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Rechercheurs
zaten in de
drughandel
van onze correspondent

- De Rijksre-
«e _Sf heueft twee Amsterdam-
VerHo_.ercheurs gearresteerd opC?11? van drughandel. De
hebbeno^ tn g_"°te PartiJen hasj
nale _ g?k°cht van internatio-
doorv iq ndelaars en hebben
eoff_le _. cht aan eigenaars van
ziin fshops- De rechercheursbult lge eek vrfJdag in de
den h" J* Schiphol aangehou-
ha.i , koop van een partij
De A *

ongeveer honderd kilo.
L h "sterdamse persofficier mr

" Qe Wit heeft dat bevestigd.
Veivu toe n viJf arrestaties
den i 1 Behalve de politieman-
L ", de hoofdagenten H.v.E. en
laar n dat twee drughande-
a_m„ ule tegelijkertijd werden

en de 30. jarigesenaar van een aantal coffee-"°Ps mAmsterdam, J.W., die la-gr is opgepakt.e agenten, die overigens nog
le<S. bekentenis hebben afge-v_L _ Zljn volêens een woord-eerder van de Amsterdamse ge-hün tepolitie onmiddellijk na
WPr_aanhouding geschorst. Ze
de ?n al enkele maanden door
houd eCherche in de gaten ge-

Gedetineerde
De uit een Hamburgse gevangenis
gevluchte gedetineerde, nam daar-
op de dode agent het pistool af en
vluchtte naar het nabijgelegen
Eschweiler. Daar kaapte hij de in
een Nissan-stationcarrijdende taxi-
chauffeuse (22) die vijf maanden
zwanger is. Haar vier jaar oudere
zus, die getuige was van de kaping,
volgde de auto en bood zich vervol-
gens vrijwilligals gijzelaar aan. Ook
zij is zwanger. Zij heeft verklaard
haar zus te hebben willen bijstaan.

De zussen S. Oerichs en P. Chris-
tiansen zijn vervolgens ruim zes uur
met Wendt, die toen beschikte over
twee wapens, kriskras door het
drukke Aken gereden. Bij hun tocht
hielden ze regelmatig om onduide-
lijke redenen halt. Gistermorgen
om precies elf uur was dat bijvoor-
beeld ter hoogte van Elisenbrunnen
goed te zien. Politieagenten in bur-
ger, gerecruteerd uit specialeeenhe-
den uit heel Noordrijn-Westfalen,
hielden met snelle burgerauto's de
gekaapte taxi voortdurend in de ga-
ten. Ter hoogte van dat kruispunt
wemelde het van 'onopvallend aan-
wezige' politiemensen in burger.

Groene grens
Na een mislukte poging om de
Westduits/Nederlandse grens tepasseren ter hoogte van Bocholtz,
reed de gijzelnemermet de twee gij-
zelaars om kwart voor twaalf naar
Lichtenbusch om daar de slecht be-
waakte zogenoemde groene grens,
naar België te passeren. De Belgi-
sche politie, die reeds was inge-
seind, werd ingeschakeld om de
achtervolging op Belgisch grondge-bied over te nemen of in ieder geval
daar aan deel te nemen. Het is niet
precies duidelijk wanneer Wendt er
in slaagde de achtervolgersvan zich
af te slaan.
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NAVO: Duitsland
niet ook in

Warschaupact
Van onze correspondent

BRUSSEL - De NAVO voelt niets
voor het voorstel van Sovjet-minis-
ter van buitenlandsezaken Edoeard
Sjevardnadze om het herenigde
Duitsland straks lid te laten zijnvan
zowel NAVO als Warschaupact. De
NAVO-landen blijven erbij dat het
grote Duitsland alleen lid van de
NAVO moet zijn.

Zo reageerde een NAVO-woord-
voerder gisteren op de opmerkin-
gen van Sjevardnadze in het NAVO-
tijdschrift 'NATO's Sixteen Na-
tions'.'De Sovjetunie heeft tot nogtoe steeds gepleit tegen een DuitsNAVO-lidmaatschap en voor eenneutrale en gedemilitariseerde sta-tus van het nieuwe Duitsland.

Niet alleen de NAVO-bondgenoten,
maar ook de meeste Oosteuropeselanden, voelen daar echter nietsvoor. Tijdens zijnbezoek van vorigeweek aan Washington bleek al datSjevardnadze zich bij die realiteitneerlegt.

Oproep van radicale hervormers

Breuk dreigt in
CP Sovjetunie
Van onze correspondent

MOSKOU - De Communistische
Partij van de Sovjetunie staat op
springen. Radicale hervormers, ver-
enigd in het Democratisch Plat-
form, hebben gisteren opgeroepen
tot een breuk in de partij. Die op-
roep was eenreactie op een dinsdag
publiek gemaakte open brief van
het Centraal Comité, het 'partijpar-lement'. Daarin werd het Democra-
tisch Platform fel aangevallen.

Eén van de leiders van het Demo-
cratisch Platform, Igor Chubais,
verklaarde gisteren tegenover een
correspondent van het persbureau
Reuter, dat debriefvan het Centraal
Comité een regelrechte coup was
van aanhangers van Jegor Ligats-
jov, het conservatieve Politbureau-
lid. „Wij roepen alle communisten
op de partij te verlaten, geen contri-
butie meer te betalen en zich aan te
sluiten bij de nieuwe partij van het
Democratisch Platform", aldus
Chubais.

Het Democratisch Platform wil de
Communistische Partij naar Pool-
se/Hongaars model veranderen in
een sociaal-democratische partij.
Dat zou volgens de radicale hervor-
mers moeten gebeuren op het par-
tijcongres in juli.De open brief van
het in meerderheid behoudende
Centraal Comité is een duidelijke
poging die strategie te doorkruisen.
Volgens het Centraal Comité was de
aanval op het Democratisch Plat-
form geen oproep tot zuivering van
de partijgelederen. Maar lokale par-
tijcomités werden in de brief wel
opgeroepen plaatselijke leden van
platforms 'te overtuigen " van hun
fouten.

Schoonmaak
In de conservatieve republiek Wit-
Rusland is een schoonmaak in de

partijgelederen in volle gang. Chu-
bais bijvoorbeeld is zijn partijboek-
je al kwijt. Hij zei gisteren dat het
Democratisch Platform als gevolg
van de actie van het Centraal Comi-
té zo snel mogelijk op nationaal ni-
veau moet bijeenkomen om een
nieuwe partij te stichten.

Partijleider en president Gorbatsjov
had zich dinsdag., tegen een zuive-
ring uitgesproken. Hij meende, in
een redevoering voor de Komso-
mol, de jeugdorganisatievan de par-
tij, dat degenen die het niet met de
politieke lijn eens zijn, zelf uit de
partij moeten stappen.

Politieagent vermoord Gegijzelde zwangere zussen ongedeerd

Gijzelnemer ontkomen
door jos van den camp

LUIK/AKEN - De 40-jarige
ontsnapte gevangene Wolf-
gang Wendt, die gisteren in
Aken een 42-jarige politie-
agent heeft vermoord en twee
vrouwen uit Eschweiler gijzel-
de, is in de stad Luik aan de
politie ontkomen. De politie-
korpsen in Nederland, West-
Duitsland en België zijn nog
steeds naar hem op zoek.

Wendt werd gistermorgen aan een
routinecontrole onderworpen op
het moment dat hij zijn auto gepar-
keerd had op de parkeerplaats 'Kö-
nigsberg'. Meteen nadat de politie-
agent via de mobilofoon meer infor-
matie had opgevraagd over de ver-
moedelijke inzittende, is hij door
Wendt om het leven gebracht.

üe«n door de Volitie vrijgege-
tin_ u?r.ret van de voortvluch-U9e Wolfgang Wendt.

" De ontvluchte gevangene heeft bij zijn aanhouding op deze
stopplaats aan de autoweg bij Aken een politieman uit de wa-
gen rechts op defoto doodgeschoten. De technische recherche
onderzoekt de politieauto. Foto: FRANS RADE

Bonden dreigen
met acties in

ziekenhuiswezen
UTRECHT- De vakbonden in het
ziekenhuiswezen (200.000 werkne-
mers) gaan hun leden raadplegen
over acties vanaf eind april, begin
mei. De door de werkgevers gebo-
den onderhandelingsruimte voor de
nieuwe CAO is 'volstrekt onvol-
doende', aldus AbvaKabo-bestuur-
der A. Wirtz gisteren na afloop van
het CAO-overleg.

De VVIO heeft voor vandaag al
werkonderbrekingen aangekon-
digd. In Limburg wordt vanmiddag
in het Heerlense De Weverzieken-
huis het spits afgebeten met een
korte demonstratieve bijeenkomst.
Ook in andere Limburgse instellin-
genzullen vanaf vandaag soortgelij-
ke bijeenkomsten worden gehou-
den, aldus - een woordvoerder van
WIO Limburg.

Debonden hebben het overleg afge-
broken nadat de werkgeversorgani-
satie NZR een ruimte van 3 tot 3,5
procent op tafel legde. Tijdens het
vorig overleg bedroeg de ruimte 2,2
procent. De meeste bonden eisen 6
procent, waarvan 4 voor een alge-
mene loonsverhoging.

De acties in de instellingen zullen
direct harder zijn dan vorig jaar. De
bonden beginnen met een oproep
tot werkonderbrekingen, wat kan
worden gevolgd door zondagsdien-
sten en stakingen van ondersteu-
nend personeel. In de komende we-
ken zijn al kantinebijeenkomsten te
verwachten.
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Moord op Sovjetconsul
opgelost

PARAMARIBO - De Surinaamse
politie heeft drie mannen gearres-
teerd, diehebben bekend de Sovjet-
diplomaat Stasys Obukauskas te
hebben vermoord. De drie mannen,
allen Surinamers, werden gister-
morgen in het district Nickerie in
West-Suriname, op ruim 150 kilo-
meter van de hoofdstad, door een
speciaal recherche-team aangehou-
den. Volgens de woordvoerder wa-
ren zij met de privé-wagen van Obu-
kauskas naar Nickerie gereden.

Het drietal trok de aandacht toen
het de auto, die was voorzien van
een diplomatiek kenteken, wilde
verkopen. Na de arrestatie nam de
politie de auto en sieraden die ook
eigendom van de diplomaat waren
in beslag, alsmede een vuurwapen.
Volgens de politie gaat het om een
roofmoord.
Het lijk van Obukauskas was dins-
dagochtend vroeg gevonden in een
greppel buiten de hoofdstad. Hij
was drie keer door het hoofd ge-
schoten. Obukauskas (41) was con-
sul en tweede secretaris op de Sov-
jet-ambassade. Hij was sinds eind
'1986 in Suriname.

Veel doden bij
bomaanslag
in Colombia

BOGOTA - Bij een aanslag met een
zware autobom in de omgeving van
Medellin,* het centrum van de Co-
lombiaanse cocaïnehandel, zijn gis-
teren zeker dertien mensen gedood
en zeker honderd gewond geraakt.

De bom ontplofte in de nabijheid
van een politiebureau in Itagui, een
stad ten zuiden van Medellin. Vol-
gens een woordvoerder van een
plaatselijk ziekenhuis zijn ten min-
ste 22 mensen zwaar gewond ge-
raakt. Bij de ontploffing liepen
auto's en gebouwen in een straal
van 300 meter grote schade op.
Een week geleden kondigde de lei-
der van het Medellin-kartel, Pablo
Escobar, een verheviging van de
strijd tegen de overheid aan.

♦ Zie verder pagina 19
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ROTAN-RENTENAAR
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Herenregenjassen
Sportieve en klassieke regenjassen in dekleuren
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daar winkel je voor je plezier !
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Select
Inderdaad is het werk van de 37-ja-
rige musicus, die piano studeerde
aan het Maastrichts conservatorium
en compositie bij Jan van Dijk in
Tilburg, slechts bekend bij een
klein select publiek. Op zich niet zo
verwonderlijk, aangezien dit lot het
merendeel van de Nederlandse he-
dendaagse componisten beschoren
is, zeker als het om kamermuziek
gaat.

Daar staat tegenover dat gerenom-
meerde musici zijn werk over de
hele wereld hebben uitgevoerd: pia-
nist Jeffrey Jacob bracht zijn twee-
de sonate in Keulen en zijn derde in
Londen in première; defluitiste Eva
Halivora en pianist Martin Vortisek
speelden zijn 'Emotions' in Praag,
het Stardivarius-trio zijn 'Hymne
aan de nacht' in het Amerikaanse
New Heaven; voor de BRT voerde

Robert Szreder zijn vioolwerk Pa-
rafrase Lyrique voor het eerst uit,
terwijl vele kamermuziekwerken
van dc Limburg/Brabantse compo-
nist in 1988 in Moskou werden uit-
gevoerd. Van het Anjer-fonds, het
Fonds voor dc Scheppende Toon-
kunst en dc Amsterdamse Raad
voor dc Kunst ontving Jo Sporch
compositie-opdrachten.

Pluimage
Het comité 'Vrienden van de com-
ponist Jo Sporck', dat bestaat uit
een 'harde kern' van acht mensen
van verschillend pluimage, heeft
zijn activiteiten tot nu toe vooral ge-
concentreerd op het uitbrengenvan
de nieuwe CD, die in een oplagevan
duizend is geperst en vanaf 28 april
in de vakhandel verkrijgbaar is. De
vrienden hebben zelf 12.000 gulden
bijelkaar gebracht, terwijl ook enke-
le kleinere sponsors een financiële
bijdrage hebben geleverd.

De nieuwe CD zal een representa-
tief overzicht geven van de kamer-
muziek van Jo Sporck, uitgevoerd
door een aantal gerenommeerde en-
sembles: Zeven Lodeizenliederen,
uitgevoerd door sopraan Thea van
der Putten met begeleiding van de
componist; Poème pour quatre sax-
ophones door het Nederlands Saxo-
foonkwartet; Hymne aan de nacht
door het Guarneri Trio; Strijkkwar-
tet nr. 1 door het Haydn Kwartet;
drie Nocturnes voor pinao solo door
Frans van der Tak en het Capriccio
voor viool en cello door Robert
Szreder en Mayke Rademakers.

Jo Sporck heeft een oeuvre op zijn
naam staan, dat bestaat uit onge-
veer zeventig werken op het gebied
van kamer-, symfonische en thea-
termuziek. Momenteel is hij bezig
met een groot werk voor koor, solis-
ten en orkest, dat als een soort re-
flectie op de Europese eenwording
gezienkan worden. Ook de voorbe-
reidingen voor een tweede CD zijn
inmiddels opgestart.

In de theaters

HEERLEN.
- wo. 18/4: Theater van het Oosten
met de komedie 'Ernst' van Oscar
Wilde.

# Bavo Galama vandaag in
de stadsschouwburg van
Maastricht met 'De vrije val
van Victor Thieu'.

Foto: ANDRé BEEKMAN

KERKRADE.
- do. 12/4: Het Nationaal Jeugdor-
kest met olv Viktor Liberman.
(20.30 uur).

- zo. 15/4: De Grote Meneer Kaktus

Show. (14.00 uur).- ma. 16/4: Demonstratiedag van het
Jazzdance-Center Spirit. (Aanvang
middagvoorstelling: 14.00 uur, aan-
vang avondvoorstelling: 18.30 uur).

SITTARD:
- di. 17/4: Fons Jansen leest voor uit
eigen werk.
-wo. 18/4: 'Kijknaar je eigen', musi-
cal voor de jeugd. (14.00 uur).

MAASTRICHT:

- do. 12/4: De humoristtische voor-
stelling 'De vrije val van Victor
Thieu' met onder andere Bavo Gala-
ma.
- wo. 18/4: Lunchconcert met An-
nette Middelbeek, piano, (redoute-
zaal, 12.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen
allevoorstellingen om 20.00 uur.

Verder in...

LANDGRAAF - In het theatercafé
van het Grand Theater, Kerkberg 4
Landgraaf wordt morgenavond
vanaf 21.30 uur rustige muziek ge-
draaid. Zaterdag 14 april vindt om
20.15 uur in hetzelfde theater wordt
de nieuwe produktie van Ardaleon,
'In wankel evenwicht' van Albee

opgevoerd. Op Tweede Paasdag
staan de deuren van het Grand
Theater open voor de jeugd. Vanaf
14.30 uur wordt er de kinderfilm-
voorstelling Merlijn de Tovenaar
getoond.

SITTARD - In theater Sirkel, Put-
straat 22 te Sittard, is op vrijdag 13
april om 20.30 uur het theaterstuk
'Maarten en zijn kruis' te zien. Een
voorstelling, gespeeld door Luc de
Jaegher in samenwerking met
Anandi Teeuw en Frans Malschaert.
Tweede Paasdag is om 14.30 uur de
familievoorstelling Gras is Rood
van het duo Malschaert/Teeuw te
zien. In de Muziekschool van Sit-
tard staat vanavond, aanvang 19.30
uur, een recital op het programma.
De 'Dichterliebe' van Robert Schu-
mann en 'Les Illuminations' van
Benjamin Britten worden gebracht
door bariton Wim Zwaag en so-
praan Sonja Feenstra.

MAASTRICHT - In het Generaals-
huis, zaal het Vervolg, Vrijthof 47a,
wordt morgen om 20.30 uur door
Het Gebeuren 'Bizarre Symfonie'
gespeeld. En maandag 16 april om
14.30 uur kan het toneelstuk 'Mou-
chette' bekeken worden, dat daar
door toneelgezelschap Oud Huis

Stekelbees wordt gepresenteerd. In
het Lösstheater, Achter de Barak-
ken 31a, presenteert theater Spe-
lonk de inmiddels zesde produktie,
genaamd 'Wisent. Een voorstelling
op eigenzinnige manier geschreven
en geregisseerd door Thijs Lenders.
'Wisent' is te zien op 12, 13, 24, 25, 26
en 27 april, aanvang 20.30 uur. Op
het Intropodium, St. Maartenspoort
2, vindt zaterdag 14 april om 20.30
uur een concert plaats, verzorgd
door het Benico-Trio onder leiding

van Pierre Colen. Op het program-
ma staan werken van Niël, Colen,
Jacob en Janacek.

HEERLEN - In de Pancratiuskerk
zal op TweedePaasdag om 10.30uur
het Koninklijk Heerlens Mannen-
koor St. Pancratius een mis voor
mannenkoor van de Duitse compo-
nist Josef Gabriel van Rheinberger
uitvoeren, begeleid door een ad-hoe
orkest van negentien musici.

" Het Benico-Trio, zaterdag op het Intropodiumin Maastricht

In kader van viering eeuwfeest
Muzikale reis
van 'Euridice'

ROERMOND - Euridice, een
van de twee Roermondse operet-
teverenigingen, presenteert bin-
nenkort een nieuwe produktie
aan het publiek. Een maand na-
dat operettevereniging Orpheus
met Der Bettelstudent actief is
geweest in onze provincie, komt
Euridice met een muzikale we-
reldreis, die de titel 'Gaef mich
maar Remunj' heeft meegekre-
gen. Dit alles in het kader van de
viering van het honderdjarig be-
staan van deze operettevereni-

ging.
In de Oranjerie van Roermond
zal de operettevereniging op
maandag 23 en dinsdag 24 april
tijdens deze reis heel wat operet-
telokaties aandoen, die door
Frans Meewis (script en regie)
zorgvuldig zijn uitgezocht. Na
'bezoeken' aan het Schwarzwald,
Wenen, Hongarije, Italië en de
Verenigde Staten belandt men
uiteindelijk weer in Limburg,
om daar te kunnen constateren
dat het - conform de titel van

deze produktie - nergens zo
mooi is als binnen onze provin-
ciegrenzen.

Bijgestaan door de solisten Ma-
riëtte Janssens, Willy Caron, Vin-
cent Mooren en Loek Hendrickx
brengt het koor een selectie uit
de volgende operettes: Die Csar-
dasfürstin, Schwarzwaldmadle,
Die Ungarische Hochzeit en Gra-
fin Mariza. Italië wordt muzikaal
geïllusteerd aan de hand van be-
kende liederen, Amerika via
Bernsteins West Side Story en de
opera Tremonisha. Met bekende
Limburgse en - meer speciaal -
Roermondse liederen wordt de
muzikale wereldreis afgesloten.

Behalve genoemde solisten zul-
len ook enkele leden van het
Reuvers Mannenkoor aan deze
produktie meewerken. Tevens is
het ballet Cadans van de pedago-
ge Nicoline Paquay bij 'Gaef
mich maar Remunj' te bewonde-
ren.

"Ballet Cadans, te bewonderen op de muzikale wereldreis van Eurydice

recept
Kiprolletjes
in tomatensaus
Benodigdheden voor 4 personen: 4
kipfilets a ca 150 g, zout & peper,
paprikapoeder, 75 g boter, 1 klein-
gesneden ui, 100 g fijngehakte
champignons, 2 el paneermeel, 1 el
fijngehakte peterselie, 1 ei, 2 dl wa-
ter, 1 dl droge witte wijn, 4 el toma-
tenpuree.

Slakipfilets plat en bstrooi met wat
zout, peper en paprikapoeder. Ver-
hit 25 g boter en fruit hierin de ui en
de champignons 3 minuten. Neem
pan van het vuur roer het paneer-
meel, de fijngehakte peterselie en
het ei door het mengsel en breng op
smaak met zout en peper. Verdeel
dit over de kipfilets. Rol ze op en
zet ze vast met keukengaren of

cocktailprikker. Smelt rest boter
en bak kiprolletjes mooi bruin.
Voeg water, witte wijn en tomaten-
puree aan braadvocht toe. Breng
aan de kook. Draai hittebron lager,
leg deksel op de pan en laat de rol-
letjes in 20 minuten gaar sudderen.
Schenk de saus bij het serveren op
de kiprolletjes en serveer derest er
apart bij. Geef hierbij gebakken
aardappelen en gestoofde courget-
tes.

hub meijer

kunst

Vriendencomité voor Limburgs/Brabantse componist

CD met muziek van Jo Sporck
door jos frusch

TILBURG/MAASTRICHT - Componist Jo Sporck, geboren in
Heerlen en nu wonend in Tilburg, staat eind deze maand heel
nadrukkelijk in de belangstelling. Op zondag 22 april wordt in
de pauzefoyer van de Tilburgse Stadsschouwburg een CD ge-
presenteerd met uitsluitend muziek van deze toonkunstenaar.
Een week later, op 29 april, staat een presentatieconcert op het
programma op het INTRO-podium van de muziekschool in
Maastricht.

Opmerkelijk hierbij is dat de orga-
nisatie van deze evenementen in de
voorwaardenscheppende en finan-
ciële sfeer in handen is van het co-
mité 'Vrienden van de componist Jo
Sporck', dat aan de basis heeft ge-
staan van de uitgave van deze CD.
Nu is een vriendencomité van een
componist van hedendaagse kunst-
muziek bepaald geen alledaags ver-
schijnselin de Nederlandse muziek-
wereld. Zeker als dat comité zich
ten doel heeft gesteld de muziekvan
deze componist bij een breder pu-
bliek bekend te maken.

„Het in het leven roepen van deze
vriendenkring hangt samen met de
natuur van de componist", aldus
Paul Peters, één van de drijvende
krachten van het comité en in het
dagelijks leven belastinginspecteur.
„Jo is veel te bescheiden, hij wijdt
zich geheel aan het componeren en
vergeet daarbij naar buiten te tre-
den. Bij het grote publiek is hij nog
onbekend, terwijl hij toch reeds een
internationale carrière heeft opge-
bouwd".

Geen
passieconcert
van Musica

Mosana
MAASTRICHT - De Camera Musi-
ca Mosana, het Maastrichts kamer-
koor dat sinds 1960 een vooraan-
staanderol vervult in de Limburgse
muziekwereld, heeft zijn activitei-
ten voor onbepaalde tijd opge-
schort. De reden daarvan is dat ar-
tistiek leider en dirigent Jean Wolfs
onlangs afscheid genomen heeft
van het koor, na een 'dienstverband'
van bijna dertig jaar.

Een en ander betekent, dat de Ca-
mera dit jaar geen passieconcert zal
verzorgen. In voorgaande jaren ma-
nifesteerde het koor zich met name
in de Passietijd zeer nadrukkelijk
met de uitvoering van de Johannes
Passie van J.S. Bach.

Het koor is thans op zoek naar een
nieuwe artistieke leider, die de door
Jean Wolfs ontwikkelde muzikale
traditie wil voorzetten: het uitvoe-
ren van Barokmuziek op kwalitatief
hoog niveau in een eigen, verant-
woorde, stijl.

Versterking
Eric Hermans leidt momenteel ad
interim derepetities van de Camera,
die vooral op het gebied van de
mannenstemmen nog versterking
kan gebruiken.

Reünie
muzikanten
Limburgse

Jagers
HEERLEN - De Stichting Or|*
satie van Reünies Tamboer- en r
farekorpsen Limburgse JaL
houdt zaterdag 19 mei een i*
van alle oud-muzikanten, tam1'
maïtres enz. die deel hebben u*
maakt van het Tamboer-en Fan
korps van het Regiment Limb" 16

Jagers.

Aanmeldingen voor de reünie» ,
Frederik Hendrikkazerne in v
kunnen gedaan worden bij de
Gorissen, tel. 04750-25702.

Oplossing van gisteren
1. chalet; 2. chaperon; 3. Apache; 4-1
tor; 5. verhoren; 6. toeren.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 licht verteerbaar voedsel; 4
stof; 8 zin, lust; 9 onsierlijk van gedaante;
11 reinigingsmiddel; 13 laagtij; 14 muziek-
noot; 15 eenvoudig ledikant; 17 levens-
lucht; 19 kleine groep van uitgelezenen; 21
veldgewas; 22 Nederlandse provincie.

Verticaal: 1 overtapbuis; 2 Turkse DV
wijn; 3 pauselijke driekroon; 4 bierso , ,
Nederlands persbureau (afk.); 6 SI ;
Duitsland; 7 eerste der vier hoofdalvan het kompas; 10 ijzerhoudende 9
12 rivier in Engeland; 15 sierlijke tai» ,
16 vreesachtig; 17 onheilaanbrengen" t3i
din; 18 strafbaar feit; 20 soort berg*'
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NS: lestijden
veranderen voor

OV-jaarkaart

JEN HAAG - Het onderwijs op
1 len voor middelbaar en ho-
?f£ beroepsonderwijs (MBO en
in rq en op de universiteitenzal
I___ steden en plaatsen in onseen half uur vroeger of later
«oeten beginnen om de OV-jaar-

kaart voor studenten in te kun-
d^ivoeren- °at schrijven de Ne-

Spoorwegen (NS) in
i?n korte knelpuntennotitie die
,? °Pgesteld voor het ministerie■w onderwijs. Op de lijst staanvo°r wat betreft Limburg: Heer-

len, Maastricht, Roermond, Sit-
tard, Venlo en Venray.
In totaal zijn er slechts 128 ste-
den met een school voor MBO of
HBO of met een universiteit, zo
blijkt uit de notitie. Alle grote

steden staan op de lijst van 69 en
behalve Wageningen ook alle ste-
den met een universiteit.
Minister Ritzen zal de lijst in-
brengen in het overleg over de
mogelijke verschuiving van de
aanvangstijden dat hij gaat voe-
ren met ole HBO-raad, de Vereni-
ging van' Samenwerkende Ne-
derlandse Universiteiten
(VSNU) en vertegenwoordigers
van het middelbaar beroepson-
derwijs. Dat besloten overleg be-
gint op 19 april.

Tevroeg
6en jX^A wil 'ernstig zoeken' naar
ioetl drag van ongeveer 100 mil-
*.ö&ri0? 1

T
de aanbevelingen uit hetc oal_- e Koning uit te voeren.

HogtUePartner het CDA vindt het
ken L Vr°eg voor dergelijke uitspra-
loSsi^n wil eerst in Brussel naar op-gen zoeken- De Tweede Ka-
ï>aa ,Tderbreekt volgende week het
°Ver h

S voor een sPeciaal debat
de Dra^ manier waarop het kabinet
aanp °Wemen in de akkerbouw wil

tijj, V£iA constateert in haar plan
Hn huidige EG-beleid van prijs-

_n er "et voor zorgt dat indi-
go e boeren daadwerkelijk minder
tw Pr°duceren. Alleen een drama-
de $Z Pr. sval kan er toe leiden dat

°tale produktie onder de norm

van 160 miljoen ton blijft. Maar veel
boerenbedrijven zouden een derge-
lijke prijksdaling enkoude sanering
niet overleven.

Regio's
De PvdA suggereert nu de hele EG
inregio's op te delen en in elkeregio
het landbouwbedrijfsleven zelf de
opdracht te geven te zorgen voor
een vermindering-van de-produktie
met tien procent. Dat kan door land-
bouwgrond helemaal braak te laten
liggen of minder intensieve teelt toe
te passen, of door een soepele be-
drijfsbeëindigingsregeling voor
boeren die er mee op houden.

Middels een stelselvan heffingen en
toeslagen worden de boeren aange-
spoord mee te doen aan de vermin-
dering van de produktie.

Ookin Glasgow
gevangenisrei
: van onze correspondent

v_~N - Rebellerende gevange-
ne*11-de Shotts-gevangenis bij

f <*»_ y^w nebben gisteren een cipier
t
Urenlang gegijzeld hadden,

Keiü s k De °Pstand in de gevan-
°& w °egon in de nachtvan dinsdag

f arK 8038, toen 40 gedetineer-
'■ van ri p j?°venste twee verdiepingene e-hal barricadeerden.

' öe Sh; ts
n°tts-gevangenis staat op del Hinri uden bekend als een mo-wam. ° tlng- De gedetineerden

'% d
en m opstand omdat zij von-

denv te weinig tyd buiten hun
I Konden doorbrengen.. tranttn ging de opstand in de
'^JrWays-gevangenis deze gis-
I rv. 21jn twaalfde dag in. Het

JJieUwret)ellen slonk woensdag op--113 at zich drie gevangenenn overgegeven.

Acties tegen
winkelsluiting
stuk grimmiger

DEN HAAG- Vanafvolgendeweek
zullen de acties van de Diensten-
bond en Voedingsbond FNV tegen
de winkelsluiting een grimmiger
karakter krijgen. Gedacht wordt
aan langere stakingen door het hele
land en het betrekken van chauf-
feurs van distributiecentrabij de ac-
ties. De bonden hebben tot nu toe
nog geen reactie gekregen van de
betrokken bedrijven.

De acties van de bonden tegen ver-
ruiming van de Winkelsluitingswet
zijn ook gisteren over het algemeen
rustig verlopen. Ongeveer 2400
werknemers hebben een paar uur
'vrij' genomenom hun onvrede over
de plannen kracht bij te zetten. Met
name werknemers van de groot-
winkelbedrijven gingen de straat
op. Vandaagworden er op minstens
vijfentwintig plaatsen acties ver-
wacht en zal het aantal actievoeren-
den sterk toenemen.

Theodorakis in
Grieks kabinet

ATHENE - Om de Griekse rege-
ring een nieuw imago te geven,
heeft de gisteren beëdigde pre-
mier Constantin Mitsotakis de
internationaal bekende zanger-
/componist Mikis Theodorakis in
zijn kabinet opgenomen. Theo-
dorakis, die onder meer de mu-
ziek voor de film 'Zorba, de
Griek' schreef, is minister zonder
portefeuille.

Na de beëdiging van het nieuwe
kabinet uitte de conservatieve
premier fellekritiek op zijnvoor-
ganger, de socialist Andreas Pa-
pandreou. „De staat die Papand-
reou heeft achtergelaten, was
niet alleen spilziek, maar ook on-
betrouwbaar, bureaucratisch en
verdiende geen respect. In feite
was het een staat in verval", zei
Mitsotakis.

Plan: tien procent minder graan

PvdA wil hoger
boereninkomen

j> Van onze parlementsredactie

graa **AAG -De PvdA streeft naar een vermindering van de
ttienn^roc^uk;tie met tien procent per regio en een flinke inko-
rhjn?Verbetering voor boeren die hun land braakleggen of
&le_e_ raan gaan verbouwen. Een dergelijk pakket fnaatre-
aanb 11"eft niet duurder uit te vallen dan het huidige EG-gr-
-Ben er* kan de boeren toch een inkomensstijging met ne->r°Cent °Pleveren- Dat staat in een plan dat de PvdA'ers"ter en Van Zijl gisteren presenteerden.
b

Vo0rav A-plan verscheen aan de
over H°nd van het kabinetsberaad
tno_t0_t v akkerb°uw. Het kabinet. n - ndaag een standpunt inne-

-1 Siper het rapport dat de 'Com-
't line r_TV-n w«ze mannen' (De Ko-

boer. n
yer

' WiegeD opstelde na de
S\_._ tles in maart. Het Land-
f*l il hap heeft het kabinet giste-
Vies; e?.n brief opgeroepen het ad-
6jctra j,Zyn geheelover te nemen. De
Ben i„°.ten (waarover de schattin-
tot nn lddels uiteenlopen van 80
üit de ,milJ°en) mogen echter niet
&Dut . ndb°uwbegroting worden

l' Vlndt het landbouwschap.

Woedend
De Likoed en de kleine rechtse par-
tijen hebben woedend gereageerd
op het besluit van president Herzog
om Peres vijftien extra dagen te ge-
ven.

Kapitein veerboot
verliet schip wel
Van onze correspondent

KOPENHAGEN - De Noorse kapi-
tein van de 'Scandinavian Star'
heeft het brandende schip vroegtij-
dig verlaten. Dat hebben Portugese
bemanningsleden van het Deense
rampschip gisteren verklaard tij-
dens de eerste verhoren door de
speciale Deens-Zweeds-Noorse on-
derzoekcommissie.
Kapitein Hugo Larsen ontkende te-
genover de commissie dat de veilig-
heidsinstallaties slecht functioneer-
den. Larsen, die eerder ontkende
vóór depassagiers van boord te zijn
gegaan, had felle kritiek op de eer-
ste Zweedse brandweermannen aan
boord. „Ze waren totaal niet gekwa-
lificeerd. We hadden volgens voor-
schriften de brandwerende deuren
gesloten om te voorkomen dat het
vuur zich verder verspreidde. Maar
die brandweermannen openden ze,
weer. Daardoor ontstond een infer-
no".

De Deense leider van het technisch
onderzoek bevestigde voor de com-
missie, de Maritieme Rechtbank,

dat op drie plaatsen aan boord spo-
ren van brandstichting zijn aange-
troffen. Uit het onderzoek bleek
echterdat slechts vijfvan de vijftien
branddeuren werkten. Een zestien-
de deur was by bouwwerkzaamhe-
den verdwenen.

Het onderzoek naar de daders
wordt door de politie in Oslo geleid.
De Noorse recherche heeft een aan-
tal pyromanen op het oog. Een con-
crete verdachte is er echter niet, al-
dus politiechef Magnus Auksted.
Tot nu toe zijn 143 stoffelijke over-
schotten geborgen, maar steeds
worden nieuwe gevonden. Ook zou-
den passagiers in het water zijn ge-
sprongen en verdronken zijn.

binnen/buitenland

Peres krijgt extra
tijd voor formatie

v Van onze correspondent

TEL AVIV - De leider van de
Israëlische Arbeiderspartij,
Shimon Peres, heeft gisteren
vijftien dagen de tijd gekregen
om alsnog een nieuwe rege-
ring te vormen. President
Chaim Herzog heeft hem die
extra tijd toegekend nadat gis-
teren vlak voor de vertrou-
wënsstemming in de Knesset
twee ultra-orthodoxe parle-
mentsleden hun steun aan Pe-
res introkken. Het door hem
voorgestelde kabinet berustte
daardoor niet langer op een
meerderheid.

De twee Knessetleden, die behoren
tot de partij Agoedat Jisrael, zeiden
hun stem niet te kunnen geven aan
een regering die onder meer steunt
op Arabische parlementsleden die
voor de PLO zijn. Eén van de twee,

rabbijn Avraham Verdiger, heeft
bedankt als lid van de Knesset. De
ander, Eliezer Mizrachi, heeft laten
weten dat hij de Agoeda verlaat,
maar in het parlement blijft. Hij wil
Jitschak Shamir van de Likoed
gaan steunen.

Verdiger wordt vervangen door rab-
bijn David Halachmi, die al heeft
gezegd dat hij zijn stem aan Peres
zal geven. Daardoor is nu dezelfde
patstelling ontstaan als een week
geleden: zestig parlementsleden
vqor Peres en een even grootaantal
voor Shamir. In de Arbeiderspartij
verwacht men dat Peres de komen-
de twee weken zal proberen een
tweede ultra-orthodoxepartij, Shas,
naar zijn blok over te halen.

Studentenbonden
schorten overleg
met Ritzen op

ZOETERMEER - De studentenor-
ganisaties ISO en LSVB hebben
hun overleg met minister Ritzen
van onderwijs gisteren opgeschort.
Volgens de organisaties heeft pra-
ten met de minister geen zin zolang
er geen duidelijkheidover het nieu-
we stelsel voor studiefinanciering
bestaat.
„Het gaat niet om afbreken, opstaan
en weglopen", zei LSVB-voorzitter
J. de Bruijn namens de beide orga-
nisaties. Maar praten over een ande-
re financiering van de universitei-
ten en hogescholen, het agendapunt
van woensdag, heeft volgens ISO en
LSVB alleen zin als dat 'in samen-
hang' met de nog onbekendestudie-
financieringsvoorstellen gebeurt.
De studentenorganisaties besloten
tot opschorten nadat zij woensdag
vergeefs hadden geprobeerd minis-
ter Ritzen de hoofdlijnen, van zijn
nieuwe voorstellen voor studiefi-
nancering te ontfutselen. Eind deze
maand stuurt de minister die voor-
stellen in de heroriënteringsnota
studiefinancering naar het parle-
ment.

Amnestie voor
2,5 miljoen
Italianen

ROME - De Italiaanse Senaat
heeft gisteren na maanden van
vertragingen besloten tot een
grootscheepse amnestie. Moge-
lijk 2,5 miljoen verdachten van
misdrijven waar minder dan vier
jaar gevangenisstraf op staat,
gaan door de maatregel vrijuit.
De amnestie, de 24e sinds de
Tweede Wereldoorlog, gaat zon-
dag, eerste Paasdag, in. Volgens
schattingen profiteren mogelijk
tot 2,5 miljoen mensen, die zich
nog voor de rechter moeten ver-
antwoorden, van de maatregel.
De amnestie geldt niet voor een
reeks van economische delicten.
Onder de amnestie vallen straf-
bare feiten die vóór 24 oktober
van het vorig jaar zijn begaan.
Slechts eenklein deel van de ver-
dachten zit op dit moment in
hechtenis. De meeste procedures
wachten al jaren op behandeling
door de Italiaanse justitie. De
amnestie heeft dan ook al voor-
naamste doel het gerechtelijke
apparaat te ontlasten.
Een communistische afgevaar-
digde heeft inmiddels gewaar-
schuwd dat zonder hervorming
van het gerechtelijke systeem
het effect van de maatregel bin-
nen anderhalfjaar weer teniet is
gedaan.

Kruideniers
Nederland is een land van
kruideniers. Het is al vaker
beweerd, maar het is de af-
gelopen dagen nog weer
eens pijnlijk duidelijk gewor-
den: nergens ter wereld zal
zon hoop drukte worden
gemaakt over zoiets triviaals
als het langer openhouden
van winkels.
Ook gisteren hielden de

Dienstenbond en de Voedingsbond FNV in een groot aantal plaat-
sen werkonderbrekingen uit protest tegen de voorgenomen verrui-
ming van de Winkelsluitingswet en de weigering van de werkge-
vers om in de CAÖ de huidige sluitingstijden te handhaven.
Vandaag gaan de acties verder en na het weekeinde wordt het al-
lemaal nog erger. De bonden zijn van plan tot langduriger werkon-
derbrekingen en stakingen op te roepen bij de grote warenhuizen
en supermarktketens, met alle chaos vandien.
In de meeste landen worden de openingstijden van de winkels ge-
woon aan de winkeliers zelf overgelaten, maar hier moet iets der-
gelijks allemaal strikt wettelijk worden vastgelegd. Gevolg daar-
van is, dat je, om maar wat te noemen, op zondag vrijwel nergens
vers brood kunt krijgen, terwijl dat in het buitenland de normaalste
zaak van de wereld is.
Hier lopen de bonden tegen andere openingstijden te hoop, voe-
ren actie, vallen winkelend publiek lastig, terwijl het sopeigenlijk de
kool niet waard is.
Natuurlijk, als winkels langer open dienen te blijven, dan moet het
personeel daar extra voor worden betaald en moeten er goede
CAO-afspraken over worden gemaakt. Winkelpersoneel kan bij
voorbeeld, net zoals in de rest van het bedrijfsleven, in een soort
ploegensysteem gaan werken, met alle toeslagen die daarbij ho-
ren.
Dan is de zaak geregeld, is de kous af en hoeft er verder niet meer
gezeurd te worden.

P.S.

punt uit
Oplichter

In het hol van de leeuw heeft
een 29-jarige man uit Capelle
aan den IJssel kans gezien de
Rotterdamse politie op te lich-
ten voor zon tachtigduizend
gulden. Hij werkte als admini-
stratief medewerker bij de
stichting Politiekantines en
drukte het geld, de opbrengst
van de kantines, de afgelopen
twee jaar achterover. Hij is ge-
arresteerd.

Bezuiniging
De nieuwe president van Brazi-
lië, Fernando Collor de Mello,
heeft opdracht gegeven 2.000
regeringsauto's te verkopen.
De maatregel maakt deel uit
van een onlangs gepresenteerd
bezuinigingsprogramma. De
veiling van de auto's is op 19
mei. De federale regering be-
schikt over 34.000 wagens. De
auto's die worden verkocht be-
horen tot de luxere categorie.
De regering wil ook 34 buiten-
verblijven verkopen. Verder
heeft Collor De Mello elf minis-
teries gesloten.

Handboek
De Internationale Federatie
van Journalisten (IFJ) heeft
een handboek voor journalis-
ten op gevaarlijke missies sa-
mengesteld. Het bevat advie-
zen over reizen en werken in
gebieden met een verhoogd ri-
sico voor journalisten. Bij de
vervaardiging, met een subsi-
die van WVC, is gebruik ge-
maakt van de ervaringen van
buitenlandse correspondente-
n.Een exemplaar van het hand-
boek werd gistermiddag aan
minister Van den Broek (Bui-
tenlandse Zaken) overhandigd.

Autogordel
De autogordelcampagne van
het Regionaal Orgaan Ver-
keersveiligheid in Groningen
(ROG), die vorig jaar met veel
bombarie werd uitgevoerd,
heeft amper succes gehad. Het
aantal automobilisten dat een
autogordel draagt, is gestegen
tot 78 procent. Volgens het
ROG is de doelstelling (tenmin-
ste 75 procent) daarmee ge-
haald. Maar het ROG is er pas
na de actie achter gekomen dat
al 72 procent van de automobi-
listen autogordels droeg.

Asielzoekers
Minister d' Ancona van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur
zegt 'met diepeweerzin' te heb-
ben kennis genomen van een
actie van Scheveningse hotel-
houders tegen de komst van
zon 40 asielzoekers naar de
badplaats. De ministerreageer-
de op de 'racistisch getinte ac-
tie' tydens een werkbezoek aan
het opvangcentrum voor asiel-
zoekers De Vluchthoef in Alk-
maar. Volgens de minister 'bla-
meert Scheveningen zich ern-
stig' met de opstelling van de
hoteliers, die inkomstender-
ving vrezen.

Moeder Teresa
Moeder Teresa uit Calcutta
heeft om gezondheidsredenen
de leiding van de door haar ge-
stichte orde van Zusters van
Barmhartigheid neergelegd, zo
heeft het Vaticaan gisteren ge-
meld. De paus heeft haar ver-
zoek om ontslag aanvaard, al-
dus woordvoerder Piero Pen-
nachini. Moeder Teresa, afkom-
stiguitAlbanië, ontving in 1979
de Nobelprijs voor de vrede.
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Op het vliegveld Barajas
van Madrid, waar de
berg vuilnis door een sta-
king van de schoonma-
kers steeds grotere om-
vang aanneemt, lopen de
obers van de luchthaven-
bar sinds enige tijd met
een masker rond tegen de
stank. Gisteren kwam het
tot schermutselingen tus-
sen de stakers, die al een
week actie voeren, en
Rode Kruis-medewerkers,
wier hulp was ingeroepen
om de tonnen vuilnis op te
ruimen. De toestand op
het internationale vlieg-
veld, waar ieder jaarmil-
joenentoeristen en andere
reizigers passeren, was
volgens de functionaris-
sen een bedreiging voor de
gezondheid geworden en
een gênante vertoning
voor de buitenwereld.

Masker tegen de stank

(ADVERTENTIE)

—— , — —"l/oorcfemootte bscfk&f»ers,
demooiste Mie/ekeukens&n .

t/aMunotjy adriee:Kottppe'

IC___S__n|_iu_3 ■■ '.f- xx:§x<ÊaVÊxÓ§%- _«:OpÖ.
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Mmburgs dagblacT^J
Donderdag 12 april 1990 "3



Éénmaal per jaar maakt Vogelzang de WF M MB A ■ pagina vindt u een voorproefje van wa*
balans op. Dan halen we de magazijnen ïf^F iiQ|É ~^^^" we u allemaal te bieden hebben. Kunt u

en winkels van onder tot boven over- j B J^r .^m I a*vast de balans opmaken. Het beste is

hoop. Winkelmodellen, overjarige goe- B^F j| |» ■ JH^r natuurlijk snel evenbinnen te lopen ort

deren, overtollige voorraad, het gaat er- W M ':t^mj B wk§ %k^ky A B______H____^- I a^ *^e suPervoordelige aanbiedingen
uit tegen spotprijzen. Natuurlijk, soms W A ■lllïjj^r . ■ ■ l^L zelf te bekijken. Want op = open weg s

met een krasje of wat stof. Maar daar- B BL JB B__^r — m ___________________________________ weg. Houdt ver wel rekening mee d»

voer geven we kortingen die u echt uit _______ __k ___■ _B____B _____ onze balans na 14 april weer in even-
balans slaan. Terwijl u toch devertrouw- M m W — ____^ H_______. __k «L^;^___i I wicht is! Dan gelden weer "gewoon
de Vogelzang-garantie krijgt. Op deze ■ m !_____ __k A onze gegarandeerd laagste prijzen.

r^ngin rrT____tt^ I^^^^^^ B IL _^^^ M __É^_______________P^ AIWA

0 .q^ 4_3Q ___ ___ ______________ P^'" ___ _■ )______. B AIWACSD-XRSS me en weergave-cassettef—■■^ >«r T^#w V » M M dil||^^^ M Stereo radiocassette CD-speler deelte. Ingebouwde LCD scfia-
T*-*OMSoNfim^mmmm . . _ :^B S B B liH||^^^^B|l met afstandsbediening. Deze kelklok en klankregeling.

