, Lanckohr, Driessen, Vincent.
Volendam: Schilder, Van Loon, Binken,
Samuel, Steltenpool, Pastoor, Steur.
Bakker, Vermes, Kooistra (83. Keijzer).
Berghuis.

" Hans Coerver. De uitspraak gisteren heeft geen consequen-
ties voor zijn functioneren bij Roda JC.

Vrijdag 30 maart jl. diende dit hoger
beroep voor het Hof in Den Bosch,
waarbij procureur-generaal mr
Franken in haar pleidooi vooral de
nadruk legde op het aspect „feitelijk
leidersschap". Zowel Vreuls als
Coerver hebben altijd gezegd te
hebben gehandeld in opdracht van
Gouder de Beauregard. Mr Franken
betoogde destijds dat indien dat het
geval was, ook dan de verdachte
hun eigen verantwoordelijkheid
hadden. Mr Goumans en mr Coenen
hebben altijd gezegd dat hun cliën-
ten niets te verwijten viel, omdat ze
juist in opdracht handelden van
hun voorzitter en bovendien te goe-
der trouw waren geweest. President
mr Pijls van de Bossche rechtbank
heeft gisteren met zijn arrest het
vonnis van de rechtbank in Maas-
tricht vernietigd en daarmee Hans
Coerver tot genoemde gevangenis-
straf veroordeeld. Tegelijkertijd leg-
de hij daarmee Toon Vreuls een
voorwaardelijke gevangenisstraf op
en een geldboete van 12 duizend
gulden.

reserve divisie C

ROOSENDAAL - Fortuna 2 behaal-
de in een aantrekkelijke wedstrijd
een verdiende 0-1 zege op RBC 2. De
Fortunezen waren gedurende de ge-
hele wedstrijd de betere ploeg. De
voorwaartsen lieten het echter af-
weten en troffen diverse keren het
houtwerk, waardoor de ruststand
dubbelblank bleef. Meteen na de
hervatting was het Thaihuttu die
raak schoot 0-1. In de 60e minuut
werd een RBCspeler wegens na-
trappen door scheidsrechetr Bettin-
ger uit het veld gestuurd maar For-
tuna kon ondanks de meerderheid
de voorsprong niet verder uitbou-
wen, waardoor het bij een schamele
1-0zege bleef.

EINDHOVEN - In een matige wed-
strijd deelden de reserveteams van
Eindhoven en Roda JC de punten.
In de 14e minuut was het Schepers
die de Eindhovenaren de leiding be-
zorgde 1-0. Roda nam even het ini-
tiatief over en halverwege de eerste
helft liet Haan de gelijkmaker aan-
tekenen 1-1. Na de hervatting hiel-
den beide ploegen elkaar in even-
wicht waardoor er in de stand geen
verandering meer kwam.Aanbieding

voor Thai

Mr Coenen, raadsman van Vreuls:
„Achter die boete zit een ingewik-
keld verhaal met betrekking tot fis-
cale en strafrechterlijke boetes. Het
komt er op neer dat voor hem alle
belastingvoordeel zal worden afge-
roomd. De rechter is echter volledig
voorbij gegaan aan het begrip col-
lectieve verantwoordelijkheid. Het
is een schandaal dat devoorzitter op
deze manier ontzien wordt. Mijn
cliënt heeft, zoals ik op de zitting
van 30 maart al heb betoogd, ook
ernstige gezondheidsproblemen.
Hij heeft alles uit liefde voor de club
gedaan voor een schijnyergoeding.
Niettemin kan ik met deze uit-
spraak leven en ik vind dat belang-
rijker dan dogmatisch gelijk te krij-
gen."

vrij uit en de personeelsleden wor-
den gestraft. Onlogisch? Er gebeu-
ren wel meer vreemde dingen in de
Nederlandse rechtsspraak. We zul-
len echter zeker in cassatie gaan,
daar kan vergif op worden ingeno-
men."

door bennie ceulen
j^ASTRICHT - „Volendam

feli verdlend gewonnen. Ge-
MWeerd'" complimenteerde.v V-coach Sef Vergoossen
j^eravondcollega Leo Steeg-
Öp, ln het Pershome van het

Woorden. cc Sef Vergoossen be-
t

te dat hij geen excuses
A Un aan te voeren voor de

nederlaag die zijn teamw" geleden. Ondanks dettïoK^e steek die de Maas"
W ♦

club had late" vallen,
gen ■ Verg°ossen daarente-
grariniet over een naderend de-
slechatlesPook te praten. „Zo
vo0r '" Staan we er nog niet

> merkte Vergoossen op.
tye l PUnten boven de streep.
-n, en nog vijf wedstrij-voor de boeg. Als we daar-

punten halen redden
Al
duels de resterende competitie-
-svonvond

Eo slecht aanpakt als gister-
aatlta] ivrV j°r de ogen van een groot
te a f; ederlandse trainers, de vas-leUgdvÜaILg en 1200 uitgenodigdeVcf^°etballertjes - dan zal lijfsbe-a Moeilijk worden.
ue startNd uit v g er niettemin veelbelo-
l°Os lvnWrarïaf het openingssignaal
Sto r de aanval- Hoewel Ro-mans vanckohr' Huub Driessen en
eM_elP nt in het eerste kwartier
Si-do Pogingen richting Volen-

Waagden, was er in die
u&rake rf n serieuze doelkans geen
ieidto't<T e eerste echte mogelijk-
uolenda openingstreffer was voor
rank r ' utoen een door SDits

ualaf H^erg is genomen vrije trap
ued m t

rand van het strafschopge-
?et dn. i

minimaal verschil langs
vl

Van MVV-keeper Eric de

Om de manklopende aanvalskracht
van MW te stuwen bracht oefen-
meester Sef Vergoossen kort na de
pauze Raymond Smeets in plaats
van Resa Uitman binnen de lijnen.
De wissel sloeg meteen aan. In korte
tijd dwong het plots enkele versnel-
lingen hoger spelende MVV enkele
scoringskansjes af. Bij een door-
braak van Coen Quaden en Hans
Vincent trapte de in paniek geraak-
te Volendam-verdediger Eric Stel-
tenpool de bal bijna in eigen doel.
Achtereenvolgens kregen Driessen,
Lanckohr, Quaden en Thai moge-
lijkheden om de gelijkmaker in te
tikken. Het ijverige kwartet kreeg
echter geen loon naar werken.

„Het was gewoon slecht wat MVV
liet zien," stak Sef Vergoossen na af-
loop de hand in eigen boezem.
„MVV is geen elftal dat in een helft
de wedstrijd kan winnen. In de eer-
ste helft werden er te veel elemen-
taire fouten gemaakt, waardoor Vo-
lendam alle ruimte kreeg. Wij kon-
den geen halve kans afdwingen. Na
de pauze hebben de jongens met
hun hart gevoetbald. Maar het lukte
niet. Er werden wel enkele kansrij-
ke situaties gecreëerd, maar voor de
goal ging het steeds fout. Het was
een kwestie van achter de feiten
aanlopen"

te dwingen. Volendam liet echter
niet met zich sollen en stond de
Maastrichtenaren in de resterende
tijd tot het rustsein van scheids-
rechter John Blankenstein niet
meer toe dan een slap schot van
Hans Vincent. Sterker nog, MVV
mocht blij zijn dat enkele gehaaide
uitvallen van Volendam niet op-
nieuw een doelpunt opleverde.

ge tijd geen vuist meer kon maken,
werd pas een kwartier voor tijd
weer gevaarlijk. De knal van Frank
Berghuis werd door de attente Eric
de Haan over het doel getikt. MW
bleef met man en macht storm lo-
pen. De goed bedoelde pogingen
misten echter inventiviteit. Uitein-
delijk mocht MW nog in de handen
knijpen dat Frank Berghuis in bles-
suretijd vrij voor doel Volendam de
tweede treffer verzuimde te bezor-
gen.

PSV 2-NEC 2 2-1
Eindhoven 2-Roda JC 2 1-1
RBC 2-Fort. Sittard 2 0-1
Den Bosch 2-VW 2 1-1
PSV 2 19 14 3 231 50-15
Fort. Sittard 2 20 9 7 425 41-17
RKC 2 17 10 4 324 36-23RodaJC 2 20 8 7 523 38-33
Eindhoven 2 19 7 8 422 33-29
Willem II 2 18 9 3 621 48-22
NEC 2 20 8 3 9 19 31-40
Den Bosch 2 21 6 6 9 18 35-^1
RBC 2 19 5 5 9 15 35^5
Helmond Sp. 2 20 4 6 10 14 24^11
WV2 20 6 2 12 14 28-47
MVV 2 20 3 8 9 14 28-18
NAC 2 19 3 6 10 12 22^8
Programma:
Dinsdag 17 april 19.30 uur:
RBC 2-VW 2
Eindhoven 2-RKC 2

Opnieuw veranderde Sef Vergoos-
sen zijn team. Verdediger Van Ber-
ge-Henegouwen moest plaats ma-
ken voor aanvaller Guy Francois.
Volendam, dat na de hervatting \an-

Voorverkoop
MAASTRICHT - Vandaag start
MW de voorverkoop van de derby
tegen Fortuna, die Paasmaandag in
de Geusselt wordt gespeeld. Entree-
kaartjes kunnen vanaf vandaag tot
en met zaterdag elke dag tussen
13.00 en 18.00 uur aan de kassa bij
het Geusselstadion gekocht wor-
den. Op eerste en tweede Paasdag
gaan de entreebewijzen voor de der-
by MVV-Fortuna van 9.00 tot 13.00
uur in de voorverkoop.

Napoli wint
NAPELS - Het incident rondom
de Braziliaan Alemao, die door
een muntstuk aan het hoofd
werd geraakt tijdens de competi-
tiewedstrijd Atalanta-Napoli is
officieel gerapporteerd door de
dienstdoende scheidsrechter Ag-
nolin, waardoor het nu al vast-
staat dat de uitslag van het duel
door de Italiaanse voetbalrechter
Barbé wordt omgezet in 0-2. In
Italië speelde eerder in dit sei-
zoen een identiek geval, waarbij
de getroffen club (Parma) na
deze uitspraak in hoger beroep
ging en dat uiteindelijk won.

hoofd naar aanleiding van de gele
kaart (zijn zesde dit seizoen) die hij
in de wedstrijd tegen Volendam
ontving.

MAASTRICHT - MVV heeft Regi-
nald Thai een vierjarig contract aan-
geboden. Hoewel met name Feyen-
oord interesse heeft getoond voor
Thai (gisteravond zaten trainer Ver-
beek en technisch directeur Bengt-
son bij MW-Volendam op de tribu-
ne) verwacht MW-manager Ron
Weyzen dat de lange verdediger
deze week de aangeboden verbinte-
nis zal verlengen.

Voor mr Goumans liggen deze za-
ken aanzienlijk anders. „Ik wacht
nog op de motivatie van het arrest,"
aldus Goumans. „Maar er is duide-
lijk gemeten met twee maten. Bo-
vendien nog niet eens goed ook. Het
is de wereld op zn kop zetten, zeker
vergeleken bij de straf die anderen
hebben gekregen. De directie gaat

Ambitieus
%v^e waarop het elftal van ex-
Jie fa 'ainer Leo Steegman vanaf
?earnhit^artiJ bood. onderstreepte

U2e Plannen van de voet-
°og or,uu het palingdorp. Met het
5 1 hetV,imogehjk Europcupvoetbal
?am ah* , We seiz°en, wilde Volen--S?VV VT."* winnen in Maastricht.öries'si!.et R°b Delahaye en Huub
Steeds kln de gelederen, had niet
!.*> het JÜ ,gePaste antwoord klaarN>-dach_ ' en goedSwn .Spel van de Noordhol-
2e 23e ,~e kans die JohanSteur in
k°eDaa!ni,luut (afstandschot naastNutte iyi\?e,us voorbiJ zag gaan,

Yolendamse aanvaller
aane£LnUten later- Een counter,

J°eghii „ n van Frank Berghuis,
S» Erio °/ ÏÏ °og met MW's doel-vl?i? ,aan en de toegesneldeverbeek in de touwen: 0-1.MW
*° snef^beerde met werkvoetbalmogelijk de gelijkmaker af

* Joh
VUnÜ r,Steur (midden) is
V. n£nEr" de Haan te vlug%nfc- v _.de aanstormenden^-oor^Zn kandetreffer

MILAAN - AC Milan kan zijn
laatste thuiswedstrijd in de Serie
A, op 29 april tegen Bari, niet in
het eigen San Siro-stadion spe-
len. De gemeenteraad van Mi-
laan besloot dat het stadion op 25
april zal worden gesloten. De
FIFA heeft het gemeentebe-
stuur, de officiële eigenaar van
het stadion, opdracht gegeven de
grasmat te vervangen, voordat
op 8 juni de openingswedstrijd
van het toernooi om het wereld-
kampioenschap tussen Argenti-
nië en Cameroun wordt ge-
speeld. Het gras van San Siro is
totaal verwoest en ongeschikt
voor het spelen van topwedstrij-
den.

AC Milan kan nog net de tweede
wedstrijd van de strijd om de na-
tionale beker tegen Juventus op
eigen veld spelen. Dat duel vindt
plaats op 25 april. Onmiddellijk
daarna gaan de poorten dicht. In-
ter, bespeler van hetzelfde sta-
dion, ondervindt geen hinder
van de vroege sluiting. De titel-
verdediger speelt op 22 april, te-
gen Fiorentina, zijn laatste thuis-
wedstrijd. AC Milan heeft grote
problemen met het besluit van
de gemeenteraad. De ploeg
vreest competitie-vervalsing, nu
het duel met Bari moet worden
verplaatst.

BRUNSSUM - Voetbalclub Schut-
tersveld is verbolgen over de han-
delwijze van buur Limburgia en
Sjef Derks. Zoals het Limburgs
Dagblad meldde gaat Derks, samen
met Harm Posthuma het trainers-
duo van de Brunssumse club vor-
men. Derks is momenteel nog
oefenmeester van Kolonia. Volgend
jaar zou hij aan de slag gaan als
hulptrainer bij Schuttersveld.
Schuttersveld-voorzitter Gerard
Oostdam: „Derks had te kennen ge-
geven het volgend jaarrustiger aan
te willen doen. Wij hadden goedeer-
varingen met hem. Vandaar dat wij
hem benaderden om tweede man
achter Dick Zuidema te worden.
Derks tekende vervolgens een con-
tract bij ons. Nu moeten wij uit de
krant vernemen dat hij naar Lim-
burgia gaat. Een laakbare handel-
wijze. Zowel van Derks als van Lim-
burgia, dat over de ruggen van de
andere Brunssumse clubs weer in
zijn oude glorie hersteld wil wor-
den. Wij wensenDerks aan zijn con-
tract te houden en beraden ons over
juridischestappen". SjefDerks zelf:
„Op dit moment heb ik geen com-
mentaar".

Libregts mag
thuisblijven

Lazio:
16 miljoen
voor Riedle

BREMEN - Karl-Heinz Riedle
stapt voor 16 miljoen gulden
aver van Werder Bremen naar
Lazio Roma. Het is de duurste
transfer ooit in het Westduitse
voetbal. Karl-Heinz Rummenig-

ge was „koploper". Hij ging in
1984 voor bijna twaalf miljoen
gulden van Bayern München
naar Inter Milan.
Manager Lemke van Werder Bre-
men zei dinsdag dat de laatste
details over de overgang van de
24-jarige aanvaller woensdag
worden afgerond. Hij verwacht
geen problemen meer. In Ita-
liaanse kranten werd bekend ge-
maakt dat Riedle bij de tweede
club uit de hoofdstad per jaar an-
derhalf miljoen gulden gaat ver-
dienen.
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bedrag 72x 60x 54x 42x
5.000 99- 113,- 122,- 148-

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

Elf. jaarrente vanat 12,2%
Elk bedrag tot 100.000,- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij üw intermediair

I VEILING I■ "HANENHOF" GELEEN ■
I Vanmiddagom 14.00 uur, vanavond om I
I 19.00uurenmorgenavondom19.00uur II kunst-, antiek-, meubilair-, schilderijen, I
I goud, zilver, perzen en inboedelveiiing I
I in "De Hanenhof" te Geleen, tel. II 04490-52728 t.o.v. gerechtdeurwaarder I
I F.G.C. Vaessen.

Veilingmeester A.C. Pijnenburg.

Vanaf donderdag 12 april as. bent u
weer welkom in ons totaal vernieuwde
restaurant

Kiprestaurant
CALYPSO
Muntstraat 2
Valkenburg ,
Tel. 04406-12450

Ook meeneemservice van onze vermaarde kip aan het spit.

__ I " PC/KT. 640Kb. 2 drives
p/m MH Koop f 3290,- Huurf 64.- p/m■ I " Idem. 1drive, 20 Mb harddisk

Koop f 4290,- Huurf 84.-p/m
I " AT 286. 1 2 Mhz., 1 Mb, 1 drive,

20 Mb harddisk- M Koop f 5890,- Huurf 119,-p/m
1 " 386 SX, 16 Mhz., 1 Mb, 1 drive,

SH_: /* 20 Mb hard disk
.. ' iWig _____/ '\ K00pf7390,- Huurf 149, p/m

°-~~Z~~y£^'y/ * Krijntjes & Craenen
"**~*a°~-~~y[A Automatiserlngs-eervice»

_H Geleen - RoermondGS COMPUTERS Bel: 04490-53420
I GEO is een gedep. handelsmerk van de Kon Borsumij Wehry-yroep.

Mama.
bestaan er
nog echte
panda's?

GEEF OH DE TOEKOMST.
Word voorf 27,50 donateurvan het

Wereld NatuurFonds. Giro 25,Zeist. &

!—s^nfir^pnil IIrVEEfCENPICOOPJESI—■*

Fauteuil Preludevan Flair Plaisir. U w^^^wf^ Elektronische, digitale kook- Links- en rechtsdragende Snelkookpan "Hi-Dome", Ongelooflijk Weekend voordeel! Warmte geïsoleerde multy- Opklapbaar droogrek, geheel
Adviesprijs 99.-Onze prijs 59.- ju n§ wekker, eenvoudig instelbaar op citruspers met transparante, geschikt voor gas en elektra. Prachtige damast tafelkleden, broodrooster voor alle soorten roestvrij. Is straks ook op de
Tafel Fiesta 090 cm. Adviesprijs 79.- Onze prijs59.- » iljjip uren, minuten en seconden. Met afneembare schenkkan (inhoud Spaart tijd en energie en heeft voor een goed verzorgde brood. Ca. 5 bruiningsstanden. camping ideaal. Drooglengte ca-
ccn/AADncci "JwHr 3 bevestigings- 0,6 liter). Tefal garantie een inhoudvoor ca. 7 liter. Paastafel. 160x200cm. of 0160 Adviesprijs 109.- 6 meter. Jbtl VUUHUtbL: 4 fauteuils + 1 tafel bhib accessoires, ... Adviesprijs w_\_\_\wmm__m cm. per stuk Onze prijs _^^^^ _____¥É,
Adviesprijs47s.- bl-^B Van 12.95 VtWtVI NU _t_rM~T.' 149.- ■ *_*■ I van 22.50 E E ■"UI UwM I Van 6.75 VTE*»
ONZE PRIJS £j^^B| voor ___l_i___ onze Pr'is K_E■—l I voor l_______l! ____■ I voor WëB&
—i^—Wm.^L^L^LmÊm.^m^m^mi\ VERTROUWD en VOORDELÏGl—ii^——■—^

i FANTASTISCHE PAASAANBIEDINGEN
Modieuze sandalet Vlotte queenie pump Jeugdig flatje Fraaie meisjesballerina Jongens molière_ Fijne voorjaarsschoen in sterk linnen. Heel feestelijk schoentje met strik, Geheel in stijl van de paasdagen. Met Vlot, jeugdig model schoen met 1 Fijne, stevige jongensschoen in
Kleuren zwart, d.blauw en lila. voor moeders en dochters. Kleuren leuke, satijnen strik. Kleuren zwart, kleuren strik. Kleuren zwart, wit, juchtleder. Kleuren bruin en zwart.