■■■Ml È m ___■__________________■ C^QMI "ereo __.p^________._________b^^^^^^^^^«^ ________________-________________________^____^-^_____________^________^______________« LG/KG{uner|autoreverseopna. jgg-. _/

IL,, relelehsf I ifl& HH ____ _______ ■ B ____■__■ F 1 i_f!__^_f»,\s^^^^J^m ■ ■^ ■■W■ ■ ■ w \_fltMfty rHpUß_saeo
mUlrirlirm ■ i _r7_m7_i ■ ■ -iN-i __ liUvtm grundigbeatboy so aiwahsj2o2a .THOMSONTF-5570PSN 2x20Watt via tweeweg luidspre- __-■■-_-__ a<- jj~i ....,—r i tinatl natacta PH cnalarc %blaupunkt Jf^- I] Pocket cassettespeler, versneld Stereo pocketrecorder met w D

SUPER PLANARKLEURENTV kers, 2x40 Watt via externe ■■■ ff^_____ w_^ "Fi"Lq^___f__J ÜOGP gcieSW UUSpeierS Sk L^ voor-en achterwaarts spoelen reverse en FM/MG digitaletui* eStereo kleurentelevisie met 55 speakers. Teletekst met 8 pagi- COnSUmetlteilteSt BüTli '90 Video ö JmÊÊËÊSs^^\ intermix bediening, moderne 5 voorkeurzenders, stereo op* r
cm Super Planar beeldbuis in na's geheugen. Inklusief draad- am PHILIPSB ____ tlill vormgeving, wordt geleverd inkl. me, dolby B, ingebouwde l*J 2

NOT, FNKFIF VnfIRRFFI DFN B^^ *5* *~—; ____^Z'gMn^P ËKlll4_lf «S> '__f ! "s_L^--r**^ ___LO Oi^_Q !
_, *„Bll^TncV_,rrfi , tv7o_„. I__Q GRUNDIG CC-200 COMPACT gegolf. Frontloaderdubbeideck PHILIPS CD 610 CD SPELER 8 als 12cm dises. Inklusief infra- lfiPJliÉI lf ■*#? -599? O^F^ ,
blaupunkt Pb 55-28 öö cm natsquare, stereo, ix i_»«;- uw» CENTER met bijpassende luidspreker- 20 nummers vooruit program- rood afstandsbediening is deze W P? UMi FHKFI F VfIORRFFIrtFH cSONY KVDX 27 TD 68 cm black trinitron KTV TXTJOOO;-2399 Komplete 4-in-1 kombinatie. boxen, in zwarte uitvoering. Af- meerbaar uitgebreid en duide- 'CD speler betrouwbaar en be- "uw CIWICI-C vuunoccLucn

TELEFUNKEN 5290 H72 cm superplanar, TXT_233Bt-1899 Halfautomatische platenspeler, metingen: 35x29x35 cm. lijk afleesbaar FTD-display, taalbaar. -- -^ BLAUPUNKTCRBOBOVIDEOB beelden van cinematoorafische GRUNDIG CITYBOYIO stereo ««lkman radl° FM/MG^ Jg ,
BLAUPUNKT IS 63-78 WIT 63 cm alst.bed., TXT_^^-1799 "SS^ZZZZ AAA herhaal-en snelzoekfunktie, ran- AAQ 0 ' ES. _SSÏ GRUNDIG BEATBOYI4O WALKMAN 40* s
PRIMA KT 3702 afstandsbediening, 37 cm portable_-58_v 499 . S 469- 299 dom play... Geschiktvoor zowel *W+J Gegarandeerd kontrasthjk, ge- wiskop last u nieuwe opnames . SONY WMBI2 walkman met tape selector #? »
PHILIPS 21 GR 1251 55 cm llatsquare, afst.bed._««;. 999 , | S^^__^^^^^M^fe S^JiS^JbS onmerkbaJJ-öö TELEFUNKEN FUNTRAVELER 10 _]»

GRUNDIG M7O-495 TXT, 70 cm luxe, TV _W4_7-2199 5? M BF*^ wÊ té*\ e^higï^peed shutte^leveren 4499- 2499 Mh^'JajlllS!<M
BLAUPUNKT MS 63-78 VT 63 cm, stereo, teletekst_M9€,-1799 *" la^£S__^ |^.> m^MÉ^+Êmkéh^^^^^r ]
GRUNDIG ST 70-460 SVT 70 cm, stereo, luxe uitv.__34_7-1999 ■ ESB EET ■ SONY CDP 470 COMPACT nummers in willekeurige volgor- SABA LmmjSk TAND°N 11|
°RUnD<i_________B_Bß m //_. in I a A I DISCSPELER de horen. Teprogrammeren zijn «—.,MCfa IMBiiP PI fl pl B

II VERSTERKER Van 2x50 Watt ling, Dolby B. NOG ENKELE VOORBEELDEN Y^^^^^^^^^^lHÊÊê^ I
U 1 EQUALIZER2xS-bands. 16-bits digitaal filter. Shuffle JVC XLZ 411 brede goed geteste CD + afst.bed._J7B? 699 jjg gp^|jj||

l=^^___—_________é_l«Ê_a__a "fA SSÏmgÏSS' SONY SSA 701 LUID PHILIPS CD 630 test result. zeer goed inkl. afet.bed^H? 649 5 /^ÉL^^l^Hw5= a^i stereo^n 30 presets. ' SPREKERS MARANTZ CD 50 mooi vormgegeven, één van de beste 875 SABA VM 6695 Lichtgevoeligheid 7 Lux. Auto-
IB 1' ' ! ""1P1^?,,: Il____3 LA PLATENSPELER met MD-ele- 2-weg luidsprekers met goede PIONEER PDM 610 CD-wisselaar voor 6 CD's «49? 899 (= JVCGR-S77)SUPER-VHS-C matische diafragmaregeling
lij—^mï^^—i TO ment. Vol-automatisch en stereo-spreiding. .ONYfDP??B_v_ii_i_Pnvpr_.m_i vnl nnaf.t i__r QQQ VID£OCAMERA met tegenlichtkorrektie en vol- r"**'''*■ï_^^^_l>__^^^#'—^S snaaraangedreven. " " i#^i#%l

SONYCDP22BBA/oudige oversampl., vol, op afstJ4^aatf videofilmenis nietalleen een fas- automatische witbalans. -*-*«*_»s
GRUNDIG TVR 6305 STEREO muziekvermogen. De inge- CASSETTEDECK Autoreverse 1 kQQ W^i \W4Êlll]tt!£M cinerende belevenis, het is ook TANnnNPCAi? .iiuiinf ri.iP.rnm__HhiP_i.nl_.ada.KLEURENTELEVISIEyvIDEO- bouwde HQ videorecorder isuit- dubbel cassettedeck met auto- _24_9T- 1OS/%/ *"ril7lli bijzonder gemakkelijk met deze 9QQQ SiSJ^iSÏLi ïïln 1 iXnhn_l MSD0&
COMBINATIE gevoerd met ATTS voor auto- kenwoodh—=_—__________^___— „„-:*=- JVCSS sshS-SS ______« Super-VHS-C camera van SABA. -4850;-a£.ZJZJZJ fj I?^^^^ %^^^^^\lSrStereo kleurentelevisie met 63 matische cassetteherkenning, °°|mniL.,,„,„_„Cl_J ölCYv I tf/lfl FNKFIF VIWRRFFI DFN S ySÏJ Sicmflatsquarebeeldbuis(eff.s9 automatische bandlengte mdi- ljgS_=_| jjlli-- -Jl ÜM NOGENKELE VOORBEELDEN met een kloksnelheicharM2 PAINT MS-WRITE softwa
cm) en CTI schakeling voor een katie in uren en minuten. Inge- WÊSShbÊ BLAUPUNKT CR 8010 video-8 camc. goed getest4o4B,-2399 Steta'4 Sidingssloï
betere kleurweergave. Geschikt bouwde teletekst. Inklusief r^___r_____i !■ CANON E3O video-8 camcorder inkl. afst.bed __898;-2299 4n_ihharrip<;rhiif 5. . 1 ?M_ ____«voor ontvangst van PAL en SE- draadloze afstandsbediening. ■H^yß!i_ie_*_____B JVC TDR 421 CASSETTE- diening. Uitgevoerd in zwart. mm

_
M£n , ..„.,., . . , '0000 _.^. h„-- «h__Tn_J_ >I^\___lU

CAM(DDR) infrarood afstands- .^J», DECK SONY CCDSPsspatwaterdichtevideo-8 camcorder i_99;-3299 disk dm* 1 monochroom ,^^4290
bediening voor bediening van OC|C|C| JOB Cassettedeck met Quick rever- _

_-^ HITACHI VMC 52 VHS-C camcorder met titelgen. _JW9;-2999 «atscreen monitor (amber), Her- Wtt,- r____w^

televisie en video, 2x20 Watt 4499j-_ifi_i_/^^ Kfi se, HX-Pro digitale teller, Com- ZLZLQ SHARP VLC750VHS-C camcorder 12x zoom + k.im,- 2799 NOG ENKELE VOORBELEDEN „,
_______________^jl lJ j;i\V_:_____________i ■"» "Jl lllllllllil I I ilink, Dolby B/C. Pull logicbe- J4»T- T r^/ _B^■ PHILIPS NMS 91151x3V.' +20Mb KT geen mon AM,-2W■ i;'; W »yi. WK'li l 'J Wi*>_i «H-BI __ -: ■■'__■ __B^_ _____________________________r_TT,l^^~7^"Tr?,^^^_______i ■_______■ ___»'[ lf I //«f'r////__k____l __Q*)'"g"^'*^*^^ x^e gTT^ITTJSB VJl:rSii-I;M4;<sM a^KKt^Êt^ÊèüLLMiéJuLßJÊt^L^LmÊÊtm philips nms 9125 ix3i/2" +20Mb at 286 ____w95;-3^

_____,»& SzitMlm Ir Lu-___S______________ol_He !i4__j Li 1 accd qqc on-i h 1 on 1 o__aT-599'

AKAI VS 26 VIDEORECORDER rewind auto plav auto eiect KENWOOD M33CD ZB MIDI- keurzenders. Digitale uitlezing. j>g faMMMMMBMBWI B_U,3il^i^^£J
VHS videorecorder met 62 quick timer. Interactive Monitoi SET METDRAADLOZE Ingebouwdeklok en timer met 6 _,£■■■■■■■ iVPK!R.330° H , regelbare subwoofer uitgang, Q_s_E_-^X Ai<^ jfh
voorkeurzenders, timer 8 pro- System. Kinderslot. Inklusief J^ANDSBEDIENINQ gggSJÏÜS. SANSUIAuT7OI keuzeschakelaar stand, S^SL FM " 9' / ____^ JETgramma's in 4 weken, Quick draadloze afstandsbediening. gsteandeurt. KENWOOD DP 730 CD VERSTERKER loudness-regeling. COO ' V^S&W£55 t_iS.SeCOnSUmen' Sr^ETTEDECK Sen D,A convex met SrsSKïïS 699 i^CV J^weergave, slow-motion, stil- QTC Versterker met een kontinu ver- digitaalfilter met8-voudige over- SXïSSSSÏ QQQ NOGENKELE VOORBEELDEN o^^^T
staand beeld, quick tinder, auto -K99, Q/Q T^!ïi^ TSSS*"" ting, afzonder.uk opnamebron- 1699;- WZJ PANASONIC CXM 25 eindversterker zwart _499r. 99 S
SON^j|g^g|^g| |^ D.m.v. motor aangedreven op BOSEACOUSTIMASSAM3 PI//,/ .*, J'/^Vi'i_l JVC KSRXs9oautoradio cassetterecorder met slede-89_r- 499 ALBASAT-300SATELLIET- ALECTODM-450 . fl.ï^ afstand te bedienen volume re- Het allernieuwste, allerkleinste -__-_-_-_L_L. I é iltnll__-_--BB__BBBB KENWOOD KRC 363 D met slede en SDK «4_r- 499 SCHOTEL Moderne dynamische mj

*■ i » gelaar. Infrarood afstandsbedie- en allerkompaktste luidspreker- p^_m A flfSlllT-Hr^ JVC KSRX 4400 subwoofer uitgang 799 Staaltje van moderne technolo- foon anthracietgrijs. R[c"

= m/dW\ ning voor de hele set. Dubbel systeem dat ooit op de markt is 'Mm VW£W _______________________________rTrTrrTTTTT______________________________i 9'e dieeen perfekte satellietont' voeli9met 6>3 mm iackPlu9''*T ' Z""1-' , cassettedeck met Dolby ruison- gebracht. De maten van de eu- ■^P|s^m i_. _-&____._________ __- WJWéWJÏJiJIKm van 9st mogelijk maken.
!_"_;255V1DE0" de timer kunt u 8 programma s derdrukking. bes zijn 11x10x11 cm. Met per- IBBBi ËS SHBI ■"■^^■

iJ N. r>_f\r\ «f _f__9^RECORDER eenjaar voorurt programmeren, KENWOOD T93DIGITALE fekt stereogeluiden lage tonen. R9Hl IBS_.____H Ynnniin RQU 19Voorzien van alle nodige funk- met infrarood afstandsbedie- TUNER/TIMER y/a Hl ïHfS BlfF? fett Pf --==B -99? V_f^^ -29^5 ___b «^ties. Heeft 2 koppen, een mono ning. Frontbreedte van 42 cm. Kwarts synthesizer tuner met O/lQQ 1(8 H |8831 _____iaEF'Ff > l===*l /vieuo i~l_eLï-^FÏ^I.geluidsweergaveen een synthe- r>_f>_f% FM/MW en LW. Totaal 40 voor- 4460T-rf-H^JO iNBI/S Ë\l IK)«tl TnTïITTTI' 11111111fTTfTTI //^SffSis,zer-uner met een geheugen 899 NIJG FNKFIF VOORBEELDEN !__■___ (P^j)l I^sRSI I !TI .TTlfTl TflTTllTTHTllTrill -^«T^MP /Wlllll 1*!_tw39voofteuie|w^^ NOG ENKELE VOORBEELDEN _ MJ^ IbB_SI yamaha PSS27O snelheid regelbaar. Speciale **■ //fflllli il
Hifi -Jl! BSte PIONEER 522 MIDISET 2x65 Whalfaut.'pl.spelerJ44sT-1099 AKAISRH-570LUIDSPREKER JAMOD-120LUIDSPREKER instrumenten en geluiden op- 2A9 ALECTOSP-100 INKELMX99SMENGPANEEL
—______■__g__sßii"____i 11 ■# PIONEER 533 Volaut.pl.speler,dig. tuner, 2x90 Watt J665T-1299 2-weg. Continu belastbaarheid: 3-weg, tweeter beveiligd. Power geslagen evenals 10 ritmes in JWWT- _fc_|—T%# universeel soldeerpistool, 100 Ideaal instrument voor ieder

NORDMENDE V-8005 topklasse en supermakkelijke MARANTZ MX 583 topklasse midiset +CD speler__49_T-1999 55 Watt Maximale belastbaar- handling 120 Watt muziek. NOGENKELE VOORBEELDEN «jf "KSS? ï SlTn So. r>(= JVC HR-S5000) SUPER- bediening. Programmeren doet AKAI M 480 midiset +CD speler J49BT-1199 SS PERSTUK CASIO PT 180 inkl. ROM pack_ 499? 129 ' S2bola_S maar ook voor de home studio-
VHS VIDEORECORDER u met de afstandsbediening met ARISTONA CST 419 midiset met CD speler JS* 699 QQ ITQ YAMAHA PSS 100 digitale ree met opnamemogel.__»T- 199 \ê Jê QC "_f_/l£l
s^mÏS&ÏdS t_tóSs^^ JVC MIDI 51 midiset met CD en afstandsbediening4979r-1499 449- s_l^ _a49? ±f^ CASIO DM 100 dub. klavier inkl. hoofdtel., videokurs. 46497- 699 14 f^K?

"vïïSer'S Hbeeidter
e_ 44x1°x37cm' _^t JVP^Tpwl NOGENKELE VOORBEELDEN ,flflÏSr£i. bSs eudnoeJ IQQQ np_N.I_GSTIJD_:N. ¥ _3 ruSSS^^^^^ | £*J ij ALBA SCHOTEL SAT 200 zonder afstandsbediening*». 1%

nooitzag en hoorde. Technische -34987- JL+J+J+J ürcNiNiaaiwucn. g| 1 \Wk 'Aw\ MIKROFOON statief met zwenkarm .-89. g
NOG ENKELE VOORBEELDEN Dl. T/M VR. 09.30- j\ \ /jf |M^flßMß ■flßßAfli F▼ I zwanenhals mikrofoon dynamische richtmikrof.-ö»r- S

AKAI VS 462 VHS met 3 videokoppen 4399? 999 18-00UUR. m \/M II I_■ _f PER f _Ë__J SOLDEERBOUT 25 Watt voor de hobbyist 48iWl21SBLAUPUNKTRTVS7OVHS, afst.bed., + leespen_469sT-1099 DONDERDAG gk YJJ ■■■ Hl I M I . (___->- PREEFER UDC 2800 richtmikrofoon .m-
PANASONIC NLV 25 VHS montagerecorder, afst.bed. 48607-1299 KOOPAVOND TOT IjL \g W HH JVC E 18°VHS videoband MAXELL XL-IS 60 cassetteband^ 3ST 14,95 PER STUK B,»=
JVC HRD 520 VHSrecorder, afstbed.-. LCD scherm43497- 979 21.00 UUR. Hffi^ Sa _____T______i _■■■_■ 3UUR PERSTUK9.9S MAXELLElBO HQX GOLD VHS band 2ST. 25,-PER ST. W
JVC HRD 600 VHS recorder, afst.bed. +LCD scherm 44297-1149 ZATERDAG VAN lI^IIM ï_Ol _Ml_____4 _MNk_Q£IM 1 "795 MAXELL ElBO EX VHS band 3 uur 2 ST. 18,- PER STUK 9'|g
BLAUPUNKT RTV 910 S-VHS inkl. digitale leespen 439*2399 09.00-17.00 UUR. ______#€■«■ 111111 IV ■■■w» UllllIWII 2STUKS lf SONY HOOFDTELEFOON MDRE 444 ideale walkman-797- °
VOGELZANG: OOK TIJDENS DE OPRUIMING DE GROOTSTE SPECIALIST IN HIFI, VIDEO, TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRONO
1 Eindhoven: Hermanus Boexstraat 22, Heerten: Akerstraat 19. Maastiicht: Hifi, video- en Technische Dienst, Wblfstraat 11, Afd. Elektronika, M. Smedenstraat 25.



Publieke discussie nodig om grenzen gezondheidszorg aan te geven 9

Simons wil beperking
Van te uitgebreide zorg

Van onze correspondent

gjTTERDAM - Is alles wat
00, ln de gezondheidszorg
een nodi?? Die vraag moet op
jjj creatieve manier in de sa-
-2W vin§ worden aange-
risl? geld

' vin<^t staatssecreta-
Zor_l_ ns Simons van Volksge-

ndheid. Hij voorziet dat datn ongelooflijk moeilijk kar-
tie t2al Worden. Want de coali-
ii. _ en arts en patiënt is zoon!rSterk als het ëaat om het
tieken van zorë> dat de P°li_
ttie +alleen in haar beste mo-
sen daartegen is opgewas-

ft.

ciltptS zei dat °P de medische fa-
in & van de Erasmusuniversiteit
fed« ° dam- HiJ hield daar een
hein *oVer het recht op (gezond-
het

s)ZorS- Met zijn krukken tegen
de_"oolbord -de bewindsman isSebfr week geleden ernstig

voet_S.eerd geraakt tijdens een
stoe]"«wedstrijd - zittend op een
re.ht' Ze^e hij zijn visie over het
20.g op zorg> de grenzen van des en de keuzes in de zorg uiteen.

n_r^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2al aan de staatssecretaris ligt,
ste i!jen speciaal hiervoor samenge-
e_n commissie de komende tijd
°v P_^ blieke discussie stimuleren
°ftwule grenzen aan de zorg. De
Ok ingen in de medische we-
aÜe«K p gaan hard- Niet langer kan

*ore ■ etaald worden. Gezondheids-
ver_ '"* een recht dat niet onbeperkt
Uit_; 1J.gbaar is- of-zoals Simons het
ook e: »Geluk en liefde zitten

niet in het basispakket."

Se?
d_ toenemende kosten van de

de °ndheidszorg te drukken, voer-
derQoormalig staatssecretaris Van
ren jlJden al in het beginvan de ja-
*'ek ?htig de budgettering voor
g_n uizen in- Ziekenhuizen kre-

6en bepaald bedrag per jaar
ziek ze het m°esten doen. Veelvenhuizen komen met het toebe-

deelde geld niet uit. Nog niet zo lang
geleden, bijvoorbeeld, moest een
patiënt via de rechter een dotterbe-

handeling afdwingen omdat het zie-
kenhuis de behandeling had gewei-
gerd omdat het budget op was.

Simons erkende gisteren dat een
aantal ziekenhuizen in de gevaren-
zone dreigt te komen. Maar een al-
gemene maatregel om het probleem
aan te pakken, ziet hij niet zitten.
„Ik heb een serieus onderzoek naar
deproblemen gelasten het concept-
rapport ligt nu op tafel. Het blijkt
dat het ene ziekenhuis meer in de
knel zit dan het andere", aldus de
staatssecretaris. „We moeten dat per
geval bekijken."

Bij de kostenbesparende verschui-
ving van klinische hulp naar meer
poliklinische behandelingen en
dagverpleging, plaatste Simons een
kleine kanttekening. De staatsse-
cretaris, zelf net uit het ziekenhuis
waar hij is geopereerd vanwege ge-
scheurde kniebanden, waarschuw-
de dat een korter verblijf in een zie-
kenhuis niet mag leiden tot 'quic-
ker, maar ook sicker'.
De kosten van de zorg kunnen ook
omlaag door onnodige doorverwij-
zingen naar dure specialistische
hulp tegen te gaan. „Daarvoor is een
herwaardering van de rol van de
huisarts nodig. Die inzet zullen we
de komende jaren met grotekracht
vorm gaan geven", zei Simons. En
tenslotte zal de overheid zorgvuldig
moeten omspringen met het geld
dat er is voor de gezondheidszorg.
„De financiële investeringen moe-
ten gedaan worden waar de nood
het hoogst is en niet waar het hardst
wordt geschreeuwd."

De schaarste in de gezondheid-
heidszorg komt het meest duidelijk
tot uiting in de wachtlijsten, aldus
Simons. Daarbij doemt de vraag op:
wie komt wanneer aan de beurt?
„Hoe gaan we om met de wachtlijst-
problematiek?", stelde Simon zich-
zelf een vraag. „Allereerst moet er
binnen de beroepsgroep overeen-
stemming ontstaan over de urgen-
tie-criteria. Medici moeten daarbij
een publieke discussie niet schu-
wen. De uitkomst van die discussie
moet worden vastgelegd in nationa-
le protocollen."

" HANS SIMONS
.investeringen waar de nood het hoogst is.

binnen/buitenland

Pronk ontkent uitlatingen over executies
Van onze correspondent

MALANG - Minister Pronk vanontwikkelingssamenwerking
neeft gistermorgenglashard ont-kend, dat hij publieke uitspra-
ken in Indonesië heeft gedaanover de executies. Minister

reageerde hiermee op deverklaring van minister van Bui-tenlandse Zaken Van den Broek.eze had gisteren in Dublin tij-aens een ontmoeting met colle-|as uit Midden-Amerika zijn
in het coalitiekabi-net teruggefloten.

Van den Broek zei in Dublin date«e publieke uitlating van offi-
I__

6 zy^e over de executies inJnuonesië de kans op positieve
oPlossing aanzienlijk verkleint.'

Pronk had eerder tegenover de
Nederlandse journalisten ge-
zegd, dat dank zij zijn interventie
de Indonesischeregering de exe-
cutie van zes ter dood veroor-
deelde communisten heeft opge-
schort.
Gisterochtend herinnerdePronk
zich die uitlating niet meer. Hij
zei dat hij de Nederlandse pers
op de hoogte heeft gebracht van
zijn besprekingen met de Indo-
nesische autoriteiten. In dat
overleg is de kwestie van de exe-
cuties aan de orde gesteld. Dat is
niet in het publiek gebeurd, ver-
dedigde Pronk zich.
Pronk gafzijn reactie tijdens een
bezoek aan een textielcoöperatie
in een dorpjebuiten Surabaya op
Oost-Java. De Nederlandse be-
windsman bezoekt Indonesië in

zijn functie van voorzitter van de
IGGI, de Intergouvernementele
Groep voor Hulp aan Indonesië.
De IGGI komt begin juni in Den
Haag bijeen om het hulpbedrag
voor Indonesië vast te stellen.
Pronk wilde verder niets zeggen
over eventuele nieuwe démar-
ches in EG-verband tegen de
dreigende executies van de zes
communistische gevangenen,
die al meer dan 20 jaar vastzitten
voor hun aandeel in de mislukte
coup van 1965. Zaterdag bij te-
rugkeer in Nederland zal hij hier-
op verder ingaan. Hij zei wel, dat
het het beste is dat de kwestie
van de executies wordt behan-
deld door de ministers van Bui-
tenlandse Zaken en regeringslei-
ders in de diplomatieke contac-
ten met Indonesië.

Van denBroek had in Dublin ge-
zegd dat diplomatieke stappen
'waaraan wij het gevoel hebben
dat zij positief uitwerken, het
beste door de respectievelijke
ministers van Buitenlandse Za-
ken kunnen worden besproken.
Pronk wekte enige irritatie bij de
Indonesische lokale autoriteiten
door tijdens een toespraak op
een diner met beide handen op
de zijde zijn gastheren toe te
spreken. Deze houding wordt op
Java als ongemanierd ervaren.
Zijn foto werd breeduit op de
voorpagina van de Surabaya
Post geplaatst. „Het lijkt erop of
wij bestraffend worden toege-
sproken door een Nederlandse
koloniale ambtenaar", aldus de
reactie van een provinciale auto-
riteit.

Paus naar Havel
voor steun aan

jonge democratie
ROME - Het bliksembezoek dat
paus JohannesPaulus II op 21 en
22 april aan Tsjechoslowakije
brengt, kan gezien worden als
een morele ondersteuning voor
de prille democratie. Meestal
stelt de paus zijn reizen liever
een tijdje uit als het land in ver-
kiezingsstrijd is verwikkeld,
maar voor Tsjechoslowakije
heeft hij met alle liefde een uit-
zondering gemaakt.

Voor wie de paus kent, hoeft het
geen verwondering te wekken
dat hij in zijn overvolle reispro-
gramma op verzoek van presi-
dent Vaclav Havel op het laatste
moment een plekje heeft inge-
ruimd voor Tsjechoslowakije. De
eerste Slavische paus in de ge-
schiedenis voelt zich immers als
geen ander betrokken bij het le-
ven van de kerken in Oost-Euro-
pa.

Enkele weken voor de eerste
vrije verkiezingen, die op 8 juni
worden gehouden, is het bezoek
van de paus een extra steuntje in
de rug voor Havel en de zijnen.

Van de steun van kardinaal Fran-
tisek Tomasek, de 90-jarige aarts-
bisschop van Praag, zijnzij sinds
de fluwelen revolutie van vorig
jaaral verzekerd.

De vreedzame omwenteling
maakte in één klap een einde aan
de problemen die er tussen dé
Tsjechoslowaakseregering en de
Rooms-Katholieke Kerk beston-
den.

Volgens kerkelijke waarnemers
was de verhouding tussen kerk
en staat in Tsjechoslowakije het
slechtst van heel Oost-Europa.

'Wat kan ambassadeur Gaddafi bieden voor vrijlating?'

België praat met lege
handen over gijzelaars

Van onze correspondent

BRUSSEL - 'Frankrijk kan
Moeammar Gaddafi een paar
Mirage-gevechtsvliegtuigen
geven. Maar wat heeft België
hem nou te bieden?' Dat was
de vertwijfelde reactie in Bel-
gië na de vrijlating dinsdag in
Libanon van drie gijzelaars
door de Palestijnse terreur-
groep van Abu Nidal. Want die
houdt nog steeds vier Belgen
vast.

De Franse minister van Buitenland-
se Zaken Roland Dumas was dins-
dag blij met de vrijlating van de
Francaise Jacqueline Valente, haar
2-jarig dochtertje Sophie-Liberté en
haar Belgische vriend Fernand
Houtekins. Het drietal kwam dins-
dagavond aan op een militair vlieg-
veld bij Parijs.

President Mitterrand bedankte de
Libische leider^ Gaddafi voor zijn
bemiddeling bij' de vrijlating. Maar
die speelt vrijwel zeker een dubbel-
rol. Uit verklaringen van de gijze-
laars kan worden afgeleid dat zij
tweeëneenhalf jaar lang niet in Li-
banon, maar in Libië zijn vastge-
houden. Voorafgaand aan hun vrij-
lating hebben zij een lange bootreis
gemaakt.

Gaddafi bepleitte dinsdag in het ka-
der van de vastenmaand Ramadan
de vrijlating van zowel alle in Liba-
non en elders vastzittende westerse
gijzelaars, als van de in het Westen
gevangen gehouden Palestijnen en
Arabieren. De Franse regering viert
inmiddels het succes van haar stille
diplomatie. Er is lang over het lot
van de totaal acht Franse en Belgi-
sche gijzelaars onderhandeld.

" MOEAMMAR GADDAFI
...hoge prijs voor vrijlating...

Openbaar
In België hoopt men dat ook Emma-
nuel Houtekins, broer van Fernand,
diens vrouw Godelieve Kets en hun
twee kinderen Laurent (19) en Vale-
rie (18), allen Belgen, nu snel zullen
worden vrijgelaten. Maar in tegen-
stelling tot bij de Fransen is bij de
Belgen nauwelijks sprake van stille
diplomatie meer.

De Belgische regering voert al een
paar dagen, zo goed als in het open-
baar, onderhandelingen met de Pa-
lestijnen. De gesprekken tussen de
leiders van de splintergroep van
Abu Nidal- Fatah AlgemeneRaad -
en de speciale Belgische ambassa-
deur Jan Hollants van Loocke vin-
denin Beiroet plaats bijna onder het
oog van de televisiecamera's.

De gijzeling begon in november
1987 toen de familie Houtekins en
Jacqueline Valente met haar twee
kinderen gekidnapt werden door de
Palestijnse groep van de beruchte
Abu Nidal, een splintergroep van El
Fatahi. De groepvan acht Belgen en
Fransen voer toen met een zeiljacht
voor de kust van de Gazastrook.

Wat zij daar, in onveilige wateren,
deden, werd nooit duidelijk. De Pa-
lestijnen en Arabieren hebben hen
steeds van spionage voor Israël be-
schuldigd. Anderhalfjaar geleden al
werden de twee dochtertjes van Va-
lente vrijgelaten. In gevangenschap
kregen zij en haar vriend twee kin-
deren, maar de jongste overleed.
De familie Houtekins-Kets heeft de
laatste twee jaar herhaaldelijk aan
de Belgische regering om meer ac-
tie gevraagd. Dinsdagavond nog via
de televisie. Steevast was het ant-
woord dat de onderhandelingen in
stilte dienden plaats te vinden en
dat de Belgische regering alles deed
om haar onderdanen vrij te krijgen.
Maar na het succes van Dumas
vraagt men zich af of de Belgen wel
voldoende gewicht in de schaal leg-
gen bij de Palestijnen.. Frankrijk
kon via Gaddafi (die naar verluidt
ondanks een wapenembargo drie
Mirages zou krijgen) resultaat boe-
ken, maar wat kan België de Libi-
sche sterke man nu bieden?
Daar komt bij dat de Palestijnen
boos zijn op België. Eerder gedane
beloften zouden niet zijn nageko-
men, zoals Fatah-woordvoerder Wa-
lid Khaled verklaarde. Bovendien
heeft België nagelaten de activitei-
ten van de Israëlische geheime

dienstMossad in België aan banden
te leggen, luidt een bekend verwijt.
Ambassadeur Hollants van Loocke
bevestigde dat de Palestijnen de
vrijlating eisen van de 31-jarige Na-
sser El-Said, die in Leuven een le-
venslange celstraf uitzit, omdat hij
in 1980 een aanslag pleegde op een
joodse synagoge in Antwerpen,
waarbij een joodse jongen werd ge-
dood.

Volgens de Belgische wetkan hij na
tien jaar worden vrijgelaten. Dat
kan dus al in juli van dit jaar, maar
de Palestijnen willen daar niet op
wachten. Door beide zaken te kop-
pelen, kunnen zij de vier gijzelaars
vrijlaten zonder gezichtsverlies. De
Belgische regering zou daar echter
niet zomaar toe bereid zijn.

Brussel lijkt nu alle hoop gevestigd
te hebben op Gaddafi, de man die
officjeel door de hele westerse we-
reld wordt gemeden, maar waar
vele landen contacten mee onder-
houden. Ook België, dat via de Libi-
sche leider vorig jaaral de vrijlating
van de gegijzelde dokter Jan Cools
wist te bereiken. Cools zat ook inLi-
banon, maar kwam op vrije voeten
na een privé-actie van de socialisti-
sche minister van Buitenlandse
Handel Robert Urbain. Welke prijs
die aan Gaddafi heeft moeten beta-
len, is een van de best bewaarde ge-
heimen in België. Men neemt aan
dat het ging om de levering van
'goederen' aan Libië.

hans de bruijn

Kamer: Aruba
tart rechten

vakbondsman
DEN HAAG - De Kamerfracties
van CDA en PvdA willen dat minis-
ter Hirsch Ballin (Antilliaanse en
Arubaanse Zaken) onderzoekt of
Aruba in de rel rond CNV-vak-
bondsman Talip Demirhan solt met
de menselijke rechten en vrijheden
van vakbondspersoneel. Derfiirhan
moest maandag Aruba verlaten.
De CNV'er was op Aruba in ver-
band met de uitzetting van een
Turkse vakbondsleider dieopkwam
voor een grote groep Turkse werk-
nemers van een Amerikaans bedrijf
dat bezig is aan de bouwvan de olie-
raffinaderij van Coastal Oil.
De Arubaanse minister van justitie
H. Croes heeft gisteren bij zijn aan-
komst op Schipholverklaard dat hij
geen bevel heeft gegeven tot de uit-
zetting van Talip Demirhan. Wel
had hij de immigratiedienst laten
weten dat Demirhan 'aan zijn jasje
getrokken' moest worden omdat hij
zich ingelaten met interne Arubaan-
se politieke zaken. De immigratie-
dienst heeft dat gedaan en Demir-
han is maandag uit eigen beweging
teruggekeerd naar Nederland, aldus
Croes.
De CNV'er Demirhan heeft volgens
minister Croes tijdens zijn verblijf
op Aruba uitspraken gedaan die
niet door de beugel kunnen. Hij zou
de Arubaanse regering ervan be-
schuldigd hebben 'ondemocratisch'
te zijn en 'dictatoriale tendensen' te
vertonen,

Donderdag 12 april 1990 "5

(ADVERTENTIE)

Noemt u 't nummer van uw dokter eens.
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Misschien overvalt die vraag u een
beetje. Maar het zal er maar net op
aankomen. Dan is het wel zo makkelijk
als je met één druk op de toets de dokter

fc \ of de brandweer aan de lijn krijgt.
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Wat is nog lekkerder
dan 'npaasei?
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In de weilanden rond het kleine Franse dorpje Malonze graast /^^ Grotekersenvlaai Mona 'Farm' spuitbus room 098 Bonduelle Macedoine
prachtig mooi Limousin-rundvlees, dat speciaal voor Jan Linders Cw| met verse slagroom Q5O bus a 250 ml. 4*42 nu O» Légumes (gemengde groenten) QQwordt gefokt. Daarom vindt vin onze winkel altijdheerlijk, gezond $27 cm-1&95 nu * " Roomboter van JanLinders -j 99Max

1/2 literblik \2Ö nu //
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Handels Informatie
Systeem Kamer van
Koophandel gestart

Van onze correspondent
«OTTERDAM - 'Met welke onder-nemer uit het Rijnmondgebied kan
p penwerken in de export naar, anVijk of welke leveranciersJ-unnen mij aan een bepaald halffa-
"Kaat helpen?' Op dergelijke vra-

hrt u deKamer van Koophandel« bedrijfsleven nu bliksemsnel
"woorden. Het volledig geauto-
matiseerde Handels Informatie Sys-
br ÏÏ (HIS) dat gistermiddag in ge-
in uik 1S genomen in Rotterdam, is
' a_n soort de meest volledige da-
Dank van deze regio.

noeatVe Rotterdam en Breda zijn
eiu Hen an<iere regio's bezig een'gen HIS op te zetten. Eind 1991 zale oPeratie zijn voltooid en kun-

nen alle Kamer-vestigingen eikaars
bestanden raadplegen. Zo ontstaat
via on-line computerverbindingen
een hecht netwerk voor handelsin-
formatie.
Het nieuwe systeem koppelt de pro-
duktgegevens van de ondernemin-
gen aan de reeds bij de Kamer be-

kende juridischeen financiële infor-
matie. Zo moet uiteindelijk van elk
bedrijf in het gebied een volledig
profiel in het bestand zijn opgeno-
men. Elk bedrijf is apart benaderd
over het soort produkten dat het
vervaardigt en de afzetmarkt die
daarvoor is gevonden.

Volgens P. Hogendoorn van de af-
deling Handelsvoorlichting heeft
ongeveer de helft van de onderne-
mers het enquêteformulier inge-
vuld. De verwachting is dat in de
toekomst tachtig procent van de be-
drijven in het HIS-bestand zal zijn
opgenomen. „We kunnen niemand
dwingen die informatie bekend te
maken. Ons systeem zal zichzelf
moeten verkopen op grond van vol-
ledigheid. Maar het is ook het be-
lang van de ondernemer zelf om in
ons bestand opgenomen te zijn.
Denk bij voorbeeld aan 1992, danzal
op internationaal niveau intensiever
naar handelscontacten worden ge-
zocht. Het HIS zal dan ook buiten-
landse ondernemers informatiever-
schaffen."

De HIS-gegevens worden jaarlijks
gecontroleerd om de informatie up-
to-date te houden. Opname in het
systeem is kosteloos, raadpleging
van het bestand moet worden be-
taald. Op basis van trefwoorden als
land en produkt selecteren de me-
dewerkers van de afdeling Handels-
voorlichting de gevraagde informa-
tie. Een eerste selectie kost f450- en
voor elke volgende stap wordt f 50,-
-berekend.

Het HIS beperkt zich voorlopig tot
de handel en de industrie, maar bin-
nenkort worden de gegevens over
de zakelijke dienstverlening en de
transportsector verzameld. Die in-
formatie zal waarschijnlijk pas in de
zomer van 19.11 opvraagbaar zijn.

Afvlakken
In de sociale woningbouwvoorspelt
hij een duidelijke verdere afname
van de bouwproduktie, terwijl de
utiliteitsbouw (kantoren en fabrie-
ken) wellicht zal afvlakken onder
invloedvan de iets tragere economi-
sche groei. ENCI heeft daarom de
hoop gevestigd op een forse groei
van investeringen in de grond-, wa-
ter- en wegenbouw, met name als
het Bereikbaarheidsplan Randstad
(tunnels en snelwegen e.d.) wordt
uitgevoerd.
ENCI verwacht verder een flinke
stimulans voor de bouw als gevolg
van de uitvoering van het Nationaal
Milieubeleidsplan. Als voorbeelden
noemt een woordvoerder de bouw
van mestsilo's en de verplichting
voor tuinbouwbedrijven om een be-
tonnen vloer in dekassen te leggen.'Wirtschaftswunder'

in DDR voorspeld
%i^ URG - De Westduitse mi-
%rn Van Economische Zaken,
bjrislut Haussmann, verwacht
Schaf." ho°guitdriejaar een 'Wirt-

'attswunder' in Oost-Duitsland
<Ue e!rn economische groei vanr dan tien procent per jaar.

schö'D-R kan in 1993 het economi-e niveau van de Europese Ge-
Hau Schap hebben bereikt, aldus
t>licffSrnann in een gisteren gepu-
lai._T^,r<i mterview met het popu-ig* dagblad Bild.

Ussmann verwacht verder dat

de Westduitse mark nog sterker
zal worden als in Oost-Duitsland
een markteconomie is ingevoerd.
Voor prijsstijgingen bij de vor-
mingvan een monetaire unie door
de twee Duitslanden is de minis-
ter niet bang. Tegenover de extra
koopkracht in de DDR zal een
toereikend aanbod van goederen
staan, zo meent hij.

Herstructurering
Als gevolgvan de overname van Ce-
mij heeft inhet afgelopen jaareen fi-
nanciële herstructurering plaatsge-
vonden. De structuur werd gewij-
zigdvan een besloten vennootschap
in een naamloze vennootschap,
waarvan de hoofdzetel werd ver-
plaatst van Amsterdam naar Den
Bosch. De cementproduktie wordt
nu verzorgd door ENCI Nederland
BV in Maastricht, cementfabrieken
in Urnuiden (Cemij) en Rozenburg
(Robur) en door ENCI-België in
Lixhe. De verkoop geschiedt vanuit
Maastricht en Urnuiden.
ENCI investeerde in 1989 ’ 56,3 mil-
joen,waarvan ongeveer de helft be-
trekking had op de bouw van een
nieuwe, zeer geavanceerde expedi-
tie-afdeling in Maastrict.

" Hoogovencement-
producent Cemij, sinds

vorig jaar eigendom
van ENCI.

beursoverzicht
Druk

- Aan het Dam-
dru_ Werd maandag uitermate
v<wT„phandeld in obligaties:
Pier. miljard ging in deze pa-
«even ««In de dinsdag uitge-
Was °>'5 procent staatslening
ster Ze sPrake van een mon-
tt_.n.m2?t: met f * miljard aan
ün. k tles torende deze nieuwe-re Doven alles uit.
Wer jei\s obligatiehandelaren
oor deze enorme handel ver-
die h door de grote korting
toew- Staat heeft toegepast bij de
-fii» JzlnS- Dinsdag werd in het'enit? Clrcuit 98,13 in de nieuwekop?g genoteerd en de uitgifte-
da; _.Werd 98'50- Het gevolg was
Den saal tot dekkingsaanko-
stee„WH

erd overgegaan. Hierdoor
On üoï koers steeds verder om
Satie .te sluiten. Andere obli-
§en Werden hierdoor meegezo-

'ent?, 1 d.* geweld hield de aande-
°rri.. t Zlch gedeisd met een
ste _f_vVan f 658 miljoen. De
Wat K.mg was hier wat verdeeld,
b-We ' Uit de tegengestelde
dcx glnSen van stemmingsin-
noer_nn heursindex. Laatstge-
H_ar ,e moest 0,2 punt terug
ste_Yir_- terwijl de algemene
slOJmmgsindex 0,6 punt hoger

retl "'ernationale aandelen wa-
verli» invloed van de terrein
lijk'^ende dollar lager,Konink-
Van d 2elfs f 1,3° op f 141'70--gevrai6 verzekeraars was Aegon
een „ u

op een beleggingstip in
Srs t blad' °P de °Ptie-
ir. het f ?nd de handel opnieuw
tic Va

eken van de grote expira-
Op dfl1 Volgende week vrijdag.
vatl dag lopen de april-series
a andei_ " aandelenopties als
leg_erfn,lndexoptie. af. Veel be--BebruitSilllten echter eerder dan
april Sp -UJk hun posities in
fiaar lat ,?f duwen deze door
doenri_?re handelsmaanden. Zij
la*_e __!". et het °°g °P het extraQofl ve-_nd en het feit dat op
de _ 2cHf

VnJdag m de VS het in-
prÜzen k, Van de Producenten-Afgezi P„kend wordt gemaakt.
teitdie, Yuan de handelsactivi-
Piratie ver. and hield met de ex"naar call _ " ond woensdag vraag
Sen w__. ln

J
enkele selecte fond-tr^tenf Ander DSM (2700 con-

Vefts (24nn. g°t? (1800) en Ho°g°-was 013 Het drukste fonds
c°ntrant 6UW Philips met 9800kwam ~ftn' De totale omzet
«. Ult °P 42.000 contracten.

Winststijging Crediet
en Effecten Bank

UTRECHT-De Crediet en Effecten
Bank heeft over vorig jaar een net-
towinst van f 13,6 miljoen geboekt,
10,1 procent meer dan in 1988, bij
een toeneming van de brutowinst
van 8 procent tot f 32,9 miljoen.

Over 1990 verwacht de bank een re-
sultaat dat deze winst op zijn minst
zal evenaren. Het balanstotaal nam
toe van ruim f 2,6 miljard tot ruim f
2,8 miljard. De interestbaten namen
toe van een kleine f 53 miljoen tot
bijna f 58 miljoen. Aan de voorzie-
ning voor algemene risico's (VAR)
werd evenals in de twee voorgaande
jaren f 10 miljoen toegevoegd.

Inflatie Argentinië
ruim 20.000 procent

BUENOS AIRES - De
geldontwaarding in Ar-
gentinië heeft over de
laatste twaalf maanden
meer dan 20.000 pro-
cent bedragen, zo heeft
het Argentijnse natio-
nale instituut voor de
statistiek bekendge-
maakt. In maart zijn de
prijzen met 95,5 procent
gestegen tegen 61,6 pro-
cent in februari.
Deskundigen verwach-
ten dat het met de infla-

tic in april verder wel
zal meevallen. „We ver-
wachten een kalme
maand april, te vergelij-
ken met de laatste twee
weken van maart, toen
de prijzen in feite daal-
den," aldus een Argen-

tijnse econoom. Over de
maand april wordt een
inflatie van 25 procent
verwacht.
De inflatie in Argenti-
nië is nog steeds hoog,
hoewel de regering de
drie afgelopen maan-

den de hoeveelheid
geld in omloop heeft
verkleind en het tekort
op de begroting heeft
verminderd. Om dit te
bereiken zijn de over-
heidsuitgaven inge-
krompen en werd een
hogere vergoeding voor
geleverde diensten ge-
vraagd. De in juliaange-
treden president Carlos
Menem heeft al diverse
malen nieuwe pakket-
ten hervormingsmaat-
regelen geïntroduceerd.
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Center Parcs 53,00 52,30
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Econosto 372,00 373,00
EMBA 125,00 123,00
Eriks hold. 120,00 120,00
Flexovit Int. 94,00 94,80
Frans Maas c. 111,00 109,50
Furness 134,50 135,00
Gammaflolding 82,20 87,00
Gamma pref 0.20 6,20b
Getronics 31,40 31,50
Geveke 46,50 46,30
Giessen-de N. 290,00 312,00b
Goudsmit Ed. 424,00 421,00
Grasso's Kon. 137,00 137,50
Grolsch 147,50 147,50
GTI-Holding 194,00 194,00
Hagemeyer 106,00 106,00
Idem _div.'B9 102,00 103,00
HAL Trust B 14,80 14,90
HAL Trust Unit 14,80 14,80
H.B.G. 198,50 201,50
Hein Hold 104,00 104,00
Hoek's Mach. 196,00 205,00
Heineken Hld 104,00 104,00
Holl.SeaS. UI 1,12
Holl. Kloos 512,50 515,00
HoopEff.bk. 10,30 10,70
Hunter D.pr. 4,60 4,50
ICA Holding 16.90 16,90
IHC Caland 46,60 47,30
Industr. My 220,00 220,00
Infotheek 26,30 27,40
Ing.Bur.Kondor 580,00 607,00
Kas-Ass. 44,00 44,50
Kempen Holding 15,00 is',2o
Kiene's Suik. 1400,00 1400 00
KBB 81,20 8120
KBB e. 81,00 81,00
Kon.Sphinx 137,00 136,50
Koppelpoort H. 293,00 297,00
Krasnapolsky 195,00 212,00
Landré & Gl. 67,70 67,00
Macintosh 44,70 44,80
Maxwell Petr. 690,00 685,00
Medicopharma 68,40 67,20
Idem(div9o) 59,00
Melia Int. 6,40 6,40
MHVAmsterdam 18,90 22,00 bMoeara Enim 1185,00 1185,00
M.Enim 08-cert 15700,00 15700,00
Moolen en Co 27,20 27,30
Mulder Bosk. 70,00 70,00
Multihouse 8,90 9,30
Mynbouwk. W. 414,50 414,50

Naeff 300,00
NAGRON 50,50 50,50
NIB 615,00 613,00
NBM-Amstelland 18,70 18,70
NEDAP 371,00 370,00 'NKFHold.cert. 337,00 337,00
Ned.Part.Mij 42,50 42,40
Ned.Springst. 9550,00
Nont 1015,00 1010,00
Nutricia gb 79,50 80,00
Nutricia vb 87,50 87,00
Nijv.t.Cate 99,30 99,00
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13,80 13,80
Orco Bank c. 72,50 72,80
OTRA 230,00 a 227,00
Palthe 107,00 108,00
Philips div.'9o " 39,10
Pirelli Tyre 34,00 34,60
Polygram 34,00 34,40 f
Polynorm 111,20 112,10
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 46,60 47,00
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b=bieden h=laten+ex-diï.
c=ex-claim k=gedaan+h
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Zestig procent van de cementmarkt in handen

Winst ENCI gedaald
Van onze redactie economie

(jü - De winst van de Eerste Nederlandse Cement In-
zi. _+ (ENCI) NV is vorig jaar met ’ 3 miljoen gedaald ten op-
de" ? Van 1988" In totaal boekte ENCI in 1989 een geconsoli-
lan .?.nettowinst van ’ 67,4 miljoen, terwijl de omzet toch be-
l_kS_ s^ee§ me* /H5miljoen naar ’ 640 miljoen, voorname-
re. H°r e overname in april van Cemij in Urnuiden. Een
o _<_" VOerc*er van be^ cementbedrijf noemt het resultaat des-
he anks bevredigend. De tegenvallende winst wordt volgens
tiarT .Veroorzaakt door hogere afschrijvingen en gestegen fi-

dnciele lasten.

tik 89 heeft ENCI haar marktposi-
van o k versterkt door de aankoop
ProrvTT ." ENCI heeft nu bijna 60
öw van de Nederlandse ce-
HetT1!.rkt in handen,
"kei d u

f probeert dat martktaan-
boüu k°mende jarenverder uit te„^en. Daarbij gaat ENCI ervan

uit dat de economische omstandig-
heden tot tenminste 1994 gunstig
zijn voor de bouwnijverheid. Uit-
gaande van een niet verder stijgen-
derente, beterekoopkracht en meer
vertrouwen in de economie zal de
bouw van koopwoningen op het
huidige hoge niveau blijven, ver-

wacht de voorzitter van de raad van
bestuur, R. Celis.

economie

Kwartaalwinst
Océ-van der
Grinten elf

procent hoger
VENLO- De nettowinstvan het ko-
pieerconcern Océ-van der Grinten
in Venlo is in het eerste kwartaal
van het op 1 december begonnen
boekjaar met ruim elfprocent geste-
gen van f 16,3 miljoen tot f 18,2 mil-
joen. De omzet groeide met zeven-
tien procent van f 484 miljoen tot f
567 miljoen, zo heeft het bedrijf be-
kendgemaakt.
De overneming van Graphics van
Schlumberger zorgde voor een om-
zetgroei van dertien procent. Daar
stond tegenover dat wisselkoersve-
randeringen een negatief effect had-
den van vier procent. Zonder deze
twee factoren komt de omzetgroei
op acht procent. De nettowinst per
aandeel steegvan f 5,43 tot f 6,03 en
de kasstroom per aandeel van f
23,73 tot f27,21.
Het bedrijfsresultaat ging met 24
procent omhoog van f3O miljoen tot
f 37,1 miljoen, vooral als gevolg van
de aanhoudend gunstige gang van
zaken op de tekenkamermarkt. Océ
had te maken met een aanzienlijke
stijging van de financieringskosten
van f 5,0 miljoen tot f 9,1 miljoen.
Dat kwam door de stijging van de
rente en acquisities in 1989.
Océ onderzoekt de mogelijkheden
voor beursnotering in Zwitserland.
Verder werd meegedeeld dat in
maart een nieuwe internationale ad-
vertentiecampagne is gelanceerd
om de merkbekendheid te vergro-
ten en het imago te verbeteren.

Effectenbeurs
Tokio lager

TOKIO - De effectenbeurs in Tokio
is gisteren lager gesloten, maar de
koersverliezen waren veel geringer
dan de voorgaande dag. De Nikkei-
index daalde met 184,40 punten of-
wel ruim 0,6 procent tot 29.440,28.
Dinsdag was er een daling met 773
punten, wat overeenkwam met 2,5
procent.
De Nikkei-index was aanvankelijk
ruim 300 punten hoger onder in-
vloed van koerswinst van de yen ten
opzichte van de dollar. De koersen
moesten terug toen de yen weer ter-
rein verloor. De dollar sloot in To-
kyo uiteindelijk op 158,50 yen, 0,35-
-yen hoger dan de slotkoers van
158,15 yen op dinsdag. Tegenover
de Westduitse mark was de dollar
duidelijk lager.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 11-4-1990 om
14.00 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt - ’ 22.480-/ 22.980,
vorige ’ 22.760-/23.260, bewerkt ver-
koop ’ 24.580, vorige ’ 24.860 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 270-/ 340, vori-
ge ’ 275-/345; bewerkt verkoop ’ 380
laten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,82 1,94
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,56 1,67
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 110,00 113,90
engelse pond 2,95 3,20
finse mark (100) 46,00 48,50
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) 115,00 121,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,00 18,75
noorse kroon (100) 27,50 30,00
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,69 1,85
zweedse kr. (100) 29,55 32,05
zwits.fr. (100) 124,25 128,75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,88675-1,88925
antill.gulden 1,0400-1,0700
austr.dollar 1,4400-1,4500
belg.frank (100) 5,4395-5,4445
canad.dollar 1,62325-1,62575
deense kroon (100) 29,450-29,500
duitse mark (100) 112,595-112,645
engelse pond 3,0985-3,1035
franse frank (100) 33,460-33,510
griekse dr. (100) 1,1105-1,2105
hongk.dollar (100) 24,1250-24,3750
ierse pond 3,0130-3,0230
itaUire (10.000) 15,280-15,330
jap.yen (10.000) 119,19-119,29
nwzeel.dollar 1,0900-1,1000
noorse kroon (100) 28,885-28,935
oostenr.sch. (100) 16,0050-16,0150
saudi ar.ryal (100) 50,1750-50,4250
spaanse pes. (100) 1,7640-1,7740
surin.gulden 1,0375-1,0775
zweedse kr. (100) 30,940-30,990
zwits.frank (100) 126,895-126,945
e.e.u. 2,2985-2,3035

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195,70 195,50
id excl.kon.olie 188,90 189,50
internationals 196,40 195,00
lokale ondernem. 196,60 197,80
id financieel 146,10 147,10
id niet-financ. 246,60 248,00
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 255,10 255,40
id excl.kon.olie 234,90 234,90
internationals 265,20 264,20
lokale ondernem. 243,30 244,80
id financieel 190,30 191,70
id niet-financ. 295,00 296,70
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 116,30 116,90
internation 112,40 112,70
lokaal 117,00 117,70
fm.instell 107,00 107,90
alg. banken 104,00 104,50
verzekering 110,70 112,00
niet-financ 120,00 120,60
industrie 120,90 121,60
transp/opsl 133,90 134,20Meer winst

bij Heidemij
ARNHEM - Heidemij Holding
(dienstverlening in milieu, infra-
structuur en vastgoed) heeft vorig
jaar een nettowinst geboekt van f
13,1 miljoen tegen f8,3 miljoen óver
1988. Aandeelhouders wordt voor-
gesteld het dividend te verhogen
van f45 tot f 75 per aandeel. Blijkens
haar mededelingen van gisteren
heeft de Heidemij haar omzet ver-
grootvan f 647 miljoen tot f 690 mil-
joen. De omzet van de werkmaat-
schappijensteeg met zeven procent.

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

Akzo 131,00(130,80)
Kon.Olie 141,00-141,70 (141,70)
Philips 39,70-39,80(39,80xd)
Unilever 147,90 (147,90)
KLM 34,80-34.90 (34,80)

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 2728.60 1177.81 213.09 1013.93
Hoogst 2751.35 1186.52 214.35 1021.72
Laagst 2713.29 1171.41 211.52 1008.02
Slot 2729.73 1181.19 213.03 1014.98
Winst/
verlies - 1.35 + 4.80 + 0.96
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Kodak SlOO EF. Compact-camera met ingebouwde flitser Haking vision IV. Compact-camera met autofocus, auto- Fuji DL 60. Compact-camera. Automatisch inspoelen, film- Minolta AF Tele 60. Tweevoudige lensselectie. Met nauw- Pentax zoom 90. Traploze motorzoom van 38-90 min.
en lensbeschermer. Met 5 jaar garantie. Gemakkelijke matische flitser en filmtransport, lijnkaderzoeker, invulflits- transport, scherpstellen, belichting, flitsen en terugspoelen. keurig autofocus-systeem, automatische belichting en Tijdopname tot 60 seconden. Met interval-zelfontspanner
filminleg. Nu in geschenkverpakking met tas, batterij en mogelijkheid en een lichtsterkobjectief. Compleet met batterijen, draagkoord en Fuji-filmrolletje "zelfdenkende" flitser. Met V&D-filmrolletje van 24kleuren- en dubbelbeeld opnamemogelijkheid. Met longlife lithium'
Kodacolor Gold-filmrolletje. O_M Vanl99,- voor <|CQ [nl___3__[il)<§> van 12 opnamen. Van 269,-voor <IQQ Khi__ opnamen. Van 429,- voor "ÏQQ MINSLTA batterijen, Pentax-etui en V&D-filmrolletje van 24opnamen.
Van 129-voor OO _ RS 1J7," '".~ ■HJII| J77- Van 699,- voor £AQ __

PENTAXaV&D diacolor diafilm. ISO 100. Kleinbeeld voor kleurendia's. Briljante |||£ V&D fotocolor negatieffilm. ISOIOO. Kleinbeeldfilm voor kleurenfoto's. f^ftk WÊÊk 13 Kodak pentight batterijen.
kleurweergaveen natuurlijkcontrast. Plus waardebonvan 2,50korting bij i:v_9__«^_«_^^^^^ Briljante kwaliteit. Bij ontwikkelen en afdrukken ontvangt u voortaan bij i^Éf \Jm TypeKAA-4-P. Alkaline kwaliteit.
ontwikkelen.. ||| ~ V&D gratis een nieuwe V&D-film van hetzelfde aantal opnamen. OÊÊ P»j Dubbelpak 4^ QC36opnamen. Q 7C $<"* 12 opnamen. C 7C 24 opnamen. H "> C 36 opnamen. Q 7C lAj#J
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-*j_f__^l|^._3__l__ Importeur: Louwman & Parqui 8.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer. Tel. 01621-85900. "^&s Toyota, nummer 1 in JnÊm ê T°y°ta's hebben 3 jaar garantie en 6 jaarcarrosserie'
ucxjwi^iAnarßVßQUi Prijzen mcl. BTW en excl. a/leveringskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. multikleppentechniek. garantie. Conform onze bepalingen. Vraag uw dealer. y

HEYTHUYSEN-AUTOBEDRIJF GIELEN 8.V.-Stationsstraat31 -Tel. 04749-1728 "OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -Provincialeweg Zuid 91 -Tel. 04492-1814"POSTERHOLT -AUTOBEDRIJF JAN BAKKES
B.V. - Roermondseweg 16A -Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 -Tel. 045-318888 " MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHT B.V. - Molensingel 11 -Tel. 043-616900"SCHINOPGEUL -'GARAGE WIERTZ-Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258 «SITTARD-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -Rijksweg Zuid 212 -Tel. 04490-21000 «SUSTEREN - \AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLD B.V.-
Rijksweg Noord 54 - Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN - AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETIT B.V. - Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703.
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effen of marmer. Onder andere platte borden, ... * *É* ',*Siii""^^ Ovenschalen. Met fruitdessin. Geschikt voor
diepe borden, kop-en-schotels, een slabak, t.rote paastaarten in de vorm vaneen ei. Jf'^ Paasslagroomtaart.'Rijk gevuld en feestelijk op- gas, elektra en magnetronoven. Alle modellen
mokken en kommen. Vanaf4,95 nu vanaf A , Keuze uit bavaroise/advocMt- ot j« g- ,-.PB| ■ ■ gemaakt. Van 14,95 voor «f) O C in 2maten. Vanafl2,9s nu vanaf-ffl -"t chocoladetaart. Van 14,95 voor \A\ytJ WËk *K ' ■ IZj#3 IV.

rnyf^l^^. Aardewerk ■',-£ ~ 1 _T, 7_P^s luj ;^ "JJp Select bestekcassette. 66-delig. Van 339,-

-»_" É.,,___Jll____i s-JBsajll. 1 ifos- ana^ 2,95 Cadeau-ei. Met paaspralines. Van 8,25 voor "I CA Gedecoreerd ei. Van melk-of witte chocolade. Ver- pj^l
Mok met oor. Van 4,95 voor "ï . W|llll§!" MtflNl nu vanaf O fjJV pakt in een leuke paasdoos. Van 6,25 voor CCA S_^iS w_ÏW £
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Caravanrijders
doelwit Spaanse

straatrovers
UP Spaanse autowegen worden caravanrijders alele maanden het slachtoffer van roversbendes.
y>oral ouderen en overwinteraars maken zich
steeds meer zorgen over de golf van brutale over-
zien, die vooral buiten het drukke vakantiesei-zoen worden uitgevoerd.

t|i Llmburg heeft een oud-poli-
od _.3n-' die anoniem wil blijven,
ov? 1

SS an eiSen ervaringen en
not gen van provinciege-
vïlln' zowel naar het Spaanse
d. a.. rsbureau in Nederland als
tp ANWB schriftelijke noodkre-et festuurd. Hij zegt: „Voor het
dp

st dlt Jaar durfde ik niet langs
el,

autoweg te overnachten. Op
nif_e camPing waren er bosjes

'e,nsen die aan den lijve haddennaervonden hoe brutaal de
Paanse rovers te werk gaan."

Jf1 woordvoerder van de Ofici-
sa Espanola de Turismo, hetPaans bureau voor vreemdelin-
genverkeer in Nederland, heeft«middels laten weten de erva-
treui.n Van Limt>urgers met be-

Kking tot roverspraktijken op
e autowegen serieus te nemenn «oor te sturen naar de 'compe-

tenteautoriteiten.
De ervaringen van Limburgse
overwinteraars zijn volgens de
oud-politieman zo navrant dat
velen overwegen volgend jaar
een ander 'overwinter-land' te
zoeken. Hij werd zelf op weg
naar zijn overwinteradres twee-
maal lastig gevallen. „Op weg
naar Elche werd ik gepasseerd
door een Lada met twee mannen
en een vrouw. De vrouw begon
druk te wijzen op mijn caravan
en te suggereren dat er iets aan
de hand was. Ik was echter ge-
waarschuwd en deed alsof ik ge-
hoor gaf aan de waarschuwing
en gafrichting aan om via de afrit
een parkeerplaats op te rijden."

„Op het laatste moment gaf ik
echter weer gas en reed verder.
Stoppen op ccnx eenzame par-
keerplaats of langs.de autoweg is

fout, want er zijn voldoende ver-
halen van Limburgers die op die
manier al hun papieren, geld enwaardegoederen kwijtraakten.
De acties zijn snel en doeltref-
fend. Terwijl enkele bendeleden
de toeristen aan de praat of zelfs
in bedwang houden, slepen
handlangers alles wat van hun
gading is uit caravan of camper."

„Bovendien worden er voortdu-
rend nieuwe trucs gebruikt om
de buitenlander tot stoppen te
dwingen. Steeds vaker wordt de
handrem van caravans aange-
trokken om de wat meer achter-
dochtige chauffeur te dwingen
uit zijn auto te komen. Ik heb het
handvat van die rem nu met
prikkeldraad omwikkeld en dat
helpt. Wie de rem snel wil aan-
trekken heeft zijn hand openlig-
gen. Ik heb ook gezien dat er ca-
ravanbezitters waren die aan ,de
gasveer (de automatische bevei-
liging bij trekhaakbreuk en der-
gelijke) hadden gesleuteld, maar
dat is af te raden vanwege dever-
keersveiligheid."

" De rovers op
de Spaanse
autowegen

proberen cara-
vanrijders
vaak met

smoesjes naar
parkeer-

plaatsen te
lokken om

daar hun slag
te slaan.

korte toer
14 APRIL:

JjAASTRICHT: Antiek. en'ooienmarkt in de Stations-
traat van 10.00 tot 16.00 uur.nge kazemattenwandeling.
ertrek 13.00 uur vanaf Waldeck-
astion, Waldeckpark bij Ton-

swsepiejn. Uitsluitend na reser-
R n "_g biJ Vvv- TeL: 043-252121.

Schatkamer St.
l7ervaasbasiliek van 10.00 tot

UUr
ondleiding Spaans Gouverne-

ExtT Van 100° tot 1300 uur-Pe£°,sultle schilderijen Charles
eiharing in restaurant Gale-

lin^NA: ANWB-Geuldalwande-
Vp°; Afstanden: 6, 13 en 17 km.
WriT vanaf Hotel °ns KriJt"
9 ni? Julianastraat 22, Epen van
HEpd 1 1430uur"
on Rk __N: Dag van de orchidee
VA_tSonSerd-
C t ENBURG: Expositie wer-
ker 311 Hoen Jet in Hotel Turn"

15 APRIL:JJAASTRICHT: Brunchboot-
nt op de Maas. Vertrek 11.45

Min. . *>eserveren: rederij Sti--043 2^' Maaspromenade 27. Tel.:

gOndleiding Schatkamer St.
I? 'vaasbasiliek van 10.00 totg'-UO Uur

e*oek Museumkelder Derion

van 13.00 tot 17.00 uur.
Rondleiding Schatkamer O.L.
Vrouwebasiliek van 13.00 tot
17.00 uur.
EPEN: ANWB-Geuldalwande-
ling. Afstanden: 6,13 en 17 km.
Vertrek vanaf Hotel Ons Krijt-
land, Julianastraat 22, Epen van
9.00 tot 14.30 uur.
VALKENBURG: Expositie wer-
ken van Jean Hoenjet in Hotel
Tummers.
Luikse Markt óp parkeerplaats
HCC Van Rennes van 11.00 tot
18.00 uur.

MAANDAG 16 APRIL:
BOCHOLTZ: IVN (afd. Bo-
choltz/Simpelveld) - dagwande-
ling in de omgeving van Perlen-
bach (Dld.). Vertrek 9.00 uur Wil-
helminastraat in Bocholtz.
ST. GEERTRUID: IVN (afd. Eis-
den) - middagwandeling in de
omgevingvan St. Geertruid. Ver-
trek 13.15 uur vanaf Gemeen-
schapshuis in St. Geertruid.
MEERSSEN: IVN (afd. Meers-
sen) - middag-fietstocht. Vertrek
14.00 uur vanaf NS-station
Meerssen.
MUNSTERGELEEN: IVN (afd.
Munstergeleen) - dagwandeling
in het Wormdal. Vertrek 9.00 uur
vanaf de kerk van Munsterge-
leen.
STEIN: IVN (afd. Stem) - mid-
dagwandeling omgeving Grijze-

grubben. Vertrek 14.00 uur vanaf
gemeentehuis Stem.
EPEN: ANWB-Geuldalwande-
ling. Afstanden: 6, 13 en 17 km.
Vertrek vanaf Hotel Ons Krijt-
land, Julianastraat 22, Epen van
9.00 tot 14.30 uur.
MAASTRICHT: Bezoek Bonne-
fantenmuseum van 11.00 tot
17.00 uur.
Bezoek Natuurhistorisch mu-
seum van 14.00 tot 17.00 uur.
Bezoek Schatkamer St. Servaas-
basiliek van 10.00 tot 17.00 uur.
Bezoek Schatkamer O.L.Vrou-
webasiliek van 13.00 tot 17.00
uur.
VALKENBURG: Expositie wer-
ken van Jean Hoenjet in Hotel
Tummers.
EYGELSHOVEN: Zwarte markt
in de sporthal van het Socio-pro-
jectvan 10.00 tot 18.00 uur.
REUVER: Lentemarkt op de
Markt en in Pastoor Vrancken-
laan van 11.00 tot 18.00 uur.
LANAKEN (B): Dauw-wandel-
tocht De Sparrentrippers door
de bossen van Lanaken, Gellik
en Zutendaal. Vertrek tussen
7.00 en 10.00 uur vanaf zaal Mei-
lach, Hellingstraat in Lanaken.
Afstanden.: 6, 12, 15 en 20 km.
Info: 043-625713 of 043-620352.
BREE (B): Vlooienmarkt in St.
Augustinus Instituut. Toegang:
Witte Torenwal. Info: 09-32-11-
-462514.
HASSELT (B): Internationale
Droomwagenshow in Grens-
landhallen van 10.00 tot 20.00
uur. Info: 09-32-13-442588.

Het is voorjaar. In restaurants
hebben koks hun lentemenu's al
ontworpen of zijn er nog mee
doende. Voorzichtig jes.Want, één
zwaluw maakt nog geen lente,
zegt het spreekwoord zeer terecht.
Nachtvorst bijvoorbeeld kan nog
hard toeslaan en de heren Pan-
cratius, Servatius, Mamertus en
Bonifacius -het quartet ijsheili-
gen namelijk- hebben nog tot
midden mei de tijd om de natuur
met scherpe koude te teisteren.
Toch presenteert Wong Dynasty
(Maastricht) bijvoorbeeld als
voorgerecht in het lentemenu'9o
onder meer al Chinese kippesoep
met verse asperges, terwijl De
Keizerskroon (Gronsveld) wat
het het Paasmenu betreft behoed-
zamer optreedt en bij de entree
van filet van piepkuiken in dra-
gonsaus het houdt op groene as-
perges. Je weet het maar nooit.
De wijnbouwers in het Zuidlim-
burgse echter weten het wél. Zij
zijn verleden week de grillige
dans van de nachtvorst niet ont-
sprongen en 'betaalden, samen
met tal van fruittelers, de tol van
het vriezen bij nacht. Neem
HUGO HULST, de man de
Apostelhoeve-wijnen. De zachte
temperatuur van een tweetal we-
ken geleden had zijn druivestok-
ken op de Louwberg zachtjes ge-
streeld. Piepjonge blaadjes ver-
toonden zich al en knoppen zwei-
den dik op. Nieuw leven in de
stokken kondigde zich, jolig
haast, aan. Toen kwam, als een
dief in de nacht, de vorst. De
knoppen, de vruchtbeginsels, na-
men een bruine kleur aan en
stierven langzaam maar zeker de
vriesdood. De gaarden van de
Apostelhoeve, de grootsten in
Limburg en van Nederland, in-
casseerden een behoorlijke klap.
Met andere woorden: de oogst'9o
zal klein zijn. Nu maar hopen
dat-iefijn wordt. In dat ge-
val zal de troost schraal zijn. Af-
gelopen weekeinde arriveerden
vanuit de Elzas wijnbouwer
JEANLORANG en zijn DENISE
om, in de Cunibertus-gaard in

Serieus
De ANWB heeft de klachten van-
uit Limburg serieus genomen en
gaat in het mei- en juninummer
van De Kampioen bijdragen over
deze 'plaag' plaatsen. Volgens
Limburgse overwinteraars uit
Roermond en Maastricht is er
een scala van trucs van de weg-
rovers bekend. Het besmeuren
van de caravan met ketchup, het
veroorzaken van een licht ver-
keersongeval, aanbieden van
hulp en naar de weg vragen. Het
zijn enkele van deveel gebruikte
trucs om buitenlanders tot stop-
pen te bewegen.

Volgens het Spaans Verkeersbu-
reau hebben gerichte opspo-
ringsacties recent succes gehad
en is een bende van twintig Pe-
ruanen aangehouden. De bende
opereerde vooral op de tolwegen
tussen Barcelona en Tarragona
en beroofde per week drie tot
vier Nederlandse caravanbezit-
ters.

De Limburgse oud-politieman:
„Er zijn ontelbare groepjes ac-
tief, die het vooral op buitenlan-
ders hebben gemunt. Ik heb zelf
eenkluisje aangeschaft om in elk
geval te voorkomen dat geld en
waardevolle papieren gestolen
kunnen worden."

tijdje vrij

Luchthaven start publiciteitscampagne voor passagiers
Schiphol wil zomerchaos voorkomen
~?. PrÜs van vooruitzien is een paar jaaratzien'. Onder dit motto start luchthavenSchiphol een publiciteitscampagne, ge-
acht op passagiers komende zomer. Decampagne -strengere controle door poli-ue, meer parkeerplaatsen- dienen er voor
te zorgen dat ondanks vele bouwwerk-
zaamheden op Schiphol de overlast voorreizigers beperkt blijft,
vorige zomer speelden zich op Schiphol

regelmatig chaotische taferelen af. Met
name in de piekuren tussen 12.00 en 14.00
uur gebeurde het regelmatig dat het ver-
keer op de wegen voor het stationsge-
bouw muurvast kwamen te staan met
automobilisten die familie of kennissen
wilden uitwuiven. Dit jaardreigt de chaos
nog groter te worden omdat de bouw-
werkzaamheden op de luchthaven de laat-
ste tijd enorm zijn toegenomen. De nieu-

we verkeerstoren is weliswaar bijna klaar,
maar er wordt nog volop gewerkt aan de
verbreding van de spoortunnel, aan de
verlenging van de B-pier en aan de uit-
breiding van het stationsgebouw. Daar-
door zijn honderden parkeerplaatsen ko-
men te vervallen. Om ditverlies op te van-
gen is, overigens zeer tegen de zin van
mensen die op Schiphol werken, besloten
de grote personeelsgarage in te richten

voor passagiers. In juni komen de eerste
duizend plaatsen beschikbaar, in augus-
tus volgen er nog eens vijftienhonderd.

Vooral bij grote drukte wordt aangeraden
de auto te parkeren op de wat verder gele-
gen parkeerterreinen. Een speciaal opge-
richt 'voorrijwegenteam' van de luchtha-
venpolitie zal zich volledig bezighouden
met het in goede banen leiden van het
autoverkeer. Ook bij de parkeerterreinen
worden in de zomermaanden extra men-
sen ingezet die als taak hebben de bezoe-
kers van Schiphol letterlijk en figuurlijk
wegwijs te maken. Bij de parkeerplaatsen
komen speciale borden die, zodra het par-
keerterrein vol is, verwijzen naar lokaties
waar nogwel voldoende parkeerruimte is.

Stijging
De stijging zit in de bus-, trein-
en autoreizen. De boekingen
voor busreizen stegen van een
achterstand van negen procent
(februari) naar een voorsprong
van zes procent (maart). De
sterkste groei zit in Frankrijk en
Oost-Europa. De buspendel
loopt ook zijn achterstand in,
met name ook voor Spaanse be-
stemmingen.

De boekingen voor treinreizen
liepen op van een voorsprong
van vijfprocent ten opzichte van
'89 aan het begin van het seizoen
naar 23 procent. De helft van de
treinreizen gaat naar Frankrijk.

De autoreizen bouwden de groei
ten opzichte van '89 uit van zes
naar zestien procent. De stijging
zit in de bestemmingen dichtbij
huis (Benelux), maar ook in
Frankrijk en de Bondsrepubliek
Duitsland.

Pasen
Het aantal georganiseerde paas-
vakanties groeide licht, vooral
door de late paasdata. De groei
zit vooral in de autoreizen in de
Benelux, citytrips en busreizen.
Het aantal vlieg- en treinreizen
bleef gelijk. Zon zeventig pro-
cent treint met Pasen naar Parijs
en de rest van Frankrijk.
Degenen die een paasvlucht ma-
ken vliegen naar de bekende
zonbestemmingen zonder dat
bijzondere bestemmingen er
daarbij uitspringen. De busrei-
zen zijn vooral excursies en nog
wat wintersportpendels.

hapje her slokje der

Wahlwiller onder het oog onder
anderen van LAURENT SAVEL-
KOUL en HUB DOLMANS, sa-
men met hun zoon PHILLIPE en
diens eega DOMINIQUE de drui-
vestokken aldaar te onderwer-
pen aan vakkundige behande-
ling. Eerste conclusie: ook daar
boven de Zinzelbeek had de
nachtvorst behoorlijk toegesla-
gen. Jean Lorang constateerde
het gelaten, in dewetenschap dat
het nu eenmaal 'all in the game'

door nino tomadesso
is en verloor er zijn goede humeur
niet door. Dat weer aanstekelijk
werkte op de rest van het gezel-
schap. Wijnboer Jean Lorang
weet van wanten. Hij woont in
het piepkleine Katzenthal, op een
steenworpje van Ammerschwihr
verwijderd. Een dorpjeals een
sprookje, temidden van golvende
wijngaarden en van ver herken-
baar door een wit kerktorentje.
De aanwezigheid van de Lo-
rangs in het Limburgse onder-

streepte afgelopen weekeinde
niet alleen hun hechte vriend-
schapsbanden met wijnvrienden
in Maastricht (MATH DEL-
VOUX van de stadsherberg Mou-
tonBlanc bijvoorbeeld) maar ac-
centueerde tevens de langzame
groei van wijnbouw in Limburg.
Achter de schermen is men doen-
de met het 'bundelen', met het tot
elkaar brengen van mensen die
uit hobbyisme of uit professiona-
lisme bezig zijn met het verbou-
wen van (wijn)druiven. Met de
bedoeling te komen tot de oprich-
ting van een Limburgse wijn-
broederschap. Ge gaat er binnen-
kort méér van horen. Nachtvorst
of geen nachtvorst.

" Laurent Savelkoul en Hub Dolmans observeerden Elzasser vakmanschap

Weer meer
oog voor

vakantie in
buitenland

De Nederlanders richten
voor hun vakanties weer
wat meer het oog op het bui-
tenland. De achterstand ten
opzichte van 1989 is inmid-
dels zo goed als wegge-
werkt. Ook voor landen als
Spanje en Portugal lopen de
boekingen weer op.

Dat blijkt uit het aantal zomer-
boekingen die de reisorganisato-
ren van het ANVR (Algemeen
Nederlands Verbond van Reis-
ondernemingen) tot en met
maart konden noteren. Bij de
vliegreizen is nog sprake van een
beperkte achterstand, maar die
is inmiddels teruggebracht tot
acht procent.

(ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE)

PAASMAANDAG
""geopend "

van n,QQ-17.00 uur

" Onze zaken in HEERLEN en
SITTARD zijn geopend

" Wij verkopen bijna alle merken

" . Hartman tuinsets 10% korting

Rijksweg-Zuid 208, SITTARD
Heerlerbaan 273, HEERLEN

(ADVERTENTIE)

i HOTEL HEERLEN,

n heerlijk lentemenu I Ru"d«b-illon "«.___.__*,_._ I sasss*
B t 1 t_ Schelpje gevuld met I bakon hotel

1 bij de Baron voor slechts gebakken mossele*n* of champ^nons I^"FL

r-^\ I Varkensoester met een I " """"■_HQS0 >sp- 1 zachte *°*g*nacsaus. 7R/U?ÖN I1 I s_/_x4^y\/ jili ■-_■ Mousse van sinaasappel, limoen I—// \l\V_yi >
* y lU7 en rode grapefruit "jf* INTERNATIONAL I______ / /’# ______ _______ Geldig tot eind april
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3 Maaiop je
Paasbest.
fCasual tweerij

kolbert. Polyester/
viscose. Mint, geel en

oud-roze. Normaal 189-
Paasprijs

iUnishirt metkorte
mouw. 100%Katoen.

| Wit, oud-roze, sky,

i /m Bandplooipantalon
Ij \ metriem. Polyester/
M \ BB katoen. Marine, zand,

Geruitkolbert. O.a.
*^l_i.: wol/linnen. Oker/

A ] \ groen. Normaal 259-
Paasprys

fm, ' f Gestreept dress-shirt.

lÈ_2m""
Zj Krüdiel bandplooi-

#^f||yL f pantalon met omslag.
■t Katoen/polyester.
\ Marine, écru, groen en

WL*. Bl taupe. Normaal 98-
Paasprys

___________ V ___r

Ttoeery kolbert met
f t^T '~ ruitje. Polyester/wol.

Paasprijs

bleu, beige, lila en zalm.

Paasprijs

M pantalon met omslag.

I marine, beige en groen.

Over zijn voorrijkosten hoor je niemandi
" * "<f ' 81

A:

I I . ' T_ü_3 I i__S_M ar _S^x*v: ______»_.I i\ < !^__üi *-_a _sH__\ ï\_^__iß* .. :' ■ __BS_H&i__________________. #vJ .'.'ivc-X : N/fljHk "v**__?£%<_s' _■*___ «i:':>:';':sß____________________________________________._^-'::^,^(_ ~ __.-■■._ ■ plV|i.,jrp|i.-l >osV______ % ~ï 1: ra, «_&_&"'.:■-- :■■■--■■-,..■>. __r«MM___39HK_____3_F: ____________£_ _&& J■■Hl:_:V_>~-^'*~ ____MftW_>_<WWii Tii7TT__k__J_l__:_^-_W^^ Iw3fflJs*ït£j__P :: ï

r_r~~———____

V _f S ' _^" "£S._Ï«*^_ H___ïv^ __«" .>_ ._^ " ï̂'" "" r .___ ___£_.^_ >^*__ll__- '"f: seHÜ^

HB,

-L-/E Fiat Fiorino. Een veelzijdige bestel- van 500 kg. Voordelige aanschafprijs, fortabel. Met benzine- of dieselmotor, fre
wagen. Met een lage laadvloer. Een laad- Gunstige verbruiks- en onderhoudscijfers. Als gesloten bestelwagen (v.a. f 13.950,") !
volume van 2,7 m 3. En een laadvermogen Gebaseerd op de Fiat Uno: snel en com- ofpick-up (v.a. f 13.250,-). BOEIO \

De Fiat Fiorino. Eén brok temperament. 'I
Prijzen excl.BTW en afleveringskosten.Wijzigingen voorbehouden. Vraagde dealer naar hetunieke onderhoudscontract |

of naar de gunstige leasevoorwaarden via Lease A Fiat. I
BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN- AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS BV, l& .ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., PARALLELWEG 34, TEL. 045 -74 21 21 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD BV. KAALHEIDERSTEENWE6 \185, TEL. 045 - 41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5 TEL 043-61 73 73 \SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44 \: —— A

c. .
\

Kom in actie voor de beste j
fl^^ £ '^.kH'^^Éf^^É ""________P^^___l T Ti I "___fl_*^^___ transactie, dat is op dit moment h&

IVUIII __L_m Ifl r_-. PeHuc Ho/tr-~~- — _^— -■___■________________.
_______________

daarbij spelen de 205 en de 309-- hoe zit het precieS \
I .4^^^. *^C "7^__^"^_____ _____^*^____r___l__^^ m6t de transactie? Dat ontdekt U

f _fl I fll " flfl BI als u huidige auto
m**m'^^^^"<-"fc- "^ ▼. de Peugeot-dealer rijdt. Hij kan * !

namelijk momenteel een heel spe'

B"-^^ _^__TÜ"_^_______ _^^"^"^___r""____f^"^____ ciaal inruilaanbod doen.
Ifl Ifll I fl Méér gelddus voor uw hui' |

_^____^ dige auto. Maar aan de andere kaflf \

* ook méér auto voor uw geld. Wafl* >
H___K^__l _______?* ____T IÉI ____fl de 205 en de 309 zijn uiterst gunstig \

fl \Wa^fm I ____L I I B_"~^ geprijsd en bieden heel wat.
m^m*^-fl-^t*V/ " Wat betreft de 205 kul* |

;________»-__■■■.:. u kiezen uit maar liefst 33 sterKe
(

... t__
UJUÜ.,n, ii wnv*f|iaMMßBMW_HM--l^^ „-. I

v?. jffly1": -:_fwff___B H_S_^_&_ f i

yjg^^^^ **\ Voor de goede orde moet u nog j

_____j__i_i;': __.^ -__ma___9______j E9B____ _S__ï!^_s3_. }____.

y'
y En verder een nieuw inte' j

S' rieur en geheel gerestylde grille & j

_______ PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG. ——— - _



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 (""-.TTJAVRO Service Salon.

Gevarieerd middagmagazine. Pre-
sentatie: Amanda Spoel, Tineke de
Groot en Simone Wiegel.

16.55 Post! Correspondentierubriek
met: Runaway Island. Jeugdserie.
Afl. 2: Bad JoeDunn. De McLead kin-
deren horen dat hun vader vermist is.
Het schijnt dat een struikkrover, die in
de gevangenis zit, bewijs heeft dat
hun vader nog in leven is.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
Presentatie: Hans Schiffers, Bas
Westerweel, Robin Albers en Riek
van Velthuysen.

18.00 " «Ontdek je plekje. Vandaag:
Hasselt (B). (Herh.).

18.10 Van huisschaker tot club-
schaker. 11 -delige schaakcursus
met schaakmeester Hans Böhm.

18.30 Oavid de kabouter. Tekenfilm-
serie naar het boek De Kabouter van
Rien Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 4:
Het magische tapijt. (Herh.).

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma.
Presentatie: Bas Westerweel.

20.00 (TT-i-""(Journaal.
20.27 Ulna giornata particolare. Ita-

liaanse speelfilm uit 1977 van Ettore
Scola. Antonietta, moeder van zes
kinderen, ontmoet de homoseksuele
Gabriele waardoor ze ontdekt dal
haar man haar verwaarloost en ver-
nedert. Gabriela voelt dat hij dooi
haar wordt gerespecteerd.

22.20 Vinger aan de pols. medisch-
en gezondheidsmagazine. Presenta-
tie: Ria Bremer.

23.05 Karel. Een praatprogramma.
23.45-23.50 ""Journaal.

Duitsland 1
_03 Ja9esschau.
Vrik" der Sonne Kaliforniens.
_. „o, nse serie- Afl.: Neue Part-
Ms n

s
e
n
Ue Plane. (Herh.).

Fc h_?rt treiben - fit bleiben. Chi--400 .?eil9ymnastiek. Afl. 11.
.03 ia9esschau.
J.ut£_. text- Denk'ich zu Ostern an

"OO t» "lnfo Arbeit "id Beruf.
_°3 in ?esschau-
tSv__'.!. iger Feindschaft. Speel-

"3s ,a,n Claude Faraldo.
■55 scbau.

POo tersoverzicht.!"<_ »l9esschau.
Ms J^P-Mittagsmagazin.

■Oo Tjrtschafts-Te'egramm.
"O? ia9esschau.
Prarr^a BamStrasse- Kinderpro-

re ke__. neys G"mmibarenbande.
mserie- Afl.: Der feuerrote

"°0 ?L
,03 'a9esschau.
.rj 6 ®V °ad! Australische comedy-

■3o 'b'; 29: Mumps geht urn!
tiental Fernsehjahre. Docu-
'an d. fs,erie over de beginperiode
i,0O 7 televisie. Afl. 14.
L°3 DafSDSchau-'aan.l Recht z" Neben. Brazi-Kl^ serie. Afl. 55.
'lrn s Trickfilmschau. Teken-

-1 .5 i
Wie "tarnehmen Arche Noah.
\ St,a'uurdocumentaires. Afl. 3:
IsPorta„udlern und Tentakelfangern,

" 15»l79__.ovfer duikcursussen.
55 Ka Ta9esschau.

Spie| Das WWF-Gewinn-

'e Af|
9

R Bvschkrankenhaus. Se-
_

"Karre u'die Blindschleiche. Aan-

'"s. u!®r und Heute. Actualiteiten.
_6r hat _" ass sat- Serie. Afl.: Je-
"SB p'se'nen Preis.
00 Bl??ramma-overzicht.h oal-9esschau-,%>r nl; 16 ErPfessung. Opfer und
"O j£°cumentaire over afpersing.'"03 ," f- Sinn. Verkeerstips.
r Saari 9°ldene Europa. Vanuit"30 T

d
ar'ar>dhalle in Saarbrücken.

_°0 Atmithemen- Actualiteiten.kS.e._''Sport extra. Voetbal:
MS D

6
a
sp°rt: IJshockey.

Jïf^Bth^ van Bernd

L.;'.aWBchau-

01.50-01.55 Nachtgedanken. Be-
schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
09.03 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: Neue Part-
ner, neue Plane. (Herh.).

09.45 Sport treiben - fit bleiben. Afl.
11.

10.00 Tagesschau.
10.03 Kontext. Denk' ich Ostern an

Deutschland. (Herh.).
10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Tagesschau.
11.03 In inniger Feindschaft. Speel-

film van Ciaude Faraldo.
12.35 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 ...wenn aber das Salz schal

wird? Documentaire serie. Afl. 5: Die
sind doch selber schuld - Initiativen
gegen die Arbeitslosigkeit.

14.15 Faszination Musik. Festival der
stimmen. Portret van de tenor René
Kollo. (Herh.).

15.10 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Der Engel mit dem
B davor.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 ZDF-Familientreff. Knautsch-
zone. Gesprekken en spelletjes met
twee gezinnenrond het thema: Tele-
visie.

16.45 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Hotel Paradies. Serie. Afl.: Ab-
schied von Mallorca.

18.20 Hotel Paradies. Serie, vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Spelshow.
20.50 Die grosse Hilfe. De balans van

de actie Sorgenkind.
21.00 Das kommt in den besten Fa-

milien vor... Afl. 3: Kleine Tyrannen.
21.45 Heute-Journal.
22.10 ««Live. Talkshow vanuit de Alte

Oper in Frankfurt.
23.30 Betrogene Liebe. Tv-film van

Diethard Klante. (Herh.).
01.00-01.05 Heute.

"Rosel Zech en Harald Kühlmann in 'Betrogene Liebe.
(Duitsland 2 - 23.30 uur)

België/TV 1
luo § — —:Ss6an.^n Presenteert. Ameri-
«?°k v_n nfilmserie- Afl. 2: Het
d ? Cl fn

°"yparadiJs »>■
Cbel vie /nf6 diepte' Serie" AfL:
P.. ler/De gevangene van Kar-

)l 1S9
nja Mosa- Braziliaanse serie.

W !j)>euws.«s . inJak;AnirTiatieserie. Afl. 227.A ci

_
,ons- Afl.: P| ons en het vreem.

_i" DraN: hn_"ïolen- Kinderserie. Van--B%g%g °e de olifant een lange slurf

ï ~iesava°nbrS en Corneel- Afl-: de
_S De i Corneel.
>,nirr>atie .°Venaar van Oz. Japanse

46: Bron van het

»8 pr
ü
Q
Ur natuur.

6rnemin^ma Van- Televisie en

»3nr^ted6lin9en en Programma-

No U'euws.t Te^8?-1'?01- Amerikaanse se-iStcSjy^ stiekem tot Juliev! wordt Lawren-feen 9ton met «Pen armen ont-"<o c '..

J6|6ne'lce! QUJZ waarjn twee duQ
,
s

D shs6ri.en Vlerentwintig televisie-
I°c preh'storie. Rock n Roll en

actualiteit. Deel 3: 1957.
21.25 Panorama.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. Sarabande in d,

Bach. Uitgevoerd door Roel Dieltiens,
cello.

" Bobbejaan Schoepen in 'De
Prehistorie. (België/TV 1 -
20.55 uur)

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

voor Turkse migranten.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

331. Susan heeft een pechdag. Paul
en Jim maken ruzie om een zekere
Ruth Wilson.

19.25 Mededelingen. En programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Eiland. Maandelijks kunstma-

gazine.
21.00 Die Matthaus Passion. Van

Bach. Uitgevoerd door La Petite Ban-
de 0.1.v. Sigiswald Kuyken en het Töl-
zer Jongenskoor m.m.v. sol. vanuit
de Carolus Borromeuskerk te Antwer-
pen.

22.15 Kerken j n Vlaanderen. St.
Baafskathedraal in gent. Muziek:
Symphonie fantastique, van Berlioz;
St. Carolus Borromeuskerk in ANt-
werpen. Muziek: Suite nr. 3 in G, opus
55, Tsjaikovsky.

22.30-00.10 Die Matthaus Passion.
Vervolg.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 De waslijn. Programma over de

Nederlandse samenleving en de im-

migranten.
18.15 Stadskronkels. 5-delige docu-

mentaire over de'Staatsliedenbuurt in
Amsterdam. Afl. 3.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis. Jeugdpro-

gramma.
19.10 Pressgang. Serie. Afl.: Een

avond uit.
19.35 Vogels kijken. Serie natuur-

films. Vandaag: De ooievaar. Com-
mentaar: Nico de Haan.

20.00 ""Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek ge-

presenteerd door Leoni Jansen en
Philip Freriks.

21.03 (TT)De bezetting. 21-delige do-
cumentaire serie van Dr. Lou de Jong
over het Koninkrijk der Nederlanden
in WO 11. Afl. 18: September 1944.
Presentatie: Pier Tania.

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

22.45 Gemeentewijzer. Les 6.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Just for fun. Engels jeugdpro-

gramma.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 30.
18.30 ooDie Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Arabeske. Amerikaanse speel-
film uit 1977 van Stanley Donen. Een
Amerikaanse professor in oude talen
komt midden in een strijd te zitten tus-
sen Arabische spionnen, de geheime
dienst van het Midden-Oosten en de
Britse geheime dienst.

21.41 West 3 aktuell.
21.55 Geschichte. Zeitgeschichte.

Der ewige Judenhass, 3-delige docu-
mentaire over jodenhaat. Afl. 3: Ra-
cistisch Antisemitisme.

22.40 Bliek in den Spiegel. 4-delige
Franse serie. Afl. 1.

23.35 Verteidigungsrede des Judas.
Eenakter over Judas met Bruno
Ganz. (Herh.).

00.05 Laatste nieuws, aansl.: AK-
"zwo.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 24.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 30.

16.00 Credo. -Eucharistie.
16.30 At Grandpa's. Afl. uit de serie

Playtime.
16.45 Rathaus und Verwaltung in

der spatmittelalterlichen Stadt. Afl.
uit de serie Erlebte und gelebte Ge-
schichte: Leben im Mittelalter.

17.00 Telekolleg I. Cursus Engels
voor beginners. Les 27.

17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 30.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Es war einmal... der Mensch.

Tekenfilmserie. Afl. 14: Die Zeit Leo-
nardo da Vincis. (Herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Der
Fisch.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Rufe von einem fremden

Stern. 5-delige documentaire over
mensen in de Sovjetunie. Deel 1.

20.20 Die Alleinseglerin. Oostduitse
speelfilm uit 1987 van Herrmann
Zschoche. Christine ziet haar leven
niet meer zo zitten. Als ze dan ook
een oude zeilboot erft stort ze zich
volledig op de restauratie.

21.50 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

22.05 Macher. Der Software-Pionier,
Dr. Gill verkoopt kunstmatige intelli-
gentie.

22.35 Sport unter die Lupe. Sport-
programma.

23.20 Symfonie no 4 in fis opus 36.
Tsjaikovsky. Uitgevoerd door het Ra-
dio Symf. Ork. Saarbrücken 0.1.v.
Myung-Whun Chung m.m.v. solisten.

00.05-00.10 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
15.30 Ecran des vacances. Kinderpro-
gramma met de tekenfilms De Smur-
fen, Cadichon, Comic strip, Draghetto,
Monstres et Metveilles, Yogi Bear en
Bouli. 17.05 Nouba Nouba, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Duckula en
Kimbo. 17.35 Papa Bonheur, Ameri-
kaanse comedyserie. 18.00 Baby
boom, serie. Afl.: Le club. 18.30 Jamais
deux sans toi, magazine. 18.53 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.05 Autant sa-
voir, magazine. Vandaag: Les grand
brülés, reportage over brandwonden.