■ Mt. 36/41. wit en zwart. Mt. 37/42. zwart lak en wit. Mt: 36/42 zwart lak en d.blauw. Mt. 28/35. Mt. 28/41.
i^ 1&,^*itfi% fffi iÉftg_f f£BLra

>-'-^_ |fl__ / i P^. ■ 'BEEK Makado-winkelc- Weth. Sangersstraat 57 ,

■ Cvw jg Schoenenreus : s!_aß^^?,;r,BrT Langstraat 50/52 in de winkel hebben we nog véél méé*
1 \^kS ■__■ 111 Ml I IIM■» ■ llTlil II lT»» :!ï^SSS\«_^^.^AiiDß_nc«^B FANTASTISCHE PAASMNBIEDINGEN!

V ] \fe~_■_? Aanbiedingen gelden t/m za. 14-4-90 zolang de voorraad strekt

— , . ___.___. **

Jekunt 't zo gekniet bedenken
of't kan met Lundia.

g*» BijLundia vind jeeen zeer flexibel woonsysteem, waarmee elkwoonidee dat jehebt, moeiteloos uit te ljp||g '' "B~"i ILi 1 voeren is. In de Lundia-winkel helpen we jeideeën vorm te geven en kun jerekenen op deskundig advies. MM.

■stevigframe, en verstelbare I WjH "'M j'«fc 1 diverse V^ÉéÈrug. Dat betekent: op je *^H . **&* l^_l|Ki uitvoeringen. j|*^ v \ ?. kÊL* /:'ißtt
iêêê__-'.. icuucn. ivioüi ïb-ie ~:i w «««»* g§»* m T hl kun ie verwissel
FTÉfev bovendien w Ëin Lundia winkel. ll__liiHÉSt^^^^ I kbinnenSf

ook nog eens, j i^ buiten keren voor

Introduktieprijs |m| -(f 111 _ i"l 10
@

Op een IQ-bank raak je OOIT#^***i!^ _^J 4Q_ 1" LJj_ll.lf.ll.CU dus nooit uitgekeken Vanaf77J.

Zoveel woonideeën, zoveel Lundia _^

" Alkmaar, Laat ii, 072 - 151517 " Amersfoort,Arnhemsestraat 14,033 - 630600 " Amsterdam, Weteringschans 130, 020 - 272421 " Arnhem, Weverstraat 33,085 - 420840 " Breda, Houtmarktpassage 24-26, 076 -143731
" Den Bosch, Kerkstraat 44,073 -14:291 " Den Haag,Marktstraat 22,070 - 3659120 " Eindhoven, Zernikestraat 2,040- 445171 " Groningen, A.Kerkhof 35,050-180053 " Haarlem, Groenmarkt 14-16,023 - 326850 " Heerlen, Akerstraat 12, 045 - 719?

" Hengelo, Wemenstraat 23, 074 - 433908 " Leeuwarden, Nieuwestad 16, 058 -151543 " Nijmegen, Mariënburg 71-73.080-280011 " Rotterdam, Korte Hoogstraat 19, oio - 4334204 " Sliedrecht,Leeghwaterstraat 103,01840 -12549
" Utrecht, Nobelstraat47, 030 - 317536 " Varsseveld, Dames Jolinkweg39,08352- 57875 " Zwolle, Voorstraat 31, Ossenmarkt 15, 038- 214302 '

I— Voor 45;krijgt u 2CD's en een heleboel bekende Nederlanders over devloer. -

_
Aanbiedingen geld.g t/mzaterdag 21 april ofzolang de voorraad strekt. | . B|| ~„, v, n „- . Neder |,ndse artiesten).

Limburgs Dagblad



" Steven Rooks (midden) en Gert-Jan Theunisse (rechts) zijn klaar voor de Ardennen-klassie-
kers.

Van onze sportredactie

Arnold van Ree (23), spelverdeler
van Detach/Animo uit Sneek, wordt
per 1 juli aanstaande als twaalfde
speler toegevoegd aan de nationale
volleybalselectie van bondscoach
Harrie Brokking. De opvolger van
Paul Hamelink, wiens contract niet
wordt verlengd, is een van trio
nieuwkomers, dat voorts bestaat uit
de aanvallers Patrick De Reus(Del-
talloyd/AMVJ) en Bas Koek.Normi-
s/Orion). Voorts zullen een viertal
potentiële Oranjekandidaten twee
maal wekelijks met de selectie mee-
trainen, maar het komend seizoen
nog uitkomen voor hun clubteam.

Bessems bij
BC Ulestraten

van acquit

Van den Borst
leider af

MELLE - Wilco Zuiderwijk heeft in
de tweede etappe van de Ronde van
Nedersaksen de geletrui behouden.
De rit over 140,5 kilometer van Büc-
keburg naar Melle leverde een over-
winning op voor de Oostduitser
Carsten Wolf, de winnaar van vorig
jaar.Hij versloeg het complete pelo-
ton in een lange sprint.
Carsten Wolf vluchtte vorig jaar
naar Berlijn.

Zuiderwijk
blijft leider

WYLRE - Het tweede seizoen om
de Brand Bier Klimmerstrofee voor
amateurwielrenners is ingegaan. De
Ronde van Wolder/Maastricht was
de eerste in de reeks van Limburgse
en Gelderse wedstrijden, die voor
dit klassement in aanmerking ko-
men. Raymond Meijs is na zijn zege
in de eerdergenoemde ronde de
lijstaanvoerder. De eerstvolgende
koers voor de Klimmerstrofee
wordt op 29 april in Berg en Terblijt
verreden.

Van onze sportredactie

Uitgezonderd de wedstrijd in Voe-
rendaal is de puntentelling gelijk
aan vorig seizoen: 15 voor de win-

Vorig jaar legde Gino Jansen op de
trofee beslag. De beloftevolle ren-
ner uit Klimmen behoort ook dit
jaar weer tot de favorieten. Hij
hoopt mede door een goedresultaat
(naast zyn optreden elders) een
profcontract te kunnen afdwingen.
Overigens heeft de initiatiefnemer
van dit regelmatigheidsklassemerit
over wedstrijden op geaccidenteerd
terrein, Michiel Princen, nog een
tweede sponsor kunnen vinden.
Naast Brand fungeert als zodanig
Detremmerie Badkamers en Keu-
kens, een dochteronderneming van
de handelsmaatschappij Isea uit
Echt. Eveneens nieuw is de Klim-
merstrofee-gastvrouw. Na elke
wedstrijd zal Sharon van Vonderen
de leider in het klassement huldi-
gen.via het omhangen van een daar-
voor aangemaakte wimpel. Het prij-
zenpakket is verdubbeld. Vorig jaar
2500, thans vijfduizend gulden. Aan
de reeks koersen van vorig jaar zijn
twee bergcriteria toegevoegd:
Groesbeek bij Nijmegen op woens-
dag 18 juli en de finale op zondag 16
september in Voerendaal. De wed-
strijd in Klimmen, gepland op 19
augustus, is verplaatst naar zater-
dag 16 juni. Dit criterium over een
afstand van 140km zal zich die dag
op en rond de Fromberg afspelen.

naar tot 1 punt voor de 15eplaats. In
de finalewedstrijd wordt dit pun-
tenaantal verdubbeld.
De wedstrijden die dit seizoen, na
de reeds verreden Ronde van Wol-
der, nog meetellen voor het klasse-
ment zijn Berg en Terblijt (29 april),
Nijswiller (13 mei), Klimmen (16
juni), Sint Geertruid (17 juni),
Sweikhuizen (1 juli), Groesbeek (18
juli), Maastricht (9 september) en
Voerendaal (16 september).

Mattingly
miljonair

De klok speelde in de derde ronde
weer een zeer belangrijke rol. Ook
in de enige partij die een beslissing
opleverde. ■ Scholma en Van den
Borst hielden elkaar in een positio-
neel treffen aanvankelijkredelijk in
evenwicht, al kreeg de Groninger in
het gevorderde middenspel een iets
sterkere aanval op zwarts korte
vleugel. Toen Van den Borst in de
tijdnoodfase de waarde van een
Groningse manoeuvre op die vleu-
gel verkeerd berekende, moest hij
een schijf inleveren. Dat was voor
Scholma voldoende om zijn tweede
zege te laten aantekenen.

DEN HELDER - John van den
Borst is in de derde ronde van het
nationale damkampioenschap al-
weer van de koppositie verdrongen.
Hij verloor in de tijdnoodfase van
Auke Scholma, die de eerste plaats
overnam. Scholma deelt de eerste
plaats met Hans Jansen, remise
speelde tegen Van Aalten. Ook de
overige vijf duels eindigden onbe-
slist. Na drie ronden hebben alleen
titelverdediger Jos Stokkel en Bau-
ke Bies een achterstand van twee
punten op het leidende duo opgelo-
pen.