20.35 La truite, Franse speelfilm uit
1982 van Joseph Losey. 22.25 Cine-
scope. 23.25 Weerbericht. 23.30 Laat-
ste nieuws. 23.50 Bourse, beursberich-
ten. 23.55-00.05 Présence
protestante.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Teil quel. 16.45
Telescope. 17.15 La Chanee aux
Chansons. 17.45 Gourmandises. 18.00
Des Chiffres et Des Lettres. 18.20 Re-
creation. 19.00 Télétourisme. 19.30
TVS Infos et Météo. 19.40 Papier Gla-
cé. 20.00 Chocs. 21.00 Nord-Sud.
21.30 Recontres Avec. 22.00 Journal
Télévisé Et Météo. 22.30 Apostrophes.
23.45 Musique Classique. 00.10-00.30
Continents Francophones.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
06.30 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Licht informatief

ontbijtprogramma. Presentatie: Viola
van Emmenes en Mare Jacobs.
Nieuws en weer: Jan de Hoop.

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

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 RTL V Text.
14.30 RTL-Matinee. Met om:
14.35 The edge of night. Tv-feuille-

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

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

dagmagazine met om 17.30 uur
nieuws en weer. Presentatie: Dieu-

wertje blok.
18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.45 Full House. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Pal Joey.
19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Tatort. Duitse krimiserie. Afl.:

Spuk aus der Eiszeit.
22.00 Rescue 911.
22.50 Journaal.
23.00 Match Barend en Van Dorp.

Sportprogramma.
23.40 Kojak. Amerikaanse politiese-

rie. Afl.: Dark Sunday.
00.40 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

België/Télé 21
19.05 Tribune philosophique et reli-
gieuse. 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaalen weerbericht.
20.00 Orthodox-Russische gezangen.
Gezongen door het monnikenkoor van
Zagorsk. 20.45 Le rêve d'lcare ou l'his-
toire de l'aviation. Afl. 4. (Herh.). 21.40
Coup de film, filmprogramma. 21.55
Journaal, met simultaanvertaling in ge-
barentaal, weerbericht en beursberich-
ten. 22.25-23.10 Cargo de nuit.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Een Radio-
journaal (7.30 Nw5.).8.33 En met
om 10.50 Leuterkoek en zandge-
bak. 12.07-12.15 Radiojournaal en
om 13.25 Financieel nws. 12.30
Nws. 12.55 Medelingen t.b.v. land-
en tuinbouw. 14.07 Nederlands.
15.07Actueel. 16.07 Echo-magazi-
ne. (17.30 Nws). 18.35 Man en
paard. 19.04 Eucharistieviering.
20.04 Voorwie nietkijken wil. 23.06
Met het oog op morgen. 0.02 Voor
wie niet slapen kan. 1.02Zingen in
de nacht. 2.02 Notenkraker. 3.02
Gospels van toen. 4.02 De och-
tend-mix. 5.02-7.00 Wakker op
weg.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Van-
daag... donderdag. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Vandaag... donderdag, vervolg.
8.53 Ontmoeting. 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Discogram.
12.48 lets anders. 13.04 Hier en
nu. 13.20 Heer en meester. 15.04
Coupe soleil. 16.04 De Familie-
show. 17.04 Holland in de file.
19.03 De Will Luikinga show.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De haver-moutshow. 9.04 Gouden Uren.
12.04 50 Pop of een envelop. 14.04
De nationale top 100. 18.04 De
avondspits. 19.03 Dancetrax.
21.03 De CD show. 23.03-24.00
Sesjun.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
Ile. _»3_05 Nieuws voor doven enfjchthorenden.
PnA

K nUSeumschatten- Prof- Henk. eriPri Presenteert voorwerpen uit
Wan , lse musea-Afl-: Triptiek met
Mi m Smarten. (Herh.).. han. 6'9hbours- Australische serie.
Pas. fl urham kidnapt Lucy om zijnJttebandje ,erug te krijgen.
»n_l ?WaM' Australische jeugdse-
m- ___ ■ boek van MD- Clark- Afl.lee aa en etiketten. Supes doetta_n= f en wedstrijd waarvoor hetfee i _" .ormulier het etiket van een
f>ntui io blikken, veel wedstrijd-

B :^0ürnaal.
Iroqram unlimited- Tweewekelijks

>chniek a °Ver nieuwe toegepaste

"06 n«RA s Kindermenu. Met om:
tolsr-h r.mcl- Tekenfilmserie. Afl.:
■30 b! N/Bezoek uit de ruimte-
*at va!S_ Tekenfilmserie. Afl.: De
41 o es'ifl ■ c,lt s"o»'kels. Tekenfilmserie.
.OQ SKlf redt zijn dorp. (Herh.).
,2 2 ,*|!°Urnaal.
aanso* baas in h"is? Ameri-
ensenC°medyserie- AfL: Sex' leu"
emen h-Port" An9ela gaat een kijkje
tuurt ' een damessportclub in de

:uroDrita. and the Kids of United
lita M. Muzikaal programma van
int v2er met Jeugdig muzikaal ta-
lg Un ag: Engeland.
s«r_ donr°_ Woordspel gepresen-
-5? F

°0rR?bert ten Brink.
(.schijn ?tiCO- Rozegeur en ma-
bert ion showPragramma met Ro-_ einsm= ' sPecia|e gaste: Simone
int *■«.

' Achthruhriol het njeuws. Actualitei-

' On '♦Beise n-, scherP van de snede. En-
'oontie Tk

edyserie. Afl- 2: Het tele-
Wf-'o ,_eila heeft ruzie met haar«ande ex-man' over zijn auto.I iv

23.00 ""Journaal.
23.10 De kloof. Discussieprogramma

over Haagse regels en Nederlandse
werkelijkheid. Vanavond: Criminali-
teit. Presentatie: Paul Witteman.

23.55-00.00 Natuurmoment. Het Na-
tuurmonument Oldenaller. (Herh.).

" Simone Kleinsma en Robert Long in 'Fantastico'. (Neder-
land 1 - 20.52 uur)

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.). 9.00 Johannespassion
van Bach, uitgevoerd door het
Leipzig Gewandhaus Orchester en
het St. Thomas Kerkkoor met sol.
10.56 Muziek voor miljoenen.
11.59 Meesterwerken II: Radio Ka-
merorkest. 13.00 Nws. 13.02 Ne-
derland muziekland klassiek. Peter
Bree praat met violist Peter Brunt.
14.00 Metronomium: Markus Pas-

sion. 15.30 Zeggen en schrijven.
16.00 De beweging met om 16.00
Het concert. Pianomuziek. 17.00
Het portret. 18.02 De verschijning
en hetverschijnsel; 19.30 Het feuil-
leton. In het voetspoor van Mozart
(26). 20.02-24.00 Het Podium, met
om 20.02 De Wandelende tak:
Vrouwenstemmen uit de Sovjet
Unie; 21.02 Voorland; 22.02 Down-
beat. 23.02-24.00 Audio art: Bam-
buso Sonoro.

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 radiomaketrs.
10.00 De zonnebloem. 11.00 50+.
12.00 Nws. 12.05Kruispunt. 12.20
Tussen de regels. 12.30 Gesprek-
ken over Exodus. 12.53 In gesprek
metde bisschop. 13.00Nws. 13.10
De Derde Wereld. 13.40 Da Capo.
14.00 Klasse. 15.00 Damokles.
16.00 Cultuur, met om 16.00 Cul-
tuur magazine. 16.45 Cultuur spe-

cial. 17.25 Marktberichten. 17.30
Scheepspraat. INFORM. V.D.
RIJKSOVERHEID: 17.35 Postbus
51 Radio-magazine. 17.55 Meded.
en schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Literair: Lezen voor de lijst.
18.40 Turks programma. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Como vai? 21.00 Deutsch di-
rekt. 21.30-22.00 Klassieke me-
chanica.

SSVC
12.45 Rainbow.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Sounds like Music.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Hot dog.
16.10 The New Yogi Bear Show.
16.20 Utterly Brilliant.
16.35 Children's Ward 11.
17.05 Count Duckula.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Strike it lucky.
19.20 Tomorrow's world.
19.50 Dallas.
20.35 Victoria Wood.
21.05 ELC.I.D.
22.00 News and weather report.
22.30 Horizon.
23.20-00.10 Making Out.

RTL Plus
06.00 Reich und schön. Amerikaan-

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

Deutschland, gevarieerd magazine.
08.30 RTL aktuell.
08.35 Tele-Boutique. (Herh.).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (Herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.

(Herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaan-

se serie. (Herh.).
11.00 Car wash - der Ausgeflippte

Waschsalon. Amerikaanse speel-
film. (Herh.).

12.35 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL orkest.

13.00 Tele-Boutique,
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Ein Haus auf dem Lande.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Familie Munster. Amerikaanse

serie. Afl.: Die Liebestropfen.
16.30 Action - Neu im Kino. Filmtips

van Isolde Tarrach.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr. Med. Marcus Welby. Ame-

rikaanse serie. Afl.: Sperr mich nicht
aus. (Herh.).

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Die Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Erfin-
derpech.

20.15 Robin Hoods tolkühne Erben.
Schotse speelfilm uit 1985 van Mi-
chaël Hoffmann.

21.50 RTL aktuell.
22.00 Anpfiff.
23.00 Grosstadthölle - gehetzt und

gejagt. Franse speelfilm uit 1983 van
Jean-Louis Daniel.

00.35 Der Sechs-Millionen-Dollar-
mann. (Herh.).

01.20-01.25 RTL plus-Aerobics.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Volgens aankondiging.
10.20 Kilroy.
11.00 News and Weather.
11.05 Tumabout.
11.30 Playdays.
11.55 Mother Teresa.
12.00 News and Weather.
12.05 Open Air.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime Live.
14.00 One O'clock News.
14.30 Hillsborough Inquiry.
15.30 Living with Dying.
16.00 Plunder : Ned Sherrin.
17.35 Tricky business.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Play better Snooker.
19.00 Six O'clock News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the Pops.
20.30 Eastenders.
21.00 Yes, Minister.
21.30 Roy's Raiders.
22.00 Nine O'clock News.
22.30 Birds of a Feather.
22.45 Tomorrow's World.
24.35 Crimewatch UK Update.
24.45 International Cricket.

Eurosport
05.00 International Business report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 WK
circus. 09.00 Trans World Sport. 10.00
Golf. 12.00W.K. Boksen. 14.00Adven-
ture hour. 15.00 Golf. 17.00 Handbal.
18.00 Motor Sport news. 18.30 Trax.
Sportmix. 19.00 Basketbal. 21.00 W.K
voetbal. 22.00 Curling. 23.00 Football.
00.00-01.00 WWF worstelen.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Die Wette. 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat. Ameri-
kaanse familieserie. Afl. Die Lady und
ihr Chauffeur. 09.50 Teletip Gesund-
heit. Aansl. Horoskop. 10.00 SAT.I
Bliek. 10.05 Teleshop. 10.30 Rommel,
der Wüstenfuchs. «Amerikaanse
speelfilm uit 1951 van Henry Hatha-
way. 12.15 Glücksrad. 13.00 Telebör-
se. 14.00 Programma-overzicht. 14.05
Perrine. Vandaag: Madame La Circir.
14.30 Teletip Koehen. Aansl. Horos-
kop. 14.40 Love Boat. Vandaag: Die
Liebe ist wie eine Seifenblase. 15.30
Verliebt in eine Hexe. Vandaag: Wer
streitet hier? 15.55 SAT.I. Teleshop.
16.05 Rauchende Cols. Amerikaanse
western. Afl. Eine Schwere Geburt.
17.00 SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn.
Australische familieserie. Afl. Frühjahr-
sputz. 17.35 Teletip Fashion. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Ein Duke
kommt selten allein. Amerikaanse ak-
tieserie. Afl.: Der grosse Versiche-
rungsbetrug. 18.45 SAT.I Bliek. Aansl.
SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad. 19.50
SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en
programma-overzicht.. 20.00 T.J. Hook-
er. Amerikaanse politieserie. Afl. Ver-
brechen durch Alkohol. 20.55 SAT. 1
Bliek. 21.00 Das Cherry Street-Fiasko.
Amerikaanse film uit 1977 van William
A. Graham. 23.30 SAT.I Bliek. 23.40
Erben des Fluchs. Amerikaanse politie-
serie. Afl.: Der Wunderheiler. 00.30-
-00.40 Programma-overzicht.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-.weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25-17.59
Het ei van Sint Joost.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.50 Het Koekoeksnest.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur.
20.00 Het orgeltje van Yesterday.
22.00 Nieuws. 22.05 Boem boem.

23.30-6.00 Nachtradio. (5.00 en
5.30 Nieuws.)

WDR 4
04.05 ARD Radiowecker. 6.05
Morgenmelodie. 9.05 Musikpavil-
lon. 12.05 Zur sache. 12.07 Gut
Aufgelegt. 14.05 Auf der Promena-
de. 15.00Café-Konzert. 16.05 Hei-
matmelodie. 17.07 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen.
22.30 Nachtexpress.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News on the
hour and Goodyear weather report.
08.15 Videofashion. 08.45 The Mix.
09.00 News on the hour and Goodyear
weatherreport. 09.15 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 World: News and Good-
year Weather Report. 19.45 Time
Warp. 20.00 Classic movie. I cover the
Waterfront. 22.00 World News and
Goodyear Weather Report. 22.15 Ko-
rean Air Golf Round Update. 22.20
Kmo Klub. Battleship Potemkin. 23.45
World News and Goodyear Weather
Report foliowed by Hollywood Insider
and News and goodyear weather fore-
cast, Blue Night, Time Warp and Late
Night Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer 12.00Remo-
te Control. 12.30 Club MTV. 13.00 Sa-
turday Night Live. 13.30 MTV Spotlight.
14.00 MTV's afternoon Mix. 16.00 The
Phil Collins Story. 17.00 3 From 1 at 5.
17.15 MTV's afternoon Mix. 17.30
MTV's Coca Cola Report. 17.45 MTV's
afternoon Mix. 18.30 MTV's Greatest
Hits. 19.30 The big picture. 20.00 Sa-
turday Night Live. 20.30 Club MTV.
21.00 MTV Spotlight. 21.30 Headban-
gers bali. 23.00 MTV's Coca Cola Re-
poirt. 23.15 VJ Maiken Wexo.

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstück. 7.15Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte: 9.10
Musikexpress. 10.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Musikzeit heute:
Country & Western. 15.00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-
tuell. 18.40-20.05 Jazz.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Non Stop. 5.30 Guten
Morgenl 9.00 Ein Tag wie kein an-
deren 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino Para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00RTL-themen. 17.15RTL-Mu-
sikduell. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traum-
tènzer.
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(ADVERTENTIE)

OPRUIMING

"Hey yo" HIP HOUsTdANCETRAX.
Dubbel CD. bekend van TV.

DEZE WEEK __t__3_"

"Last exitto Brooklvn". Sfeervolle
filmmuziek geschreven door Mark
Knopfler. i Q95
CD- _AS,B

LOIS LANE "Fortunefairytales".
Met de gelijknamige single hit.

DEZE WEEK OO-

M uocEiznnc
Daarkun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

Limburgs dagblad



JL n SUPERBOUGIES y. VOETRUIMTE
Sg met koperen kern. Gaan lang SPEAKERS Makkelijk in
Hjjfnl} mee. 4 stuks ontstoord £2~siS§ 1 te bouwen. Een machtig geluid.

ff j 6 « til—"59^5
tKOPPELINGS- SPOILERS sieren uwFord

PLAAT voor soepel en veilig en verbeteren (bij hoge snel-
rijden. Ga naar uw Ford-dealer. -__ -—gB^_ heden) de we9''99in9-
Fiesta/Escort 1100OHV __^ï^ EsCOrtRS' Va' '86 acMerz'ide

39 90 1 212,95

VERGELIJK ONZE AEHAALPRIJZEN!
Originele Ford onderdelen. Door Ford getraind personeel staatvoor u klaar. Een onverslaanbare combinatie! Staat het
onderdeel dat u wenst nietvermeld? Bel dan op. Of beter nog, kom langs. Bij ons bent u met uw Ford altijd welkom.

I 11 1
N. h) Schandelerboord 25, Heerlen,
NN. /ff tel. 045 -72 11 52.

""V^sAS. _w/_t_______kfi/Uf^^ Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van

Tl^_^-Z*SCHAESBeRGER WEG 8.1 5"1 7.00 Ultf.

\H Zaterdag van 9.00-12.00 uur.

lil 01617

vanda_____________"____^"____rTT^W___T^T?xTr i4^_______________ I _l

PERZISCHE & OOSTERSE TAPIJTEN
gaan nu voor kostprijs en minder de deur uit!

Enkele voorbeelden:
Mir 300x200 cm ’ 4650 - nu ’ 995,-
Bidjar 300x200 cm’ 6300,-..: nu ’ 1950,-
Sarouck 170x240 cm ’ 3400- nu ’ 1150,-

Onvoorstelbaar! I TabrizBidjar 250x350, WSmSSMSBm 240x170 cmvoor de snelle mSES^SamStSGmf f 3250 -beslisser '
nu slechte ’ 1750,- nu slechts ’ 725,-

-ledere dag geopend van 10-18 uur. Donderdag koopavond

r

Alvorens u deuren, voordeu-
ren en keuken uitbreekt en
nieuw aanschaft, raadpleeg
eerst ons. Het PORTAS-alter-
natief:uitoudwordt "nieuw"
staat borg voor de beste kwali-
teit, een faire prijs en topservi-
ce. Ookvoor radiatorkasten en
badkamermeubels.

VAN WEL BV I
Hoekerweg 4, Bunde "^[ Tel. 043-647833 ajj

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42x 54x 60x

5.000,-148,-122,-113,-
-8.000,-232,-190,-176-

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581,-476,--
440, is

meegedekt, effectieve
rente vanaf 12,2%, andere
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,9%
2e hypotheken

240x180x120 x
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. mm
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

WINNENDE
STAATSLOTEN

ie TREKKING
APRIL'9O.

804eStaatsloterij, 1e trekking 11 april 1990.

In deze trekking ruim 446.000 prijzen samen ’9.000.000,-.
20 prijzen van ’ 25.000- op alle lotnummers 003357
20 prijzen van ’ 5.000- op alle lotnummers 061993

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 1975
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 380
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 357
2.000 prijzen van ’ 100- .op alle eindcijfers. 963

20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 09
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 61

200.000 prijzen van ’ 15- op alle eindcijfers 4
200.000 prijzen van ’ 10,- op alle eindcijfers 0

Zetfouten voorbehouden.

De uitslagenvan de tweede en derde trekkingworden
gelijktijdiguitgezondenop TVi.v.m. Pasen.Kijk

a.s. dinsdagavondnaarNed. 3, NOS, aanvang20.20uur.
GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

RAMEN en DEUREN~j

Alles en alleen uit eigen werkplaats

DE GAAS b.v. 045-442726 |

I VEILING I■ "HANENHOF"GELEEN ■
I Vanavond 20.00 uur laatste maalkunst-, II antiek-, meubilair-, schilderijen, goud, I
I zilver, perzen en inboedelveiling in "De I
I Hanenhof" te Geleen, tel. 04490-52728 II t.o.v. gerechtdeurwaarder F.G.C. II Vaessen.

VeilingmeesterA.C. Pijnenburg.

Limburgs Dagblad
lezersservice

ZATERDAG 2 JUNI - RODAHAL - KERKRADE

______ :_4_________ ;j^' ' la' " F "'■■■ ' 'i^BB

CONCERT
BLACK FÖÖSS

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

63," LIMBURGS DAGBLAD en de WV-Vaals.

bedrag 72x 6Qx 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. jaarrentevanal 12,2%
Elk bedrag lot 100.000,- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrlsico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

[MsffifflEi dat weet. Gratis: 06-0228070 of:

Niet voor iedereen zijn gezondheidszorgeenonderwijs vanzelfsprekend.

Geef.... Actie— SYMMTIA
JP^ #s»|* GIRO: 17797Bk .^ ;2J8ANK:69.99.10.498- jÉF Jr Actie Sympatia Biltsewegl4,

'^_i__BF^ 3735MEBoschenDuin

JlTlt Ikhebookaantpaasontbijt I
"Verseeieren, bekende merken voor lek- C*Tfc__X_ J____ZIG lIC __/C _/■

TE kereprijsjes, ik heb allesom vanEerste en 'V, I IV_^V^l "

ICpW,___.^i.,y/,,N,,,,^
V-- -^ _>.

—_^l

De Citroen AX Mistral-
Razendsnel, jl

maar heel traag
met de rekening.

\
.... ............. *Jfc>«:.....,,,"..„, ]1].i.

*■ "'__________&. 'i j _lT_i^_m^*_m*i__^-___j_^w"<|" ' . _88888§_ _sr

-'-'___________. ~" ''''""Jlamm.■Jl_B^^"^■WWWwß_-WBj___Bß>».B»W"^^^Ww*f j

Nu rijden en volgend jaar pas betalen is een aanbie- fen bekleding, hoofdsteunen, volledig uitgerust dash-
ding die u wel eens vaker tegenkomt. board... De Citroen AX Mistral is zelfs al voorzien

Maar zelden voor een auto die er zó goed uit- van een schitterende Sony stereo radio/cassette-
ziet en zó veel presteert als de Citroen AX Mistral. speler compleet met Sony luidsprekers.
De naam geeft al aan dat het een snelle auto is, Wat kost deze bijzondere AX versie? Slechts
met een injectiemotor met geregelde katalysator, fl. 17.950,-* (3-deurs) en fl. 18.825,-* (5-deurs). Maar

goed voor een top van 167 km/h; alleen het idee al. als u 'm aanschaft vóór 1 mei 1990hoeft u fl. 10.000-
1

Uiterlijk heeft de Citroen AX Mistral een aan- pas op 1 januarivolgend jaar te betalen. Zonder
tal kenmerken die 'm duidelijk anders maken. Zoals rente of andere kosten. Hetrestant van het aankoop-
de speciale striping (zelfs als hij stil staat lijkt ie er bedrag kunt u wellicht voldoen door inruil van uw
sneller mee), het uitklapbare zonnedak en de veilige huidige auto.
ruitewisser/sproeier achterop. Uw Citroen dealerkan u ook een interessant

De Citroen AX Mistral is leverbaarin modieus financieringsvoorstel doen. Want bij een financiering
wit, sportief rood of - tegen meerprijs -in chique over 24 of36 maandenwordt gerekend met een _^

_r-_ _ I _/'_-l_L_kl metallic zilvergrijs. En dan het ongewoon laag rentepercentage van 8,9%** oCSêV*»l I Ix^g/tIM interieur... zó compleet dat u er En dat terwijl de banken hun rente pas EJ_BB
een luxueus gevoel van zult krijgen. Moquette tapijt, hebben verhoogd. Maak snel een testrit. Zoals altijd
beklede bagageruimte, uitstekende stoelen met stof- met speciale auto's: er zijn er maar weinig van.

Nu rijden. 1 januari 1991 betalen.
*Prijzen excl. afleveringskosten. **Effectieve rente. Financiering doorCitroen Financiering Nederland op basis van de gebruikelijke voorwaarden van huurkoop.

VANROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWE
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129,KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 5862, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,

INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.
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| HEREN REGENJAS |2-delig Jongens COLBERT ||§ Fleurige DAMESJAPON in moderne ||| Groot BERMUDA'S |j§ ZOMER- Bijpassen^■■"■pW
'n diverse kleuren en maten! 1 MEISJES SET Diverse kleuren! | I princesselijn. Maten t/m 54. | assortiment in diversekleuren! I | COLBERTS PANTALONS I B ——J ■ I ■ A "■*"JijEen echte Hendriks-PrijsStamper... | maat 92-116 maat 116 -176 | | Kwaliteit voor weinig geld! ! T-SHIRTS maat 38 t/m 46 | j Paasbestprijs... Paasbestprijs... I g 1 W —

"l^aasbestprijs... 79.50 1 16*95 va 19»9U J Paasbestprijs vanaf jÜlüO |g| IO»"!) 14.95[ IfcU»ÖQ 4".üU j Z_^ [ j1-J
i __r^__T_i7i?QiM____7T_ri___T^___r__ri____^Tv______ïTi_^^

■|liTj IMI | WN^I

___________L_r I Wt\ kl I knik I

818
N Jaa',Ujksworden4o.Üoo
.^^landers getroffen

e °reenhartinfarctennog
'0.000 door een her-

"""farct(beroerte).

lij " 2,ekenhTiizen, reva-

-4e*t,ecentra en op vele an-c Plaatsen wordt hard
"«omditonvoorstel-

s)a * aantal van 60.000
gen ferS terug te drin"

Al ditWerk isgebaseerd
on-

beleWk'HetbeZUlnigingS"bj' Van de overheid
e i v°°r dat onderzoek 'te iersteedsminderruim-
jj ë^t zorgt ervoor dat
i «^««reddende werkorgaan.
of eef aan de collectant,

to830oUWbiJdrageOPgi"707ü.7oibankrekening

<. kl
U tic a«nseboden door

Stirk ''" Sómenwer'(in9 met de-s._w__ fe_,„ as

ETHIOPIË

'S OVERAL
U|abetes (suiker-

ziekte) is een'"9Hjper.de aan-aitï_enin9dieß°y
a,l'Jd en overal met

_L ■ I ■

___***^_________i__k

Nr&bloe^ulker-'i6té
ae moet bepalen.

>van fer'maardeDH 6»"
2ljnl^enl

!Sfloo|ona8(rhaP ProbeertP°&in8te «indenof°nSeneeB lljke

;^eriandDiabete 8 Fonds

fiEEFfvooR
4dfÏÏÏGS7B6

■W% 0 1 lil' RemyMartinKies whisky voor uw geld * is^4"
Ë M L "-■*-_ Gonzales Byass sherry QQ^m WW 0.7 literA95" 0?J

Sommige mensen kiezen Cutty Sark whisky William Lawson's Cardhu Malt whisky The Glenlivet ||VYf| ,I,I I L Jj J>YJl
_i_rpnvnnrViim(Tpl_. 0.7 liter^&SS' whisky 0.75 liter i4_^_T Malt whisky _r___¥__l__ I __K< M hfleieren voor hun geld. --„ 0.7 literjaar 0.75 liter d<& IImisky-hefhebbers Zftf^ 1Q95 Óy7D A^9s Henkes vieux ft ■zullen met deze A^. *±~J. 1 liter 194_r u P"aanbiedmgen zeker jMI^—> 10/ K
voor whisky kiezen. " 10. Jllv*Kijk maar naar ons Jlfafftl 'I

te gaan. g Grand Marnier rouge O .205„ . M 0.7 liter 35^5" DD?J
Prettige 1, m wk m Coebergh
feestdagen 4 **" t^jfmmkW JS^L bessenjenever 1/IQSicc&iuagcn. m W m m 1liteiasr9?' ""

f f A T T Jfk^ /^i A TT V : 1 °"5 Hter_£4_re________ s?^
f I(lT t\ I I (f\T 1T /\ I £ Cötesdußhónevülage /;OC

r Trimmer, mm bii
__■ -: _ ■ . _. *i. '_3m^H

I ifl__r___l
_K:j|_fc_______________l__L^____l _9___Ü__|

_. XXXX : W

V ,_aÉ*T_i ___r_____r_r_yy__l
I H , V Hf?■ __P^^ v s>~J_^H Ui BÜR

I r _# J ' '*- H *' alLaJf^X^s. '.■ ' - ' a'JmiJlpïS

Drie-kleurig polyester Heren trainingspak. Polyester trainingspak,
trainingspak. Maten XS-XXL In de Maten 4-9. ln ver-
Maten 4-9. In ver- kleurkombinaties schillende kleorkombi-
schillende kleurkombi- grijs/violet/groenen naties. 139 95
naties. 179,95 antraciet/lila/tur-

quoise 199,95

fci inn ii ii ui i
■______■ P2JKSVHBP3______F_^__^_77>y/^^

daar winkel je voor je plezier !

I

■BBMM MM i HUNKLIJKE LANDMACHT ZOEKT JONGELUI MET ~HB
BBBkSm belangstelling voor zend- en ontvang- mm
hB/;: 'J ££N duidelijke stem en goed gehoor, nB
BHBkXB £N M£T MINIMAAL HAVO- OF MAVO-DIPLOMA. HB

Onze 'afdeling' Verbindingen heeft binnenkort Geïnteresseerd? Zowel vrouwen als mannen
behoefte aan een aantal Kort Verband Vrijwilligers nodigen wij uit via onderstaande coupon
(KW-ers), die voor 6 tot max 8 jaarworden vóór 27 april a.s. nadere informatie aan te vragea
aangesteld. Belangstelling voor zend- en ontvang- " . ! ■apparatuur wordt voorop gesteld gaarneontvangikzospoedigmogelijkdevoormijinteressante '

Deze a.s. specialisten ontvangen hun 2-jarige, ... , , j r> I_. Urh " T- Lu NAAM EN VOORLETTERS:opleiding deels aan de School Militaire Inlichtingen
Dienst, deels aan het Verbindingsdienst adres:

Opleidingscentrum, beiden gevestigd te Ede. postcode: ,
Uiteindelijk gaan ze vanuit een vaste stand- woonplaats: I

plaats regelmatig met andere onderdelen van ' geboortedatum: m/v 'de landmacht op oefening; in derang van Officier ' vooropleiding: niveau: 'of Onderofficier. I
I DEZE COUPON ZO SPOEDIG MOGELIJK IN EEN ENVELOP ZONDERVoor 17 t/m 24 jarigen, in het bezit van het I postzegel zenden aan; afdeling personeelsvoorziening/ .Ju I

J'^U^., UA\/r\ __" 1--1 __AW.-_ l I SECTIE INFORMATIEVERZORGING. ANTWOORDNUMMER 35, JSÖ Idiploma HAVO, respectievelijk MAVO, staan I 2501XADENHAAG. fë^i , I EOV 10101411 I3IKINI (JgjSJ ideze vacatures open I

;.#.t.;.;.;.;_;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;_;.;.;_;.>;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.,.,.,%%:t.,^.,:,.,.,^^.v.v.v, ~v.v.\v.v_ .v.v.\v_ .v.v_v_v.v.v.v.\v.v.\y_\v,v^^__:;*:*:*:':tt*:*:*:*:'::v:'X:v:-:-x
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Bij Edah ziet het voordeel]
er op zn paasbest uit

Valensina sinaasappelsap O f\Q * *\J °^Z. :fj Jaffa handsinaasappelen O OO

Schwarzwalderschinken O JLO |»« '""^H^^ Ejr» I jj„ j^jj |lf JLjj Magere varkensrollade OOQ

Prettige paasdagen. flHBï BBI11 JBf -*_£**
mM"^*" "

-■^a Frituurvet OO « __«_! Cakemeel
paksoogram x» 77 HET DAVERENDE VERVOLG VAN EDAH'S SPAARAKTIE ; i E^ doossoo gra*

5ïh»..._2 29 Gratis sparen voor twee knaken korting op uw schone was. j 7o

I®S?"" F^^^ï] De he'e maand aPri' kUnt U b'J Edah fl'nk StdeTof peper 4QQ
SSST"- DAVERENDE besparen op uw schone was. Sparen doet u deze

as» 2.49 I SPAARAKTIE hele maand namelijk voor klinkende korting op een v_jüm_T_^ndauk a„ c^^Stó -_=pn JaN. per gram *^^ w *r _)
Haustsnackcupsrond 4to rJS J^*»£F^ss\\U K/ drietal wasmiddelen. Bij inlevering van één volle kilostuk- perki'° ****—7*-<pak 100 gram 4*» 1.Q7 . . ."... + rr +^ 7 , lU- * KOEKJE VAN DE WEE^
smiths Hamka's 4 oc Vm^lP1 spaarkaart krijgt u maar liefst twee knaken korting* -^

-UM- _A_j \ ÏW***^! \\ \ \S\-XxL~, Nobo chocospnts .»
9,a \kQ* \&£S^\ op de wasmiddelen Vizir, Ariel Ultra en Dash Vloei- "f^lT._* I.l*
lt Gourmet \__——- JJJ«j pak i_u gram -t_s_r ■ »^^°&smta% "*» Margherita baar yw schone was was nog nooit zó voordelig! vers vlees3 halen, 2 betalen & -* -* VLIVJ v *-*-'—' .-'

(per 3 stuks verpakt) Runderlenderollade 4*l 0$
298 £' 1 Doe mee met Edah's Prijzenfestival. persoogram44^— XOmJ^

*»»^ is??* - -^':"^__S___B ix 11

„<-_. Advocaat ooo _«_____"w«-..-_» I Wie meedoet aan het vervolg van Edah 's Dave- Mëèêê* *>£*»
£DAfl A_c .nn r_i _L«a- _/ W :; B«SriS_M_^i_<>|if- il „ -mmm v% per 100 gram_- ___xn_._w__fc.7 7 I, ~M :3az:^|^a « rende Spaaraktie, doet automatisch óók mee aan * .Qö
Gouda's Glorie mayonaise -| CQ t^^^^m^^^mm^^m^ S I i- ii # r_ ■■ r _." i i i i i il ■ U ***- *»ut
pot 500 gram 4^5- !._>_/ gffifiKfr Edah s Prijzenfestival. U doet mee door de slagzin op -^"^l__!U'*y <_IltlÉl____?A ü 11*'^ l_^_l r Kalkoenbiefstuk iil
Gaia koffie E3Rüp lllSlf de spaarkaart (verkrijgbaar aan de kassa) afte maken penoogramAW u*^i _ _i__ _.__ ~ « iÜÈiV 4__i __3 s% _*___#** . > J-' 'vacuüm, gemalen, -| OO tZllZ!_=_»_-~_>^ZS # I ü R8"^ %/j ... x _. _. ■
pak2sogram^ 1.99 r^ :^|^Z^ Lj_ Jenin te leveren. .^t^ourmetschote,

7r9S
_eT2S

0cohemiv'^oudband 1,19 ' Zo maakt u iedere maand k^s 0P fantastische ZlZpakket -f9B
Luxe paasstoi met spijs p qq prijzen, zoals een reis van 5 dagenvoor 2 personen naarWenen metAustrian ci._a 450 gram, per stuk _
circa 1000 gram 4^98- __>.07 A . r ~ £ <\r\r\r\ _■ l GROENTE & FRUIT _.Airlines, een geldprijs van flOOO.-, een Miele , -^
Ham-preisalade wfeS!?ïw^_«TO^-schepvers-, j jq supermagnetron en nog veel en veel meer. mmsm m hj j*per 150 gram ____* !"/ # ~* -* " ' '^WJIS^^ """" \ wmmmWWmmmé^tföjgïp

\ a/mm \ /a m i-M- ha a mrN
jDaartU mcC- *Of de helft van de korting in kontanten. H _=^H, Hollandse -*WIJN VAN DE MAAND J_ I p komkommer j

i Aisheimer Polaroid AIONDM AlultiTech Banq&Olufsen =:s;^3
perstuk /^.^ Rheinblick a I |||i|! |'! Sperziebonen 4 Uy

t ::*\ fles 0,75 liter #_T_r_r__T#=~ IM_!É©_|4_. /tii<:T/?i/iM A£MIMFS TEFAL ll|| ; .* {mm ï) a aQf
—-___.___»—_r____

„.;„„„„„ u„i.rtl AHJ&trCIftlV MirCLIIVC^ ■ ___■ / -_■— f! " &. l/riob_K/._i.nal.__c 4 Jl Wer is geen betere _.d«nktooka*m»ul«. :S| _..^_^" ■wwii__nn»]mf i_neiaaraappeiïjes _■!*#

tt AudioSoiÜC AEG WlMMfcfll Handappelen -*A I r laaagg -r^>J^^P |g^^| | : : : "■; : : : "Granny Smith" O7^mm -5ï89- T»Oj per kilo *L-^

Edah heeft steeds meer te bieden.ED^S
EDAH SERVICELIJN. Van maandag t/nrr vrijdag 's mor- I Prijswijzigingen t.g.v. overheids-en/of fabrikanten-Cf-tfn0"- 9ensvanlototl2uuren'smiddagsvan2tot4uurkuntu maatregelen voorbehouden. Prijzen geldigt/mzater-

''''* gratis bellen met de mensenvan onze service-afdeling. I dag 14 april 1990. Zolang de voorraad strekt. W-1 _X



Donderdag 12 april 1990" 15

lt* Banden Trommelrem 3 speed Mondia Tevenshebbenw diversesoo en racefietsen: 12 speed ■28 inch wEEIBiIlTj I A ]^| A 1 fta fietsen voor de eerste communie, u ■É__M_W_X__n4l4__________l
jjti 1 f\ r Ifl 24" X 1 3/8 ZWart + ZÜrefleCtie Dames of heren kunt nu al reserveren!!! 1 Herenuitvoering type b22os alu uitvoering, pedalen ___K_l.... -.'.,_ l - _ . 28"uitvoermg ■ jasDescnermer .. . . „Q, H*. met toeclips huret derailleur, aero grepen X AAO Wf^W^f^rwWM 26" X 1.3/8 ZWart + ZljrefleCtie s Ar.pr I Verlichting Voor alle rijwielen geldt. Normale prijs ’ 599,-nu f 44b,- IJ. ["] k »] fkM_____T__3 I o«"v 1 ./« v 1 ./_ vwart 4.

bturmey Arcner i ■ 6 maanden fabrieksgarantie en 2. Herenuitvoering type 21sof ' ,'
mwtiaWSm I x l-3'o x 1.0/ö ZWart + 3-versnellmgsnaaf I >W ' 1 Standaard " . _ M,. . 570 Gedeeltelijk alu _->" .fiv\I " fl r>ti «"

',/__As_s^_3 k 5 jaarOp frame-en vorkbreuk uitvoering, stalen pedalen met ]__==____S?^. |_j | -^^~-_ H I
Der 2 StukS kettingkast ï compleie fiets taïprijs ’ 499,-nu ’399,- y^n^Cl^^TN. ■___MhMHM_É___l_l.t_Kr.i_ il P ,TnAnc Achterreflector KS H I Nergens goedkoper. KOM EENS BIJ ONS KIJKEN EN 3. Herenuitvoering type i^V/Z_\\i _^_W__\MMKéSill normaal ’ 24,95 B eülul V J Normale prijs ’ 499- VERGELIJKEN EN CONSTATEER Dauphine alu-uitvoering, P£È&£2Z&-& V^^J^ I ■SWfMPfWB■__■__■ MBH # A _rt_f" Reflecterende _^__: ■ ,_* „., pedalen met toeclips. Index tt^3»'^_r^___^_fi_!-_i l^*9£\£~ -J I ___L«1 ['___,*_■! . .1W■ _**!*__ J 1 T IQ HH banden ■__■_»--_. nu DAT U NERGENS GOEDKOPER derailleur type J \^2a_£|^ V'W_7 __PJP¥WA_PW?^_I|l^fl2jy| ■ NU ’ 13-JJ

pompje ’379." TERECHTKOMT -~_,_ p,„s / Hg-,. ’499,- | ||j

"K_» I UC INICUWC II T UINL/Ml rwIMT» Broer van de succesvolle Excel. Vriend van uw portemonnee. Ruimte
voor 5 volwassenen, in alle comfort. Maar ook, met de achterbank neer, voor een flinke ijskast. Voorwielaandrijving, wegliggingen schijf-
remmen vóór garanderen u sportiefrijplezier èn veiligheid. Ook met multipoint-injectievanaf 3-deurs SX. Hoe compleet u uw Pony ook
W|lt, voor de prijs hoeft u het niet te laten! In 3- en 5-deurs. _■fk _%/)C

Vanaf !_/"__!_/_>/■.lki-^ _^ffly- ';'__TS_f_S_r^-i-

-"31 Ut iNltUWfc HTUIML/AI fcAJLfcL» Moderne, 1.5 liter 5-zitter. Kraclitig genoegvoor eenflinke caravan. Is even
ouust gemaakt als hij er uitziet. Vandaar: 3 jaar volledige garantie en maar 4iefst 6 jaar op de carrosserie. Wilt u elektrische ramen?
"""bekrachtiging? Centrale deurvergrendeling?Voor de prijs hoeft u het allemaal niet te laten! In 6 uitvoeringen.. .r-^^^ 21495-

K2>T DE NIEUWE HYUNDAI SONATA* Een wagen van uitzonderlijke klasse. Kies uit 1.8, 2.0 en 2.4 liter
otoren of de 3.0 liter V6. Standaard zijn o.a. multipoint-injectie en stuurbekrachtiging. En voor slechts f 1.950,- heeft u getint glas,
ntrale deurvergrendeling en elektrische ramen. Ontdek het ook in deze zeldzaam comfortabele zakenauto: voor de prijs hoeft u het niet

te 'aten!
I]lJ^_2^mssssKm^!^s

_ Vanaf 29«t50/"
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WILT U DE
TESTVERSLAGEN ZIEN
OF STAPT U ZELF IN?

yundai wordt door kenners zeer gewaardeerd. Daar hoeft u de tests in de bladen maar op na te slaan.
P de Paasshow van uw Hyundai Dealer liggen ze voor u ter inzage. Maar waarom dan niet meteen

favoriete Hyundai zelf getest? Zo wordt u zelf een kenner.

JNtLKONV jppOHI^PAASSHOWJ
*s^_^__^ De Pony, Excel, en Sonata zijnprodukten van Hyundai Motor Company. Catalogusprijzen mcl. BTW af'importeur.

ssumAutocentrum Sanders 8.V.,Akerstraat 128,Tel.: 045-2516 44 HeerlenAuto Vaessen,Beitel 19,Tel.:
**u iv Stem Garage Centrum Stem, HeerstraatCentrum 9, Tel.: 04490- 319 40

|npp. Cx M^ ■ j \

Jean Linssen

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

12V2% korting
" Aanbod geldig voor de eerste 25 kopers!

"■■■' ' '-■ i" " — "■

Udraagt't
vooreen ander.

En een
ander draagt't

vooru.

H
Het DonorCodicil.Van tevensbeiana

■

UITSLAG A-trekking 6e klasse 86e loterij
jnpr^riEen servicevoor onzeSS :"rlandseklantea DM 2.000.000,- OP lOtnr. 911318Ig^-H Neemvoor meennformatie of * *|£__L_____- toezending van de volledige DM 1.000.000,-op lotnummer569025 DM 250.000,-op lotnummers555933 573669 978237

trekkingslijst kontakt op met: DM 100.000,-op lotnummers222980 514650 708178
DM 80.000,-op lotnummers317019 559555 893.00
DM ■ 60.000,- op lotnummers652606 665089 743125
DM 50.000,. op lotnummers242430 457502 628746 'DM 40.000,-op lotnummers616991 624226 808107 863572
DM 25.000,-QP lotnummers 120659 363634 418148 991688
DM 10.000,-op lotnummers03601 67176 82440

Afdeling Klantenservice dm 5.000,-op lotnummers eindigend op 4465 9757
fH-J^n ||K||_%| DM 2.000,-op lotnummerseindigend op 387 597 448 469 939 957S______r__l_ll___l____.ClC DM 1.008,-oplotnummerseindl9endopii 13 34 38 58 59 69 72 76

=^ ?6 r- Süddeutsche Klassenlotterie
, -^__■__■_■_______■_■__— —————p-

Een zaak van weinig rllËBJgrf

'Of"

___________________ '^v hH

__^^____ ' "'' .Wwß_Ptfo_>_>^_Mß*'^

I Onze kassabon levert Jr M M
10% korting op bij 'n _ M^tfr - éf^.Jß —H volgende aankoop. w€]Ê\^M^ffw^Ê\\Ê^ÊÊ\ S

Bewaar 'm dus! Kerkstraat 45, Brunssum

Dagblad
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01 Paasbrood, * " Gerookte zalmfilet, *Öl Magere vruchtenyoghurt, Sfeervol geel 1o ne i Ptt. rmmhinati.met banketbakkersspijs, f* QQ NIEUW: Duolett Gourmet omelet. vacuüm verpakt, IQQA diverse smaken, ÖOR Paasboeket, ©© l_l.yD 3e ronde AH Letterspel.doos 1000 gram Nu KJ.ZtZ, Exclusief bij AH. Een doosje met 5 eieren en lnamaak-ei, waarin een 200gram ®@© J&9G.LO. _/U pak 1 liter ,__4s _£._£<_> De rode beginletter van de derde
t*\ n .. kruidenmix zit. Meng de eieren met de kruidenen u heeft .. 1* i- __.! * r_h rhin,_i__i__ nf ____rH __ ai- Begonia, * ronde is een G, de blauwe eindletterÖl Partybroodjes, een heerlijke omeletvoor 2 personen. Ger°°kte P3ll!*l' ,_ _ * .ir. _t?25 diverse kleuren, A r\C in een T Met deze letters kunt ukleine.voorgebakken DuolettGourmetomeletiser "urn Verpakt. ._^ 1RQO beienvla-Pakl llter^^"^ per stuk @© 4.95 spelent/m 18 april

_.9i_ .o^PQQ in drie smaken: champignon, 200gram®®» ,1750 ______/.»/._/ Verkade waxinelichtjes, * voor de hoofdprijs.pak 12 stuks J^CaZtZf ham en Provencale. Suzi Wan satésaus, -i r\rv dubbelpak -1 Q|T Zongerijpte De prijzen zijn f^ffM
Ronmhnt. rf. octtMih_nH QAQ 0^ blik 400 gram ®®o© 229-l.yy 14 lichtjes Spaanse aardbeien, IQQ beschikbaar LisUUL%ypv
Roomboter feesttulband * Per doosje 3^ wugram®®©©/^. x. .✓ .✓ doosie + 250 gram \.3\3 gesteld door: SieMatic en Siemens.
met vruchten, 07C MP§^ Calvé vlees-of vissauzen Greenfields /ftS^^V r500 gram NuA/t) _

«*«* O 99ÉH^ £&&e . .__
ïtM&"__?."""

Cfl Zaanlander mild kaas Cn PeriaAroma koffie, @®«© Crï Brouwers Bier Q flesje 0.25 liter ®®@ \m J.SJZ/ iuug,i4*. __.._y.__/^^^»—^ een sappige IQQ artikelen waar kleine cijfertjes bij staan.
vers van't mes of chocolade/amandelofl QQ Bovengistend, CQ ö it!,„ ~ . Schouderfiletrollade, fnszure handappel, kilo ±.-_7^ Die art»\^^n^&T É j
vacuüm verpakt, inQH butterscotch '50#■«i-^ ;il fles 0.3 liter wïff^&ESS .** 500 gram&4!. 6.99 IOQQ Jaffa sinaasappelen, oQQ SSSSSSSj/
kilo ®®©>50lU.yU C(1 Koffieroom, qq Haust party extra toast, H te_zak4soSam _S_l49 ki'° «»«»153_r ____£■_» net 10 stuks,±2kilo Zyy !"K^
N_dph.Hipnina._fH.llna flesje 0.2 liter krokant toast ®@© O |eS-Zak4so§ram Rosbief, Zolangde voorraad strekt. ÈMJWJ
Uit de bedieningsafdeling: -"* of snack cups i ork IS Uit de dieovrie.- 500 gram ll^ü 9.95 1OQH Sperziebonen, LWXmm
oaomgb0mgbrA15V2.69 ferT^agen d°°* & 139 I* ë__£_5r rfQC* —Z_.18.90 fc^ 500 gram 4* ~ ïl|r

BlAch,e_a_ „,,. SSKff^Qo Blzalmsaiade, o (-Q »«<»«ram.« J__ 4_*t) Vafen^icandeau, __^^^^99 tlfyUIL.SteKSn __# 219 <»««_. 2.99 bakie2sogram BlHulstrato,. zeevrachten in g£ Ï25J»_ 11.99 „, JT""^ ■f*-*""""*ftl noii_ _»t_» Droi.npc _- Smeük roomboterk.akels, kaas- roomsaus, ®©©QQC ftlkinfiipt CTI Gemengde sla,-sla extra of A I AHService
BonneMaman jamextra, Sos 250^m ?«r6 95 vlinders, kaasstengels of * bakje 400 gram 14^5 y.yO goK^ 165 Ic/«^ "^fnS'a' 17^ _f^i__^ Hdiverse soorten, 000 aoos^ö&arf] kaaskanties t r\r\ . . g -..c^ln/lQ zak 200 gram 1./ O M^B^ "_
pot 450 gram ®©© Nü o._^9 n_Sinnar_m mü IHH Oetker roomdesserts, kilo ®@@© 17_n_r lÜ_H^ M I j 06.0305-
-ok T_ 1987 Chateau la Montagne pak 100 gram Nu i.^ diverse smaken _. j-q cn Helekip, CQQ Tomaten, O/IQ IJIPaasbreugheltaart, Mauvesin,Cru Bourgeois Medoc, pakje ®@© jU?€r l.O^ kilo ®@®©6_#o.yy 500 gram _1.4y liyl I
o.a. met appel,

# een geklasseerde rode wijn, uit CH Advocaat, /i ca _«_.iS .rozijnen enkaneel, -jrf\ het wijngebied Bordeaux, 70c fjes 05 liter *t.D\J 'c anr_Q amntQtp lfN lïHpnipr hlÜft nn Hp VIpintlPC lp_+P_*l aloöTls ne,jn (doos 1000 gram Nü /.OU fles 075 liter ®@© _i9T /.yO o Ldl IUO gIUULbLt. I\i UIUcl IICI UIIJI L KJ\) Ut. rVltïlMLJtlb leilcl 1.



Boos
_t-__'r9eTneester Hoogland van
<h.sd m heefl deze week ti3-
eetij raadsvergadering weer
Üch ¥*' ouderwetse wijze van
dftart n horen- Aanleiding
°"e. h vormde de discussie
.Qt

et "^ab-pian van Jongen,
'ina i

de raad ter goedkeu-
Plan 2 d̂ vooraelegd. Over het
neoo.. l J had Hoogland weinig
öestefxf din9en te neggen.
op was zijn kritiek
kn ?.dere Mijnstreek-gemeen-
schótp!,e dif Plan hebben afge-
iracht' terwiil ze er zelfde op-

nt voor hebben verleend.

Van de 150 enquêteformulieren die
het saneringscomité aan de huur-
ders heeft verstuurd, kwamen er 48
ingevuld terug. Voorzitter Hanssen:
„Voor ons een duidelijk bewijs wat
de mening van de meeste bewoners
is. Teleurstellend uiteraard, maar
we hebben deze uitslag te aanvaar-
den. Het betekent wel dat er nu dui-
delijkheid in deze zaak is. Vanaf nu
zullenwe dan ook, in overleg met de
woningyereniging, bekijken op wel-
ke manier we de wensen van de be-
woners kunnen verwezelijken."

LANDGRAAF - Roger Schepers
uit Landgraaf heeft de voorrondes
gewonnen van de landelijke disc-
jockeydag die in Nieuwenhagen
werd gehouden. Op zich niet zo op-
merkelijk, maar wel als men be-
denkt dat Roger vanaf zijn geboorte
vrijwel volkomen blind is.

Als jeniet kunt zien waar de naald
op de plaat moet, is het natuurlijk
behelpen geblazen. Voor Roger
Schepers geen probleem. Hij neemt
de arm van de pick-up in zijn rech-
terhand en met de duim tast hij de
afstand tussen de plaat en de naald
af. De andere hand houdt de oor-
schelp van de hoofdtelefoon vast.

" Roger Schepers uit Land-
graaf achter zijn draaitafel.

Foto: FRANS RADE

de Roger vanuit deKRO-studio het
jongerenprogramma Popeye. In
mei gaat de dj deelnemen aan de
kwartfinale. Als het publiek dan net
zo enthousiast is als op die avond in
Nieuwenhagen, danzit het wel goed
voor Roger.

Dat vond -men ook in Hilversum
want anderhalfjaar lang presenteer

Hobby
Muziek speelt een groterol in het le-
ven van visueel gehandicapte men-
sen. Roger Schepers: „Naar muziek
luisteren helpt me altijd weer als ik
in de put zit. Want je leert je handi-
cap wel accepteren, maar je legt je
er eigenlijk nooit bij neer. Plaatjes
draaien is bovendien mijn grote
hobby, vooral als ik lekkere dans-
muziek kan presenteren aan pu-
bliek. Het aan elkaarpraten van een
rustig nummer en een snel nummer
ligt me wel."

De woningvereniging St-Pietersra-
de zal binnenkort op haar beurt,
vraaggesprekken houden met de
bewoners. Woordvoerder Jo Bok:
„We gaan alleproblemen en wensen
op een rijtje zetten. Uit die inventa-
risatie wordt een rapport samenge-
steld en daarop zullen we ons be-
sluit baseren."

Bood (2)
Mieu 7̂1}*9e gemeenten hebben
9en ntiek op devisie van Jon-
"eb-er. nder het plan goed te
'"eew gelezen", zei de burge-
Vrn Woedend- >Met plan zal

1 °°1c wel in d* ysfcast
Oncjg n 9ezet, bovenop al die
*. no 8 Tnoo*e plannen die niets
fe9io Worden omdat we in deze
ltunj.

9een gezamenlijke vuist
'.oh wafcen om het toeris-

Produkt te verbeteren."

Hubertushuis geen
amusementscentrum

Burgemeester Mans wijst plan van Fair Play af
Nieuwkomers

in college
van Kerkrade

In een leegstaand pand aan de Lin-
denlaan zal een informatiecentrum
worden ingericht. De woningvere-
niging hoopt daar vragen die bij de
bewoners leven te beantwoorden.

Van onze verslaggeefster

Boos (3)
i_p.

r .arf,een vroegen enkelen in de
ftsch, zich af welk toeris-
lliinstProdukt de °osteliikejQ.in_ree'c dan we^ aan de ver-gaar toerist te bieden heeft.
%'fe _ maakte Hoogland dui-

!ltsc^ dat het regionaal toeris-
% P°tentieel er beslist geen is
Jn rf

de dakente schreeuwen.
.ebh Oostelijke Mijnstreek

bjec jgn de toerist weinig te
%jj n' daarom moeten u.e ook
9re^ 1- kijken dan onze regio-
*>er()a e'!' Proberen om in groter

rMjQ nd iets van de grond te
J&en n- toe toch afstap-
Je. 0nfln.de .lemsc/ialigheid en
ÏUsc/j "^^keling van het toeris-
nPlatfnProdw'ct naar een hoger
ê^rm tülen- Zuid-Limburg,

Ï^Uicjf'. "n de regio Oostelijkl^kv> rnbur9, die bestaat

KERKRADE - Het paradepaardje van Fair Play, een luxueus
amusementscentrum aan de Kerkraadse Hoofdstraat, gaat
hoogstwaarschijnlijk niet door. Burgemeester Jan Mans blijft
bij het eerder genoemde aantal van 44 speelautomaten die in
het Hubertushuis geplaatst mogen worden.

De beide concurrenten Janshen
Hahnraths en Automaten Limburg
wilden elk een groot amusements-
centrum realiseren in hartjeKerkra-
de. Dat zou een verdrievoudiging
van het huidig toegestane aantal
speelautomaten vereisen. Maar daar
geeft burgemeester Mans geen toe-
stemming voor.

Uit teleurstelling denkt Janshen
Hahnraths bovendienerover om de
in Kerkrade geplande nieuwbouw
van het hoofdkantoor, waarmee zes
tot zeven miljoen gulden gemoeid
is, elders aan te besteden.

Dat is volgens exploitant Janshen
Hahnraths veel te weinig om uit de
kosten tekomen. Het bedrijf zal het
besluit van de burgemeester aan-
vechten bij het College van Beroep
voor hetBedrijfsleven, tenzij het ge-
noemde aantal wordt verdubbeld.

Janshen Hahnraths heeft vorig jaar
een vergunning gekregen voor uit-
breiding van het pand in de Einder-
straat. Van deze mogelijkheid
maakte het bedrijf geen gebruik
vanwege de nieuwe plannen met
het Hubertushuis. In de desbetref-
fende verordening stond volgens
John Janshen niets over een maxi-
maal aantal toegestane gokautoma-
ten, waar de.gemeente nu wel mee
schermt.

Janshen Hahnraths meent dat het
besluit nergens op slaat. „Ik vraag
me af of men wel inlichtingen heeft
ingewonnen over hinder bij andere
vestigingen van Fair Play die een
zelfde omvang hebben als het nieu-
we project. Het Hubertushuis trekt
volgens mij op dit moment 800 tot
1000 bezoekers en is tot drie uur
's ochtends geopend. Dat leidt gega-
randeerd tot veel meer overlast dan
een amusementscentrum dat veel
eerder sluit", zegt John Janshen.

maar het zou natuurlijk een strop
voor de gemeente betekenen."

Mans vindt dat er van een groot
amusementscentrum in het Huber-
tushuis een negatieve invloed zou
uitgaan. Volgens hem ontstaat er nu
al overlast door de twee discothe-
ken aan de Hoofdstraat. „Er zijn al
enkele protestbrieven binnengeko-
men", licht Jan Mans zijn besluit
toe.

Overigens werd gisterentijdens een
persbijeenkomst verteld dat het col-
legeprogramma niet vóór 1 juni op
tafel ligt. Een en ander heeft te ma-
ken met de reorganisatie van het ge-
meenteapparaat.

PvdA'er Hub Bogman krijgt de
nieuwe portefeuille Groot Welzijn.
Bogman wilde bij de vorige ge-
meenteraadsverkiezingen op het
laatste moment geen wethouder
worden. Hij gaf er de voorkeur aan
om adjunct-directeur aan de Heer-
lense Streekschool te blijven. „Mij
werd het wethouderschap vier jaar
geleden onverwacht aangeboden.
Ik vond het jammer om toen mijn
ervaring in het onderwijs aan de
kant te zetten voor een politieke
functie die je toch ook weer gauw
kunt kwijtraken. Ik heb nu een heel
flexibele oplossing met de streek-
school gevonden."

Ger Smeijsters wil onder meer het
begrip sociale vernieuwing een in-
houd gaan geven binnen het kader
van de portefeuille Sociale Zaken.
Van Leeuwenstein krijgt nagenoeg
dezelfde portefeuille als vier jaar te-
rug. Alleen Werkgelegenheid is
voor hem als wethouder een nog on-
bekend terrein.

KERKRADE - Ger Smeijsters
(CDA) en Hub Bogman (PvdA) zijn
de nieuwkomers in het Kerkraadse
college. De christen-democraat Jan
van Leeuwenstein keert na een af-
wezigheid van vier jaar terug als
wethouder. PvdA-voorman André
Coumans, die als wethouder aan-
blijft, zal het loco-burgemeester-
schap overdragen aan de CDA-lijst-
trekker. Hoewel in de wandelgan-
gen rekening werd gehouden met
de kandidatuur van Frits Sprokel
(CDA), besloot zijn partij unaniem
om genoemde wethouders voor te
dragen.

Van onze verslaggeefster

„Bovendienricht ik me naar de wet
op de Openbare Orde en de winkel-
situatie in Kerkrade. Als Janshen
Hahnraths nu zegt uit Kerkrade
wegte willen gaan, staat dat volgens
mij helemaal buiten de discussie,

„Kerkrade laat een unieke kans lig-
gen, ook wat de werkgelegenheid
betreft. Een verhuizing van het
hoofdkantoor uit Kerkrade zit er
dik in. Er zijn genoeg industrieter-
reinen in de omgeving te vinden.
Laat ik wel duidelijk stellen dat een
eventueel vertrek nu pas wordt
overwogen. Van onze kant is daar-
mee nooit gedreigd in het beginsta-
dium van de onderhandelingen."

Minsk
INns iven n°g even in

Urn- Want we hebben een
ekregen van een stel

tii. o Jphebbers uit die plaats,
% cjQ

n3s "i Minsk verbleven
.. een paar stenen met_ se_.° dammers op het bord

JW.ylüen en om de Russisch-sc .err, dse contacten aan te
°ï>en Sl' met het oog op de
b^Pn andse Kampioen-

die in augustus in
'4!(e ,UTn worden gehouden.
% ica naar wens", staat er op
Nfcojr.7^6' "En wanneer we te-

il v*n>e}len- weten we nog niet."
ÏS fPiekend zijn de dam-

ddeis al weer in
?eVo n'De kaart is hen sim-
ir 9en

n9-gereisd en pas veel la-
?et iZnveerd- Snelheid kun je
Srtiersern.ation^le postcircuit

°Hd_ nuet verwijten. Maar
Jen js a7fks: een kaartje krij-gt in w?yd aardig. Zeker alsMinsk is afgestempeld.

BTC mogelijk in Geleendal
Uitspraken Mans wekken verwondering

(ADVERTENTIE)

Doutique

PAASBEST
Twistedsister

Marion Förster, Chily Time
Mare O'Polo

Panmo, Undercover
Nieuw adres:

Dautzenbergstraat 25

Daarnaast heeft het Innovatiecen-
trum kritiek op dewerkwijze van de
Duitse BTC's. „Er is totaal geen be-
geleiding op zakelijk gebied. De
starters vinden prachtige dingen
uit, maar krijgen niet geleerd hoe ze
die vervolgens aan de man moeten
brengen. Vandaar dat wij het EBCH
en mogelijk het Innovatiecentrum,
in het BTC willen onderbrengen."

„Het is in tegendeel juist zo dat er
hier een stuk of zes BTC's moeten
komen, als ik Mans' redenering
volg. In Noordrijn-Westfalen zijn de
BTC's als. het ware rondgezaaid,
omdat de behoefte blijkbaar groot
is."

Vellen ziet Nederlandse onderne-
mers om diverse redenen niet over
de grens gaan. „Noordrijn-Westfa-
len geeft starters in het BTC maar
liefst 80 procent subsidie. Ik betwij-
fel of men dat ook bereid is te doen
voor Nederlanders."

De Kamer van Koophandel neemt
momenteel het voortouw om te ko-
men tot de realisatie van het BTC,
een soort luxe bedrijvenverzamel-
gebouwvoor startende technologie-
bedrijfjes. Een gedetailleerd plan is
er nog niet, maar het gebouw zal in
eerste opzet zeker drie miljoen gaan
kosten.
Men denkter bovendien aan om het
Europees Bedrijven Centrum Heer-
len (EBCH) en het Innovatiecen-
trum in dat gebouw te huisvesten.
Door deze bundeling van elkaar
aanvullende instanties op starters-
gebied zouden ook potentiële geld-
schieters alsDSM over de streep ge-
trokken kunnen worden.

HEERLEN - Het Bedrijfstechnolo-
gisch Centrum (BTC) voor de Ooste-
lijke Mijnstreek zal mogelijk verrij-
zen in het Geleendal, op de plaats
waar het ABP aanvankelijk had wil-
len uitbreiden. Volgens directeur
Laurens Vellen van het Innovatie-
centrum in Heerlenzien het ABP en
de banken dat plan wel zitten.

Deze instanties, die starters begelei-
den, zouden daar op hun beurt pro-
fijt van kunnen hebben, met name
het EBCH. „Dat heeft op dit mo-
ment nauwelijks inzicht hoe groot
zijn markt is. Daarom moet hetzich-
zelf bekendmaken, en dat kan per-
fect in het BTC."

meester Mans gisteren deed over
BTC. Volgens Mans is zon centrum
in de Oostelijke Mijnstreek overbo-
dig, omdat er al voldoende aanbod
is in het aangrenzendeDuitsland.

Paaswake
" *eop_

tets rechtzetten. Want
cllte_ _teUin9 tot eerdere be-

**terd' °egint de Paaswake op
?ftn deirr 4 april in de kapel
rf Uur te Heerlen niet omSar k Tnaar om 22 uur. Wie
Sifc.Ne?n ">». kan zoals ge-y terecht aan de Olie-*w>-aat in Heerlen.

plat du jour

Duvel (5)
_*" .__ ■ . duvel neet ka kom-
>ieëzJ3-lk} h°-e 'n awt wief; 'n
rt fclaD_if ne in9el i 9en kirk,
rtUtJet i„ J °PPen sjtraot en 'nel^el s.^ , hoes- Es me van dr
>anfio ' treut me 'm op dr
*>nt lmand die men afwezig
„ «it p.rT . Juist binnen;. MeNt r_f duvel drin en tieën
;^vuemduvel deit neet gaer?" 9aer Ga°dstoeën. Dr duvel
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VESTIGINGEN IN " GELEEN " HEERLEN " HOENSBROEK " MAASTRICHT " SITTARD " STIIN

DE VAN MEUK KEURMEESTER
OP ZOEK NM||I|UZEN

Elke week weer gaat onze keurmeester 'de boer op',
op zoek naar het beste Hollandse vee voor het meest natuurlijke /_%^^^^^__
malse vlees. Dit week-end beschikken wij in onze slagerijen over M^F «_^rl4^__________________

bekroond rund-vlees I *,^^^^^«.___:_^^^__i l
Op de Paasvee-tentoonstelling viel Van Melik A\ flÉM_kï_^_N__n_ï_l

namelijk weer eens in de prijzen/ ,)) EtT^^Ê feba__ L_f -Sf *^Wij wensen U een vrolijk en smakelijk Pasen. <^^tf^^^H^P^^H___l________2
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LIMBURGS BESTE

" Ook bij het V&D-filiaal in Heerlen werd gistermorgen het werk onderbroken in verband
met acties tegen devoorgenomen versoepeling vq,n de Winkelsluitingswet. Het grootwaren-
filiaal aan de Promenade bleef daardoor bijna twee volle uren gesloten.
Gedurende die periode probeerden nogal wat V&D-personeelsleden in winkelcentrum 'HetLoon' sympathie te winnen voor hun actie bij collega-werknemers van andere winkelbe-
drijven.
Zoals inmiddels wel bekend bestaan erplannen om dewinkels straks door deweek een halfuur en op zaterdag een uur langer open te laten. Hiertegen worden momenteel vrijwel
overal inhet land acties gevoerd, onder aanvoering van de dienstenbondFNV.

Foto: MARCEL VAN HOORN
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Blinde disc jockey
op weg naar de top

Van onze verslaggeefster

Saneringscomité
toch akkoord

met sloop
Lindenlaan

de hoes. Een stukje plakband op de
A-kant geeft aan welke zijde van de
plaat hij hebben moet. Nieuw ge-
kochte platen zet hij zolang in een
vaste volgorde, totdat de' herken-
ningspunten vanzelf duidelijk wor-
den.

De platen zelf herkent hij aan be-
paalde foutjes of slijtageplekken in

KERKRADE - De woningen aan de
Lindenlaan, Ahornstraat en Pastoor
van der Heijdenstraat in Kerkrade
worden gesloopt. Ook het plaatselij-
ke saneringscomité gaat daar nu
mee akkoord. Uit het geringe aantal
reacties op een onlangs gehouden
enquête, maakt het comité op dat
dit ook de huurders geen sanering
meer willen. Overigens zei het comi-
té aanvankelijk vóór sloop te zijn,
herriep die mening later en gaat nu
dus toch akkoord met de sloop.

Van onze verslaggeefster
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Gesloten wegens acties



t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens,
zijn leven gegeven heeft, hebben wij geheel onver-
wacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
vader, schoonvader, onze zorgzame broer, zwager,
oom en neef

Johan Arets
echtgenoot van

Greetje Kerstges
Hij overleed in de leeftijd van 61 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Kerkrade: G.H.M. Arets-Kerstges
Kerkrade: Gertie Jansen-Arets

Jan Jansen
Familie Arets
Familie Kerstges

6465 BH Kerkrade, 10 april 1990
St.-Joannesstraat 32
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 14 april as. om 11.00uur in deparochie-
kerk van O.L. Vrouw van Lourdes te,Kerkrade-
Gracht, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Johan wordt bijzonder herdacht in de Goedevrij-
dagviering om 19.00 uur in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chevre-
mont, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotseling overlijden van ons lid

Johan Arets
Zijn trouwe inzet zal steeds in onze herinnering
blijven.

Bestuur, leden en
jeugdafdeling R.K.V.V. Heilust
Bestuur en leden

v Supportersclub R.K.V.V. Heilust

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotseling overlijden van onze nestor, veteraan,
vriend

Johan Arets
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, doch-
ter en schoonzoon.

Veteranen R.K.V.V. Heilust

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotseling overlijden van onze elftal-
begeleider

Johan Arets
Wij zullen hem in dankbaarheid blijven gedenken.

Damesafdeling R.K.V.V. Heilust

Met groteverslagenheid namen wij kennis van het
plotseling overlijden van

Johan Arets
Zijn dagelijkse vrienden
Dré, Wiel, Jo, Pierre, Ger,
Piet, John en Herman

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotselinge overlijden van onze vriend

Johan Arets
Zijn opgewektheid en inzet zullen wij zeer missen.

Wijkelftal St.-Joannesstraat, Massabiellestraat

t
Temidden van allen die hem omringden overleed
vandaag, in de leeftijd van 63 jaar, voorzien van het
h. sacrament derzieken, in allerust en kalmte, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa en vriend

Henk Streukens
weduwnaar van

Toos Maessen
Heel: Marianne en Peter

Govers-Streukens
Guido, Simone

Nattenhoven: Peter en Ria Streukens-Ruyl
Elke, Twan

Geleen: Frans en Marij
Streukens-.Vagemans
Pim, Loek, Pia, Jorien

Geleen: Tonny en kinderen
Familie Streukens
Familie Maessen

6165 TZ Geleen, 10 april 1990
Ruysdaellaan 22
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 13 april as. om 11.00uur in de parochiekerk
Christus Koning, Kluis-Geleen, waarna de begrafe-
nis op debegraafplaats Vouersveld Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen, donderdag 12 april
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Onze pap ligt opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen.
Gelegenheid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Het is een jaargeleden datwij onverwacht afscheid
hebben moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze
moeder en oma

Maria
Silverentand-Suijlen

De eerste jaardienst wordt gehouden op tweede
paasdag, maandag 16 april, om 11.00uur in de paro-
chiekerk O.L.V. van Altijddurende Bijstand in Val-
kenburg aan de Geul.

Hubert Silverentand
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienstvan mijn onvergete-
lijke man, onze vader, schoonvader en opa

Jacob van Hoof
zalplaatsvinden op zaterdag 14 april as. om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Jozefte Kaalheide.

Lies van Hoof-Gillissen
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, april 1990

t I
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is op 68-jarige leef-
tijd, na een liefdevolle verzorging in het Maasland-
ziekenhuis te Sittard van ons heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten der zieken, mijn lieve
man, onze dierbare broer, zwager, onze allerliefste
ome Hub en neef

Hub Clement
echtgenoot van

Corry Aarts
Merkelbeek: C.M.J. Clement-Aarts

Familie Clement
Familie Aarts

11 april 1990
Kerkstraat 8, 6447 BH Merkelbeek
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Clemens te Merkel-
beek, zal de plechtige uitvaartdienst worden ge-
houden op zaterdag 14 april om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k.
kerkkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met droefheid geven wij kennis van het nogvrij on-
verwacht overlijden van ons erebestuurslid, de
heer

Hub Clement
Meer dan 30 jaar was hij verbonden met onze ver-
eniging.
Zijn belangstelling en vriendschap blijft ons als
een dankbare herinnering.
De uitvaart zullen wij met muzikale verenigingseer
begeleiden.

Erevoorzitter, eredirigent, erebestuur,
bestuur, dirigent, damescomité en
leden van de fanfare
„St.-Joseph" Merkelbeek

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons erebestuurslid

Hub Clement
Aan zijn inzet voor en betrokkenheid met onze ver-
enigingzullenwij dankbare herinneringen bewaren.

Erebestuur, bestuur en leden
van de schutterij St.-Johannes
en St.-Clemens te Merkelbeek

I ~T
Heden overleed tot onze diepe droefheid na een ge-
duldig gedragen lijden voorzien van het h. sacra-
ment der zieken op deleeftijdvan 41 jaarmijn lieve
vrouw, zorgzame moeder, schoondochter, schoon-
zus, tante en nicht

Milly Storm
echtgenote van

Leo Dohmen
Wij bevelen haar ziel in uwe gebeden aan.

De bedroefde familie:
Leo Dohmen
Roy
Fam. Dohmen

6418 AT Heerlen, 11 april 1990
Herlongstraat 38
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 14april a.s.
om 10.00 uur in de parochiekerk van St. Jozef te
Heerlerbaan.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar vanaf
9.30 uur gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Vrijdag tijdens de avonddienstvan 19.00 uur wordt
Milly herdacht.
Milly is opgebaard in het mortuarium van het De
Weverziekenhuis Heerlen. Bezoekuren van 16.00
tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Toch nog onverwacht is woensdag 11 april 1990van
ons heengegaan onze lieve collega en vriendin

Milly Dohmen
De leegte die zij achterlaat zal niet op te vullen zijn.

Bowling- en Partycentrum
Hoeve de Aar

In verband met de begrafenis zaterdag 14 april a.s.
zal de bowling pas om 18.00 uur geopend zijn.

Dankbetuiging
Zeer velen hebben ons met hun warme belangstel-
ling gesterkt en getroost tijdens deziekte en na het
overlijden van mijn onvergetelijke man en onze lie-
ve vader, schoonvader, opa, schoonzoon, broer,
schoonbroer, oom en neef

Martin Ramakers
echtgenoot van

Mien van Loo
Wij zijn allen die aanwezig waren bij de uitvaart,
die bloemen hebben gestuurd, die ons hebben be-
zocht, geschreven of getelefoneerd, daarvoor diep
dankbaar.
Ook al voelen wij depijn om het gemis nog scherp,
wij hebben toch aan alle medeleven, dat wij heb-
ben ondervonden, veel steun en troost ontleend.

Mien Ramakers-van Loo
Kinderen en kleinkinderen

Wijlre, april 1990
De zeswekendienstvindt plaats op paaszondag, 15
april as., om 10.00 uur in de St.-Gertrudiskerk te
Wijlre.

"Mooi waren de jaren
die wij samen waren;
groot was het verdriet
toen jeons verliet."

Het is eenjaar geleden dat wij afscheid moes-
ten nemen van hem die ons zo dierbaar was,
mijn onvergetelijke man, onze zorgzame va-
der, schoonvader en opa

'Ger Sommer
De plechtige eerste jaardienst zal plaatsheb-
ben op paaszaterdag 14 april as. om 19.00 uur
in de parochiekerk H. Cornelius te Heerler-
heide.

A.C. Sommer-Beaujean
Kinderen en kleinkinderen

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegensO.L. Heer hem als vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef te nebben gehad,
geven wij kennis dat heden van ons is heengegaan

Heinz Bernhard
Brouwer

op de leeftijd van 60 jaar.
In dankbareherinnering:

Heerlen: Els en Heinz
Schönberger-Brouwer
Claudia, Roger

Heerlen: Loes en Nejib
Cherif-Brouwer
Wisém

Heerlen: Henri en Suzan
Brouwer-Schaffranek

Heerlen: Marcel en Dibora
Brouwer-Ramakers
Familie Brouwer

Hoensbroek, 10 april 1990
Heisterberg 6
Corr.adres: Sponserf 26
6412 LC Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 13 april om 11.15 uur, in de St.-Cornelius-
kerk te Heerlerheide, gevolgd door de begrafenis
op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medele-
ven, is er geen condoleren.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid van 14-15 uur en van 19-20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
~~

Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is, voorzien
van de h. sacramenten, in de leeftijd van 92 jaar, he-
den van ons heengegaan, onze zorgzame vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader

Pieter Joseph Bosch
weduwnaar van

Helena Lardenoye
Maastricht: J. Bosch

T. Bosch-Schreurs
Maastricht: H.G. Bosch

H.M. Bosch-Hendrikx
Norwalk (U.S.A.): Y.J. Coppola-Bosch

G. Coppola
en zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Maastricht, 10 april 1990
Prins Bisschopsingel 20
Corresp.adres:
Aramislaan 72, 6213 BV Maastricht
Eucharistieviering in de parochiekerk van de H.
Familie, Old Hickoryplein, Wyckerveld te Maas-
tricht, op dinsdag 17 april as. om 11.00 uur, waarna
bijzetting in het familiegraf op der.k. begraafplaats
Oostermaas.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.
De overledene zal worden herdacht tijdens het lof
op maandag(tweede paasdag) om 17.00uur in voor-
noemde kerk.
Bezoek, Uitvaartcentrum Sassen, St. Maartenslaan
44-48 te Wyck-Maastricht, dagelijks van 17.00 tot
18.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Ik heb U verlost
Ik heb U bij Uw naam geroepen
Gij zijt mijn.
Jes. 43:1

Heden heeft de Heer tot Zich geroepen, na een
moeizaam leven en éen ziekteperiode, waarin hij
liefdevol verzorgd werd in het bejaardencentrum
de Schutse, onze lieve oom en broeder in deHeer

Hendrikus (Rieks)
ten Cate

op de leeftijd van 88 jaar.
Uit aller naam:
Familie G. Hulshof-ten Cate

Hoensbroek, 11 april 1990
Corr.adres: Engerdstraat 32
6446 XJ Brunssum
De rouwdienst vindt as. zaterdag 14 april plaats in
de Baptistengemeente, Trichterweg 116 te Bruns-
sum-Treebeek, om 11.00 uur.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Randweg te Hoens-
broek.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vooraf-
gaande aan de dienst.
Onze oom is opgebaard in het mortuarium van het
De Weverziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen, dagelijks van
16.00 tot 17.00 uur.

t
Bedroefd, maar dankbaarvoor het vele dat zij voor
ons betekend heeft, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, tante, nicht
en huisgenote

Lieske Heller-Rörik
weduwe van

Henk Heller
op de leeftijd van 73 jaar.

In dankbare herinnering
Brunssum: Nien en Jo

Ummels-Heller
Carlo, Danny

Hilversum: Cor Hel ler-van Berghem
Bart, Marte

Hoensbroek: Leon en Ingrid
Heller-Schilp

10 april 1990
Ampèrestraat 16
6431 CN Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaats hebben op za-
terdag 14april om 10.30 uur, in de aula van het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, alwaar
gelegenheid tot schriftelijke condoleances.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn man, onze
vader en opa

Otto Cammans
zal worden gehoudenop zondag 15 april as. om 9.45
uur in de kapel van bejaardencentrum Panhuis te
Hulsberg.

Mevr. Cammans
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

I *Dankbaar datwij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delenwij u mede, dat toch nog onverwacht in Gods
vrede is overleden, onze lieveen zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
betovergrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante

Gertrud Elisabeth
Clementine Röwer

weduwe van

Johannes van Egmond
Zij overleed in de gezegendeleeftijd van 93 jaar, na
een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
Schuttershof te Brunssum, voorzien van het h. sa-
crament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Sittard: G. Dengerink-van Egmond
B. Dengerink

Den Haag: A. Visser-vanEgmond
Hoensbroek: M.Lucassen-van Egmond

G. Lucassen
en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Röwer
Familie van Egmond

Brunssum, 10 april 1990
Corr.adres: Gebrookerplein 140
6431 LX Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 14 april a.s. om 13.30 uur in de paro-
chiekerkvan het H. Hart te Mariarade-Hoensbroek,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het oude
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de vieringvan Goede Vrijdag om 19.00uur
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in hetmortuarium
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Vrij plotseling nam God heden, in de leeftijd van 75
jaar, voorzien van de h. sacramenten der sterven-
den tot Zich, mijn dierbare broer, onze gorde
schoonbroer, oom en neef

Jacques Meertens
weduwnaar van

Hélène Beckers
In dankbare herinnering:
Familie Meertens
Familie Beckers

Simpelveld, 9 april 1990
Corr.adres: Van Elmptstraat 54
6367 VD Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 14 april om
10.00 uur in deparochiekerk van de H. Remigius te
Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
„I g'nBende", Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Be-
zoekuur van 18.00-19.00 uur.

Diep is de pijn.
Stil is ons verdriet.
Vergeten doen wij je niet.

Vandaag is het een jaar geleden, dat
wij afscheid moesten nemen van
mijn lieve man, vader en opa

Harrie Walther
De eerste plechtige jaardienst zal ge-
houden worden op zondag 15 april
as. om 10.00 uur in de parochiekerk
St. Clemens te Hulsberg.

T. Walther-Loijens
Kinderen en kleinkind

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de overweldigende be-
langstelling, de zeer vele condoleances en
bloemen en uw medeleven bij de begrafenis
van mijn dierbare man, onze goede vader en
opa

Rinus Knuit
betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.

Trautje Knuit-Moorer
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op paas-
zondag 15 april as. om 11.30 uur in de kerk
van Maria Hulp der Christenen te Nieuwen-
hagen.

Het is alweer een jaar geleden
Maar met liefde in ons hart
Denken wij nog vaak aan het verleden
Toen jij nog bij ons was

De plechtige eerste jaardienst voor onze dierbare
moeder, schoonmoeder en oma

Annie Schoutens-
ten Broeke

zal worden gehoudenin deparochiekerk van deH.
Antonius van Padua te Vrank-Heerlen op zaterdag
14 april om 20.00 uur.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ondervonden bij
het overlijden en de begrafenis van mijn vrouw,
onze moeder en oma

Maria
Hensgens-Meentz

zeggen wij u hartelijk dank.
J. Hensgens
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden' op paaszon-
dag 15april as. om 11.30 uur in deparochiekerk van
St.-Gertrudis te Wijlre.__

Algemene kennisgeving

t
Het leven en de dood zijn onverbrekelijk
Gekromd door de lasten van het leven
Gesleten door detijd
Vertrok ze voorgoed naar het andere levenDe dood en het leven zijn onverbrekelijk %
Het is haar gegund j

Rosa Linssen-Moonefl
weduwe van

Wiel Linssen
Geboren te Oud-Valkenburg, 20 september 19"8

Sassenheim: Jan en Ine
Mare, Bibi

Heerlen: Wiel en Kitty
Ron, Roger

Heerlen: Jo
Rudy

Voerendaal: Nico en Magda
Xanne, Eelco, Lydie, Je"e

Boxtel: Marcel en Debby
Familie Moonen
Familie Linssen

11 april 1990
Huize Tobias Heerlen
Corr.adres: Cortenbachstraat 12
6367 EX Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden v°xJ
op zaterdag 14 april om 10.15 uur in de paroJf"s Ikerk van de H. Moeder Anna te Bekkerveldl^len, waarna aansluitend crematie in het cretn
rhim te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance ach
de kerk vanaf 10.00 uur.
Ma is opgebaard in derouwkamer van hetU'l^centrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30 Ijllen, ingang St. Antoniusweg. Gelegenheid to'J
scheidnemen aldaar, dagelijks yan 17.30-18.00 M

Dankbetuiging
Voor uw hartelijke belangstelling en medelefbetoond bij het overlijden en de uitvaart van ° "\
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Lucia Wilhelmina
Govers-van
Spaendonk

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, april 1990
Op de Nobel 21 r
De zeswekendienst zal worden gehouden op U
de paasdag, 16 april, om 10.30 uur in de dëRen |
kerk St.-Pancratius te Heerlen. J b

In plaats van kaarten

t
De vele blijken van medeleven na het overHJ
van onze lieve man en vader

Leendert Cornelis
Vogelaar

hebben ons diep getroffen en bemoedigd. , re |i
Hiervoor betuig ik u, ook namens mijn kinde
onze hartelijke dank.

W. Vogelaar-Schans -
Landgraaf, april 1990 .

-JjJ
Daar het ons onmogelijk is een iederpersoonW 0
bedanken voor de vele blijken van medeleven* Jj
hartelijke condoleances, bloemen, h.h. r"l'^^^ S'
de begeleiding naar de laatste rustplaats van v j

lieveman, onze goede vader, schoonvader en f .
6

Hein Gerards jj
betuigen wij bij deze onze hartelijke dank. {"

Mevrouw M.S. Gerards-Becke'5 6
Kinderen en kleinkinderen

Schinnen, april 1990 , ,;
Op paaszaterdag, 14 april, zal onze dierbare v. .
dachtworden in de vieringvan depaasnachtf» gt- o
tigheid (zeswekendienst) om 20.00 uur in de e
Dionysiuskerk te Schinnen. J«

'
Dankbetuiging & \

De grote belangstelling, de vele troostrijke b^jtf* ■bloemen en h.h. missen bij het overlijdenvan
lievevader, grootvader en overgrootvader 1

Bér de Haas
hebben ons getroffen. Al deze blijken van 'ven en de wetenschap dat hij door zovelen fl. i
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dra. 1

Echtgenote, kinder 6"'
kleinkinderen rei) j
en achterkleinkind"

Nuth, april 1990 j

De plechtge zeswekendienst zal plaatsvinde fi
zondag 15april as. om 10.00uur in de St.-BaVy

te Nuth. J

OS^.C':Langs deze weg willen wij u graag oprecht da
voor de deelneming bij het overlijden en de"fenis van onze lieve moeder, schoonmoeder,
en overgrootmoeder

Trees
Martens-Vankan j

tic iEen speciaal woord van dank aan de direc m
personeel van het bejaardenhuis "De DornUe 'jjef'
mede deverpleegkliniek te Heerlen, voor hu
devolle verzorging.

Kinderen, kleinkinderen e
achterkleinkind

Landgraaf, april 1990 ,-lHie^ IDe plechtige zeswekendienst, tevens ■Ja^5oVi-te, |voor pap, Martinus Martens, zal worden geil par"'
op paaszaterdag 14april as. om 20.00 uur in "^üie^' I
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te
wenhagen.

*\^
4. Henriette Winants, oud 85 jaar, wedu*e -.
I Teun van Dam. Maastricht, Redemptielaa' . a

Corr.adres: Zepperenbank 40, 6213 KD iaaS"^i
De crematieplechtigheidzl plaatsvinden°P j^e^'
13 april om 10.30 uur in het crematorium te
len, Imstenraderweg 10. ,<

4- Sjeng Smeets, oud 79 jaar,echtgenootvan $fi
l Gelauf, Maastricht, Reinaartsingel 70> ■$$.

101. Corr.adres: Miradorplein 55c, 6222 TU<
tricht. De crematieplechtigheid heeft in "

plaatsgevonden.
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Heerlense taxichauffeur pleit voor kogelvrije wand

Vormfout

De angst rijdt mee
met Jo Heurkens

Officieel
Bonsel heeft van het CDA-hoofdbe-
stuur overigens nog niets vernomen
over een royement. „Ik ben trou-
wens niet de enige die als niet-WD-
er Jos van Rey heeft willen steunen,
maar die mensen moeten nu zelf
maar opstaan. Wat ik Magielsen
kwalijk neem, is dat hij nooit naar
de motieven gevraagd heeft. Nee,
hü heeft meteen via het bestuur en
daarnavia de afdeling op mijn roye-
ment aangestuurd. En dan doet hij
later nog eens mededeling naar de
pers over een royement waarvan de
betrokkene officieel niet op de
hoogte is gesteld." Bonsel gaat er
dan ook vanuit dat hij nog steeds
CDA-er is.

Vervolg van pagina 1
LUIK/AKEN - In ieder geval
is duidelijk dat men het spoor
in de binnenstad van Luik vol-
ledig bijster raakte. Bij een
restaurant in de Luikse voor-
stad Droixhe, even voorbij Vi-
sé, liet hij de twee vrouwen
vrij. Uit hun verklaringen is
gebleken dat hij even eerder
de vluchtauto in een parkeer-
garage aan de kade langs de
maas had geparkeerd en daar
de twee vrouwen dwong met
hem een taxi te nemen naar
het restaurant. Na hun vrijla-
ting namen Oerichs en Chris-
tiansen de bus en meldden
zich op het politiebureau. Een
woordvoerder verklaarde gis-
teravond dat beiden in een
shock verkeren.

Heurkens toch regelmatig zijn echt-
genote geruststellen. „De angst dat
je iets overkomt, blijft aan je'Vr-
eten."

'Bonsel zegt dat hij wèl door de
CDA-afdeling Maasbree gehoord is.
„Maar ook daar is een vormfout ge-
maakt. Van diehoorzitting zijn geen
notulen gemaakt. Ik heb er op aan-
gedrongen dat ik kennis' zou kun-
nen nemen van een rapport naar
aanleiding van die hoorzitting, vóór-
dat het rapport naar het dagelijks
bestuur van het CDA zou gaan. Daar
heb ik nooit iets op gehoord. In mijn
geval is telkens het paard achter de
wagen gespannen in plaats van er-
voor."

beeld Aken het stukken beter. Daar
hoefje maar met een weigerachtige
klant naar het politiebureau te rij-
denen hij verdwijnt wegens oplich-
ting achter sloten grendel."
Behalve het niet betalen van de rit
neemt ook het gebruik van geweld
toe, zo weet Heurkens zeker. „Dat er
niet betaald wordt, maakt elke col-
lega zeker twee keer per week mee.
Bovendien is een mes snel getrok-
ken. En naar een pistool wordt ook
makkelijker gegrepen."

Klacht
De gijzeling in Aken/Luik is voor
hem opnieuw aanleiding te pleiten
voor een betere beveiliging van de
taxi. Een kogelvrije wand zoals
standaard in de Engelse taxis zou
het veilige gevoel vergroten. „Het
wordt toch dehoogste tijd dat dere-
gering subsidie voor het ombouwen
van taxis geeft," vindt hij.

Door zon tussenwand van kogelvrij
materiaal zitten Heurkens c.s. wat
meer ontspannen achter het stuur.

CDA-voorzitter Magielsen was gis-
teravond niet meer bereikbaar om
te kunnen reageren op de aantijgin-
gen van Bonsel. " De sfeer in het centrum van Luik was gistermiddag te snij-

den. Hoewel de zwangere zussen vrij waren, was de gijzelne-
mer voortvluchtig: een politieman van de Bijzondere Opspo-
rings Brigade staat op de uitkijk. Foto: PAUL KUIT

De grootscheepse zoekactie in de
binnenstad van Luik had gister-
avond laat nog steeds geenresultaat
opgeleverd. Nogal opvallend aan de
40-jarige voortvluchtige ex-gedeti-
neerde is een tatoeage die duidelijk
op zijn linkerhand te zien is. De
naam 'NORA' zou daar in ieder ge-
val op voorkomen. Wendt, die op 30
maart jongstleden van verlof naar
de gevangenis in Hamburg had
moeten terugkeren, moest wegens
een reeks bankovervallen een straf
van drieëneenhalf jaaruitzitten. Hij
zou in maart 1991 in vrijheidworden
gesteld. Wendt is vrij slank van pos-
tuur, ongeveer 1,70 meter lang,
heeft kort blond haar en een blonde
snor en donkere ogen.

Helicopters
Over de inzet van manschappen
hullen zowel de Westduitse als de
Belgische autoriteiten zich in stil-
zwijgen. Vast staat dat het er hon-
derden zijn geweest. Niet alleen alle
beschikbare patrouille-auto's uit de
regio Aken werden ingezet, ook vele
tientallen rechercheurs in burgers
zijn bij de zoek- en volgacties be-
trokken geweest. Twee politieheli-
copters hebben de vluchtauto zo
lang mogelijk vanuit de lucht in de
gaten gehouden. Om half elf gister-
morgen arriveerden op het parkeer-

terrein van het hoofdbureau van po-
litie in Aken meer dan tweehonderd
agenten van de reservepolitie om in
actie te komen voor het geval de
commandoleiding dat noodzakelijk
achtte.
In België waren de verschillende
politieëenheden in opperste staat
van waakzaamheid gebracht en ook
de speciale commando-eenheid
'Dyane' van de goed getrainde Bij-
zondere Opsporings Brigade had de
karabijnen reeds tevoorschijn ge-
haald. In Nederland onderhield
men vanuit het groepsbureau van
de Rijkspolitie Herkenbosch voort-
durend open telefoonverbindingen
met de collega's in België en West-
Duitsland. In het district Zuid werd
de 'hoogste paraatheid' onder het
politiepersoneel afgekondigd. De

Koninklijke Marechaussee was
geïnformeerd, maar niet nadrukke-
lijk aanwezig bij de verschillende
grensposten.

Tactiek
Wat de gevolgde tactiek betreft
merkte een woordvoerder gisteren
op: „De noodzaak om de auto klem
te rijden was er niet. De verdachte
was naar onze mening niet geneigd
een tweede gewelddaad te plegen.
Een direct gevaar voor de twee
vrouwen bestond er niet,"kon hij na
afloop verklaren. Maar de zorg
blijft. Met nadruk wijzen de woord-
voerders er op datWendt nog steeds
beschikt over zowel zijn eigen wa-
pen als dat van de vermoorde poli-
tieagent.

Verder wil hij zijn hart luchten over
de opstelling van de politie in de
Oostelijke Mijnstreek en dan met
name Heerlen. „We voelen ons vaak
in de steek gelaten. Kom je jebekla-
gen over een- klant die weigerde te
betalen dan hoefje echt niet op me-
dewerking van de Heerlense politie
terekenen. Had je maarvooraf moe-
ten afrekenen,krijg je dan te horen.
Grote onzin! Wie betaalt er nu voor-
af. Inderdaad, door schade en
schande word jewijzer. En krijg je
een oog voor klanten die weleens
problemen zouden kunnen veroor-
zaken. Maar ook daar moet je niet
blind op varen. Ik heb ook net uit-
ziende klanten gereden die weiger-
den te betalen. In de afgelopen drie
jaarheb ik op deze wijze zeker 600
gulden niet betaald gekregen en uit
eigen zak moeten bylappen."

Terug naar zijn kritiek op de Heer-
lense politie. „Als dweilen, zo voe-
len we ons vaak behandeld. Dan
hebben onze collega's in bijvoor-

Beter

Dronkeman botst
tegen auto met

zwangere vrouw
MAASTRICHT - Een zes maanden
zwangere vrouw uit Maastricht is
dinsdagavond rond half twaalf be-
trokken geweest bij een verkeerson-
geval op de Maagdendries in haar
woonplaats, veroorzaakt door een
dronken automobilist.

JorRLEn — Taxichauffeur
°_ _]eurkens (40) uit Heerlen is
hy T;Uw bang. Bang dat ook
sto0iP evTn kwade dag een P 1"

<Wt
acbter zijn oor krijgt ge-

«BW Deze anëst deelde hij
die^met tal van collega's
Vhp -?efden met de drama-
ta^ f Syzeling van een Duitse

r. .Uffeuse in Aken door°ntsnapte misdadiger.

'l°ordf.l'.- llet over de mobilofoon
°ver^! "epen de koude rillingen
l 1 elkin mg- Want het kan ook miJ
otHen »andere taxi-chauffeur over-

Me ft' verzucht Heurkens, sinds
"Uijtitrr- ln dienst bij taxibedrijfJlers m Heerlen.