NEW VORK - Don Mattingly, eer-
ste honkman van de New Vork Yan-
kees, wordt de duurst betaalde
honkballer uit de geschiedenis. Hij
tekende een contract dat hem in vijf
jaarzon 35 miljoen gulden oplevert.
Mattingly heeft een slaggemiddelde
van 0,323. In totaal heeft hij al 164
home-runs geslagen.#Steven Rooks en Gerl-Jan Theunisse melden zich aan de start

Maassen en Wijnands
niet in de Waalse Pijl

TENNIS

Indrukwekkende
rentree Graf

AMELIA ISLAND - Na 65 da-
gen wegens een blessure bui-
ten de baan te hebben gestaan
heeft Steffi Graf in Amelia Is-
land haar terugkeer gevierd.
Op het centre court was niets
van gebrek aan ritme te mer-
ken. De nummer één van de
wereld won in de tweede ronde
met 6-1 6-0 van de Tsjechoio-
waakse Petra Langrova. Graf
had daarvoor slechts 42 minu-
ten nodig.

- Jean Bessems
t>etv Ulestraten komende com-
dri k

in de sPelsoorten kader ene oanden vertegenwoordigen.
D at ,
tna Werd gisteravond bekend ge-
öilf door Jan Kikken namenssenVrtcentrum Walk Inn- Bes"
Oiorfri^ 1 als P!oeggenoten Ray-
en pa Knoors, Roland Lemmens
W 6t let.er van Lochten naast zich
dPj tn in Qe kader-eredivisie. Als
ste,,^ander weet hij zich ge-
Won door Jonan Ekkerink,
Ger"Keulen, Charly de Boer,
l]aat t

ka en Jo van Bommel.
Plaat oemde duo stelt zi Jn
scu:^ in het team echter ter be-
.i)l*n. als Raymond Knoors
slujt Lemmens alsnog be-
driek n ook voor de spelsoort
strat de kleuren voor Ule-

«ien te willen verdedigen.

EK vrouwen, vyfde ronde. Eerste cate-
gorie, Groep A: Nederland - Sovjetunie
3-1. Gedetailleerd: Vriesekoop - Popova
22-20 22-20, Kloppenburg - Timina 16-21
14-21, Kloppenburg/Vriesekoop - Timi-
na/Palina 21-18 22-20, Kloppenburg - Po-
pova 21-12 18-21 21-15. Hongarije -Frankrijk 3-0, Polen - Zweden 1-3. Eind-
stand: 1. Hongarije 5-10, 2. Nederland
5-8, 3. Frankrijk 5-6, 4. Sovjetunie 5-4, 5.
Zweden 5-2, Polen 5-0. halve finale: Ne-
derland - Tsjechoslowakije 0-3. Gede-
tailleerd: Kloppenburg - Kasalova 12-21
11-21, Vriesekoop - Safarova 16-21 21-13
17-21, Kloppenburg/Vriesekoop - Kasa-
lova/Hrachova 21-12 13-21 19-21.

leerd: Heister - Chatelain 17-21 21-19 21-
-19, Keen - Gaüen 13-21 16-21, Haldan -Marmurek 21-13 21-18, Heister - Gatien
14-21 15-21, Haldan - Chatelain 20-22 13-

-21, Keen Marmurek 21-14 23-25 11-21,
Haldan - Gatien 19-21 19-21.

WIELRENNEN

SPA- Vandaag is de wielertop
aan het werk in de Waalse Pijl.
In deze als internationale klas-
sieker eerste categorie gekwa-
lificeerde koers over 208 kilo-
meter, die vanmorgen om
11.00 uur in Spa van start gaat,
zijn de Limburgers Frans
Maassen en Ad Wijnands niet
van de partij.

Graf speelde als vanouds. De
gedwongen pauze na een ski-
ongelukje in St. Moritz op 7 fe-
bruari, waarbij ze haar duim
brak, had haar ogenschijnlijk
slechts goed gedaan. De Olym-
pische kampioene zelf had niet
anders verwacht. „Ik weet ze-
ker dat ik voldoende in vorm
ben om dit toernooi te winnen.
Anders was ik er niet aan be-
gonnen."

Melle. Ronde van Nedersaksen, ama-
teurs: Tweede etappe: 1. Wolf 139,7 km
in 3.18,29, 2. Hechenberger, 3. Spruch, 4.
Kröner, 5. Smiewskoj. Algemeen klas-
sement: 1. Zuiderwijk 6.49.34, 2. Sypyt-
kowski op 0,02, 3. Smiewskoj 0,10, 4.
Krjazev 0,18, 5. Fulst 0.20, 34. Startman,
50. Rademakers, 51. De Haas, 75. Duin
allen op 2,16.

DAMMEN

Maassen, die afgelopen zondag in
Parijs-Roubaix bij een val een
knieblessure opliep, had deelna-
me aan de Waalse Pijl ook niet ge-
pland. Hij hoopt voor aanstaande
zondag in Luik-Bastenaken-Luik
weer topfit te zijn. Jan Raas heeft
Rolf Gölz als kopman van zijn
Buckler-team voor de Waalse Pijl
aangesteld. Gölz wordt vandaag in
de Ardennen bijgestaan door on-
der anderen Peter Winnen en Torn
Cordes.

agenda " De route van de Waalse Pijl in beeld

Langrova, de nummer 75 van
de wereld, had geen schijn van
kans. „Een speelster als Steffi
Graf kan het zich veroorloven
enige tijd niet te spelen. Aan
haar vorm Was geen moment te
merken dat ze even „weg" is
geweest. Bovendien hebben de
meeste tegenstandsters zoveel
ontzag voor Graf, dat er al bij
voorbaat van een echte wed-
strijd geen sprake meer is.
Voor mij gold dat ook".

ZATERDAG
zoeken in de Waalse klassieker,"
zegt Ad Wijnands.

Theux (na 8 km), de Cóte des For-
ges (na 18.6 km) en de Cóte De Ben
Ahin (na 150.8 en na 194.3 lim) en
de Cóte d'Ereffe (na 132.4 en 175.9
km).

Cricketersnaar Namibië
9 - Het Nederlands cric-

'bië „ reist deze week af naar Na-l^an^af- ter gelegenheid van deQtf"kelykheidsfeesten van 16eSen Z 1 26 april zeven interlandsNvan ? . vertegenwoordigende
öeeld r and zullen worden ge-
fofessi^ricket wordt in Namibië opi 661 niveau gespeeld. Het
6 i-est.it am behaalde uitsteken-
Ss 7,aten tegen Engelse prof-

is hpt°
r?r de Nederlandse selec-

afsluiting van de trai-
Het „&agne ter voorbereiding

, 1-dat toernooi voor de B-lan-
°i-clt l vn 4 tot 23 Juni in ons land

i°Qrdp uden- Niet beschikbaar
in Namibië zijn

tedie u akker en Roland Lefeb-
rt>liphte en als Profs in Engeland

i0Unties
ln§en hebben voor hun

8 Elferink is vanwege
Trnredenen verhinderd. Het

,% mt Sll sterke team ziet er als
i r (K^' " teven Lubbers, aanvoer-& wick!su lijke UD>> °scar Dan-
Vs6e p, tkeeper (VOC), DiederikNe'rniaYlan APonso, Robert van
fic Du£ (allen HBS>. Erik Gouka,

h celsiiJ:rUAndre van Troost (allen
yGy Nolan Clarke (Quiq), Ru-Ss PTes (VRA), Geoffrey Ed-

.)'on 2ns Jansen (beiden Kam-en r'm de Leede (VCC).

Den Helder, Nederlands kampioen-
schap, mannen, derde ronde: Clerc -Krajenbrink 1-1, Van Leeuwen - Bies
1-1, Meijer - Gerard Jansen 1-1, Scholma
- Van den Borst 2-0, Stokkel - Van der
Tak 1-1, Teer - Van der Wal 1-1, Hans
Jansen - Van Aalten 1-1. Stand na drie
ronden: 1. Hans Jansen, Scholma 4, 2.
Van Aalten, Van den Borst, Krajen-
brink, Van Leeuwen, Meijer, Van der
Tak, Teer, Van der Wal 3, 11. Clerc, Ge-
rard Jansen 2 (uit 2), 13. Bies. Stokkel 2.
Rosmalen, Nederlands kampioenschap,
vrouwen, derderonde: Graas - Van Lith
0-2, Hartkamp - Janssen 0-2, Andries -Wanders 1-1, Polman - Lanters 2-0, Nico-
lai - Schouten 0-2. Stand: 1. Schouten 6,
2. Van Lith 5, 3. Polman, Wanders 4, 5.
Graas, Janssen 3, 7. Andries, Hartkamp
2, 9. Lanters 1, 10. Nicolai 0.