Coll6ga'S hem voelen steeds meer
'An d

S ZlCh almaar minder veihg.
hetVoor er daSen houdt een collega
°ver_h

goed voorgezien. Vorig jaar
&.de i *r zette een klant die wei-
«etl h. t £etalen' hem een pistool te-' ofd. Vier maanden is hij
Hter u bleven. Te bang om weer
v^Pt hi- stuur te kruipen. En nuji .üit ' overigens heel begrijpe-<;:s

lf
vak-"

Ns^zelf nooit bedreigd, moet

duivenmelker
gedupeerd

door diefstal
NSiÏ __" By de Heerlense dui-
„Be We^r peter van Zwam zijn vo-
lk do«_ln .-e nacht van woensdagNekriïr rdag 31 waardevolle
rtChat d^n gestolen. De eigenaar
vUi* .nn i waarde op twintig-d'„ SuWen. De dief of dieven

ar bi__ de deur van het tuinhokblnnen gegaan.
6Ï_

_*<*<__ ri? I_.aar is heel erg overstuur
_***____, ?fetaL "Ikkan er maar niet
'_** een . ko,men. Nog erger vind ikhütieV^ na aangifte nog geen
h^en _ i of rechercheur hier iss>et kL yken- °e mensen wetenNen "aardevol en duur deze_** da l?feu ■ Het is een treurigeccr he_K et gewoon naast zich
j.

ebben gelegd."

!»VoopadlsWam had de duiven in
_r°cht on iar5n yan z«n spaargeld
?fQeders p

T
de toPhokken van de ge-v>s van t Ssen uit Arendonk,

__. fiox?ei °°n «** Poppel en Henk
CfW' katsheuvel. Vorigfaalde w$ f°cd te Presteren ennBe duiven kampioenschap

1! ernsti* gedu-
encn duiv_n mL diefstah Ry heeftfeie °nder H__eer en met de eieren

nh

_
nLtc gestolen duiven lagen

" v mets meer doen.

Zij bestuurde een personenwagen
die van achteren werd aangereden
door de 43-jarige H.P. uit Maas-
tricht. De man bleek flink aan Bac-
chus te hebbengeofferd: hij had een
alcoholpromillagevan 2,3, meer dan
viermaal de toegestane hoeveel-
heid.

De vrouw, de 23-jarige A.C., kreeg
bij de botsing het stuur tegen zich
aangedrukt en klaagde over pijn-
scheuten.

De man werd ter ontnuchtering in-
gesloten en kreeg een rijverbod van
dertien uur. Zijn wagen bleek geen
APK-keuring te hebben gehad en
tal van gebreken te vertonen.

# De in een parkeergarage teruggevonden taxi-stationcar wordt door de politie aan een uitge-
breid onderzoek onderworpen. Foto: WIDDERSHOVEN
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/p„ f^chauffeur Jo Heurkens op zijn stek bij het station in Heerlen, temidden van collega's
1 y' Zinzen(l) en Michel Weyers (r). Foto: FRANS RADE

■ (ADVERTENTIE)

PAASBESTmet
HEES ew

'CDA-voorzitter ging
buiten z'n boekje'

Ton Bonsel vernam royement via de pers

Van onze verslaggever

ROERMOND - Voorzitter van
het CDA Limburg, drs A. Ma-
gielsen, die vorige week het
royement van CDA-er Ton
Bonsel van de afdeling Maas-
bree naar buiten bracht, is vol-
gens Bonsel buiten zijn boekje
gegaan. Bonsel die in het
nieuws kwam omdat hij als
CDA-man de WD-er Jos van
Rey indertijd steunde in zijn
campagne voor de TweedeKa-
merverkiezingen, heeft giste-
ren aangekondigd alle juridi-
sche middelen aan te grijpen
om een mogelijk uitgesproken
royement aan te vechten.

Vrijgelaten zussen gaan
met de bus naar politie

Belgische rechercheurs raken spoor in Luik bijster
" Een politieman toont de portretten van Oerichs en Christiansen die ruim zes uur door Wolf-
gang Wendt gegijzeld zijn. Foto: PAULKUIT

Volgens Bonsel hebben leden van
het CDA Venlo hem laten weten dat
zij er bij het CDA-bestuur Venlo op
zullen aandringen om Magielsen ter
verantwoording te roepen of zelfs
voor te dragen voor royement we-
gens de actie tegen Bonsel. Bevesti-
ging van Bonsels uitlating was gis-
teravond niet te verkrijgen.

van onze verslaggever



'Knooppunten'
uiten zorgen
bij parlement

ARNHEM - De grote steden die
in het toekomstige Europa het
gezicht van Nederland moeten
bepalen maken zich ernstig on-
gerust. De steden, waaronder
Heerlen en Maastricht, zijn bang
dat de Tweede Kamer op 25
april niet akkoord gaat met het
stedelijke knooppuntenbeleid,
zoals dat in de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening is vastge-
legd.

rijkste economische investerin-
gen worden gedaan.
Of de nota ongeschonden door
de Tweede Kamer komt, is twij-
felachtig geworden nu het CDA
wil aandringen op het schrap-
pen van het stedelijke knoop-
puntenbeleid. Ook de PvdA is
niet erg enthousiast over dit be-
leid.

Woordvoerder dr J.A. van Ke.
menade, burgemeester van
Eindhoven: „Schrappen van h?
stedelijke knooppuntenbeleid '»
onverstandig, omdat we dan of
kans lopen datons land het acn;
tertuinlje van Europa wordt
De burgemeesters van Heerle»
(Van Zeil) en Maastricht (Hpü'
ben) uitten overigens ein°
maart al hun ongerustheid ove'
de opstelling van de Kamerfra c'

ties van PvdA en CDA.
Naar aanleiding hiervan hebben
de burgemeesters van de der-

Doel van dit beleid, opgezet
door het vorige kabinet en on-
langs bekrachtigd door minister
Alders, is om in Nederland te
komen tot dertien stedelijke
agglomeraties waarin de belang-
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Van de Mosasaurus of Maashagedis
zijn de eerste fossielen in 1764 in de
St-Pieterberg gevonden. Meer be-
kendheid kreeg de vondst in 1770,
die door de Fransen aan het eind
van de achttiende eeuw naar Parijs
werd gebracht. De geleerden wisten
aanvankelijk niet met welk dier ze
te doen hadden. Vanaf 1829 kreeg
hij de wetenschappelijke benaming
'Mosasaurus hoffmanni'.

tWiel Allers, 77 jaar, echtgenoot van Maria de
Vries, Mauritsstraat 9, 6043 EJ Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden za-
terdag 14april om 11.00 uur in de parochiekerk van
het H. Hart van Jezus te Roermond.

 Lucie Minga, 77 jaar, echtgenote van WillyKroeze,
Ds. Hoogendijkstraat 5, 6043 AS Roermond.

De dienstvan Woord en Gebed zal worden gehou-
denvrijdag 13 april om 14.00 uur in deNederlands
Hervormde Kerk te Roermond.

tFrancina Drabbe, 77 jaar,echtgenote van Anton
Rila, Meidoornlaan 8, 6086 EB Neer. De plechti-

ge uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag 14
april om 10.30 uur in de parochiekerk van de H-
Martinus te Neer.

t Frans Maessen, 66 jaar, echtgenoot van Liske
Sleuters, Walburgisstraat 11, 6109 RE Ohé en

Laak. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden zaterdag 14 april om 11.00 in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Geboorte te Ohé enLaak.

" Het skelet van de Maashagedis dat vanafPaasmaandag in het Natuurhistorisch Museum in
Maastricht te zien is. Foto: WIDDERSHOVEN

Het skelet dat in het museum te zien
is, is opgegraven in de kalkafzettin-
gen van Zuid-Dakota (USA). Het
Nationaal Natuurhistorisch mu-
seum in Leiden heeft het aange-
kocht en Maastricht krijgt het zes
meter lange skelet bij wijze van uit-
zondering in bruikleen.

Bij de receptie kan ieder bezoeker
twee boekjes halen.

Het ene bevat
achtergrond ïniormatie over dit
zeldzame, prehistorische dier. Het
andere boekje gaat over een deel
van de tentoongestelde reconstruc-
tie.

De tentoonstelling wordt vanmid-
dag om 16.00 uur officieel geopend
door wethouder Gerard Peters.
Vanaf 16 april is de expositie open
voor bezoekers. De entree voor vol-
wassen is 2,50 gulden. Kinderen,
CJP-houders en 65-plussers betalen
twee gulden.

De afgelopen 200 jaar zijn er steeds
weer pogingen gedaan om vorm te
geven aan de diverse soorten Mosa-
saurussen. Maar dat bleek moeilij-
ker te zijn dan men dacht. De enige
feiten waarop men zich kon base-
ren, zijn de fossiele botten. Verder
kreeg de fantasie haar vrije loop.
De reconstructies laten danook gro-
te verschillen zien: van reuze-hage-
dissen en zeeslang-achtige mon-
sters tot een bijna vrolijk ogende,
maar angstwekkend grote, zwem-
mende hagedis. Op de lichtborden
brj de tentoonstelling wordt kort in-
gegaan op feiten en fantasie.

Voorlichting
over werken

in horeca

Van onze verslaggever

Daling aantal
faillissementen

Samen composteren
groente-tuinafval

Initiatief Van Gansewinkel en VAM

HEERLEN/MAARHEEZE
Van Gansewinkel en de VAM
(Vuilafvoer Maatschappij) gaan
samen in Zuid-Nederland
groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) inzamelen en composte-
ren. Hiervoor hebben beide on-
dernemingen de Zuidneder-
landse Composteringsmaat-
schappij (ZNC) opgericht.

zelf bepaalt", verduidelijkt I.
Becker, lid van de hoofddirectie
van Van Gansewinkel in Maar-
heeze.

Voor een dergelijk bedrijf, dat
50.000 ton afval per jaar ver-
werkt, is een oppervlakte van
drie hectare en een investering>
van vijftien tot twintig miljoen'
gulden nodig. Het nagenoeg
automatisch composteren van
het GFT-afval vindt plaats in
volledig gesloten ruimten. De

( 'vuile luchtjes' worden via een
biofilter afgevoerd, zodat vol-
gens Van Gansewinkel (600 per-
soneel) en de VAM (170 werken-
mers) overlast voor de omge-
ving vermeden wordt.

Momenteel wordt er met het ge-
west Noord-Limburg onderhan-
deld om op het industrieterrein
in Blerick een dergelijk bedrijf
op te zetten. Bovendien wil de
ZNC nog dit jaar gewestelijke
en gemeentelijke overheden in
Zuid-Limburg benaderen voor
medewerking aan dergelijke
composteringsbedrijven. „Waar
zon bedrijf komt te staan, is
uiteraard een keuze die het ge-
west of de betrokken gemeente

Momenteel wordt GFT-afval
van een dertigtal gemeenten bij
de VAM in Wijster gecompos-
teerd.

Nascholing
voor leraren
basisschool

MAASTRICHT - Het Onderwijs-
centrum Horeca houdt op 26 april in
Maastricht en op 23 april in Weert
voorlichtingsbijeenkomsten voor
jongeren die willen gaan werken in
de horeca. De jongeren krijgen in-
formatie over de diverse beroepen
in de horeca en dè opleidingsmoge-
lijkheden via het SVH Leerlingstel-
sel. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor schoolverlaters van het lager
beroepsonderwijs, Mavo en Havo.
De bijeenkomsten beginnen om
20.00 uur en duren anderhalf uur.
Het SVH Leerlingsstelsel is een
combinatie van leren en werken. De
leerlingen werken vier dagen per
week in loondienst in een horecaon-
derneming en gaan een dag per
week naar een streekschool. Er zijn
twee fases in de opleiding van elk
twee jaar. Na beide fases legt de
leerling examen af. Volgens het on-
derwijscentrum bestaat er in de ho-
reca een grote behoefte aan goed
opgeleidevakmensen.

Per provincie waren de aantallen
van januaritot en met maart 1990als
volgt: Groningen 36 (vorig jaar 46),
Friesland 30 (31), Drenthe 23 (28),
Overijssel 61 (60), Flevoland 25 (19),
Gelderland 86 (115), Utrecht 68 (50),
Noord-Holland 155 (157), Zuid-Hol-
Land 238 (264), Zeeland 8 (18),
Noord-Brabant 144 (136) en Lim-
burg 60 (70).

DEN HAAG - Het aantal uitgespro-
ken faillissementen in januari tot en
met maart 1990 bedroeg 934. Dit
aantal is zes procent lager dan dat in
dezelfde periode van het vorig jaar,
toen 994 faillissementen werden uit-
gesproken. In maart 1990 werden
327 faillissementen uitgesproken,
terwijl dit er in 1989 in de overeen-
komstige maand 360 waren (min ne-
gen procent). Dit blijkt uit voorlopi-
ge cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek.

f ,Het verkeersonderwijs is de afgelo-
pen jaren stil blijven staan ten op-
zichte van allerlei ontwikkelingen
in de maatschappij", zegt Jac Heu-
schen, woordvoerder van deROVL.
„Veel scholenwerken nog met oude
methoden. Wij staan een meer prak-
tijkgericht en modern onderwijs
voor."

HEERLEN - De projectgroep Na-
scholing Leraren Basisonderwijs
van het Regionaal Orgaan voor de
Verkeersveiligheid (ROVL) en Vei-
lig Verkeer Nederland (WN) biedt
in het najaar leraren van het basis-
onderwijs een nascholing verkeers-
onderwijs aan. Daartoe worden in-
formatiedagen gehouden in de
Pabo Maastricht en Roermond op
respectievelijk donderdag 10 en 17
mei van 14.00 tot 16.00 uur.

Eis 17 maanden
voor inbraken

in Heerlen

En maart van dit jaarwerden 115 be-
sloten vennootschappen failliet ver-
klaard tegen 141 in dezelfde maand
van het vorig jaar (min 18 procent).
Het aantal besloten vennootschap-,
pen datvan januari tot en met maart'
1990 failliet werd verklaard, be-
droeg 332 tegen 366 in dezelfde pe-
riode van het vorig jaar; dit is een
daling van negen procent.

Nederland is voor voetgangers en
fietsers tussen 0 en 14 jaar onveili-
ger geworden. Vorig jaar kwamen
27 jonge voetgangers en 55 fietsers
in het verkeer om het leven. (In 1988
was dat respectievelijk 26 en 50 kin-
deren). In Limburg kwamen zowel
in 1988 als in 1989 twee kinderen als
voetganger om in het verkeer. Een
stijging deed zich echter voor bij de
fietsers, namelijk van 2 in 1988 naar
7 in 1989.

Het aantal gewonden bij de voet-
gangers in Limburg nam af tot 78
(was in 1988 92) en bij de fietsers tot
181 (was in 1988 183).

" Het beeld van Marcus Aurelius wordt het Capitool bin-
nengedragen.

Met hulp Limburgse beeldhouwer

Beeld van Marcus
Aurelius hersteld

Het ROVL wil dat onderwijsinstitu-
ten het verkeersonderwijs eens kri-
tisch gaan beschouwen en het vak
verder vooruit helpen. Daardoor
kunnen leraren gaan beschikken
over goede verkeersmethoden en
bijbehorende middelen.

De cursus, bevat een vijftal prakti-
sche opdrachten die telkens op de
eigen school kunnen worden uitge-
voerd zoals kiek een knelpunt, oefe-
nen op een knelpunt, pleinles, me-
thodekeuze, ouderparticipatie en
ouderavond over verkeer,

ROME - Het beroemde beeld van keizer Marcus Aurelius, dat geldt
als een van de belangrijkste erfstukken uit de tijd van het Romeinse
keizerrijk, is woensdag na een negen jaar durende restauratie onder
grote belangstelling terug geplaatst in het Capitool, het stadhuis van
Rome. Aan de restauratie van het beeld heeft de Limburgse beeld-,
houwer Arthur Spronken een belangrijke bijdrage geleverd.

Uit een onderzoekvan het CBS over
de jaren 1984 tot 1987 onder jonge-
ren tussen 0 en 24 jaar blijkt dat
deze groep goed is voor 64 procent
van alle verkeersongevallen met let-
sel of dodelijke afloop. Drie oorza-
ken springen daarbij in 't oog. De
jongerenhebben op de eerste plaats
veel moeite met het verlenen van
voorrang of doorgang. Verder is er
onzekerheid over de plaats op de
weg en tenslotte blijken veel onge-
vallen te ontstaan uit een slechte be-
heersing van het mo.orvoertuig.

Aan de herschepping van het beeld heeft ook de bronsgieter Pie Sijen
uit Geverik meegewerkt.

De kosten van de restauratie van het bronzen beeld beliepen ver-
scheidene miljoenen guldens. De Nederlandse stichting Marcus
Aurelius heeft zich intensief bezig gehouden met de financiering.

Duizenden Romeinen waren uitgelopen om te zien hoe de 1.800 jaar
oude ruiter en paard afzonderlijk over 2,5 km werden getranspor-
teerd en opnieuw een blik te werpen op de keizer en filosoof, die de
arm in een vredesgebaar strekt.

Het bronzen monument van ongeveer zes meter hoog wordt in een
museumzaal tentoongesteld om te voorkomen dat regen en de ver-
vuiling opnieuw het metaal aantasten.

„U weet niet van ophouden", zo
sprak rechtbankpresident mr Nolet
tegen de verdachte. De Heerlenaar
pleegde in 1989 ook nog tien inbra-
ken in auto's en verkocht de buitge-
maakte geluidsapparatuur. Boven-
dien werd hij vanaf 1985 al verschei-
dene malen veroordeeld wegens
diefstallenen inbraken. Na zijn laat-
ste veroordeling in juni 1989 moest
de verdachte in een Dordrechtse
kliniek gaan afkicken, maar hij
heeft aan deze bijzonderevoorwaar-
de geen gevolg gegeven.
De uiteindelijke eis werd bepaald
door het feit dat de verdachte, naast
de twaalf maanden celstraf die de
officier voor het nieuwe feit ver-
langt, nog een voorwaardelijke vrij-
heidsstraf tegoed heeft van vijf
maanden. De rechter doet over twee
weken uitspraak.

Van onze verslaggever

vIAASTRICHT - Een 22-jarige
rleerlenaar hoorde gisteren voor de
echtbank in Maastricht zeventien
naanden gevangenisstraf tegen
uch eisen wegens inbraken in twee
voningen aan de St. Franciscusweg
n Heerlen. De man, die vanwege
djn drugverslaving dringend geld
nodig had om aan heroïne te kun-
nen komen, ontvreemdde daar in
decembervorig jaaronder meer een
video-recorder, een stereo-installa-
tie, een halsketting en een beurs
met daarin een bedrag van 400 gul-
den.

Van onze correspondent

ACADEMISCH

*>/ ZIEKENHUIS
MAASTRICHT

depoliklinieken en het
diagnostisch centrum zijn

GESLOTEN op:— goede vrijdag 13april— koninginnedag 30 april

De EHBO is normaal(24 uur per dag)geopend-
De poli-cardiologie is - voor spoedeisende
gevallen - eveneens geopend.

jfbt jozaFziakonhul)
■Hkarkrada

In verband met de viering van

Goede Vrijdag

zijn de poliklinieken, laboratoria enz. van
het Sint Jozefziekenhuis te Kerkrade J
GESLOTEN _^j
op vrijdag 13 april 1990

Voor spoedgevallen kan men terecht
bij de EHBO y

___^

/v___^_^^B*ffl0'*^

Limburgs Dagblad
8-daagse vliegreis vanaf
Maastricht Airport naar

Joegoslavië
| 29 mei-5 jmü~|

U verblijft in de plaatsen Medugozje en Cavtat
I U logeert gedurende 4 dagen in de bedevaartplaats ;

Medugorje waar u wordt ondergebracht in diverse
privé-pensions van de le categorie. U verblijft steeds in
kamers voorzien van douche/toilet. De verzorging is op

basis van halfpension. Aansluitend verblijft u 3 nachten in
Cavtat in hotel Epidaurus gelegen aan de baai van Tiha,

direkt aan zee.
De reis- en annuleringsverzekering is bij de prijs

inbegrepen evenals diverse excursies.
De gehelereis zal worden begeleid door een geestelijke.

_f OQQ ____ ____ Extra vriendenkorting

’ 099,-p.p.
op basis van f fel U■"2-persoonskamer » '* Toeslag per persoon op

1-persoonskamer vertoon van de

’ 200,- p.p. vriendenpas

Organisatie: Limburgs Dagblad in samenwerking met
reisburo Crombag/v.d. Burgt en Yugotours.

Boeken voor deze gecombineerde vlieg/busreis kan bij
allekantoren van het Limburgs Dagblad en VW-Vaals

WvX^saoia onder aanbetaling van ’ 100,- p.p. JJ)&
Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

_■_■ ____________■_

—_—"^———————^—— ——^—_^_————^—_____p____________________________________t'

KENWOOD 188
-ZUIVER ALS DE NATUUR- BHSH^B

'Mosasaurus
van bot

tot beeld'
in Maastricht

MAASTRICHT - Een zes meter
groot skelet en 22 lichtposters hoe
het beeld van de Mosasaurus zich
door de eeuwen heen heeft ontwik-
keld. Dat biedt het Natuurhisto-
risch Museum Maastricht zijn be-
zoekers vanaf Paasmaandag tot 1
september.

tien gemeenten, die gisteren J"
Arnhem bijeen waren, een brie»
geschreven aan de Tweede Ka-
mer, waarin ze erop wijzen dal
het plan belangrijk is voor of
economische ontwikkeling va"
Nederland.



NUTH - In de veilinghal van
Helvetia BV in Nuth wordt Paas-
maandag een wandelstok ge-
veild met een bijzondere histo-
rie. De wandelstok was in de ze-
ventiger jaren eigendom van de
Afrikaan Sekou Touré, voorma-
lig president van de Volksrepu-
bliek Guinee. Hij schonk het
kunstvoorwerp aan de oud-
Maastrichtse Monique Goubet,
een van zijn vele minnaressen.

Ruim een jaar na haar aanhou-
ding streek Goubet neer in Brus-
sel. Sindsdien is zij spoorloos.

In april '84 werd Goubet, ookwel
Mata Hari van Touré genoemd,
aangehouden op verdenking van
het laten wegvloeien van grote
hoeveelheden geld en het door-
sluizen van politiek-economi-
sche informatie. Het arrestatie-
team vond toen in haar woonver-
blijf in Afrika onder meer acht-
tien kilo goud.

Van onze verslaggever

De wandelstok is al dietijd in be-
zit geweest van een Maastrichte-
naar, een bekende die het kunst-
voorwerp van deze Limburgse
Mata Hari cadeau kreeg. Maan-
dagavond tegen half negen krijgt
het zeldzaam stukje Afrikaans
hout wellicht een nieuwe eige-
naar. Alleen al vanwege het ver-
haal rond deze wandelstok ligt
het openingsbod op duizend gul-
den.

" De wandelstok van Mata
Hari van Touré.
Archieffoto: WIDDERSHOVEN

dergaande arbeidsduurverkorting in de con-
tinudienst.En dat terwijl de industriebonden
ondertussen al belangrijke concessies heb-
ben gedaan, aldus Van Winkel.

week hoeft niet ingekort te worden tot 33,6,
maar tot 34,5 uur in een vijfploegenrooster enhet continudienstpersoneel is bereid dan 2
procent van de ploegentoeslag in te leveren.

De vierde bond die bij de onderhandelingen
is betrokken, de Algemene Bond van Werk-
nemers (ABW), zal geen actie voeren om de
vijfploegendienst ingevoerd te krijgen bij
DSM. De benocligde driekwart meerderheid
om mee te doen aan acties kon niet worden
gehaald, zo bleek gisteren tijdens de leden-
raadpleging.

De bonden houden daarnaast echter vast aanhet behoud van het EVT-systeem en aan eenloonsverhoging van vier procent in een 1-jari-
ge CAO. Lukt dat niet, dan zullen er acties
plaatsvinden, dreigen CNV en FNV.

Draaiboek stakingen klaar

FNV verwerpt
enquête DSM

HEERLEN - De Industriebond FNV heeft
p

Vo°rstel van DSM afgewezen om samenen enquête te houden onder het personeel
/{ contmudienst over de toekomst van dePloegendienst. De Unie BLHP is wel bereid
wi? °P_het DSM-voorstel in te gaan. De FNVj"ecnter samen met de Industriebond CNVgewoon tot zaken komen aan de onderhande-'ngstafelbij DSM en niet langer studeren enenquêteren. Lukt dat niet dan wordt er vol-
kp tiWeek Sestaakt in diverse DSM-fabrie-
S__ u draaiboek ligt al gereed, aldus dis-lrictsbestuurder Van Winkel.

Dsm S teléurgesteld over het gegeven dat
öl« nog steeds niet ingaat op de eis tot ver-

De eis tot invoering van een vijfploegen-
dienst in 1991 is afgezwakt tot 1994, de werk-

VVVLimburg: hotels en pensions nagenoeg volgeboekt

Vooral Zuid-Limburg
overvol met Pasen

VALKENBURG - Vooral
in het zuiden van Limburg
zal het tijdens de komende
Paasdagen topdruk zijn.
Dat verwacht de proviciale
VVV Limburg in Valken-
burg. Het zijn voornamelijk
Nederlandse toeristen die
een bezoek zullen brengen
aan het Mergelland en
Maastricht. De meeste ho-
tels en pensions in Maas-
tricht, Valkenburg en de
andere toeristische plaat-
sen in het Zuid-Limburg
zijn gemiddeld voor 85 pro-
cent volgeboekt.

UTP onderzoekt
nu samenwerking

met 'Nijmegen'
Voor de hotelbedrijvenin Noord- en
Midden-Limburg wordt een bezet-
ting van gemiddeld vijftig procent
verwacht, aldus de provinciale
WV.

Die keuze heeft de UTP nog niet ge-
maakt, maar de instelling onder-
zoekt momenteel wel de mogelijk-
heden van een samenwerkingsver-

Acht verdachten
van hasjhandel
vrijgesproken

In zijn uitspraak over het voor-
naamste punt van de aanklacht
hield de rechter rekening met het
feit, dat de Maastrichtenaren geen
hard drugs verhandelden en zich
strikt beperkten tot de verkoop van
hasj. De handel in deze soft drug
wordt in Nederland sinds kort oog-
luikend toegestaan. Het openbaar
ministerie in Maastricht heeft dit
gedoogbeleid tot nu toe steeds ver-
worpen.

an onze verslaggever

S^LEN vu.hine__tW_. Vakoondsbestuurderdatief ? Van de unie voor admi-£. 1 PerSo^ect?nisch en commer-hi.lcl over _leel ?LHP teleurge-
hS Sa«ien "

onderhandelingen die&ft gevo^ de FNV en het CNVï_ h« k_ r»
°Vèr de nieuwe CAO

C^richtRmiekbedrijf Mosa in4 af^ooprSfders had gehoopt_1 v°orn.^gellng te kunnen tref-§sf «iaarT °Pgenomen ATV- da--1 Mosa als FNV en■ elclen daar niets voor.

Unie BLHP niet
akkoord met CAO
Mosa Maastricht

De regeling was bedoeld om een
klein aantal werknemers bij Mosa,
ongeveer vijfentwintig, een finan-
ciële compensatie te kunnen bieden
voor de door hen gemiste vrije da-
gen.

De unie BLHP heeft zich uit de on-
derhandelingen teruggetrokken om
de achterban te raadplegen en sluit
zich niet aan bij het principe-ak-
koord, dat FNV en CNV bereikt
hebben.
In dit akkoord is met Mosa onder
meer overeenstemming bereikt
over de winstdeling binnen het be-
drijf en 3 procent salarisverhoging
voor de werknemers. Hoewel Reijn-
ders tevreden is met deze principe-
afspraken, wil hij ze voorlopig
slechts beschouwen als afzonderlij-
ke onderhandelingsresultaten.

Slechts een van de verdachten, die
door justitiegedurende twee jaar in-
tensief waren gevolgd, kreeg een
boete van 250 gulden opgelegd. Niet
voor het handelen in verdovende
middelen, maar wegens rijden on-
der invloed. De rest van de boete,
500 gulden, werd hem voorwaarde-
lijk opgelegd. Ook is hij voor de
duur van een half jaar zijn rijbe-
voegdheid kwijt.

MAASTRICHT - Een groep van
acht Maastrichtenaren is gisteren
door de Maastrichtse rechtbank
vrijgesproken van handel in hasj.
De officier van justitie had op 23
maart van dit jaarnog strenge straf-
fen tegen het achttal geëist.

band met de Katholieke Universi-
teit Nijmegen. Het bestuur wijst in
dit verband op de eigen verantwoor-
delijkheid als instelling die een we-
tenschappelijke opleiding verzorgt
voor pastorale en daarmee aanver-
wante functies.

Van lersel, die nog niet door de bis-
schoppen op de hoogte is gesteld,
wijst erop dat het niet doorgaan van
het fusieplan ingrijpende gevolgen
voor de Nijmeegse universiteit kan
hebben, omdat alle studenten, dus
ook die in Heerlen en Amsterdam,
bij de Katholieke Universiteit inge-
schreven zouden staan. De universi-
teit dreigt nu de 'Amsterdamse' stu-
denten te verliezen.

De bisschoppen besloten ook tot de
instelling van een Uitvoeringscom-
missie Katholiek Wetenschappelijk
Theologisch Onderwijs. De com-
missie moet- de bisschoppen bij-
staan in alle zaken betreffende de
reorganisatie van het theologisch
onderwijs en onderzoek. De com-
missie moet debisschoppen ook ad-
viseren over de gelden die de over-
heid voor de theologische opleidin-
genverstrekt en over de wijze waar-
op in de toekomst de gezamenlijke
belangen van de rooms-katholieke
instellingen kunnen worden behar-
tigd.

Geheimzinnigheid troef in Eben Emael waar dagelijks Nederlandse vrachtwagens
Jiïessief industrie-afvalgips dumpen. Actiecomités uit Maastricht-Bieslanderweg enöen Emael bekeken gisteren de situatie en gaan samen met de Milieufederatie de zaak
?)_.(?er uitzoeken. Buurtbewoner Leon Marchand wijst naar de mergelgroeve, waar het af-ya. terecht komt. Foto: WIDDERSHOVEN

De bisschoppen hebben in decem-
ber 1989 besloten het aantal rooms-
katholieke theologische instellin-
gen tot drie te beperken door Am-
sterdam en Heerlen de doctoraalop-
leiding te ontnemen.

De grotere WV-kantoren in de pro-
vincie hebben het op het moment
erg druk met aanvragen om infor-
matie. Op het plaatselijke kantoor
in Valkenburg was er gisteren bij-
voorbeeld sprake van topdrukte.
Alle telefoonlijnen waren voortdu-
rend in gesprek.

Wel zullen de bungalowparken in
de gehele provincie zo goed als vol
zitten. In de appartementensector
kan men nog vrij goed terecht, ter-
wijl er op de kampeerterreinen ze-
ker voldoende plaats is voor toeris-
ten, die op het laatste moment be-
sluiten om er met caravan oftent op
uit te trekken.

HEERLEN - Het bestuur van
de Universiteitvoor Theologie
en Pastoraat (UTP) in Heerlen
gaat zich met de overige over-
legpartners (de Katholieke
Theologische Universiteit in
Amsterdam en de Katholieke
Universiteit Nijmegen) bera-
den over de reactie van bis-
schop Gijsen en kardinaal Si-
monis. Zoals gisteren gemeld
wezen beiden het plan af om-
dat het de afstudeerrichtingen
voor pastoraaltheologie en ka-
techiek in Heerlen en Amster-
dam laat voortbestaan.Geheimzinnige transporten

verontrusten grensbewoners

Industrie-afval van Nederland naar Eben Emael
Of er met Pasen ook veel dagre-
creanten naar Limburg komen,
hangt volgens de VVV Limburg af
van het weer. In Valkenburg, waar
vanaf Pasen alle attracties en be-
zienswaardigheden te bezoeken zijn
en de souvenirwinkels en andere za-
ken ook op zon- en feestdagen tot 's
avonds laat open kunnen blijven,
denkt men niet zo afhankelijk te zijn
van het weer.

Prof. dr B. van lersel, woordvoer-
dernamens de drie theologische op-
leidingen, gaf in een eerste reactie te
kennen dat nu een keuze gemaakt
moet worden. Samen doorgaan met
het voorgestelde fusieplan tussen
Nijmegen, Amsterdam en Heerlen
of overeenkomstig de wens van de
bisschoppen met een andere instel-
ling fuseren. In het laatste geval zou
dat een fusie van de UTP met de Ka-
tholieke Universiteit Nijmegen be-
tekenen, maar dan als dependance
voor de eerste drie jaren van de
theologiestudie en dus niet meer als
afstudeerrichting.

deis ook de Milieufederatie Lim-
burg om assistentie gevraagd.
Drs Hub Bemelmans zei gisteren
in Eben Emael: „De door beide
groepen aangedragen gegevens
en de resultaten van de bekende
rapporten roepen bij ons steeds
meer vragen op. Het lijkt er op
dat middels een aantal legale
trucs met afval wordt geleurd.
Zwart op wit staat in elk geval
dat de vervoerde stoffen in Bel-
gië als gevaarlijk te boek staan,
maar wel met toestemming van
de minister".

EMAEL-ünjJfle Jaren passeren dagelijks
de „p al twintig vrachtwagens
sen p.oten grensovergang tus-
Em__, leslanderweg en Ebenlistt " met door het Waalse mi-
Walif6 Van Milieuhygiëne ge-
feti'afi?eerde 'gevaarlijke stof-
bedrr omstië van Nederlandse
,'Aot Ven- Zowel het Comité
_beJiwn pour la Sauvegarde

i-Üté pmael als het bewonersco-
tricht "leslanderweg in Maas-
ëeti aoKtnnen geen vinger kri J-,er deze mysterieuze enWaaJ, J transporten. De
het n actlevoerders denken dat
striepi Vervuild agressief indu-
's afW. afvalSips gaat. De lading
Cc/jStig van AKZO in Weert,
<Wl gorinchem en de Rotter-
stoffe_ electriciteitscentrale. De
°Ude Worden gedumpt in een
fei n Vam r̂gelgroeve op het ter-
sche h Mamebel NV, een Belgi-

«ochtervan Ankersmit.

Kan ls en mevrouw Van
Eben pan de milieu-activisten
druk d 1??:el hebben sterk de in-iï_erfxii vervuilde gips met
nieuw. rdt behandeld en het
°Pnien halfPr°dukt vervolgens
öelffi„ u Wordt vervoerd naar

sectie cementfabrieken.

Bemelmans van de Milieufedera-
tie Limburg schat het materiaal
het agressieve restprodukt van
rookgasontzwaveling is, dat in
Nederland als vervanger van het
dure Franse anhydriet wordt ge-
bruikt. „Het is heel goed moge-
lijk dat de Nederlandse bedrij-
ven blij zijn dat ze de troep kun-
nen dumpen en dat Mamebel
dus dubbel munt slaat uit deze
affaires."

Naspeuringen van de tegenstan-
ders hebben aan het licht ge-
bracht dat er handig wordt ge-
speeld met verschillen in wetge-
ving en vertaling van chemische
stoffen. Tot aan de grens in Eben
Emael staat het witte, bruine en
grijze poeder dat in zware vracht-
wagens wordt aangevoerd te
boek als afval; in België krijgt
het vervolgens de naam 'anhy-
driet'en dat is een niet verboden
stof die gebruikt wordt in de
mergelproduktie.
Joris: „Controle is er nooit en de
transporteurs stoppen af en toe
een briefje bij de douane in de
bus. Ze kunnen vervoeren wat ze
willen."

president-commissaris Stollen-
werck 'volkomen legaleactivitei-
ten.

Beschaamd
De gemeente Bassenge, waartoe
Eben Emael (1.500 inwoners) be-
hoort, reageert wat beschaamd
op de affaire. Direct na het ver-
schijnen van de bevindingen van
de Milieudienst van Wallonië
verbood de burgemeester van
Bassenge de transporten, maar
nog geen maand later bepaalde
de Waalse minister Lutgen dat
de burgemeester buiten zijn
boekje was gegaan. Mevrouw
Van Kan wijst op de uitgemer-
gelde heuvelrug waarvan aan de
voet de Jeker stroomt: „Tien jaar
geleden bouwden wij hier een
huis op het mooiste plekje van
België. Kijk zelf hoe het er nu uit-
ziet."

Volgens mevrouw Van Kan in
Eben Emael worden transporten
's nachts uitgevoerd. „Op mo-
menten dat ook onze politie niet
in dienst is. Meestal zo rond de
klok van vieren is het een drukte
van belang."

Bij AKZO-Weert kon een woord-
voerder slechts zeggen dat er een
vergunning van de Waalse auto-
riteiten bestaat voor de stort van
het afval.

Ook Leon Marchand die vlak bij
de ingang van de mergelgroeve
van Mamebel woont, heeft al vijf
jaartevergeefs gevochten. De ac-
ties waren zo hard dat de directie
van Mamebel heeft bepaald dat
Marchand niet welkom is bij een
gesprek van directie met de ac-
tiegroep over de in de ogen van

Het o-MaastTJr in
ger_ iIC voert al jaren actie te-
Vrach?e overlast van de vele
vandi gens' Huygen en Phai
Haai Bf groep zeggen: „Ons ver-Verkei g tot nu toe alleen over
gen ellende, dank zij de Bel-
.°k on We nu dat mogelijk
°°Pt R_ gezondheid gevaar

lies v. r_G genoeg om de ac-
Maastr- u samen te voeren." De

L"chtenaren hebben inmid-

De zaak tegen de handelaren kwam
in 1987 aan hetrollen, toen bleek dat
in een coffeeshop in het centrum
van Maastricht intensief hasj werd
verkocht. Inmiddels telt de stad een
twintigtal van deze gelegenheden.

(ADVERTENTIE)

P***M_T72x 60x_J2l■ Bedrag___J6* _fi—^7~~ÏBV I

■ 18.000;" 299,- 358;- 406,- Stof I

FINANCIERINGSKANTOOR jÉ jÉÉL

Scharnerweg 108 Maastricht 4 Bf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek. Tel. 045-225000

dagelijks van 11.00- 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederi.

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

(ADVERTENTIE)
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Wijziging netnummer "C
Londen op 6 mei. I
Met ingang van 6 mei aanstaande is het netnummer van
Londen gewijzigd. Het huidige nummer 1 wordt vervan-
gen door 2 nieuwe netnummers: Centraal-Londen krijgt
71 en de omgevingvan Londen krijgt 81.

Welk van de 2 netnummers vanaf 6 mei moet worden
gekozen, is afhankelijk van de eerste 3 cijfers van het
abonneenummer. Voor het vinden van het juiste net-
nummerkan een folder worden aangevraagd.

Bel gratis:06 - 0228809.

I I I

Als het droogis en een beetje zonnig
wordt het hoe dan ook druk, zo is
daar de overtuiging. Enkele hotels
in Valkenburg zijn, zoals de laatste
jaren gebruikelijk, volledig bezet
met groepen Engelse scholieren.

(ADVERTENTIE)

U wilt wel eens precies weten
hoe u met een Beolink

systeem in uw huis centrale
hifi en video installeert.

Daarvoor zijn er
in uw omgeving

twee
Bang&Oiufsen

Centers
met het volledigeB&O programma

en heel veel kennisvan zaken

Wijnbergen
Bang&Olufsen Center

HEERLEN Limburgiastraat 41,
Tel. 045-720560

Electro Bemelmans
Bang&Olufsen Center

HEERLERHEIDE
Wannerstraat 10-12,

Tel. 045-212330
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Van onze redactie economie Wandelstok van
Limburgse Mata

Hari te koop
Van onze verslaggever

Hmburgs dagblad provincie
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Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotter op
gang en gaan weelkaar "
ook'n beetje beter be-
grijpen.Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(f. «■/ ..10l leraars

vvvn (Iv tijd.
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eerder was onderkend In een denle van de gevallen zijn
,de verschjinseki. in een vmegstadium me. succes ie hehan-
(deten. Voorde overigegeval.cn besuial up dil momeni nog
geengenezing, maarduif de juiste verzorging is er ludigrote
verbetering mogelijk

Ver){Eetachiigheid<rfKekke vergissingen .oudenbtjuude-
wn wel eens op dementie kunnen wijzen. Wees er alert up
muw omgeving.Durf er wer le pmm. £n waarschuw ineik
geval de huisarts

Dementie seen ven___Tli|k /Jekieproces dal vee) ver-'.warrmgbrengt .Maar abwe deversdiiinseien eenltr herken
nen. __in we heler in staat om ie helpen
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«nden wanneer u Jeze bon in «en ipfranJuw* enveloppe

lauurt mtr _ik_. p,a hmhui l. _U7ZG Munifuu. Wik u If _,?. e«_i _mi pu_i_t*t_. pfcdditn wwr Je «randkuseii'

I^awi — Lee-bpl: |
Uns -I ftßicué.: '_ *■
"_*_*_ SIBE I

Dixons heeft de lente in deaanbieding...y Minolta 7000iDynax g^,
';

ü_k 0f45: per maand

■__ ?É >C I Jll_r<li_ £of&*^-■"*<. |, |
E _____

__H^^^^^^______H________l

Fuji DL 350 compactcamera^Bl^H i^^H^^^^^^H^^B
automatischefilminleg en -transport.Complete f§ , rKnT_V._Nß^^' 11 _

w%tt\t\f\'\ 4 Normaleprijst*9- \ 1(

camera vooreen ongelooflijke prys. 1 UN»^ . PhilipS DoO_/2 1 LENTEAANBIEDIN \ .
■n^9lMpgHMHlli_jJH BMBM|^MM|MMMMIM|MI|iI ' I ''-Ys\ U|aJv* 1 ___l_____^_&&_" ' __9^^^^_____ A___B^^ ___________J.

_______________WH___HHHI^--------H-HHBHRR-H-_-il __B____R__i3__l fjföl -* ______________9lm__i_b._L«3: :'^_$_£__££ ' ________ Isa _■ _"_ _"___ ,2

O _____— \ //ffn .ff Êl&*ro^ *A f 9-Naalds matrix printer met printsnelheid van max. 180karakters per

B_s? ' __jff__._^___^__F_____H-______! HHrA^^"1 B 4_____Z___r J____L _v^f_T^s^*laé______S^*~- *"-"—"^^^^^^^^^ ....■" "' ■:■:":■.-. . -'-■■■:■:■'.^f.-/ ■ ■ ''"£. :'&.

P F^A^J ___ X-^a
Alleaanbiedingen zijn geldig zolang devoorraad strekt. Effectieve I W^B ___[________■ ________________fw_______P__■ __________ U VUIOt DIXOnS lil:
jaarrentena wettelijke aanbetaling: 25.2%. Via Comfort Financiering. ___________________________________________________________________■■_______________ ■ ■ ._P^*>__ ■ W Heerlen Promenade41, 045-713826

I einS over de Over de M^É1,^!,»,,»,» H /3»_li-_lfiliiiWlI n kriièt'n stuk duidelijk adv'eb ormen |^9[ KSWHSMWïïWSÜI HJ -T TTt^^ -f I T I !_■ Klf^_^_l f ■■■ ___Bfi_W4^_fc I. _P._.fmaI ïeu e tussen een naarJ'^gir debeplanting ■ W^^^ IÉ^MMIIiB ■■■IM H I f. FIUH |JJ^ffl^fl PIIMUtBHi
■m _n rond dev.ver- atprver.ichting. J^»»__W_&//lJli I ■<M;|tPmil I IIfffllWPW ilfonteinpompen enona j. ptS jB ! I 2j£ mSm^KI __£ IZ3

e LANDGRAAF EuropaTuin Landgraaf e MAASTRICHT EuropaTuin Randwijck e NUTH EuropaTuin Tan Nuth BV
Europaweg Zuid 401. Tel: 045-324444 St. Michaëlsweg 7 (Heugem). Tel: 043-613966 Vaesrade 100. Tel: 045-244644 |



Voor mij geldt: papier naar de oud-
papiercontainer; hout in kachel of
open haard; glas, voor zover geen
statiegeld, naar de glasbak; metaal,
zelfs de lege tandpastatube naar de
oudijzerman; kleding die niet meer
te verstellen is naar de voddenman;
plastic, alles wat van kunststof is,
naar de pvc-recycling; etensresten,
de volgende dag verwerken; groen-
teafval naar de kippen of het konijn
van de buurkinderen; afgewerkte
olie, batterijen en verfresten naar de
gemeentebedrijven. Als alle men-
sen mijn voorbeeld volgen hebben
wij binnen de kortste keren in Lim-
burg geen huisvuil meer. Dan heb-
ben wij ook recht van spreken als
men ons met de troep van anderen
(huisvuil uit de Randstad) wil opza-
delen. En wie geen kippen, konijn,
open haard enz. heeft, vindt bij enig
nadenken beslist wel iemand, die
dat wel heeft.
KERKRADE Lei Gisberts

De Milieufederatie Limburg en het
IVN maken zich terecht ernstige
zorgen in verband met de voorgeno-
men installatie van afvalverbran-
dingsbedrijven in onze naaste om-
geving. De grote massa ligt er echter
geen moment wakker van. Kijk ze
maar eens rondlopen met hun plas-
tic draagtassen, alsof ze nog nooit
gehoord hebbenvan de rommel, die
bij pvc-verbranding vrijkomen.
Kijk maar eens naar de laatste ver-
kiezingen. Ze stemmen niet of ze
stemmen op partijen, die weliswaar
mooi praten over milieubescher-
ming, maar als het op daden aan-
komt, ho maar!

Milieu
Misschien zou onderstaande brief
een aanzetkunnen zijn om alle men-
sen in Limburg er toe te bewegen in
ieder geval een hoop minder 'afval'
te produceren. Ik wil, als kinderen
mij over tien twintig jaar vragen:
„Deze ramp hebben jullie in de ja-
ren tachtig toch ook al zien aanko-
men! Wat hebben jullietoen onder-
nomen?" niet met de mond vol tan-
den staan.

Libregts
Over de affaire-Libregts het volgen-
de: Op weg naar het doel. Het doel
heiligt de middelen. Onrecht is
recht. Recht is onrecht. Krom is
recht. Recht is krom. „Hoevelen
gingenLibregts voor, hoe velen vol-gen hem nog?
MEERSSEN j.LahayeMilieu (2)

örs w r /.ter van 7 Uuwerkerk, burgemees-
de „m , aanstad en voorzitter vanWht_"kgroeP MER Uitbreiding
haast , en Maastricht, neemt ge-
kamer atS in de zonoverg°ten
zitter r Vi.n MER"commissievoor-
ven ,„f . en' °P de eerst etage bo-Mar*'1?kel 'Slaapkamer 22' aan de
same_ ats in Utrecht.
Scho]t met secretaris drs. J.
totaaf.fi 1 en een aantal van de in
I.ER „iöu deskundigen die voor deoU\verl.mimiSsie werken, houdt
°ver all 1

hlerre_elmatig beraad
woorrii raPPortages die tegen-
pl'chü Voor z°genoemde MER-
den_vse ProJecten moeten wor-n °Pgesteld.

Voorslepen
lers t°mmissie verstrekt de opstel-
elke t^Sfntl''d aanbevelingen voor
lavg^eu-effectrapportage, die
t.oet„schlJning door haar getoetst
hier n Worden. Vliegveld Beek is'"middels een bekend begrip.

Het is niet zo maar een waarschu-
wing geweest. Secretaris Scholten
memoreert aan een arrest van het
Haags gerechtshof. Het gaat over

Waarschuwing
Afgelopen donderdag ontving de
MER-commissie een brief van
Maij-Weggen waarin zij beloofde
het advies over te zullen nemen.
Teven maakte ze Ouwerkerk en de
zijnen duidelijk geen boodschap
te hebben aan hun herhaalde op-
roep de MER-procedure opnieuw
te beginnen of in elk geval de aan-
vullende richtlijnen en de aanbe-
velingen voor inspraak ter visie te
leggen.