Amelia Island. 700.000 gulden, vrou-
wen: eerste ronde: Romano - Stafford
6-1 2-66-4, Bassett Seguso - Schwartz 6-2
6-1, Rinaldi - Simpson 5-7 6-2 6-1, Kanel-
lopoulou - MacGregor 6-3 6-7 6-0, Fer-
rando - Dahlman 6-3 6-3, Grossman -Garrone 6-3 6-3, Benjamin - Whitlinger
3-6 7-6 6-4, Cueto - Tarabini 6-4 6-2, Paz -
Vierira 1-6 6-3 6-1, Keiler - Meier 7-6 6-4,
Caverzasio - Bowes 2-6 6-1 7-6, Mesjki -Sudope 6-2 6-2, Gooden - Ter Riet 6-2
7-6, Temesvari - Pampoulova 7-5 7-5,
Lapi - Herr 7-6 6-2, Faber - LaFratta 6-2
6-1, Spadea - Leand 6-4 6-4, Langrova-
Barg-Mager 6-0 6-0, Martinek - Rajchrto-
va 6-1 6-3, Collins - Goles 4-6 6-2 7-5, Far-
ley - Baranski 6-2 6-0, Kohde-Kilsch -Santrock 6-34-6 6-3. Tweede ronde: Graf
- Langrova 6-1 6-0, Temesvari - Keiler 6-4
6-2, Sabatini - Kohde-Kilsch 6-2 6-1.
Tokyo, 2.000.000 gulden, mannen: eer-
ste ronde: Chamberlin - Bloom 7-6 7-5,
Mronz - Laurendeau 6-3 7-5, Rive - Nido
1-6 6-3 6-4, Goldie - Derlin 6-4 6-1, Jarryd- Cassidy 6-0 6-3, Antonitsch - Stolten-
berg 7-6 5-7 6-2, Russel - Nijssen 7-5 op-
gegeven, Shiras - Garnet 6-7 6-4 6-1.
tweede ronde: Chang - Jones 1-6 6-0 6-1.
vrouwen: eerste ronde: Date - Faull 6-0
6-0, Cordwell - Field 7-5 3-6 6-4, Pawlik -
Krapl 6-2 5-7 6-4, Wasserman - Jaggard
6-4 6-3, Sawamatsu - Hiraki 6-36-1, Javer- White 7-6 6-3, Miyagi - Kijimuta 6-3 6-3,
Inoue - Godridge 6-0 6-1, Allen - Minter
6-4 6-4, Okamoto - Werdel 6-3 6-2, Appel-
mans - Pfaff 6-2 6-2, Smylie - Wood 3-6
6-1 7-5, Nagelsen - Hu Na 6-1 6-2, Svigle-
rova - Kidowaki 6-7 6-3 6-3, Henricksson- McNeil 4-6 7-6 7-5,Lindquist - Durie 6-4
6-4.
Bareelona, 650.000 gulden, mannen,
eerste ronde: Paloheimo - Aguilera 7-6
4-6 6-3, Perez Roldan - Volkov 6-4 6-2,
Costa - Korda 6-3 2-66-2, Cane - Pistolesi
6-2 6-7 6-3, Davin - Bengoechea 6-1 6-2,
Camporese - Riglewski 6-2 6-3, Stich -
Fromberg 4-6 7-6 7-6, Perez - Leppen 6-4
6-4, Koevermans - Anderson 6-3 6-3,
Schapers - Oresar 6-2 4-6 7-5. Strelba -Leconte 6-7 6-4 6-4. tweederonde: Javier
Sanchez - Novaeek 7-6 6-2, Prpic - Mus-
ter 3-6 6-1 6-2, Jaite - Zoecke 6-1 7-6, Ma-
cini - Rahunen 7-6 0-6 6-4.

Leidersduo

Stratenloop, Mönchengladbach. 10 en 25
km. Start, finish, aanmeldingen in School-
centrum 'Vossenbaumchen 50. Start om14.00 en 15.00 uur.

TAFELTENNIS

SCHAKEN

Steven Rooks en Gert-Jan Theu-
nisse zijn in tegenstelling met de
vorige topkoersen vandaag wel in
de Waalse Pijl present. Het leiders-
duo van Peter Post's Panasonic-
formatie bereidde vorige week in
de Tour de Vaucluse de Waalse
Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de
Amstel Gold Race voor.

De Belgen Marcel Kint en Eddy
Merckx zijn in het bezit van het re-
cordaantal overwinningen in de
heuvelrijke klassieker. leder
schreef de Waalse Pijl drie keer op
zijn naam. Joop Zoetemelk won
als enige Nederlander in 1976. Vo-
rig jaar ging Claude Criquielion in
Huy als winnaar over de meet.

Roemeense turnbond
vervalste leeftijden

BPpt
den va t

~ e Roemeense turnbond heeft systematisch de leeftij-en- mo? ,H"sters vervalst om deelname aan internationale toernooi-
maanda h

te maken- De Oostduitse krant 'Junge Welt' berichtte
eeft to

S Ecatarina Szabo, winnaresvan Olympisch goud in 1984,
VerklaardSegeVen at naar leeftijd met een jaar 'gecorrigeerd' is. Zij

w 6
°°k dat de geboorte-data van Lagina Agache en Daniela

derd ' Wlnnares van Olympisch goud in 1984 en 1988, zijn veran-

- Winants 1/2-1/2, Kuyf - Miralles 0-1,
Brenninkmeijer - Koch 1-0,Seret - Stuhl
1-0. Stand: 1. Lautier 6 1/2 punt, 2. Wi-
nants en Miralles 5 1/2, 4. Van der Wiel 5
(uit 7), 5. Brenninkmeijer 4 1/2plus 1 af-
gebroken partij, 6. Van der Sterren 4, 7.
Renet 3 plus 1 afg. (uit 7), 8. Piket 3 (uit
7), 9. Kuyf 2 en 1 afg. (uit 7), 10. Seret 3
(uit 7), 11. Meulders 2 1/2, 12. Koch 2, 13.
Stuhl 0 (uit 7).

Lyon. Zonetoernooi mannen, achtste
ronde: Lautier - Van der Wiel 1/2-1/2,
Meulders - Van der Sterren 1/2-1/2, Piket

Göteborg. EK mannen Eerste categorie.
Groep A, vijfde ronde: Nederland - Bul-
garije 5-0. Gedetailleerd: Heister - Orma-
nov 21-11 21-16, Keen - Stjoianov 11-21
26-24 21-16,Haldan - Loekov 21-17 21-23
21-14, Heister - Stjoianov 13-21 21-15 21-
-15, Haldan - Ormanov 21-14 21-15. Enge-
land - Sovjetunie 5-1, Bondsrepubliek -Polen 5-0. Eindstand: 1. Bondsrepu-
bliek 5-10, 2. Engeland 5-8, 3. Sovjetunie
5-6,4. Nederland 5-4. 5. Polen 5-2, 6. Bul-
garije 5-0. Halve finales: Bondsrepu-
bliek - Joegoslavië 5-0, Zweden - Enge-
land 5-1. om vijfde t/m achtste plaats:
Nederland -,Frankrijk 2-5. Gedetail-

TV
Zowel op Nederland 3 als BRT 2 is
vanaf 14.50 uur een rechtstreeks
tv-verslag van de finale van de
Waalse Pijl te zien.

Rond 16.00 uur wordt de finish
van de Waalse Pijl in Huy ver-
wacht. Voornaamse obstakels zijn
de Muur van Huy, die vier keer
moet worden beklommen (na 70,
120, 163 en 208 km), de Mont

Ad Wijnands, die dit voorseizoen
dankzij een aantal in het oog
springende resultaten op de indi-
viduele wereldranglijkst naar de
136eplaats opklom, heeft noodge-
dwongen forfait moeten geven
voor de Waalse klassieker. De win-
naar van de Grote Prijs Benego
liep vorige vrijdag na afloop van
de Grand Prix Pino Cerami een
fikse verkoudheid op. Hoewel hij
inmiddels van dat fysiek ongemak
vrijwel verlost is, ziet hij af van
deelname aan de Waalse Pijl. „Om-
dat ik met het oog op de Amstel
Gold Race en de daarop volgende
Ronde van Spanje, geen risico's
met mijn gezondheid wil nemen.
Nu ik enkele dagen niet heb kun-
nen trainen, heb ik toch niets te

vrou ~~ De 'ë°uden' aspiraties van het Nederlands
É>eseTtni"tafeltennisteam nebben °P de derde daë van de Euro-pe ..tltelstrijd in Göteborg een 'bronzen' uitkomst gekregen.

Sterke Tsjechoslowaakse ploeg verwees het Oranje-
Su enburg/Vriesekoop dinsdagavond in de imposante
ÖpM avmm-sP°rthal gedecideerd (0-3) naar de strijd om de"erde en vierde plaats.

hndan me finale stuit Nederland
"riüWu ?P Jo -oslavië, dat in de
fiJe WerH Ve e,indstr«d d°or Honga-"enZZ, veJslaëen. Twee jaar gele-
fariic dlgde de vrouwenploeg inka4ioen lf desde Pléats' achter
«lüWaJ° " SovJetunie en Tsjecho-

Cn,0? maakte met name Vriese-
'% wi meer druk over «et tijd-
lvordpn p de halve finale moestief,;" gepeeld, dan over de rela-
as mPe/e capitulatie van Neder-

i a lS ronduit belachelijk",
"e kam de voormalige Europe-en yPjoene. „Na de wedstrijd te-I bovJetunie hadden we nau-J s een uur de tijd te herstellen.

Cism^6 eten kon nog net, maar
bei;" 1 en lk hebben niet de tijd ge-
thert u 7 taktiek rustig door te ne-
W- i Waren zowel in fysiek als
halve f opzicht nietklaar voor deze

De onvermijdelijke nederlaag tegen
de nummers vijf (Kasalova), tien
(Safarova) en twaalf (Hrachova) van
de Europese ranglijst kwam in re-
cordtijd tot stand. In het enkelspel
dwong alleen Vriesekoop in de
tweede partij tegen Safarova een
derde game af. Kloppenburg liet
zich in het openingsduelvolledig in-
pakken door Kasalova, van wie ze
begin dit jaar tijdens het Top-12
toernooi nog moeiteloos had ge-
wonnen.
Het dubbelspel tegen Kasalova/H-
-rachova werd met ruime gamewinst
(21-12) begonnen, maar in het twee-
deen derde gedeelte was de inspira-
tie bij Kloppenburg en Vriesekoop
verdwenen. „Onder normale om-
standigheden hadden we wellicht
tegen ditTsjechoslowakije een kans
gehad", mijmerde Vriesekoop.
„Een nieuwe krachtsinspanning
kon ik echter niet meer opbrengen.
Ik word tenslotte ook een dagje
ouder".

" HEERLEN - Bridge-paren-
competitie Caumerbron, Uitsla-
gen tweede ronde. Groep A: 1.
Habets, Stevelmans. 2. Antes,
Fokkinga. Groep B: 1. Brands,
Van de Leegte. 2. De Groot,
Verhaegh.Goud onbereikbaar

voor Oranjedames

Tsjechoslowakije te sterk tijdens EK-tafeltennis
" SIBBE - Biljartvereniging
Sibbe speelt vanavond om 19.00
uur om de titel in de Nationale
Kader Competitie. Café Ro-
mantica in Sibbe is het strijdto-
neel.

" KERKRADE - De suppor-
tersbus voor Roda-fans naar Til-
burg, waar de ploeg zaterdag-
avond tegen Willem II speelt,
vertrekt die dag om 16.45 uur
vanaf Kaalheide. Leden van de
supportersvereniging betalen ’12,50 niet-leden ’ 17,50. Kaarten
zijn morgenavond, tussen 19.00
en 21.00 uur, verkrijgbaar in de
kantine van Kaalheide.

Prijzengeld verdubbeld " Finale in Voerendaal

Amateurs strijden om
Brand Klimmerstrofee

" SIMPELVELD - Biljartvere-
niging Simpelveld heeft in Café
't Poortje de titel van de Biljart-
federatie Zuid-Oost hoek be-
haald.

" ULESTRATEN - De biljart-
club Iwan Simonis uit Ulestra-
ten heeft de uitwedstrijd in de

" DEN BOSCH - De taekwan-
doka's van Mai Douven, van de
gelijknamige sportschool uit
Merkelbeek, namen deel aan de
open Zuid-Nederlandse dis-
trictskampioenschappen in
Den Bosch. Ruud Pijls behaal-
de de titel in de klasse tot 48
kilo, Nico van Krunkelsven
werd tweede in de klasse tot 32
kilo.

Woensdag 11 april 1990 "25

sport kort
eredivisie bandstoten tegen
koploper Zundert kansloos ver-
loren. Met 6-2 ging Simonis, dat
gedeeld derde staat, de boot in
tegen de gedoodverfde kam-
pioenskandidaat.

Jong Oranje oefent
ping N ~ Als laatste voorberei-
yy' °P deelname aan een interna-

ij, da' toernooi in Brussel, speelt
ient ng °ranJe volleybalselectie

weetal oefenduels in Limburg..an^v°nd fungeert in Heerlen (aan-
s 20.00 uur) de herenhoofd-

macht van Pancratiusbank/VCH als
sparringpartner in de sporthal van
het Bernardinuscollege aan de Mo-
lenberglaan. Morgen, donderdag-
middag om 15.00 uur staat in de
sporthal Geusselt van Maastricht
een vriendschappelijke interland
tegen Engeland geprogrammeerd.

f Nmburgs dagblad sport

sport in cijfers
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Nedlloyd Road Cargo
InternationaleTransport- en Expeditie
Onderneming vraagt ten behoeve van
de Vestiging ITTERVOORT

Disponent m/v
Korte funktie-inhoud:
Het indelen van lading en materieel, ookvan derden, ten behoeve van eigen
diensten.

Expediënt m/v
Korte funktie-inhoud:
Het zelfstandig behandelen van goederen naar buitenlandse bestemmingen met
eigen groupage-diensten

Funktie-eisen:

" HAVO-diploma "Kennis van deFranse taal in woord en geschrift "Enkele
jaren ervaring als Disponent resp. Expediënt» Ervaring computer-gebruik» Voor
mannelijkekandidaten geldt, dat de dienstplicht vervuld dientte zijn "Leeftijd van
20 tot 40 jaar.

Sollicitaties
NedlloydRoad Cargo B.V.
Platanenweg 5, Postbus 3701,6014 ZG ITTERVOORT, telefoon: 04756 - 9800
U kunt vragen naar:
"mevrouw M.von Schwartzenberg "de heer H.J.F. Wilhelm

I J : 1I
Jri^A^ Zonovergotenblouses!

Blouse met schelpenprint en strik. Blouse met borduur en accentkleur. Noppenblouse. 100%Viscose. Wit/
Polyester/viscose. Wit/marine en 100%Katoen. Wit en lila. marine, marine/wit, wit/rood en

marine/wit. Normaal 69.95 Normaal 79.95 wit/emerald.Normaal 79.95
/ * ErOm IfUPI fMI _________| Lenteprijs FPf_i Lenteprijs l'Pi/W Lenteprijs L!____É ,

■ . S

1

ALS HET UAAN
REPRESENTATIE NIET
MAG ONTRREKEN... i

■

DE MAZDA 626 ARES.
' WÊÊ__WWÊÊi__é:

_^^ :::i^ÉH -^^^ ■ —Ü^

_w —— mv fl -— xSI

J_j J^w^^WHWßpßßi^H s:ïll«&. i Ml
■Bpß^"w^ ■' JsSw^sMl " /■ ï?"' :«asSB hüë =>iÉwata> ÉÉR__ii_^. ___i lüiKfeJti -^.^""/Pwvi__ ■■■■Hf "- ~ik. _v HfesH ■ __■ J^"aa n

■■BHBj^B_________9 __tt« ' UI
W ■&% r J|^p_______^^^ V| HU s

Br v |_*V—y_^F iR —te—» y .
D£ MAZDA 626 ARES S STANDAARD VOORZIEN VAN FINISH UNE RADIO-CASSETTESPELER MET SLEDE LICHTMETALEN VELGEN. METALLIC LAK. ELEKTRONISCHE ALARMINSTALLATIE MET AFSTANDSBEDIENING,STUURBEKRACHTIGING EN ELEKTRISCH TE BEDIENEN RAMEN 1

De nieuwe Mazda 626 Ares is in veel opzichten een alarm uitgeschakeld, Allemaalstandaardop deMazda 626 uitvoering. Leverbaar met 5-versnelimgen, vanaf41.875,-
-bijzondere verschijning. U ziet het al aan de buitenkant. Ares! Evenals die fraaie Finish Line radio<assettespeler, en met automaat vanaf44.875,-. Neem even een kijkje
Naasteen aantalaccentverschillen metandere 626-model- met anti diefstalcode, slede, luidsprekers en antenne. De bij de Mazda-dealer. Het adres staat in de Gouden Gids.
len (bijv. een andere grille, zwarte raamlijsten, gewijzigde Mazda 626 Ares is leverbaar in zes fraaie metallickleuren.

* achterlichtpartij) vallen de sportieve licht metalen velgen Naastalle genoemdeextra's hebtumetde Mazda 626
meteen in het oog. Ares een auto die wordt voortgedreven door een nieuwe §§f HI3ZD3

Als unu de auto opent met de afstandsbediening, zijn 2.2 1. injectiemotor, (met geregeldekatalysator). Verder o.a. harmonie tussen mens enmach IJ^J. niet alleen alle vier portieren en de achterklep geopend, standaard stuurbekrachtiging en elektrisch bedienbare Prijzen md. BTW, exdusief39s-afleveringskosten.
IW] A Z D A 6 2 fi (Wijzigingen voorbehouden). 6 jaarcarrosserie-garantie standaard._ _ — _ IJ ± _ I (centrale portiervergrendeling) maar is tevens het auto- ramen. De Mazda 626 Ares is er uitsluitend in hatchback- importeur: Auto Palace de Binckhorstß.V.,Den Haag.Tel.: 070-3489400-

T. "T ] : I F~~] LOVEN HEERLEN B.V.
UW OP3IPF' Palemigerboord 401. Heerlen
**mm *********** ft,'-.',,..'-.! Telefoon 045-722451

————-_————_______________—________ .. ,__——__
———-—^_^——^—-________________—_———____«_■_———^^^^^^

f AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN I r~H AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. r_l AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3, Nieuwstadt Langheckweg 2. Kerkrade

[u^y Telefoon 04402-71920 |„l^:_-J Telefoon 04498-53055 \,,y^z{ Telefoon 045-464646

P 7] AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF I i AUTOBEDRIJF LEYMBORGH r~~| RADREMA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8, Limbricht Galjoenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht

Lu____j Telefoon 043-642697 C____] Telefoon 04490-15838 yvy\ Telefoon 043-632250 _,--------- — I "'y_i_ " ■ I m—
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Onze vaste klanten zijn kritische kenners. Wij dusook!
WÊÊKtm Philips midi-set met CD-speler. PHILIPS W^Z3 ~ -Jfe _________2___________B

dl --'-—s^_«^^S£». ÉÉffc teit 4 kg/24 uur, automatische ontdooi-

|k JVC geïntegreerdeDynamic Super-A verster- JVC audioset met CD-speler. Computerge- _H___lil gedeelte 000ker, uitgangsvermogen 2 x 100 Watt. Uitgebrei- stuurde receiver 2x 40 Watt, Compu-Link O7111lde aansluitmogelijkheden o.a. CD-Direct, twee systeem, LCD-display met uitgebreide Mp-gg^ H
'ISSpi Hllllp mÉiii IRPII recorders met copieerfunctie *\f\f\ functie-indicaties, synthesizer-tuner met 40 mmm-WKÊmÊÊMWÊÊ^mmisii^^^mmmÊ^i^mm. fea~__.. i-f' ■__! en 2 paar luidsprekers. UU m voorkeuzestations FM/MG/LG. CD-speler "^^^■■■■■^^^^^^^^^^^^^m I^WlT'WWfffffSFfï^Rn^l' 311 Hi§P '** met programma voor 32 nummers, drie her- K___________________________i