Het scenario werd snel aangepast
en boven 'Slaapkamer 22' werden
op verzoek van deminister de aan-
bevelingen voor een derde rappor-
tage op schrift gezet.

een geheel ander exploitatie-sce-
nario te bedenken.
Een 'volwaardige nachtbaan' zou
honderden miljoenen guldens aan
extra isolatiekosten vergen. Van
de ene dag op de andere ging het
oorspronkelijke 'express-scenario'
('Beek' uitbouwen tot internatio-
naal luchtvrachtcentrum met
27.000 nachtelijke vliegbewegin-
gen per jaar) overboord. Gezien de
stormachtige ontwikkelingvan de
burgerluchtvaart zou voor de Lim-
burgse luchthaven plots een fraaie
toekomst in het passagiersvervoer
zijn weggelegd, iets wat een jaar
geleden door een Amerikaans on-
derzoeksbureau nog voor onmo-
gelijk werd gehouden. De nieuwe
berekeningen zouden al enige tijd
klaar liggen.

'Blijft Maij -Weggen
eigenwijs, dan moet
procedure opnieuw'

_R ste keer dat we over de
Vies ,V??r de Oost-westbaan ad-
We riat kbrachten' constateerden

ditet een lustrum was. En dat
Viere 'l f^enlijk zouden moeten
«laar i. *

Zeg het wat badinerend,
de2er,net geeft wel aan hoe lang
Mi h£f°£edure alvoortsleept. Ook
viie„,, ,_ en dat de uitbreidingvan''euïï .Beek behalve een mi-
p°Ütie_ ook duidelijk een
hele , Probleem is, waardoor de■ aUeen maar gecompli-
-Laten 1S geworden.
oris«, We vooroP stellen dat het
dan n°r. \zal zi->n of die baan er al

w k°mt Dat is onze zaak
gaat 7aaf et de commissie om
leefcl . j

de wet wordt nage-
geÜi_ n "at alles wat in een der-
i-ol s* ,Ject op milieu-gebied een
'^Uat'6 r

of kan spelen door de
schrev emers helder wordt be-
beSn- ?n en openlijk kan worden
lioet ken- Het asPect milieu
BeHo. ln de besluitvorming zwaar
Vand

g wegen. Dat is de bedoelinge MER en dat streven wij na."

Uitblijven
°kdOost« aanlegvan de 3,5 kilometer

Staa_Ütbaan- half haaks op de
r_

e_Noord-zuidbaan, is een
Ie in;? ?htlg Project. Dat hebben
ven '"atiefnemers -de luchtha-
°°k h. t if Pr°vincie Limburg - en
kr vanï. evoegd gezag-de minis-
»fgel!" Verkeer en Waterstaat -de
°Idervenddne jaar nadrukkelijk

" Drs. H. Ouwerkerk, voorzit-
ter van de MER-werkgroep:

opnieuw gelijk?

Scholten vervolgt: „Indertijd be-
sloot detoenmalige ministerSmit-
Kroes van Verkeer en Waterstaat
tot de aanleg van een nieuwe ver-
keerstunnel bij Rotterdam, waar-
voor een aaVital locaties werd aan-
gegeven. Alles werd netjes uitge-
werkt. Ook de milieu-effecten van
de verschillende mogelijkheden
werden in een MER meegenomen.
De hele procedure werd conform
de regels gevolgd. Maar toen be-
sloten was de ene tunnel aan te
leggen, maakte de minister be-
kend dat ze ook de andere wilde
realiseren. Economisch gezien
werd dit van groot belang geacht
voor het daarachter geleeen Maas-
gebied. Het bevoegd gelag vond
een nieuwe MER niet nodig, om-
dat over alle alternatieven immers
alles op papier was gezet. Er kwam
wel een aanvullende nota en die

de Blankenburgtunnel en dateert
van 15 februari dit jaar, zes dagen
nadat de MER-commissie haar
vijfde advies uitbracht. „Jammer
dat dit stuk niet een week later is
gekomen. Want dan hadden we
het zeker in onze aanbevelingen
verwerkt. De gangvan zaken rond
de tunnel is voor een belangrijk
deel analoog aan de procedure
rond de Oost-westbaan, zeker wat
de milieu-effectrapportage betreft,
zegt hij."

Overboord
6 r _. .f .m van TNO en de in-

s'es vat !. end geworden conclu-
76r .. u \verse wetenschappers
hieglawaaadflijke gevolgen van
_e'd dZT Voor de volksgezond-e'Hd vnr gen de initiatiefnemersu"g jaar voor 'Beek' snel

net i
6on _.198,7 verschenen MER-rap-
N's f. Beek dat liefst 236 Pa".'^g. _ en tekeningen, acht
h ' W

en dertien kaarten omvat-
_*kke _!g van de commissie een

e °nv°ldoende. Ook de MER
Ület all Jaar later uitkwam, bleek
.. mn. relevante gegevens overNn fleu-effecten te bevatten.
iet Kp. aarschuwde de commissie
_erek.;n°egd gezag al dat het nietlic don 6n van aantallen mensen
Sden nachtvluchten gehinderd
V°et st' gorden, op gespannen

° d met de wet. Omdat de
«V de uvigeTde dit zelf te doen,
!atl üjti^K-commissie by wijze

iie aa_. nnderinS TNO opdracht
Xn n

n gehinderdente bere-
%■ e»* , aad van state voegde
u'^liiv! ater n°g aan toe dat het
betgehr, ,Van toestemming voorö%i. k van het luchtruim van
strookt B

en West-Duitsland niet
{_* het mpr de .uitgangspunten
fi, 8 daar en eerste aanvul-

rkre!_LtemminS is tot heden niettfeft al!?n en bgt, wat België be-
Schiet ftans- ook niet in het ver-

Rockwool Lapinus geeft toe sterk
verontreinigde stoffen uit te stoten
en overweegt daarin meer te inves-
teren dan 'minimaal verplicht' is. .
En er zijn meer vervuilende indu-
striën in Limburg.
Waar haalt men de waanzin van-
daan, om aan de rand van de stad
Roermond een vuilverbranding te
bouwen langs de Maas en schuin te-
genover een geheel nieuw te bou-
wen woonwijk bij de voorstad St-
Jacob? (Heet die wijk in de toe-
komst 'de kankerwijk St.-Jacob?'
Waarom is er geenpressie van de ge-
meente Roermond, de burgerij en
welke milieugroepen dan ook, om
elk voornemen tot de bouw van een
vuilverbrandingsinstallatie langs de
Maas, een definitief halt toe te roe-
pen?
Vuilverbranding hoort op de Maas-
vlakte thuis en een kolengestookte
centrale niet in de omgeving vanccii groei-stad.
Waar blijven dereacties?
HERKENBOSCH J. Scharis

Juist deze milieufederatie dient te
weten, dat in de Roerstreek de laat-
ste jaren het aantal ziekten aan hart-
en bloedvaten, van luchtwegen et-
cetera sterk stijgende is.

Eerst hadden wij een gasgestookte
Elektriciteitscentrale. Onder druk
werd dezevoor tientallen miljoenen
omgebouwd tot kolengas-centrale
met alle nadelige gevolgen van dien
en thans komt daarnaast een aantal
chemische-verbrandingsunits met
nóg meer schoorstenen.
Juist in het Westen des lands zijnbij
de IJmond én de Zaanstreek, derge-
lijke ovens stilgelegd, vanwege be-
wezen uitstoot die 'kankerverwek-
kend' is bij mens en dier.
Daarom bevreemdt het mij ten zeer-
ste, dat de milieufederatie Limburg
géén bezwaren heeft tegen een ge-
heel nieuwe vestiging van een 'ver-
brandingsfabriek tegenover de stad
Roermond en het natuurgebied
daaromheen, zolang men maar géén
huisvuilplastic, hout en papier gaat
verbranden.

Er zijnweinig serieuzereacties in de
regionale pers tegen het onzalige
voornemen om bij Buggenum een
geheel nieuwe (elders in het land
worden ze stilgelegd!) vuilverbran-
dingsinstallatie te bouwen.
Het voornemen bestaat in deze
ovens allerlei soorten kunststoffen
(in de volksmond onder de verza-
melnaam 'plastic') én rubber en tex-
tiel te gaan verbranden, waarvan de
reststoffen gelijk zijn aan die van
chemisch afval.

volstond, meende de minister. Wij
waren echter, net als nu bij vlieg-
veld Beek, van mening dat er spra-
ke was van een nieuw initiatiefen
dat vereiste een geheel nieuwe
MER-procedure. Dat maakte we
de minister ook kenbaar, maar zij
wilde daar niet aan. Ze had haast.

Achteraf is algemeen bekend ge-
worden waarom. De minister wil-
de de bouw van meerdere tunnels
tegelijk aanbesteden. Dat was
goedkoper dan afzonderlijk op-
drachten verstrekken."

Wat is MER?
SameS11atto"e êctrapport fl^l*)is het openbare document waarineen bc. a- w wordt beschreven welke milieugevolgen men bij
ving mo. ? ProJect of voornemen kan verwachten. Die beschrij-
tieve odl " systematisch en objectief mogelijk zijn. En de alterna-
hlLn gev_i_Smgen moeten »n dit rapport ook aan bod komen. Mèt
£eik Je nö ■ 00r het "^^eu. Maar met mooie rapporten alleenbe-
besluitvorrrf .veeJ' Daar moet ook iets mee worden gedaan in de

__i

_
■_.

Van derni«een V°orlichtingsft)lder over de milieu-effectrapportageimistenesvan VROM en landbouw envisserij (maart 1988),

Vaak heb ik andere papierhandela-
ren aangesproken over een nieuwe
politiek maar dat is niet gelukt.
ledereen heeft zich schuldig ge-
maakt aan dit soort praktijken,
soms genoodzaakt door anderen.
Het krankzinnige van de hele situa-
tie is dat de brutowinst zo laag
wordt dat vaak echtgenotes mee
moeten werken zonder loon, alleen
maar om het zaakje lopende te hou-
den. Nagenoeg allemaal hebben we
6 en soms 7-daagse werkweken.
Onze bedrijven worden steeds gro-
ter. Alleen het probleem is dat we
zelf niets in onze achterzak hebben
dat maar enigszins in verhouding
staat tot het werk dat we verrichten.
Toch vind ik klagen niet op zijn
plaats daar we zelf medeschuldig
zijn aan de situatie. Ik vind dat we
nu eindelijk eens op basis van ge-
lijkheid rond de tafel moeten gaan
zitten en ons plan moeten trekken.
Het wordt namelijk tijd dat we alle-
maal inzien dat oud papier niets
meer dan afval is en dat oudpapier-
handelaren gespecialiseerde afval-
verwerkers zijn en dat collega's ster-
ker zijn dan concurrenten.
Elke papierhandelaar die vindt dat
ik ongelijk heb verwacht ik dus aan
die tafel.
HEERLEN J. Mekes,

handel in oud papier

Een ding is zeker, de klanten heb-
ben genotenvan een zeer behoorlij-
ke prijs en de handelaren van een
onderlinge oorlog. Je bent namen-
lijk verplicht deze idiote handelwij-
ze te volgen, anders krijg je geen
kilo papier meer binnen en kun je
wel ophouden. Zo gauw de ver-
koopprijs van oud papier stijgt is er
weleen handelaar die dit in dekrant
uit de doeken komt doen en ook
prompt deze prijs doorberekend
aan de klant. Voorkapitalen werd er
de laatste jaren geïnvesteerd in vol-
automatische persen, perscontai-
ners, loodsen, container- en perswa-
gens en dit alleen maar om de hoge-
re omzet aan te kunnen en klanten
te winnen. ledere kleine handelaar
heeft aan deze idioterie meegewerkt
en moet nu op de blaren zitten, als
ze niet gezorgd hebben voor vaste
afzetmogelijkheden, voldoende fi-
nanciële reserves en overzienbare
aflossingen.

Zolang wij in oud papier handelen
zijn de verkoopprijzen nooit echt
gestegen. De prijs van oud papier is
ondanks fluctuaties altijd dezelfde
gebleven en eventuele prijsstijgin-
gen werden vrijwel in zijn geheel
aan de klant doorberekend, terwijl
zowel de vaste- als variabele kosten
van de handelaren enorm gestegen
zijn. De enige manier deze kosten de
baas te blijven was de omzet verho-
gen of de inkoopprijs verlagen.
Aangezien handelaren ervan over-
tuigd zijn dat omzetvergroting de
enige weg was, werden hogere prij-
zen aan de klant geboden om dit te
bereiken. Het gevolg, een lagere
brutowinst per ton en hogere varia-
bele kosten die weer gedekt moes-
ten- worden door een nog hogere
omzet.

Oud papier
Als reactie op het artikel 'Oud pa-
pier geen cent meer waard' van 30
maart jl. wil ik graag het volgende
kwijt.

Het moet de MER-commissie dan
ook stiekem goed gedaan .hebben
dat het Haagse hof de minister
voor deze afwijkende procedure-
gang heeft gestraft. De procedure
moest worden gestaakt, onder
meer omdat de aanvullende nota
een geheel andere situatie betrof
dan de projectnota waarop zij
voortbouwde. Omdat de minister
niet alle stukken openbaar ge-

Roda JC
Uit de hier volgende cijfers blijkt
het echte probleem van Roda JC.
Van de laatste 13 doelpunten die
Roda scoorde vielen er 10 (!) uit
standaardsituaties.Er is totaal geen
voetballend vermogen meer in de
ploeg. Wanneer wekelijks 'uitblin-kers' als Diliberto en Van deLuer -die wekelijks een 3 scoren in Voet-
bal International - toch steeds weer
mogen opdraven, is een deel van het
bedroevende spel verklaard.- Vitesse (beker): 2 x Van de Waart;
scoort uit ingooi en corner; - Volen-
dam: Boere en Fraser scoren uit een

De overheid komt er telkens weer
achter dat het milieu toch een be-
langrijke rol speelt in haar afwe-
gingen. Ze zoekt ook hier naar de
mogelijkheid een project binnen
aanvaardbare normen te realise-
ren. Uiteindelijk zal het toch om
geld gaan. Je kunt tenslotte niet al-
les compenseren. Maar als bij
Beek geen vliegveld zou liggen,
waren ze hier allang mee gestopt."

Ouwerkerk tenslotte: „Vliegveld
Beek is voor de aanleg of uitbrei-
ding van andere vliegvelden in Ne-
derland duidelijk een trendsetter
en voor ons is het een van de meest
interessante procedures om van te
leren, in constructieve zift dan
wel."

Secretaris Scholten benadrukt
voor de goede orde de positie van
de MER-commissie nogmaals.
„Wij werken puur op het niveau
van de kennis, met wetenschap-
pers die zeggen welke milieu-ef-
fecten een activiteit oplevert of
kan opleveren. Wat wij niet kun-
nen en mogen is een afweging ma-
ken tussen bijvoorbeeld werkgele,
genheid en geluidhinder. Dat doet
de politiek."

Gestopt

MER-procedure verlopen moet,
zowel bij de Blankenburgtunnel
als de Oost-westbaan door het be-
voegd gezag en de initiatiefnemers
niet goed zijn doordacht en over-
wogen. Op de vraag of de MER-
wetwellicht niet zo helder is, heeft
Ouwerkerk meteen een antwoord
klaar. „Drie jaar na invoering van
de MER-plicht zou hierover een
evaluatie plaatsvinden. Mogelijk
wordt de wet op grond van de op-
gedane ervaringen, aangepast of
aangescherpt. Een werkgroep is
daar nu mee bezig en brengt in
juni advies uit aan de minister."
Hoewel hij niet betrokken is bij
die evaluatie, is Ouwerkerk ervan
overtuigd dat de MER-procedure
van de Oost-westbaan evenals die
van de Blankenburgtunnel in deze
beschouwing een belangrijke rol
speelt.

Of dat nu moedwillig is gebeurd of
niet, de commissie vindt dat de af-
spraken en inzichten over hoe een

maakt heeft, vindt het hof dat een
deugdelijke inspraak is belem-
merd, ook die in het kader van de
MER-procedure.
Als enige reden waarom de cijfer-
matige onderbouwing van het
nieuwe scenario voor 'Beek' niet
bekend wordt gemaakt, noemden
de luchthaven en provincie tot he-
den het gevaar dat concurrerende
luchthavens er hun voordeel mee
kunnen doen.
Scholten betreurt die gedachten-
gang want de gegevens komen in
een later stadium toch op tafel.
„Met deOost-westbaan gebeurt nu
exact hetzelfde. Ook hier is nu
sprake van een heel ander initia-
tief dan het oorspronkelijke, dat
zeker weer andere milieu-effecten
zal veroorzaken. Denk bijvoor-
beeld maar aan de verkeersstroom
die bij passagiersvervoer heel an-
ders zal zijn."
Aan het argument van de Rijks-
luchtvaartdienst dat het nieuwe
scenario minder hinderzal opleve-
ren, heeft de wet volgens secreta-
ris Scholten geen boodschap. „Elk
nieuw effect moet beschreven
worden. Bovendien worden nu de
richtlijnen en onze aanbevelingen
daarvoor buiten de inspraak ge-
houden. En dat strookt niet met de
wet.Als deminister eindvorig jaar
was ingegaan op ons advies de
MER-procedure opnieuw te star-
ten, was er uiteindelijk helemaal
geen tijd verloren gegaan. Nu
loopt ze groot risico straks in een
juridischeprocedure over de Oost-
westbaan andermaal onderuit te
gaan. Dan moet de procedure toch
worden overgedaan en dat kost
haar al gauw weer negen maanden
tot een jaar. Toch doorgaan bete-
kent dat de MER-wet, waarin
openbaarheid zon kenmerkend
element is; met voeten wordt ge-
treden. Maar de Haagse' juristen
die zich in deze materie hebben
verdiept en het arrest wel degelijk
kennen, denken daar kennelijk
anders over." '

door eric van dorst
Veine ~ Wat hebben de Oost-westbaan op vlieg-
je? 1

eek en de Blankenburgtunnel bij Maassluis
1^ elkaar gemeen? Behalve datbeidekostbare ver-
jj ?rsProjecten jaren na de geboorte nog steeds en-
is op papier bestaan, eigenlijk niets. Maar de kans
inff00* a^ daar binnen afzienbare tijd verandering
Ha et a*s met de tunnelbouw loopt ministerUna Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat im-
br. root risico dat de door haar voorgestane uit-

eiding van vliegveld Beek andermaal forse vertra-
pt op^O°Pt' omdat de wettelijk voorgeschreven_.. c^ures ook in dit geval niet naar behoren zijnsevolgd Tegen beter weten in
mi oIS aitbans de stellige overtuiging van de Com-

voor de Milieu-effectrapportage (MER-com-
viifHl6^ e en^e^e weken geleden alweer voor deJrac maal advies uitbracht over het MER voorZegveld Beek.
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Waarschuwing van MER-commissie over Oost-westbaan
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LANDGRAAF M. van Buuren

corner; - Utrecht: Van Loen scoort
uit vrije trap; - Feijenoord: 2 veld-
goals van Hofman en Van Loen;
-Haarlem: strafschop en vrije trap
waaruit Van Loen scoort. Ook Trost
en Groenendijk scoren uit vrije
trap, Hofman maakt het enigeveld-
doelpunt. - Groningen: Verhagen
scoort na vrije trap.

Roda JC (2)
Ik kan niet nalaten me te uiten te-
gen het gedrag van de supporters
rond de wedstrijd Roda JC-FC Den
Bosch. Maar dan wel met de opmer-
king dat ditbeslist geen echteRoda-
supporters zijn, die opmerkingen
schreeuwen die beslist niet vatbaar
zijn voor herhaling.
Ik ben het ook eens met het sport-
vèrslag van het Limburgs Dagblad
van 8 april dat er bepaalde spelers
bij Roda werkten als een kip zonder
kop. Dat laatste mag niet gezegd
worden van René Hofman. Die was
zijn belagers steeds te snelaf en zijn
acties stichtten het enige gevaar van
Roda's kant. Dat het publiek bij een
0-2 achterstand reeds het stadion
verliet, maakt hun instelling duide-
lijk. Want op het moment dat die
tweede treffer viel hing de gelijkma-
ker in de lucht. Dat was dan pech
voor Roda. Ik zou me groen en geel
ergeren als het aan inzet bij mijn fa-
vorieten zou ontbreken, maar daar
was nu geen sprake van.
Er stond deze keer in de persoon
van de heerLuinge een fantastische
scheidsrechter op het veld. Dat was
in het verleden wel eens anders. Ik
denk dan terug aan de bekerwed-
strijd Roda JC-Vitesse.
HEERLEN H.Vestjens
(Van redactiewege ingekort)

Kijk maar eens hoe ze het klaar spe-
len iedere week drie zakken huis-
vuil aan de straat te zetten.

Maquette van
de Oost-
westbaan,
waarvoor
momenteel
een aanvul-
lend milieu-
effectrapport
wordt
opgesteld.

in gesprek
In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid
graag ingezonden brieven van lezers op. De brieven dienen betrek-
king te hebben op publikaties in onze krant en kort en zakelijk te zi|n.
Brieven die te lang zijn worden ingekort of geretourneerd.
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in

hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend

Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte 10 millimeter. Foto s. logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en 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.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
'meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) 2230 b

Mededelingen

Kennismakingsbijeenkomst
joodse naoorlogse

generatie
Zondag 22 april 15.00-22.00 uur
voor mensen uit Zuid-Nederland

na 1945 geboren en met een joodse achtergrond.
Voor info bel JMW-Amsterdam

MA. en Dl. 020-730629tst. 226, van 10.00-14.00 uur.

Personeel aangeboden

Riool of afvoer verstopt
De Vos - Sittard

Tel. 04490-18537
Anne-ly en Henry bieden 's Met een PICCOLO in het
ochtends creatieve KIN- Limburgs Dagblad raakt u
DEROPVANG, kleine groep uw oude spulletjes 't snelst
veel persoonlijke aandacht, kwijt. Piccolo's doen vaak
Bel vrijblijvend. Tel. 045- wonderen... Probeer maar!
426054 b.g.g. 045-725597. |Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd

-».{\ techno-time bv

Heeft direct werk voor
Electromonteurs

Onderhoudsmonteurs
Tekenaars

Produktiepersoneel
Heftruckchauffeurs

Bel nu, of kom even langs. Tel. 045-717183,
Nobelstraat 1, 6411 EK Heerlen. 24 uur bereikbaar.

Schoonmaakbedrijf Fortron BV
vraagt voor de zaterdag

flinke jonge mensen
voor het schoonmaken van een bakkerij te Brunssum.
Aanvangstijd ong. 15.30 uur, werktijden ong. 3/2 uur.

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

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.

Met spoed gevraagd

Vrachtautochauffeur
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Transportbedr. Boymans
Dorpstr. 98, Oirsbeek.

i Tel. 04492-1833.
Gevraagd enkele

charmante masseusses
voor nieuw te openen massage-adres!!!!! 04490-75028.

Gevraagd
Part-time taxichauffeur m/v

voor de weekenddienst.
en groepsvervoerchauffeurs

Pers. aanmelden na tel. afpr. 045-444444.
Puntelstraat 32a, Simpelveld.

Camping de Oosterdriessen
heeft direct werk voor een handige jongen.

Aanmelden 04409-3215.
Lft. v.a. 17 jaar. Technischeaanleg strekt tot aanbeveling.

Gevr. voor privé-huis in Fa. WGW Bouw. Voor direct
Noord-Duitsland mooie gevr. voor Duitsland MET-MEISJES, huidski. onbe- SELAARS, betontimmerlie-
langrijk, 2 weken werken, 1 den en ijzervlechters. Ook
week verlof, goede verdien- colonnes. Tel. 045-231336/
ste (ca. ’ 8.000,-). 09-49- 230477. Hommerterweg 77,
421501052, vanaf 10.00 uur Hoensbroek

Becu-bouw vraagt voor div.
projecten in Keulen en

M-Gladbach.
Metselaars

voor accoordwerk Duits verz
Hoog accoordloon. Melden

tel. 045-351655.
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
Voor spoedige indiensttre-
ding gevr. (ook voor buiten-
land) IJZERWERKERS met
ervaring branden, industrie-
monteurs, hoogbouwmon-
teurs, lassers met en zonder
eert., isoleerders, opzetters,
makers, pijpfitters van tek.
Dringend gez. electriciens/
installateurs. Alleen vak-
mensen met ervaring en
eert. leeft, en Nat. onbel.
Tel. 010-4625755.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
Wij vragen ervaren ADVER-
TENTIE-VERKOPERS
(STERS) voor de prov. Lim-
burg, i.b.v. een auto. Bel
voor een afspraak 02520-
-23991.
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-
jcadero, Heerlen. Tel. na
12.00 uur 045-710686.
MEISJE gevr. Club Bubbles,
Geleen. Hoog gar. loon,
werkt, in overleg. Tel.
04490-42313.
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.
PART-TIMER gevr. Pas-
sende werktijden nader
overeen te komen. Wonen-
de in de direkte omgeving
van Klimmen. Bel v. ml. tus-
sen 9.00 en 17.00 uur. Fa.
Lecon, Klimmenderstr. 62.
Tel. 04405-2624.
Club L'Aventura zoekt nog
enige nette BARDAMES,
ma-vr. v.a. 15.00 u. Hoofd-
str. 103, Amstenrade,
04492-4922.
Gevr. en/aren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 of 250238.
Vr. HULP gevr. voor friture
te Sittard. 04490-19776.
Gevr. sympathieke VER-
KOOPSTER voor Slagerij te
Oirsbeek voor 20 u. p.wk.
S.v.p. bellen na 19 uur. Tel.
04493-4545.

Gevr. SERVEERSTERS of
kelners, hulpkoksca. 18 jaar
voor seizoenswerk. Restau-
rant Balaton, Grendelplein
9 Valkenburg. 04406-16846
FRITUURHULP gevraagd
voor 3 tot 4 avonden per
week. Te Brunssum. Tel.
045-259986.
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
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
Gevr. erv. METSELAARS
en handlanger (plm. 18 jr.).
Tel. 04499-3885, na 18.00
uur. Bouwbedrijf Baade
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP. Bellen na 13.00 uur.
Tel. 045-417190.
CLUB-BAR zkt. nette
dames, Eschweiler direkt
achter Aken. Vervoer en
woonmogelijkheid voorhan-
den. 0949-2403-37001 v.a.
21 uur
TAXICHAUFFEURS voor :
wisseldienst, liefst met rij-
ervaring. Loo-Tax. Tel. 045-
-411159, Kerkrade. :
Gez. FYSIOTHERAPEUT te
Erkelenz BRD, voor vaste
dienst of vrije medewerker, i
Tel. afspraak 09-49-2431. :
6345 Of privé 09-49-2405.
93641. !
Privéclub Lolita Maastricht
vraagt nog jong MEISJE, in-
tern mog. 043-215973. j
Gevraagd WERKSTER, 3
uur per week. 04406-14479. i
SITTARD ervaren vrouwelij-
ke friturehulp gevr. Moet ook
genegen zijn 's-avonds en
in de weekeinden te werken.
Zo niet onnodig te reageren.
Tel. 04490-15489 tussen
10.00-13.00 uur.
WINKELSLAGER gevr. 5- Jdaagse werkw. Slagerij Bin- 'deis, Brunssum 045-252366 j
Met spoed enkele prod. me- ■dewerkers gevr. lft. 18-21 jr. 'Te bevr. ESWOFA 8.V., 'Pannesheiderstr. 80-84, :
Kerkrade, tel. 045-452677,
ma. t/m vrijd. 08.00-16.30 u.

Te huur gevraagd
Met spoed gevr. een etage ;
cq. woning voor 1 pers. in i
VAALS. Tel. 05470-74721 j
of 053-866666 vragen naar
Desiré.
i

Beeldend kunstenaar zoekt ,
ATELIER-RUIMTE in Heer-
len-zuid of -centrum. Tel. ■045-410097.
Zakenman zoekt BUNGA-
LOW te huur te Geleen of .
omg. Br.o.nr. B-4250 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP .
Heerlen.

tt^OHTf jj I " PC/KT, 640Kb, 2 drives
pm Hl K00pf3290,- Huurf 64, - p/m

■ I " Idem, 1 drive, 20 Mb harddiskfl Koop f 4290. Huurf 84,-p/m■ "AT 286, 1 2 Mhz., 1 Mb, 1 drive,
■fll 20 Mb harddisk

__F_____U Koop f 5890,- Huurf 119,-p/mm*W 1 " 386 SX, 16Mhz., 1 Mb, 1 drive,
ÜoM__ Jr^A 20 Mb hard disk

«-"""*»___£^ Koop f 7390,- Huurf 149,-p/m '-4_^^*_^f**>/ Krijntjes & Craenen
**^*****-*~**L^Zjr Automatiserings-services I1 *-" Geleen - RoermondjGgaCOMPUTERSj Bel: 04490-53420

GEO is een gedep. handelsmerk van de Kon. Borsumi] Wehry groep.

_|_r : — —-_r"

Onroerend goed te huur aangeboden
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Te h. Valkenburg-Centrum
moderne WINKELRUIMTE.
Opp. 200 m2v.h. Westland
Bloemenhuis. 04406-12870
Te h. aang. OPSLAGRUIM-
TE ca. 110 m2, ’474- p.
mnd. Tel. 04492-1326 \
T.h. 3 kamers KERKRADE-
WEST, Kapelw. 28, tel. 045-
-421662/427224 na 17 u.

Te huur WINKELRUIMTE ]
30 m2te Hoensbroek, Aker-
straat. Inl. 045-228054. j
Te h. in HEERLERHEIDE j
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- i
str., tussenwoning met tuin,
woonk. keuken, 2 slpks. idouche en berging. Inl. ■04490-43275. j
Piccolo's in het Limburgs 'Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

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

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

Gevraagd
Heerlen

en
omgeving

panden in
alle prijsklassen.

Troost onr.goed
Telefoon 045-717976.

Kerkrade-West
Industriestraat 62

’ 85.000,- k.k.
cafépand

met boyenwoning
Troost onr.goed

Heerlen
Telefoon 045-717976.

Uw huis
snel en vakkundig

verkopen
Wij bemiddelen graag voor

U

Marinus
" Krijntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72,

Geleen. Tel. 04490-515447. '
Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere .
beroepen. Rente va. 8,5%. I
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook I
hypotheken tot 130% e.w. \
Tel. 077-519775. I

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
EYGELSHOVEN, Graven-
weg 8, te k. half vrijst. he-
renhuis met tuin op zuiden
en garage, lnd.: beg.gr.,
woonk. met open haard, op-
en keuken met eiken aan-
bouwkeuken, opp. 44 m2,
hal en toilet, 1c verd.: 4
slpks., badk. en apart toilet,
vr.pr. ’ 159.000,- k.k. Bez.
na afspr. 045-352145.
SITTARD, Past. Jacobstr.
11. Hoekhuis met 3 garage-
boxen, kelder, keuken met
inbouwapparatuur. Woon-
kmr. ca. 45 m2, ’ 129.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed, 045-728671.
Te k. NIEUWBOUW land-
huis gem. Bom. Te bevr.
04498-52195.
Te koop of te huur te Dicte-
ren, Kerkstr. 65, BEDRIJFS-
PAND met aparte bungalow
en bedrijfswoning, totale
opp. 5000 m2, gr. parkeer-
plaats aanwezig. Voor ml.
04490-14441.
GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’ 90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601.

HEERLEN, Middelburgstr.
19, gerenoveerd woonhuis,
geh. voorz. van nw. koz. en
dubb. begl., woonk. en open
eiken keuken met veldbr.
stenen en sierpl. Onderverd.
met plavuizen en eiken deu-
ren, 3 slpks. met nw. pla-
fonds met sierpl., badk., zol-
der, geh. pand onderkel-
derd, verwarming en boiler.
Aangel. tuin met vijver. Prijs

’ 105.000,-. 045-727150.
SCHAESBERG, Op 't Veldje
33. Perf. onderh. halfvrijst.
hoekp. (1975) met grote ga-
rage, mooie aangelegde
tuin, 4 slpks., badk. ligb. 2e
toilet, woonk. 36 m 2met
parketvl., keuken tegelvl.
Pand moet binnen gezien
worden, ’133.000,- k.k.
Tel. 04490-42250 Jos
Storms ó.g. Geleen.

Bedrijfsruimte
Te huur gevr. OPSLAG-
RUIMTE. Tel. 045-750238.

Woningruil
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,-voor 2 jaar (24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruil
over geheel Nederland.

Kamers aangeboden/gevraagd
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badkamer
en keuken. Tel. 04490-
-49271 of 04743-1579.
Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Inl. na 19 uur 045-
-750229
NIEUWENHAGEN gemeub.
zitsl.k. gemeen, keuk. etc.
Inl. 04492-2871.
Te huur gemeubileerde ka-
mer. Holtskuilenstraat 1,
EYGELSHOVEN.
Te h. aangeb. gest. zit-slp.k.
keuk., ’ 375,- all-in. Akerstr.
Nrd. HOENSBROEK. Tel.
045-221217.
Te huur zit/slpk. te HOENS-
BROEK. Na 14.00 uur 045-
-229654.
Ruime ETAGEWONING wk.
2 slpk., wo, keuk., douche,
hal, cv., kabel-TV, evt. gar.,
park.pl. en huursub. Tel.
045-310706 na 18.00 uur.
Te h. gemeubileerde BENE-
DENWONING met 2 slpks.
te Spekholzerheide gem.
Kerkrade. Tel. 045-324775.

KAMER in centr. Heerlen,
(studentenhuis), ’ 275,-
-all-in p.mnd. 045-421524.

Bouwen/Verbouwen

Kunststof
ramen

Wt-M )
."_____ '/

Vraag vrijblijvend
inlichtingen

045-417672
045-274147

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. 180 dikke TROIT-
TOIRTEGELS ’ 90,-. tel.
045-456711.

BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Grenen BALKEN b.v. sx7cm

’ 2,25 p. meter. 15x5cm
’4,50 p. meter. 16x6cm.

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

’ 25,-; watervaste platen
2.44x1.22x18. Tel. 04490-
-15338.
Te koop TROTTOIRTE-
GELS. Tel. 045-251064.
Te koop STIHL motorzaag.
Tel. 045-217965.

Reparaties
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:

WOCOM. Tel. 045-711864.
Vrijblijvende prijsopgave.

Patoe
Klokken en Horloge

Reparatie Atelier
Alex. Battalaan 52A, Bourgognestraat 10C.

Tel. 043-213014, Maastricht.
TV/VIDEO reparatie. Zonder VROKO voor Uw koelkast
voorrijkosten. Görgens. In- en diepvriesreparaties.
dustrieterr. Abdissenbosch- 045-441566 17 u. 461658.
Landgraaf. Tel. 045-314122 snelle en VAKKUNDIGE re-

paraties van al uw TV- en
Diepvries- en KOELKAST- Hifi-toestellen zonder voor-
REPARATIE zonder voorrij- rijkosten. W.R. Klawitter,
kosten. Bel Geleen 04490- Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
45230. Service binnen 24 u. Tel. 045-352727.

Hobby/Doe het zelf
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Te k. 2 modelbouw AUTO'S
met toebehoor, 6 Volt., pr.
’150,-. Tel. 045-412753,
tussen 17.00 en 18.00 uur.

Te koop BOVENFREES/
verdiktebank de Walt

’ 1.950,-; metaaldraaibank
Ferm 380 V, 100 cm tussen
de centers ’ 5.950,-; Lint-
zaag ’ 450,-; draagb. auto-
geen lasapp. Ferm ’ 225,-.
Tel. 045-212080.
Te koop gevr. FLEISCH-
MANN Trix express of Mark-
lin, Sch.HO. 04746-2635.

Winkel & Kantoor

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

COPIER van ’ 2.250,- voor ’ 1.690,-.
TELEFAX van ’ 1.995,- voor ’ 1.690,-.

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

Autotelefoon met nummer, ingebouwd binnen één dag.

Laserprinter v.a. ’ 99,- per mnd.
AUTRONIC BV Tel. 04492-3888.

Nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw
FERRANIS

Het adres,voor het HUREN van kantoormeubelen en
kantine-inrichtingen.

Huren Ferranis in plaats van kopen biedt u vele
aantrekkelijke voordelen.

Wilt u meer weten, bel voor een vrijblijvende afspraak.
Tel.: 04458 - 1895 (na 18.00 uur)

Fax : 04458 - 1895
Nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw

Fax ’ 1.595,-
-vanaf excl. BTW

Sokla 8.V.,
Schaesbergerweg 126,

Heerlen. Tel. 045-724379
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

FAXPAPIER alle maten,
goede prijzen. Henstein H.O
Tel. 04490-50438, (tevens
faxnr.).
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
POOTAARDAPPELEN te
koop, bintje 35-45. Tel.
045-251414 ■
Gebr. MACHINES: getrok-
ken Claas veldhakselaar;
Vicon kunstmeststrooiers
400, 600, 800 en 1000 ltr.;
Amazone sproeimachine 12
mtr.; Douven 15 mtr.; Lem-
ken zaaibedcombinatie 3
mtr. en 3.90 mtr.; Muratori
rotorkopeg 3 mtr.; Pegoraro
frees 1.80 mtr.; 1 mants
spitmachine 1.80 mtr.; Lely
overtopfrees; Schuitemaker
voederdoseerwagen; Lucas
en Holaras doseercontainer;
PZ en Fahr frontmaaiers
2.15 mtr.; mengmestver-
spreiders 3500, 5000 en
6200 ltr.; Weiger opraappers
AP 730; div. opraapwagens.
25 m3, 6-r. frontschoffelma-
chine; Krone 3-schaar wen-
telploeg; losse sproeitanks;
pompen en sproeibomen.
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.
Huard 2 schaars WENTEL-
PLOEG en vaste tandculti-
vator 7 tands goudland. Tel.
043-641512.

Te k. 3 1/2 tons PLATEAU-
WAGEN voor achter tractor,
aanhangwagens 1 en 2
spantuigen, rijtuigen en lam-
pen en paarden. Tel. 04490-
-32036. .

Transacties
FABRIEKSAANHANGWA-
GEN z.g.anw. ’1.250,-;
hogedrukreiniger Wilms 220
V ’ 1.350,-. 045-422000.

\m
Faber

stormsterke
vlaggen

en
vlaggemasten
Nu besteld: nog voor
koninginnedag in huis.
Vraag gratisbrochure.

FABER AMSTERDAM BV
Singel 23

Tel. 020-261161
Fax. 020-380681

Auto's

Alles schoon!!
■ Met KARCHER reinigingssystemen:

koud- en warmwater hogedrukreinigers, alleszuigers,
tapijtborstelzuigers, v.loerreinigers en reinigingsmiddelen.

Het complete KARCHER programma vindt u bij

|<^RP BV

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

Vaste prijzen
Voor alle onderhoudswerkzaamheden *

inclusief onderdelen, motorolie, arbeidsloon
en BTW, enkele voorbeelden:

Onderhoudsbeurt klein groot
Micra 1.2 ’ 87,-’ 275,-
Micral.o ...-. ’ 86,-’ 328,-
Cherryl.3 ’ 86,-’ 302,-
Cherry 1.7 diesel ’ 95,-’ 344,-
Sunnyl.3 ’ 86,-’ 302,-
Sunny 1.7 diesel ’ 95,-’ 344,-
Sunnyl.6il2V ’ 92,-’ 217,-
Bluebirdl.6 ’ 90,-’ 334,-
Bluebird2.oS ’ 90,-’ 334,-
Bluebird2.oE ’ 90,-’ 278,-
Bluebird 2.0 diesel ’ 99,-’ 365,-

-* Op alle doorons uitgevoerde werkzaamheden geldt een
garantie van 12 maanden.

** Grote onderhoudsbeurt, APK-keuring gratis!

Jurgen Autocentrum
Heerlen

Huisbergerstr./Hoek Schelsberg. Tel. 045-723500.

Tijdens onze showdagen
bieden wij u aan:

gratis kop koffie
want over inruilprijzen, kortingen
en extra's worden wij het dan wel

altijd eens!
Zo niet, 2e kop koffie ook gratis!

/ OF^ESL. __t

MMIEIiiiWIJ
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

voor nieuw of gebruikt

/ OF=>_=L,^

MUBÜMMJ
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

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

Uit voorraad leverbaar.

Voor ’ 27.950,-.

VOI_VÖ
A. Klijn. De Koumen 7

Hoensbroek. 045-220055.

Grote Paasshow
op 13, 14, en 16 april

Nieuw en gebruikt
een greep uit onze paas-aanbieding

Hyundai Pony XP L 3-drs. 9.000km 1988 ’ 13.000,-
Hyundai Pony XP GLS 3-drs. op LPG 1987 ’ 12.000,-
Hyundai Pony XP L 3-drs. wit 1987 ’ 11.000,-
Hyundai Pony XP L 5-drs. wit 1987 ’ 10.000,-
SkodaI3OGLSopLPG 1986 ’ 8.000,-
Skodal3oGLS 1986 ’ 7.000,-
Skodal2oLS 1985 ’ 6.000,-
Skodal2oL 1984 ’ 5.000,-
Skoda 120L 1984 ’ 4.000,-

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

Weg Simpelveld-Kerkrade t.o. Peppermill.

-^S_sJSs_^ _~r_> /^' ' __. < / ;_S_S__s ■:.«2§pK?i_s> —*- ' *"_/ *" *-*-*- *■" * '-i.S3_s*

Proficiat Hiep hiep hoera
Opa Lem Claudia,

met je 65e verjaardag. wordt 18 jaar
Je vrouw, kinderen en Je hartsvriendin!- J

kleinkinderen. Vandaag ook op LD'

BIEDT AAN: 1
Mercedes 300 E autom., schuifd., ABS, enz 1
BMW73Oi autom., schuifd, abs, enz. nw. mod 4BMW 518i5-bak, centr. vergr. enz 2
8MW316 5-bak,sportvelg.enz 4Mitsubishi Space Wagon GLX wit nw. mod ',i.
Citroen CX 22 TRS schuifd. blauwmet glVolvo 240 GL veel extra's antraciet i
Volvo 240DLrood, 5-bak, get. gl. model .
Ford Sierra 20 sedan 5-bak, grijsmet 4Ford Sierra 20Stationcar rood 4Mazda 626 20GLX HB 12 V, nw. mod., model 4Opel Omega diamantzwartmet., get.gl 4Ford Scorpio20 GLd.blauw, get. gl. ABS 4Ford Sierra 18CL grijsmet., 5-bak d
Ford Sierra 18 laser 5-drs. blauwmet 4Ford Sierra 18 Laser, Coupé, wit, 5-bak 4Ford Orion 1600, zwart, 5-bak <j
Ford Escort 1400CL wit, schuifd 4
Ford Escort 1600Bravo 5-drs, groenmet 4VWGolf diesel, antracietmet., 5-bak 4VWPassat 13 CL, blauw, 5-drs 4
Audi 80 CC, wit, schuifd.,enz 4Audi 100 5-cyl., stuurbekr., 5-bak 4Renault 25 GTS antracietmet., get.gl 4Renault 25 GTS extra's 4Mazda 626Coupé, blauwmet., 5-bak 4Mazda 626 20 GLX HB, autom. stuurbekr 4Mazda 626 20 GLX HB, stuurbekr. wit, model 4Mazda 626 1600LX HB blauwmet 4Mazda 323 1300LX HB grijsmet., get. gl 4Nissan Stanza 1600GLHB 5-bak, groenmet J
NissanCherry 1300GL groenmet 4Opel Rekord 20Scombi, autom. st.bekr 4Opel Kadett 16 Combi diesel, rood, 5-drs 4Opel Kadett 16 HB diesel5-bak 4Opel Kadett 12 S HB, blauw, nw.st 4Opel Ascona 18 SHB, wit, get.gl 4Opel Ascona 18 inj. 5-bak, sportv 4Opel Ascona 16S autom., 4-drs., wit 4
Opel Corsa 13 S TR,Luxus, wit 4
Fiat Regata 85 S wit, get. gl. 5-bak — 4
Fiat Ritmo 70 CL wit, 5-bak 4
Fiat Panda 45 CL blauw, nw.st \i
Fiat Regata 10OS antraciet, extra's \iCitroen BK 19 TRD, blauwmet., 5-bak 4Citroen BK 1900 diesel, wit, nw. model 4Mitsubishi Galant 16 GL rookzilver \iMitsubishi Lancer 20Turbo, zeer apart $
Austin Maestro 1300Luxe 5-drs jjj
Ford Taunus 16Combi, groenmet - 4
Peugeot 604GTI autom., schd. enz. enz 4
Peugeot 505GL bronsmet 4
Peugeot 305 GL blauwmet. 4-drs 4
Lada Samara 1300 GL met extra's 4
Lada 2105GL open dak, opknapper 4
Zastava Yugo 55 GTL bruin, 3-drs 4
BMW 316 rood, 2-drs

Bedrijfsauto's j.
Nissan UrvanBus Diesel verhoogd 4
Citroen GSA Break, wit, 5-bak 4ChevroletBrandweerauto rood/wit

Tot ziens op onze Paassho^
van 12 t/m 17 april.

Met unieke aanbiedingen !"
Zondags gesloten. Maandag 16 april kijkdag-

Inruil auto en motor natuurlijk mogelijk.
Discrete financiering tot 100% mogelijk. j

Voor iedere bezoeker staat natuurlijk de koffie *Zeer moderne werkplaats voor onderhoud en reP? a£)(*
Voor APK-keuringen is Auto Limburg uw vertrouwd

Uw vertrouwd all-round automobielbedrijf:
Auto Limburg

Mauritsweg 126, Stem (naast Superconfex)-
Tel. 04490-38474.

Loven - Occasion^
Opel Corsa 12 STR 1986 ’Opel Corsa 12STR 1983 ’ A'gft
Opel Corsa 12 STR 1984 ’ *é
Opel Corsa 12STR 1986 ’ \UiOpel Corsa 1 ltr 1986 ’ \%4Opel Corsa 13 N 1988 ’ }Zé
OpelKadettl2S 1986 ’ \ZéOpel Kadett 13 N 1987 ’ Yïft
Opel Kadett Caravan Diesel 1988 ’ fo'gS
Opel Kadett 1.3LS 1985 ’Opel Kadett 1.6 S 1984 ’ Zé
OpelKadettl3S 1985 ’ n o'go
Opel Kadett 13 N 1984 ’ Zé
OpelKadettl2S 1983 ’ 14
Opel Kadett Stationcar 1985 ’ YA é
Opel Kadett 1.3 S aut 1985 ’ ]Zé
Opel Kadett aut 1986 ’ Vké
Opel Kadett 1.61 Club 1988 ’ fi'p
Opel Kadett I.6SLS4-drs 1986 ’ V.é
Opel kadett 1.6 S 1986 ’ ]2 é
Opel Ascona 1.6 SLS 1985 ’ ]%&.
Opel Rekord 2300 Turbo Diesel 1986 ’ %$Opel Omega 2.01 1987 ’ fté8MW316 1986 ’ w»é
Daihatsu Charade 1982 ’ .ïé
Citroen BK RE 1987 ’ V\p
Fiat Panda 1000 S 1988 ’ '«'$
Ford Escort Laser 1984/ A ë
Ford Escort 1.6L 1986/ \o.éFord Fiesta 1.6Diesel 1986 ’ '7$
Lada2lo7 1986 ’ .»é
Mazda323 I.3GLX 1986 ’ \é
Mazda626 1981 f 7 W
Peugeot3o9XE 1988 ’ '7 W
RenaultßlBaut 1984 ’ 3 <)o
RenautlßsGTL 1982 ’ 7 é
Renault Rll TL 1985 f .*&
Renault R5SL ; 1988 ’ 'g.fiO'
Subaru Stationcar 1.6 DL 1988/ 'g.fiO'
VWGolf 1988 ’ ]«$
VwPassat 1985 ’ 'J
Volvo24oGL 1982 ’U22nE5332332&
R 5O.L. Vrouwestraat 89
BO Tel. 045-453030 *J>

Stationcars 1ö
Opel Omega 2.01 LS grijsmetallic I5Opel Omega 2.3 TurboDiesel " 1*
OpelKadett 1.6Diesel 1=
Ford Escort 1.3 ' 1»
Toyota Corolla 1.8Diesel grijsmetallic

Autobedrijf Ad van Neer ,
Zandweg 160, Heerlen (naast vroedvrouwensc

Tel. 045-416023. _^gs^
Voor Piccolo's zie verder pagina 26
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Van onze verslaggever
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voerd. Dat had overigens niets te
maken met de komst van burge-
meester Elly Coenen-Vaessen na
de benoeming van Chris Rutten
tot burgemeester van Middel-
burg. „De stukken werden veel
ambtelijker en het aantal papie-
ren nam in viervoud toe. Dik-
wijls moesten strenge regels
worden nageleefd. Er was nau-
welijks ruimte voor een 'eigen'
afhandeling", zegt Lei Goffin.