liiiii«iiiii«[iiii--rfWi^^_ - haalfuncties Computergestuurd dubbel mÊmÊ*mÊÊ^ÊÊm**********Ë s portab|e ra dio-cassetterecorderja*l*a',TT^ fcïÉmÉili^ ~,.^»____._. , .._ cassettedeck met High Speed Dubbing en Sony programmeerbare CD-speler met met CD-sDeler voorzien van Bassk^ ' MWÊ^^*^ Continuous Play. Incl. Studioeraft 2-weg regelbare hoofdtelefoonaanslurtmg Boost luidspreker°rZ'en n^!LDllll ■■■■MBMMj^l i luidsprekerboxen en ._ Muziekkalender 16.nummers, Custom systeem -100-- nl-' 'li T'_____________l i oßunDic ,^^¥% -*-$**»****_ 1599,- PS^r Shuf,le_t!iO- wx
c>unkt VHS HQ-videorecorder met afstandsbediening en bar- I .^ % U++ ++ Play, Repeat. o<_fT*" PWMpiifHHMBfHetQ§rP 9rammerin9 (digitale leespen). 3 videokoppen, PLL-tuner I|__. -_rf4L 'Sk _nffïïH?____Sl__ss_sHl Ook leverbaar met «jqq I^QjJ^ljj^JQ^g^Jj^^

alen-8 Pr°9ramma's 31 dagen vooruit. Uitgebreide JF (*____________■ afstandsbediening. J7^" Akai stereo-radiocassetterecorder.enweergavefuncties. _g^^^^^ -^ " - WÉlk Dubbel cassettedeck, 24 Watt muziek-
_Hl __" a '%,z .yz. $^y®fflÊ^mÊ_\ wmmmmmmmmmmmmm MmmmwmmwmnuwirTj vermogen, 2-weglU77r X f P^ p '"^Jï ïï luidsprekers. 199*-

aanfcJH^ndycam video-8 camcorder met FM-geluidskwaliteit, direct \ \ nÖIi IPlllSï^^ I üt M 1 IÉI I|§ bft^* ;Poc u~ s'uiten op de tv. Maximale opname-/speelduur 3 uur, Auto \ \ %i||| I iIP ""^"^JLiii»^ # _Sr fer^ Oplaadbare Philishave, 3-kops met
6lekfr'Aut0'hs en Auto Loek. 6 x motorzoom met macro-instelling, \ \ %-^S BPHIIIpV 1 MP^ 11111 OTIW |P^ &«'■'= dubbele scheertechniek.
lnC |. pplsche zoeker met tekstinfo. _4#%#%#% %_> \^SB pF/ I In luxe cassette I/ 7 ~

ao_y,0 JL° JACOBS maakt deel uit van een landelijke keten met 50 speciaalzaken in m
de tièrk °?nhuishoudelectro.Dat betekent:prima voorlichtingenservice, geselecteer- A I
''"'splu* en en Ull9ek'ende financieringsmogelijkheden. Maar ook: bezorgen-aan- j I m jb

_
v«sr, e zekerheid van een betrouwbare garantie en eigen technische dienst. B I i^fe ____^Hi HEERLEN: Winkelcentrum 't Loon. eerste etage. Homeruspassage 13, teleloon: 045-740926 f— ii

"7e^.s|T>4LPH£NAD"^^^ ■■■■ lf Tl I B |fl ■ ■■■V . ROERMOND: Kloosterwandstraat 9-17. telefoon: 04750-34716 SITTARD: Molenbeekstraat 4a, damnat AFCENT
'^deh.^'^chten-ede-emmen-gouda-croningen.haarlem-heerlen-hengelo-hilversum-hoooezand \WW^^\_\__^^U B ■ I M telefoon: 04490-11246 VENRAY: Schoolstraat 3a. teleloon: 04780-84513 VENLO: Vleesstraat 13. _ÏreldeD shopping

,, L' "trecht v2?^,E.UWEGEIN'NUMEGEN'p^merend-Rijswijk-roermond-Schiedam-sittard-soest m_\W_m M^kW. WMM' |M%«#| _W m%W telefoon: 077-544404 TECHNISCHE DIENST: Vleesstraat 13. telefoon: 077-544404 32 beuJnc
'i*'9in NeNDAAL'VBNLO'vef",Ar-WASSENAA" -WOERDEN- ZAANDAM - ZEIST■ ZOETERMEER ■ ZWOLLE i I^^^" " '

/
_

L'gt uw hart in
| Limb Urgs natuur?

p
i

JV, "»'' "I sdirijl:|P S,,ch,i„ ghe, Un.bu,gi Ui»d*:hap«& *«_ Arcen
"0,U"»4301.jM4„ 1AlHj|

V., 'eW"" ««03.1840

|^ IM,| = _LANCIATHEMAf I
"#»£

_^
Goede omgangsvormen van huis uit g^^^r; .

■D _^—** _-—y.-_.-_y.-..-. ':::^_H BI" rL_ I BBSJBfIHB ■■::Jm'm ~■- PIP9Ü9___WV^ :^BF^: $H f "" 1 ■ !■ 1

Lancia Thema vanaf f 51.150,- mcl. BTW, excl. afLk. Prijswijzigingen voorbehouden Leaseprijxen v.a.! 1.295,-excl. BTW. (48 mnd / 20.000km p.j.) Lancia Importeur: Lanim 8.V., Marconiweg 2 Vianen, Tel.: 03473-73954

MAASTRKHT, KOMPIER 8.V., GALJOENWEG4S (BEATRIXHAVEN), TEL. 043-63254? ROERMOND, BOY HEYNEN, mffiLMINALAANS, TEL. 04750-27645
I HfflttEN, KOMPIER 8.V., AKERSTRAAT 150, TEL. 045-717755
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FANTASTISCHE KINDEREN IN
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''Wro;.^ ";*'"*Hji>^ajft * a« * B^S ÈmW-- < _*_!____—_j_JK*%- ■%> 4____Vi yi-jSuS'■ j^SË^^^^_J_L"^_f___B s*&*Sï»__ 'SMK IB^'^^%1 ■^^■^■K__ F*'iZy :^____W -^^____^Srl-
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Jack in lila/rose/groen. Katoen/__ Vrolijk fuchsia/oranje jackmef felgroene /L_| Jack in lievekleurkombinaties. Polyester/ Paars/petrol {ack met soforiprints en labels. AA Jack in groen/olijf met mango. Polyester/katoen. "JfiQ Driekleurig capuchonjack. Polyester/katoen. 92-134 sy/
polyamide. 164-176 79.- /5? koordjes. Katoen/nylon. 92-134 " OYT katoen. 68-86 »»" Polyamide. 152-182 707 164-182 89.-140-158 #Te Katoenen printhemd in groen en paars. 116-134 22.- jQO \58 T-shirt in turquoise met cyclaam. Katoen. 68-86 |2y Katoenen printhemd in zalm/kerry/paars. OQ_, BijkJeurend printhemd. Katoen. 164-182 34.— AQB

86-110 |"# \Gebloemde set met bloes en gauchobroek Katoenen twill salopette in turquoise, cyclaam mg% 152"182 «« 14°-158 **" Katoenen twill broek in diverse kleuren. 116-134 39.- *%C* 'in pastels. Katoen/polyester. m en lila 62-86 iTê" Jeans van stone bleached blue denim. _Zf% Katoenen broek in groen, olijf en mango. OO- -^ 86-110 W^#
140-1582-Delig: #Te ,-,;v _ 152-176 O-V Met riem.l64-182 45.-140-158 OYe Jj JÜfe

B^.^.^^p r^^^^^B '^^^^B ■'^Sw^^i^s^?^! _^^^B^__^^k :"^ ■■j^L^t^tj*- \^Sflfl^^ VBh ? \j^ï£fl^].X'iiiÉ______hi_Éii_i^

Jack in kobalt of navy met groen en paars. jC__ Witte katoenen blouse met borduur in OE Marine-look set met jasje en broek in navy/wit JE»f? Marine/wit gestreepte jurk met witte piqué Zwierige katoenen set met strikbloes en rok in 't wit Katoenen printhemd in jeansblauwetinten. Om'
Polyester/katoen. 86-134 «fTT pastels. 152-182 ODT of fuchsia/lila. Katoen. 74-86 2-Delig: DDT matrozenkraag. Katoen. 92-134 ÉLQm bedrukt met fruitig aardbeien dessin. £LQm 164-182 39.-140-158 O**'
Baseball prïnt-T-shirt. Katoen. 116-13416- 86-110 IA- Mint vestje met pastelprint. Katoen. 152-182 00-

""* __B__É__ O*" 92-134 2-Delig: OTT Blue jeans van gebleekte katoenen denim. CO/
Katoenen twill broek in kaki of navy. Metriem. *■ Gebleekte blue jeans met gebloemde bonen. » „*¥ W^m HES- Met riem. 164-10/69.-I4U-158 "#

Vrolijke set met witte strikbloes en wijde zwarte Set in lambada-stijl: witte strikbloes op 'n Zwart/wit katoenen hemd vol tekst OO Schattig speelpak in overall-stijl van zachte Zwart/wit gestreept T-shirt met kleurrijke print. Met aardbeien bedrukte set bestaande uit 'n Lekker groot print T-shirt mef koordje g^ÉLé
gauchobroek bedrukt metuitbundige kleuren. zwierige rimpelrok in 't zwart mef felle kleurtjes, en plaatjes. 152-182 JLwm sweatstof in koraal/blauw of lime/ OO Katoen/polyester. 116-13414.- 1Ó« sweatshirt metkraagje en leuke broek. in onderboord. Katoen. M&'Katoenmix. 164-176 89- _FO« Katoenmix- 164"176 w" TA Jeans von stevige katoenen £jg_\ lila. Katoen/acryl. 56-86 A-V 86-110 LCe In wit mef pastels. Katoen. AO" 164"182 29~ M0"158
140-158 2-Delig: /Te 140-158 2-Delig: #TT black denim. 152-182 OY" Katoenen twill bermuda in wit, zwart |* 92-134 2-Delig: UTe Black jeans met riem.'Acid washed'katoenen

C4A heeft er de goede schoenen bij! °'p-««.19,86» 10. _*w*in-wa tf<


	Limburgsch dagblad no. 86 11.04.1990
	Vandaag ook werkonderbreking bij V & D in Heerlen Acties sluitingstijd winkels uitgebreid
	Moordenaar vrij door misverstand
	Heerlen
	het weer
	Bonden naar leden over CAO Philips
	FNV laaiend over breuk in bondsfront Unie akkoord met ploegenplan DSM
	vandaag
	sport
	Oorzaak brand boot niet meer te achterhalen
	Drie gegijzelden in Beiroet vrijgelaten
	Roda – manager Coerver alsnog veroordeeld
	Achterstanden
	Homohuwelijk
	Donna Quinn
	'gastgesprek'
	Kwaliteit
	recept Rol lade à la Evelinoise
	in gesprek 'Sociale vernieuwing' als vlag voor nieuw beleid
	Bestuurlijk
	Politiek aan zet
	Pater 2
	Oplossing van gisteren
	Treinkaartje
	Magisch figuur
	Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad b.v.
	Walesa wil president Polen worden
	CFO bereid tot harde acties in gezondheidszorg
	Huisarts in polis van verzekeraars
	Blijvend probleem
	Als compensatie voor extra WIR-uitgaven Kok wil 1,1 miljard van de werkgevers
	Topman Planbureau bepleit bijstelling beleid 'Kabinet haalt alle doelstellingen niet'
	'FNV drastisch reorganiseren'
	Ledenaan was
	OV-jaarkaart op losse schroeven
	binnen/buitenland Vrijspraak 65-jarige hasj-koerier
	Sovjet-consul in Suriname gedood
	Nieuwe regeling ADV leraren
	Raad van Beroep: 'AAW niet in strijd met Europees recht'
	uit Ontspoord
	Kuikens
	Hongerstakers
	Euthanasie
	Overstroming
	Drughandel
	Aids-test
	Smokkelaars
	Geweld Natal
	Tekort
	Onzekerheid
	'Enorme moed'
	binnen/buitenland Extra financiële problemen voor kabinet Planbureau voorspelt grotere groei economie
	Roofmoord in posttrein
	Barco en Thatcher lijnrecht tegenover Nederlandse delegatie Conferentie wil harde aanpak van drughandel
	Legaliseren
	Pronk: stappen EG tegen Indonesië
	Ook Sovjetunie kiest nu voor markteconomie
	Bereid
	Valuta
	Planbureau voorspelt krapte op woningmarkt 'Bouwproduktie daalt in 1991'
	ABP-directeur Commissaris bij Verzekeraar
	Olieprijs daalt sterk
	Ford verplaatst investeringen van Wales naar Keulen
	overzicht Zwak
	beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
	economie Page Gennep kan vraag niet aan
	FNV wijst bod Akzo af
	Balling op aandeelhoudersvergadering: 'Philips moet weg uit Zuid-Afrika'
	beurs en valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Avondkoersen Amsterdam
	NEW YORK Dow Jones
	Inspelen
	Electronisch betalen te duur
	Fluoridegebruik bij kindbrenkanomlaag
	Meer bezoekers op Huishoudbeurs
	Systeem
	Groter
	Toekomst
	consument Kwaliteit, assortiment en service belangrijke factoren Opkomst supermarkt zet nog steeds door
	Forceren
	Patiëntgerichte verpleging waarborg betere kwaliteit
	Dag van de Aarde voor beter milieu
	Stuurgroep wil verlaging vetconsumptie
	Kokend water uit de kraan
	Maya Manoffety en Jeffrey Garth Limburgse sterren op Paasgala 1990
	Gratis
	Zwarte markt
	Sky-Dancing Small-Band
	Feestavond
	KRO-film van Maastrichtse
	NOS
	Resultaat
	show Discjockeys van Radio 3 op Radio 4
	Onderzoek doorkruist roep om meer armslag Omroepen hebben voldoende geld
	Tijdloos
	Problemen
	Eén van de Blue Diamonds in 'My Blue Heaven' Ruud de Wolff als filmacteur
	Protest tegen bezoek Joling aan Z.-Afrika
	VPRO overweegt vertrek uit Hilversum
	Seth Gaaikema vertaalt 'Les Misérables'
	Duitsland 1
	Duitsland 2
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	België/TV 1
	RADIO
	België/TV 2
	Nederland 2
	Nederland 3
	Duitsland 3 West
	België/RTBF 1
	RTL Veronique
	Duitsland 3 SWF
	België/Télé 21
	TV5
	Radio 1 radioi
	Radio 2
	Radio 3
	televisie en radio woensdag Nederland 1
	Radio 4
	Radio 5
	SSVC
	RTL Plus
	Eurosport
	SAT 1
	MTV
	Omroep Limburg
	BRT 2
	WDR 4
	BBC Europe
	Super Channel
	Belg. Rundfunk
	Luxemburg/RTL
	Geitjes
	Azijn
	Jacob
	Jacob (2)
	Sticker
	Sticker (2)
	plat du jour Duvel (4)
	Luxe
	Van den Broek en Genscher praatten over Nieuwstraat
	Mans wil jonge startende ondernemers naar Aken sturen 'Bedrijfstechnologisch Centrum is overbodig'
	Enquête Stichting City Heerlen Promotion toont aan: Heerlense winkeliers willen tijdig sluiten
	Man bedreigt ambtenaren
	Voorstel: bouw wooncomplex met 3 etages College Nuth zwicht voor reeks bezwaren
	Boete wegens oplichten van sociale dienst
	Opzet
	'Trab-plan verdwijnt in ijskast'
	Ruim twintig processen – verbaal Vrachtwagens aan de kant
	Heerlenaar zwaar gewond
	Voormalig ABP'er vordert loonsverhoging uit 1979
	Gastgezinnen gezocht voor kinderen
	Ombudsman start onderzoek naar vlieglawaai
	Tekort aan compost bij kwekerijen champignons
	Problemen voor Concertkoor in 'Gethsemane'
	Europarlementariër Oomen voorzitter klachtenbureau
	Kans dat samensmelting doorgaat lijkt gering Gijsen tegen fusieplan theologische opleidingen
	provincie Palmen geen verdachte in bouwfraude
	Voorbereidingen Passiespelen 1990 in volle gang Jezus heet dit keer Hans Vorstermans (33)
	Teleac
	Monotoon
	Bond laat eis arbeidstijdverkorting DSM vallen Unie wil enquête vijfploegendienst
	Panisch hert richt ravage aan in woning
	Kracht
	nieuws analyse Breed draagvlak voor plan Maas
	Rijtje
	Wie let tot half zeven op de kleintjes?
	provincie Amateur-historicus wijst op onverantwoorde toepassing 'Kamerschieten is hachelijke zaak'
	Platinaroof DSM mislukt
	Burgemeester weigert Polen uit te wijzen
	Ex-man weigerde maatregelen te nemen Broer doodde zus om eer familie te redden
	Video-opnamen leiden lot aanhouding
	Duitse verslaafde bekent moord op Van Wagenveld
	Deurwaarder vecht ontslag uit 1981 aan
	MAASTRICHT
	GELEEN
	SITTARD
	Themadag rond werk
	Ouderen wegwijs gemaakt
	Welterhof slaat een boekje open
	Broedhuis
	Beroepsonderwijs Kerkrade gemengd
	Gefaseerde spreiding over twee woonkernen Simpelveld klaar voor asielzoekers
	Dennebomen gerooid
	oostelijke mijnstreek bioscopen HEERLEN
	Eigenaar kampt met veel tegenslagen Foreldorado Gulpen niet op tijd gereed
	Bezoekers
	Koninklijk goud voor Lei Goffin
	Huldiging van gouden muzikant
	Kledingactie voor Suriname
	per persoon Dansmarietje vierde op EK
	Klachten over gymnastiek in kapel Kerkrade
	Combinatie
	Belgen bezoeken Brunssum
	Vergadering huurders Terwinselen
	Jonkheid Schinveld kapt den
	Concert van Kozakkenkoor
	Libregts mag thuisblijven
	Coach Sef Vergoossen blijft geloren in lijfsbehoud MVV werkt zich in de nesten door bennie ceulen
	Voorverkoop
	Beroep
	Ambitieus
	Ingewikkeld
	Aanbieding voor Thai
	Lazio: 16 miljoen voor Riedle
	Mr Goumans gaat in cassatie: 'Er is gemeten met twee maten' Coerver veroordeeld tot gevangenisstraf Vervolg van voorpagina door bert groothand
	Napoli wint
	Milan niet in San Siro
	eredivisie
	eerste divisie
	oefenvoetbal
	Winst voor Fortuna S 2
	reserve divisie C
	Schuttersveld woedend op Limburgia
	Jong Oranje oefent
	Bessems bij BC Ulestraten van acquit
	Cricketers naar Namibië
	Indrukwekkende rentree Graf
	agenda
	Roemeense turnbond vervalste leeftijden
	sport Tsjechoslowakije te sterk tijdens EK-tafeltennis Goud onbereikbaar voor Oranjedames
	#Steven Rooks en Gerl-Jan Theunisse melden zich aan de start Maassen en Wijnands niet in de Waalse Pijl
	Leidersduo
	TV
	sport kort
	Prijzengeld verdubbeld " Finale in Voerendaal Amateurs strijden om Brand Klimmerstrofee
	Mattingly miljonair
	Zuiderwijk blijft leider
	Van den Borst leider af
	sport in cijfers TENNIS
	TAFELTENNIS
	WIELRENNEN
	DAMMEN
	SCHAKEN

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7
	Ann. 8

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96

	illustraties
	Grote Paasdrukte verwacht
	de kleine postruiter
	panda en het kassucces
	puzzel van de dag
	IJzeren Gordijn opgerold Interne nota van Vervoersbond:
	Klaar voor WK voetbal