Nuther agrariër maakte arm gezin blij met aardappelen

Eenvoud sierde politieke
'laatbloeier' Lei Goffin

boerderij een feestje gebouwd

Hij heeft die zakelijke, formele
afhandeling de laatste jaren als
CDA-raadslid nadrukkelijk als
een nadeel ondervonden. „Ik heb
niets tegen het CDA, maar er zijn
binnen een politieke partij wel
eens meningsverschillen. Toch
moet naar buiten uit dikwijls één
standpunt worden ingenomen.

Leden van de fanfare (Lei is van-
af'7l voorzitter van St.-Donatus)
brachten dan een serenade op de
hof en als 's morgens de haan
kraaide, waren 10 of 11 vaatjes
bier leeg gemaakt."

En daar heb ik wel eens moeite
mee. Als het merendeel van de
fractie 'ja' zegt en ik ben over-
tuigdvan 'neen', dan moet ik ook
tegen kunnen stemmen. Zoals
onlangs met die maanden sle-
pende bouwkwestie van de fami-
lie Speetjens in Schimmert.
Muggeziften om een paar meter
grond. Het CDA hield toen vast
aan de bouwverordening, maar
ik wilde die mensen helpen en
steunde toen de oppositie. Ik
heb, helaas, ook wel eens water
bij de wijn moeten doen. Geheel
tegen mijn aard in. Maar dat is ty-
pisch politiek. Geven en nemen."

Pruimen
Toenmalig burgemeester Her-
man Schmedding maakte in '75
plaats voor Chris Rutten. „De pe-
riode dat ik met 'Fietse Chriske'
heb samengewerkt zal ik nooit
vergeten. Hij at graag blauwe
pruimen, vandaar dat zijn race-
fiets af en toe automatisch de
weg insloeg naar mijn wei, die
volstond met fruitbomen. Ik heb
hem daar in ieder geval geregeld
pruimen zien plukken. Maar alle
flauwekul even terzijde. Als er
zaken gedaan moesten worden,
dan stond ik mijn mannetje.
Geen gezeuren dagenlang gebla-
der in stapels papier, maar snel
spijkers met koppen slaan. Ook
als er om principiële redenen te-
gen gestemd moest worden, liet
ik het menselijke aspect prevale-
ren en sloeg de andere richting
in."

Vrijwel tegelijkertijd met het
einde van zijn raadslidmaat-
schap stopt Lei Goffin ook met
zijn boerenbedrijf. „Maar de trac-
tor en de aanhangwagenverkoop
ik niet", voegt hij er meteen aan
toe. Die stelt hij in dienst van de
fanfare voor het ophalen van oud
ijzer. „In '91 bestaat de fanfare
zeventig jaar en dan moeten er
voor de muzikale landskampioe-
nen nieuwe uniformen klaarlig-
gen. De opbrengst van de oud
ijzer-actie vormt alvast een basis
voor de aanschaf van die peper-
dure costuums."

Helaas kon die handelwijzena de
herindeling niet worden doorge-

NUTH - De met veel anekdotes
gelardeerde speeches maakten
duidelijk dat de Nuther gemeen-
schap afgelopen dinsdagavond
afscheid heeft genomen van een
gewaardeerd en openhartig
raadslid. Agrariër Lei Goffin
werd voor zijn vele verdiensten
en onophoudelijke inzet onder-
scheiden met de eremedaille in
goud, verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau. Bijna een
kwart eeuw voerde hij politiek
op zijn manier: eenvoudig. Wei-
nig woorden gebruiken. Maar
des te meer daden. Geen ellen-
lange discussies over een wo-
ningtoewijzing, maar het gezin in
kwestie binnen een paar uur on-
derdak verschaffen. 'Help die
arme mensen toch', werd zijn lijf-
spreuk.

Burgemeester Elly Coenen-
Vaessen noemde Lei Goffin 'de
onderkoning van de bovenge-
huchten'. „Waarschijnlijk be-
doelt mevrouw de burgemeester
daarmee dat ik met name voor de
minder bedeelden altijd klaar
stond. Als ik die mensen met een
zak aardappelen kon helpen, dan
deed ik dat. En dat deed ik niet
om stemmen te winnen", zegt de
vader van vijf dochters en twee
zonen.

Nadat Goffin in '66 op 43-jarige
leeftijd met voorkeurstemmen
voor het eerst in de raad werd ge-
kozen, nam zijn populariteit snel
toe. In '70 kwam de boer, die in-
derdaad bekendheid genoot van-
wege de dikte van zijn aardappe-
len, met een eigen lijst uit en
kreeg twee partijgenoten in de
raad. Vier jaar later had de poli-
tieke laatbloeier Lei Goffin met
775 voorkeurstemmen bijna 'half
Nuth' achter zich staan. „De lijst
kwam toen twaalf stemmen te
kort voor vier raadszetels. En dat
was voor een kleine gemeente als
Nuth heel wat. Na elke verkie-
zingsavond werd thuis op de

HEERLEN
2_7.- om on the fourth of july, dag.
_._ ,nn.l6 uur-R'voli: Young Einstein,
sh. 'i en 16-30 uur- Maxim: Honey, I
H .■_■ .he kids- daë- 19 21 en 16.30 uur.
un. t ° Flanel, dag. 14.30 19 en 21.30
21 i v"er and Hooch, dag. 14 18.30en
en . .read P°ets society, dag. 14 18.30
14 1R._Ur- The war of the Roses, dag.
lfi'.n 45 en 2115u"r- Black Rain, dag.iO-" en 21 uur, do ook 14 uur.

MAASTRICHT

exposities

20 -_i rn on the fourth of july, dag.
Crirn UUF' Harlem Nights, dag. 21 uur.
Mini _>and misdemeanors, dag. 21 uur.
Kn_„ _? ox' daS- 21 uur- Cinema-Palace:
.ar . _.anel' dag- 18-45 en 21-30 uur-The

De__ n Rüses, dag. 18.30en 21.15 uur.
uur i .s Society> da_- 18.30 en 21.15
-as 9nmière: Dagen van duisternis,

21»', iur- A short film about love, dag.
He,. i rhe cook. tfie thief, his wife andner 'over, dag. 22.30 uur.

SITTARD
.]_._"_ Koko Flanel, dag. 20.30 uurack Ra'n, dag. 20.30 uur.

ROERMOND
.ov!l- Koko F'anel, dag. 20.30 uur"yaline: Black Ram, dag. 20.30 uur.

HEERLEN
S cha Ur.se Volkssterrenwacht,
naar» oiweg 95- Werk van kunste-
t/m vr

°ep C°ncreet. Vanaf 6/4. Open di
22 n. oZOl3"l7uur'dienvrook 19-3°-WeriT' btadsealerij,Raadhuisplein 19.
o. en _Van Walter Swennen. T/m 4/6,
Uur r vr n"l7uur' za en'zo 14-17
Beel_ Signe, Akerstraat 82a.
fers T/n en tekeningen van Twan Lend-
UUr 5,^675- Open wo t/m zo van 14-17
W__ .?chouwburS- Werk van Theo
Heerl T/m 15/5- Thermenmuseum.
di t;

'en ln vogelvlucht. T/m 10/6, open
N MRk .10" 17 uur' M en zo 14-17 uur.
van p _Vr' Bongerd 13. Pentekeningen
mat__ verboeket. T/m 30/4, open
seum Kr,Xr, van 916 uur-Geologisch Mu-
'Dierp Voskuilenweg 131. Expositie
t/m vr nV,roeger en nu. T/m 6/7, open mavr a-12 uur en 14-16 uur.

HOENSBROEK
mer.^"1& Fototentoonstelling, JanLa-
uur i_' m 15/5' °Pen ma Vm vr 9"16
broek \?ort_ ebouw Kasteel Hoens-
rik v °i,ogalerie 68- Foto's van Diede-
Umhfn Goethem. Ontmoetingen met
ftisspn .. e auteurs, foto'svan Theo Jen-
-12 mr.' m 1/5- °Pen ma t/m vr van 10-
-13 ,n ,?n van 13.30-17. uur. Za en zo van"3"-17. uur.

LANDGRAAF
Ku_._-' 2. Werk van Leszek
22/4 A en Wac'aw Kuczma. T/m
huk «,ei. do Vm zo 13"17 uur- Raad-o.Pnt-_!rk van Lei Molm. T/m 27/4,yen tijdens kantooruren.
UBACHSBERG
jecten1"B_ . Bonke> Hunsstraat 58. Ob-
öOnQ schilderijen en sieraden van Ben
van l .'i _anaf 3- Open, iedere zondag
lïii.. .uur'A-Uarellen van Margriet
18y^n- Zo 15/4 en zo 22/4. Open van 14-

BRUNSSUM
*>a_ n e' Lindeplein sa. Werk van
12 i| OX' T/m 21/4- open ma t/m vr 10-

-' "*-l7 uur en 19-21 uur, zo 14-17 uur.

VVD'er wil gebruik
volmachten beperken

'Burger te weinig bij bestuur betrokken'

Heerlen

CADIER EN KEER
Kerk.', 6 De Keer<ler Kunstkamer,
'inekvtnaaA 10' Sch"derijen van Ja^ueSever__ D,2nSen en brons van Miriam
l3-18 uu?' m 29/4' °Pen vr Vm zo van BRUNSSUM - Het scheidend

WD-raadslid Ben Vermeulen
uit Brunssum heeft tijdens
zijn afscheidsrede deze week
aangedrongen op radicale be-
perking van het volmachten-
gebruik tijdens raadsverkie-
zingen. Vermeulen hield dit
pleidooi niet zozeer omdat het
gebruik van volmachten een
oneigenlijk beeld van de ver-
kiezingen oplevert, maar eer-
der omdat volgens hem het
volmachtengebruik aantoont
dat burgers niet voldoende bij
het besturen van hun gemeen-
te betrokken zijn.

Berghofje
Weer open

ViwADE - Kinderboerderij
2°n4. Jem Haanrade gaat op paas-
-lode f„ "eer oPen. In de winterpe-
'ijk Vff de kinderboerderij aanzien--
°verziol_n. erd' De indeling werd
Pc .t6r

e Uker gemaakt en aan de
lei tr__Peeltum zi Jn nieuwe toestel-
*°ek h-eVOegd- Ook is nu een be-! Hik d minder goed weer moge-: &a<w°°r de aangelegde verharde

' af 15 aen.vl °eren. Berghofje is van-

' °&etid dagelÜks om 10 uur ge-

Van onze verslaggever

Speeltuin
Schutterspark
bondag open

van onze verslaggever

„Kennelijk voelen burgers zich nog
onvoldoende verantwoordelijkvoor
het belang van het uitbrengen van
hun eigen stem. Stemmen is een de-
mocratisch recht wat door ieder in-
dividueel moet worden gebruikt.
„Ik pleit er dan ook voor om in de
toekomst het gebruik van volmach-
ten drastisch te beperken en aan
strenge voorwaarden te verbinden."

Oude kaart uit archief legt historie bloot
" Het nog altijd open gebied onderKlimmen aan weerszijden van de 'heerbaan' naar Heerlen

'behoorde vóór 1800 toe aan depastorie vanKlimmen. Luchtfoto: DRIES LINSSEN

Pastoor van Klimmen
was een rijke boer

mens kant begrensd door de wegen
naar Retersbeek en naar Termaar.

Lof voor
centrumplan

Brunssum

Schinveld
BRUNSSUM - De raad van Bruns-
sum heeft zich deze week lovend
uitgesproken over de plannen met
betrekking tot de herstructurering
van het Brunssumse centrum.

metterdaad werkzaam waren op het
land. Van pastoor Jacob Pesch van
Nuth, die een eeuw eerder leefde, is
een testament bewaard gebleven,
waarin hij geld en goederen ver-
maakt. Uitdrukkelijk staat daarin
ook, dat hij 'zijn paard ende kar,
ploeg, egge met alle toebehoor en
eene koe' legateert aan iemand, die
waarschijnlijk welzijn knecht op de
boerderij is geweest. " Bij wijzevan proef gaat de biblio-

theek Schinveld beginnen met de
uitleen van CD's. De proef duurt
een halfjaar.

Aan de linkerkant lag omgerekend
iets meer dan twee hectare, maar
het grootste areaal-lag rechts. Het
gebied bestond uit een boomgaard
en akkerland en werd doorsneden
en voor een deel begrensd door
twee voetpaden naar Craubeek. On-
geveer op een plek achter het huidi-
ge café Keulen lag ook de pastorie,
die met schuur, stallenen mesthoop
meer weg hadvan een boerderij dan
van het herenhuis dat tegenwoordig
het pastoorshuis is. Jabeek

P&._d^ UM ~ Komende zondag
.et Sp_ poorten van de speeltuin in
Hr! terSpark weer °Pen- Voor
Md p„ Ult de wijken Schutters-Vtipn ?- e en Kleikoelen gelden re-> B«rlJZen- Voor vi Jf gulden kan«en rs°onlijk abonnement wor-
dden eSchaft' terwiJl voor elf
_aan _»tn .en kwar. e een gezins-,6re _ ,-PS" kan worden. Alle kin-
*Un _en bovengenoemde wijken
Nieh.,met, een Pasfoto en leg'iti-
en bii h Ts hun abonnement afha-Qe kassa van de speeltuin

O Re9'o",edactie
°stelijk Zuid-Limburg

ÏLa_!°or Heerlen,* °45-739284
Ln,'|e Hollman,J 045-422345ï_J.%,akkerB-'«* U45-714876
"«7U'S?8' 'M

Kantoor Kerkrade,S °45-455506
Acken _

0 *

Voor klachten
°ver bezorging

"-^_____S 045-739881

" Sjob maakt op 20 april een uit-
stapje naar Walibi. Niet-leden die
nog meewillen dienen zich vóór 13
april aan te melden bij het bestuur.

Bingelrade

" De Zonnebloem houdt van 15 tot
17 mei voor de zieken en hoogbe-
jaardeneen ziekentriduüm in de ac-
commodatie van de Paters van de
Plaar. Opgave bij de dames Klin-
kenberg, ■__? 045-441325, Scheepers,
® 443256 en Bosten, S 441202.

Simpelveld

" Zymose Buurtcentrum 't Heitje
houdt op 25 april van 12.30 tot 16.30
uur een grootzaalvoetbaltoernooi in
sporthal De Varenbeuk. Kosten

’ 10,- per team van minimaal 6 per-
sonen. Men dient vóór 18 april in te
schrijven. Voor informatie: Fred
Starreveld of Nico van den Berg,
S 213261.

9 De Kinderboerderij Schrievers-
heide gaat op Eerste Paasdag weer
open. Gedurende beide paasdagen
kan men er van 10 tot 17 uur terecht.
De paashaas heeft voor elk kind een
verrassing. Ook het Bezoekerscen-
trum is open. Daar is een tentoon-
stelling over zure regen, waaraan
een zure regentocht door de Bruns-
summerheide gekoppeld is. Op Eer-
ste Paasdag geeft Tonneke Vogelaar
van 10 tot 17 uur demonstraties pa-
piervouwkunst. In de Volkssterren-
wachtkan men met Pasen van 13tot
17 uur de expositie van de kunste-
naarsgroep Concreet bewonderen.

" De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen Heerlen houdt van-
daag van 14 tot 16 uur een thema-
middag over 'weerbaarheid. De bij-
eenkomst vindt plaats in het zaaltje
achter de kerk op het Tempsplein.
Entree is een gulden.

" De Verzamelaar houdt zaterdag
van 13.30 tot 16.30 uur een ruilbeurs
in 't Volkshuis, Dennestraat 2 te
Passart.

over preventie van hart- en vaat-
ziekten. In het gebouwaan de Bene-
luxstraat 13 in Schaesberg worden
op 20 april, 3 en 10 mei van 19.30 tot
21.30 uur de bijeenkomsten gehou-
den. Belangstellenden dienen zich
vóór 13 april aan te melden bij Ellie
Heunen van het Groene Kruis,
S 323030.

Enkele fracties plaatsten hier en
daar weliswaar voorzichtige kantte-
keningen bij de financiering van het
project, maar in principe kon ieder-
een zich vinden in het richtingge-
vend concept ('structuurvisie voor
het centrum')voor de aanpak van de
kern. Brunssum

KLIMMEN - De pastoor van Klim-
men kon tegen het einde van de
achttiende eeuw gerekend worden
tot derijke boeren in onze regio. Bij
de pastorie van Klimmen behoorde
immers een areaal aan grond van
liefst 17 oude bunders en 53 vier-
kante roeden land, hetgeen omgere-
kend in hedendaagse maat 14 hecta-
re 19 are en 40 centiare is. In dietijd
en zelfs nog in de vorige eeuw be-
hoorde iemand met een grondbezit
tussen drie en vijf hectare al tot de
meestgeërfden in een dorp. Een en
ander blijkt uit een kaart die on-
langs werd ontdekt in een archief.

" In de persoon van de heer M.
Schraven, Geerstraat 11 te Jabeek,
heeft het fluit- en tamboerkorps een
nieuwe secretaris gevonden.

Zoals bekend hoopt Brunssum zich
met het plan in detoekomst op gefa-
seerde wijze meer en meer als win-
kel- en woonstad te kunnen profile-
ren. Merkelbeek

" De Kinderboerderij van Schut-
terspark gaat met Pasen weer open.
Beide paasdagen kan men er van 10
tot 17 uur terecht. De speeltuin is
van 10 tot 17 uur open.

Van pastoor JoannesPetri, die in de
eerste helft van de achttiende eeuw
te Schinnen resideerde, is bekend
dat hij niet in staat was om de 'tien-
de vruchten' zelf in te schuren, om-
dat hij invalide was. Blijkbaar de-
den andere pastoors, die wel goed
ter been waren en de handen uit de
mouwenkonden steken, dat karwei
zelf. De 'tiende vruchten' vormde
het (tiende) deel van de opbrengst,
dat de boeren moesten afstaan aan
de pastoor. Een soort kerkebijdrage
in natura.'Sta eens stil

bij het kruis' Landgraaf

Weliswaar waren er ook toen al gro-
te boerenbedrijven van dertig hec-
tare en meer, maar dat gold veelal
pachthoeven, die eigendom waren
van de gebiedendeheer in een heer-
lijkheid of een ander adellijk heer-
schap. Bij de pastoor van Klimmen
lag dat iets anders. Weliswaar was
hij geen eigenaar, maar behoorde de
grond tot de pastorie. Anderzijds
was hij ook geen pachter, maar ge-
bruikte hij de grond om in zijn eigen
onderhoud en dat van zijn huisge-
noten te voorzien. " De RKDFC haalt zaterdag vanaf

9.30 uur oud papier op.

" De speeltuincommissie houdt za-
terdag voor de schooljeugd een
zoekactie naar paaseieren. De kin-
deren vertrekken om 15 uur aan de
parkeerplaats bij de Henkhof.

Voerendaal

" Het Groene Kruis Landgraaf gaat
een serie bijeenkomsten houden

" Het raadhuis in Landgraaf is ko-
mende vrijdag gesloten. Voor de
aangifte van geboorten en sterfge-
vallen kan men zaterdagmorgen
tussen 9.00 en 10.00 uur terecht.

" De Beheersraad van buurthuis
De Molt houdt vrijdag om 20 uur het
Paaskienen. De zaal is om 18.30
open.

" In café De Poat van Voelender
wordt zondag vanaf 12 uur het paas-
toepen gehouden.

In een in 1965 uitgegeven boek-
werkje over de kerk van Klimmen
staat dat pastoor Michaël Kerckhofs
(1783-1815) de laatste was, die de
oude pastorie bewoonde. De op-
brengst van de ruim veertien hecta-
re grond had hij wel nodig, want
omstreeks 1794 bestond zijn huis-
houden uit negen personen. Verder
bezat de parochieherder drie paar-
den, een veulen, vijf koeien, twee
runderen, vier varkens, een kar en
39 schapen, de 885 parochianen na-
tuurlijk niet meegeteld. Er staat ook
te lezen dat de pastoriegoederen tij-
dens zijn pastoraat werden ver-
kocht, waarschijnlijk op last van de
revolutionaire Fransen, die er im-
mers op uit waren om alle kerkelij-
ke en adellijke goederen te confis-
keren.

jan diederen

KERKRADE - Leerlingen van de
LEAO-school in Kerkrade gaan, zo-
als de traditie dat inmiddels wil, ko-
mende vrijdag wegkruizen in Kerk-
rade versieren met een zelfgemaak-
te krans. Een en ander vindt plaats
onder het motto 'sta eens stil bij het
kruis.' Met deze actie wil de school-
leiding vooral de eerstejaars na-
drukkelijk laten stilstaan bij geloof
en religie.

Opmeting
Dat bij de pastorie van Klimmen
ruim 14 hectare grond behoorde is
bekend uit een opmeting, die waar-
schijnlijk aan het begin van de
Franse tijd en mogelijk nog voor
1798 is gedaan. De landmeter Theo-
dorus Diederen maakte er een
kaartje van, dat onlangs in een ar-
chief werd ontdekt. Daaruit blijkt
dat de landerijen gelegen waren aan
weerszijden van de heerbaan van
Klimmen naar Heerlen en aan Klim-

Of de pastoor destijds zelf de hand
aan de ploeg sloeg en met kar en
paard mest uitreed is niet bekend.
Ongetwijfeld was de functie van de
pastoor vroeger in de dorpen een
heel andere dan tegenwoordig. Er
zijn zeker pastoors geweest, die

bioscopen
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" Lei Goffin(tweede van rechts) en de drieburgemeesters die hij alsraadslid in Nuth mee-
maakte: Chris Rutten ('75-'B5), Elly Coenen-V'aessen (vanaf '86) en Herman Schmedding
("59-75. . Foto: CHRISTAHALBESMA

per persoon

Geslaagd
Frank van Engelen uitKerkrade
slaagde aan de Katholieke Uni-
versiteit te Nijmegen voor het
doctoraal examen bestuurs- en
beleidswetenschappen.

Robijnen
zanger

Het mannenzangkoor St. Jozef
Kaalheide viert op paasmaandag
het 40-jarig lidmaatschap van de
heer M. Haas. Na de traditionele
mis om 11 uur in de St. Jozefkerk
houdt het koor een koffietafel in
lokaal Hermans, Heiveldstraat 71
te Kaalheide. Aansluitend wordt
de jubilaris gehuldigd door het
bestuur van St. Jozef, een afvaar-
diging van hetKoninklijk Neder-
lands Zangersverbond en de Fe-
deratie van Kerkraadse Zangers-

" De heer M. Haas.
gezelschappen. Daarna is er gele-
genheid tot feliciteren.

De heer Haas is een stuwende
kracht binnen de vereniging. Hij
was 22 jaar lang penningmeester,
en mede-organisator van allerlei
feesten en evenementen.



Auto's

Paasshow bij Peugeot Janssen
Bij aankoop van een nieuwe Peugeot, of een Leeuwekeur

gebruikte auto v.a. ’ 10.000,- een zonnedak kado.

Paaszaterdag 14 april geopend van 10.00-17.00 uur.
Paasmaandag 16 aprit geopend van 11.00-17.00 uur.

JLAUTOBEDRIJF JANSSEN
Peugeot Talbot

Eygelshovergracht 64, Kerkrade. Tel. 045-460500.

Welling Opel
biedt aan:

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

'88
Kadett 3-drs. 1.3 Club '88
Kadett 3-drs. 2.0 I GSI '87
Kadett 3-drs. 1.3 Club '87

Kadett 3-drs. 1.3 S '86
Kadett 4-drs. 1.3Limited '87
Kadett 3-drs. 1.2 S Sport '85

kadett 3-drs. 1.3 S '85
Corsa 3-drs. 1.3 '88

Corsa 4-drs. 1.2 S '86
Ascona 5-drs. 16 S '86
Omega 2.0 I 4-drs. '88
Volvo 480 Turbo '88

Nissan Sunny Coupé 1.6
SLX '88

Ford Escort 3-drs. 1.4 CL
'86

Ford Escort 5-drs. 1.6 Ghia
'81

Mazda 626 2.0 GLX 5-drs.
'84

Toyota Starlet 12 Valve '87
Peugeot 205 3-drs. Accent

'88
8MW31582

Inr. en financ. mog.

/ __)_=>_=__■ e
uicfJinij

Haefland 2, Brunssum.
Tel. 045-257700.

Autobedrijf
M. Jorritsma

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

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

Mazda 323 1300, '87
VW Golf 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.

Volvo
360 / 2 Liter, injectie, sedan,
wit, bwj. 11-'B7, 40.000 km.,

in nw.st. pr. ’ 19.000,-.
Tel. 045-226450

Ad van Neer
Autobedrijf

Opel Kadett GL AUTO-
MAAT '85; Ford Escort 1.4
4-drs. 1e eig bwj. '87; Opel
Rekord 2.0 I CD 83; Kadett
4-drs.'7B.

Zandweg 160, Heerlen
naast Vroedvrouwenschoól.

Tel. 045-416023.

Goedkope
inruilauto's

Audi 100 GLS 4-d.’ 1.000,-
Fiat 131 2 ltr ’ 2.900

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

’1250,-
Taunus 1600L 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,-

Renaultl4TLs-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.

f 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.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
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.
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 iCentrum 97.
Te koop Datsun CHERRY i
1300 GL, bwj. '83, i.z.g.st. iNa 18.00 uur 04459-1727 b. i
gg. 2515.

Mazda 626 GLX PS, aut. 2.0
'88; Mazda 626 LX 2.0 die-
sel, '85; Mazda 626 GLX 2.0
84; Mazda 626 LX 1.8, '88;
Mazda 626 LX 1.6 '87; Maz-
da 626 GLX 1.6 '87; Mazda
626 GLX 2.0 '84; Mazda 626
GLX 2.0 '83; Mazda 626
SDX 2.0 '82; Mazda 626
GLX PS, 2.0 '87; Mazda 626
GLX 1.6 '86; Mazda 323
GLX 1.3 '88; Mazda 323 LX
1.1 '87; Mazda 323 LX 1.3
86; Mazda 323 GLX 1.5 '86;
Mazda 323 1.3 '79; Mazda
323 GLX 1.5 '87; Mazda 323
GLX 1.5 '86; Mazda 323
GLX Estate 1.7 diesel, '87;
Mitsubishi Galant GL LPG,
1.6, '82; Mitsubishi Galant
GL 1.6 '86; Opel Rekord S
2.05, '82; Opel Kadett SC
1.2 S, '87; Opel City 1.2 76;
Fiat Uno 60S, zilver 1.1 87;
Fiat Panda 750 '86; Fiat Rit-
mo 1.383; BMW3IBL 1 .Si,
'87; VW Golf C 40 kw, 1.3
'85; VW Jetta C 1.387; La-
da 1200 E 1.2 '83. Mazda-
Kroongarantie. Auto LEYM-
BORGH, Bornerweg 2-8,
6141 BK Limbricht. 04490-
-15838.
Te k. Opel KADETT 1200
LS, bwj. '85, veel access.
Tel. 045-215923.
Alfa ROMEO 33 rood 8-'B6,
77.000 km, nw. Pirelli's,
a.spoiler, mistlampen, etc.
pr. ’ 11.950,-. 045-316769.
Te k. BMW 320, 6 cil., bwj.
'78, z.g.a.n. Pr. ’3.250,-,
tel. 045-274151.
Te koop BMW 320 bwj. '79,
APK. Tel. 045-352409.
BMW 728imei 1985, met al-
le extra's, blauw met., spec.
prijs, mr. mog. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605.
BMW 535izeer mooi, bwj.
'82, 220 PK, verlaagd, centr.
vergr., schuif/kanteldak,
sportvlgn. alarm, stuurbekr.,

’ 13.500,-. Tel. 045-251305
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
Te k. 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
Tek. BMW 316 bwj. '78, i.z.
g.st., vr.pr. ’2.900,-. Tel.
04499-3885, na 18.00 uur.
Chevrolet BLAZER, '78, 8
cyl., airco, ’ 6.750,-. Inr.
mog. 045-211071.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Paasshow a.s. maandag
van 12.00-17.00 uur bij
autobedr. E. CUSTERS,
Verl.^Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.'79, zeer apart. VW Golf
Caddy t.'B7, in nw.st.

’ 9.900,-; Mazda 6262 cou-
pe 1.6 GL, t.'Bl, ’3.500,-;
2x Golf GTi, alles '83, in nw.
st. ’5.900,-; BMW 520 i
aut,. schuifd. t.'B3 ’8.500,-;
Ford Escort 1300 GL t. '83
’6.900,-; Ford Fiesta 1100
S t.'Bo ’2.400,- Mitsubishi
GAlant 1.6 GL t.'B2 n.m.

’ 3.900,-; BMW 520, 6 cyl.,
autom., t. '81, ’3.900,-;
Volvo 244 GL t.'Bo,
’3.500,-; Ford Fiesta t.'B4
nw. model ’6.900,-; Mitsu-
bishi Colt Turbo t.'B3
’7.900,-; Diahatsu Chara-
de diesel, nw. mod., 5-bak,
t.'B4, ’ 6.900,-. Opel Asco-
na 16 S HB t.'B3 ’5.900,-
Volvo 240 GL 6 cyl. Diesel t.
'83 ’8.900,-; BMW 315 t.
'83 ’7.900,-; VW Kever
bwj. '72 in nw.st. ’ 3.700,-;
Datsun Cherry t. '82
’2.900,-; Opel Kadett sta-
tion t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’ 1.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t,'B4,
nw. model, ’6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700,-; Opel Rekord 2 L
S, t.'B2, ’ 2.900,-; Renault 4
stationcar, geel kent. t.'B3,
’2.900,-; Datsun Bluebird
1.8 GL stationcar t. '83

’ 6.500,-; BMW 320 6 cyl.,
aut., t.'Bo, ’3.900,-; Ford
Escort station t.'Bs LPG
’6.900,-; Opel Kadett 1600
S Coupe bwj.'79 ’3.900,-;
Lada 2105 t.'B4 ’2.300,-;
Renault 5 TL t.'B3 ’ 4.900,-;
Golf Sprintert.'Bl, ’3.100,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t'Bl ’4.900,-; Opel Manta
2 L SR, HB, t. '80, ’ 2.900,-;
Opel Kadett bwj.'Bl,
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT, '81, ’2.900,-;
Opel Rekord 2 L, t.'B2,

’ 3.500,-; Datsun Violet, 5--
bak, t.'B2, ’2.700,-; Opel
Kadett station t.'Bl, |

’ 4.900,-; Simca bestel, '82, (
’2.900,-; Opel Ascona t. ■'80, ’2.700,-. Div. goedko- !pc inruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van 'ma t/m vrij van 9.00-19.00 !uur, zat. tot 17 uur. Inr.fin.
gar.rnog.

Citroen VISA Super E 83, 4
cyl., APK 4-'9l, met steek-
proef, ’ 2.950,-. 045-
-225913.
Te k. Citroen BK TAD DIE-
SEL, grijs kent., bwj. '84.
Tel, ml. 04754-86745.
EEND 2 CV6 bwj. '81, km.
46.000, APK 5-91, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 1.650,-. 045-230346
CITROEN Visa II Club, type
'82, APK 10-'9O, ’1.450,-.
Veldstr. 30, Brunssum.
CITROEN GSA '81, APK,
goed onderh., ’1.600,-.
Tel. 045-229394.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
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,-.
Trichterweg 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
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. Fiat PANDA bwj. oct.
'85, pr. ’5.900,-. Te bevr.
Vielderweg 14, Doenrade.
Tel. 04492-3693.
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.
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.
Ford FIESTA 1100 L '79,
APK 3-'9l, pr. ’1.500,-.
Tel. 045-325671.
Te koop Ford FIESTA 1300,
APK 4-'9l, i.z.g.st., vr.pr.
’2.250,-. Groningenstr. 1,
Heerlen.
Ford TAUNUS 1600 GL au-
tomatic, bwj. '80, 4-drs.,
apart mooi,, ’2.250,-. 045-
-217404.
Te k. Ford SIËRRA KR 4i,
cosworthuitv. bwj. '83, i.z.g.
St., ’16.500,-. 045-273574
na 17.00 uur.
Autom. Honda CIVIC m. '81,
zilver, APK 5-'9l, z. mooi,
’2.450,-. 045-322619.
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.
MAZDA 626 coupé LPG-
install., APK gek., mooie en
goede auto, bwj. '82
’2.750,-. 045-323178.
Te koop MAZDA 626, bwj.
'79, APK, ’600,-. Inl.
04754-85336.
Te k. Mazda 323 bwj. 4-'BO,
pr.n.o.t.k. G. Flinckstr. 45,
Heerlen.
Te k. MAZDA 626 coupé 1.6
bwj.'79, met APK, vr.pr.

’ 1.400,-. Tulpstr. 76, Vaes-
rade na 17 uur.
MERCEDES 300 TD Station
bwj. '81, rood, geel kent.
140.000 km, schadevrij,
geh. overgespoten, aut. (nw
met DB-garantie), tempo-
maat, centr. vergr., get.glas,
radio/cass., trekh., niveaulift,
4 hfd.- en middenarmsleun.,
4 nwe. en 4 wint.banden, in
exclus. staat, ’ 19.950,-.
Met extertise-rapport. Tel.
045-451546.
Te k. MERCEDES 190E,
bwj. '84, blauw, 83.000 km,
div. opties. Tel. 045-444841
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.
MINI bestel Estate, APK 12-
-'9O, nw. banden en sportvlg.
bwj. '77, vr.pr. ’ 1.250,-. Tel
04406-12690.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

1 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

'. MITSUBISHI Galant 2.3, GLX turbo D., 81, APK 3-
91, ’ 2.65Q. .045-322619.

i MITSUBISHI Galant 2.3. GLX turbo diesel, '84, nw.
m., wit, APK 2-'9l, ’ 4.950,--;Tel. 045-312232.

'■Opel CORSA 1.25, kl. zwart
bwj. april '86. Tel. 04750-

I 10375.
Opel REKORD 2.0Sschuif-: d. 4-drs. met sportwln., APK
'91, t. '81, als nieuw, zo mooi

' ’2.950,-. 045-323178.
\ Opel MANTA 16S automa-
I tic, schuifd., bwj. '77, APK-
I gek, ’ 1.250,-045-323178.
: Opel Kadett AUTOMATIC

1.6 GL, bwj. '85. Autobedr.
van Neer, Zandweg 160,

\ Heerlen. Tel. 045-416023.
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,r Heerlen.
; Te k. Opel MANTA GTE HB,; bwj.'7B, uitbouwset, felrood,
; vr.pr. ’2.250,-. Vinkenstr.
t 77, Heerlen-Heksenberg
; Opel KADETT stationcar 1.6; diesel, '87, bl.met., 1e eigen.

77.000 km, verk. Abs nw.st.,
j’ 13.750,-. Tel. 045-427827
,Te koop Opel KADETT 1.6 I,, bwj. 6-'BB, km.st. 33.000, pr.
I n.o.t.k. Inl. tel. 045-740158,, na 18.00 uur.
jOpel SENATOR 3 Ltr., E,
[ LPG, autom., trekh., goud-
-1 met., top-cond., vr.pr.
i ’5.500,-. Heerlerweg 78,

Voerendaal
1Tek. Opel KADETT E 1.6 D,
autom., bwj. 12-'B5,

’ 12.000,-. Tel. 04454-5774
Chevette type KADETT bwj.

1 '79, APK, sportvelgen,
| ’ 1.250,-. Tel. 045-230346.
Zuinige Opel KADETT '76,
APK tot 12.'90 plm. ’600,-.
jTel. 045-323796.
ITe koop Opel REKORD 2.0
ILS bwj. '85, 5 versn., slot-
vergr., vr.pr. ’ 9.750,-. Inr.
mog. 04490-22689.
PEUGEOT 504.2.0 Tl, 79, i.. z.g.st., APK 1-91. ’1.800,-
-04490-81093, na 19.00 uur.

ITe k. PORSCHE 911 Targa,
1bwj.'74, kl. wit, R.D.W. gek.,
vr.pr. ’ 27.500,-. In pr.st.,
04492-3582.
Tek. PORSCHE 911, coupé■ veel extra's, verl. en leren

1bekleding. 045-325955.
!PORSCHE 924 Turbo i.z.g.
st., lichtbruinmet., Targa-
dak, div. extra's, nw. turbo,

[ bwj.'Bl, kent. '88, vr.pr.

’ 20.500,-. Tel. 04490-
-74900 v. 9-17 u.

',Te k. ROVER 3500 VB, bwj.
'78, blauwmetallic, pr.

’ 2.200,-. Tel. 045-256892.
l SAAB 900 izilvergr., 3-drs.
'87; Saab 900i4-drs. zilver-

t gr. '86; Saab 900 C wit '86;
Saab 900 turbo 3-drs. '85;
Saab 900 C 5-drs. '88; Saab; 900 turbo 4-drs. '88; Saab

1 900 cabrio '88; Nissan Sun-; ny '84; Citroen BK TRi '87;
Ford Siërra 1.6 Laser '86;
Peugeot 205 4-drs. GR mei
'87; Lancia Prisma Symbol
'88; Lancia Prisma 1.6 iE '87
Lancia Prisma 1500 okt. '85;
Lancia VlO juni '87; Lancia
Thema iE okt. '86. Autobe-
drijf Kompier, Akerstr. 150,
Heerlen. Tel. 045-717755.
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. 'Te k. Suzuki ALTO, 3-drs.,
bwj. 11-'B4, zilver, als nw.,

’ 4.950,-. Tel. 045-453572.
Te k. Suzuki JEEP soft top,
eind '82, ’ 6.950,-. Tel. 045-
-316940.
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.
Spec. Toyota COROLLA
Coupé GT m. '81, APK 4-'9l
zwart, in nw.st. ’ 2.950,-.
045-319328.
Te koop VW PASSAT Die-
sel bwj. '79, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-726008.
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-
broek.
VW GOLF 1300, bwj. '79,
APK, i.z.g.st., extra's,
’1.950,-. Tel. 045-720951.
Moet weg VW GOLF bwj.'B6
met veel extra's, mr. mog.
Caumerweg 38 Heerlen.
VW POLO Oxford, bwj. '83,
wit, apart mooi, ’4.950,-.
045-721660.
Te koop VW GOLF 1600,
bwj. '84, GTI-look, prachtige
auto. Nieuwstr. 53, Schan-
delen-Heerlen. 045-724096
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'79. Kerkraderweg 164,
Heerlen. Tel. 045-416195.
GOLF GTi APK 4-'9l, div.
extra's, ’2.950,-. Tel. 045-
-319328.
VW GOLF 1100 bwi. '79, 3-
drs. APK '91, pr. ’1.750,-.
Tel. 045-213237.
VW GOLF 1.6 GL De Lux m.
'83, APK, z. mooi, ’ 5.750,-.
Tel. 045-454087.
VOLVO 340 '87 (1400, 3-
drs.), i.st.v.nw., slechts

’ 12500,-, tel. 04490-12138
VOLVO 343 L, APK '91, in
uitst. staat, vr.pr. ’ 2.950,-.
Tel. 04405-3238.

Te k. mooie VOLVO 340
DLS 2.0 I, groenmet., '81, pr.
’3.750,-. Bernhardstr. 12,
Munstergeleen.

: Te koop VOLVO 66 autom.
bwj. '79, APK 4-'9l. Tel.
045-316940.

; ’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
Te k. prachtige PANDA 45
S Prima, zwart, model '84;
Hyundai Stellar GSL '84; te-
vens leuke 3-pers. caravan
met voortent ’ 1.450,-.
Steeg 33, Stem.
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
'81.85 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 '80.82 ’ 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 1e eig. ’7.250,-;
Prelude EX '85 1e eig.
’16.500,-; Citroen CX GTI
Turbo '86 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 '80.82 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,-; 340GL '82/'B4 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, Trichterweg 109
Brunssum. 045-229080.
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,-; Citroen GSA
Service, bwj. '82, ’ 750,-; 4-
pers. caravan, ’ 1.450,-.
Hommert 24 A, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.
Ford Escort '84; Fiat panda
'85; Suzuki Alto '88; Suzuki
Alto '86; Suzuki Alto '82;
Suzuki Swift '87; Toyota Co-
rolla '84; Nissan Micra '86;
Volvo 360 '85; Audi 100 D
'84; Opel Kadett autom. '86;
VW Passat D '81; VW Golf D
'87; VW Golf 1300 '87; To-
yota Starlet '82; Mercedes
bestel 207 D '86; BMW 320i
'85; BMW 320 i '86; BMW
320 '82; BMW 316 '85. Au-
tobedrijf REUBSAET, Op de
Vey 47-49, Geleen. Tel.
04490-44944. Uw adres
voor APK keuringen, alle
auto-rep.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Manta
2.0 GSI, beige metal. bwj.
'85; Opel Kadett GSI wit '86;
Kadett 1.3 LS antraciet '87;
Kadett 1.2 Luxe blauw '83;
Opel Corsa 1.2 rood type '88
Ford Siërra 2.0 5-drs.
blauwmet. '85; Escort 1.3
div. extra's blauwmet. '82;'
Fiesta zilvermet. type '85;
Daihatsu Charade KG
blauwmet. '82; Fiat Panda
1000 S grijsmet. '87; Golf
1.6 CL rood, type '85; VW
Golf D div. extra's wit i.z.g.st

’ 1.900,-; Honda Civic
groenmet. '81; VW Caddy
Diesel wit '85. Inruil en fi-
nanciering mog. Garantie en
service in eigen werkplaats.
Tevens het adres voor repa-
ratie en onderhoud.
Daihatsu CHARADE bwj.
eind'79, APK 3-'9l, ’700,-.
Lupinehof 54, Geleen.
Te k. Ford ESCORT XR3,
bwj. '82, volledig uitgeb. a-
larm, verl. en stereoinst. pr.

’ 8.500,-. St. Josephstr. 40,
Sittard, 04490-13948.
MAZDA 626 GLX 2.01, 5-drs
trekh. en rad/cas zeer mooie
auto 04490-14560.
Te k. DAF 55 autom., in nw.
st., orig. 54.000 km, APK tot
11-'9O, t.e.a.b. Dorpsstr. 19,
Bingelrade.

ICitroen: BK 16 V roodmet.,. schuifdak, 35.000 km. '88;
BK 19 GTI zwart '89; BK
Turbo diesel blauw met

' schuifdak 9000 km. '89; BK
19 TRS wit, schuifdak
12.000 km '89; BK 19 GT

" blauw met schuifdak met

' gas '85; BK 14 RE zwart '88;
;BX 19 TRD automaat

schuifdak zilver '87; BK 19
TRD rood '84; BK Turbo; break wit, '89; BK 14 E zilver
'85; Cl 5 E famiale wit
10.000 km. '89; Visa special
blauwmet. 15.000 km '88;
CX 20 RE wit, '86; 2cv6 bei-
ge '83; Nissan Bleubird bei-
ge met gas '89; Nissan Va-
nette 9 persoons beige '89;
Mazda 323 4-deurs 1500
GLX blauw '87; BMW 518
blauw '83; Volvo 340 DL wit
'84; Fiat Ritmo 60L rood,
28.000 km, '87; VW Polo 3-
deurs wit 14.000 km '87;
Volvo 240 GL zilver '83. Bo-
vag May CRUTZEN, Huns-
straat 33, Übachsberg. 045-
-752121.
WETZELS Auto's: Merce-
des 300 Turbo diesel, '90 al-
ie opties; Mercedes 300
Turbo diesel '88; Mercedes
230 TE autom. '87; Merce-
des 190 E 2.3 autom. '87;
Mercedes 280 SL aut. '85;
Mercedes 300 D aut. '89;
Mercedes 300 D aut. '88;
Mercedes 2.5 TD '88; Mer-
cedes 190 E aut. '84; Mer-
cedes 190 D '87; Mercedes
200 TD '87; Mercedes 300
SD aut. '84; Chevrolet Ca-
maro Z2B Crossfire '85; Ja-
guar 3.6 aut. '87; BMW 635
CSI '88; BMW 728 I aut. '86;
BMW 320 I Baur '84; BWM
323 C 1'86; BMW 520 I aut.
'88; Porsche 944 '84; Golf
GTI '85; Ford Escort 1.3
Bravo '89; Opel Senator 3.0
I '88 aut.; Opel Kadett 13S
'88; Dodge Aries aut. '86;
Renault 2.5 TD '87; Suzuki
Alto GL '87; Mini Jumbo '86;
Mitsubishi Galant 2.3TD '83;
Opel Kadett 1.6 I aut. '88.
Industriestraat 35, Sittard.
Tel. 04490-10655.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '87 en '88:
Mazda 626 HB 2.0 GLX
LPG '86; Mazda 626 HB 2.0
LX LPG '878; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.6 LX '83; Maz-
da 626 coupé 2.0 GLX '86
'87;' Mazda 626 Coupe 2.0
GLX LPG '88; Mazda 626
coupé 1.6 GLX '85; Mazda
626 coupé 1.6 LX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 LX Diesel '86.
* Mazda 323 HB 1.6 i GT
'86; Mazda 323 HB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
2x '86; Mazda 323 HB 1.3,
5-drs. '86; Mazda 323 HB
1.1 LX '87; Mazda 323 HB
1.3 Sport '87 2X; Mazda 323
HB 1.5 GLX autom. '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX au-
tom. '86; Madza 323 HB 1.3
DX '83. * Mazda 323 Sedan
1.5 GLX'B6; Mazda 323 1.3
GLX '85, '86 en '87; Mazda
323 Sedan 1.3 LX 2x '86;
Mazda 323 Sedan 1.7 GLX
Diesel '88. Mazda 323 Esta-
te 1.7 GLX diesel'BB. * Opel
Kadett HB 1.3 2x '87; Opel
Kadett '85, '86 en '87; Opel
Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. * BMW
315 '81; Honda Civic 1.2 '82;
Ford Siërra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 1.6Laser '85; Ford Escort
1.3 CL '86; Lada Stationcar
2104 1.5 L '86; Peugeot 405
SRI 1.9 9-10-'B7; VW Golf
1.6 CL '85; VW Jetta '87.
Goedkope inruilers; Datsun
blue bird 1.8 autom. '81;
Opel Ascona '79; VW Polo
'77. Inruil, garantie en finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.
SEAT Marbella '88; Suzuki
Swift GL automaat '87; Peu-
geot 205 XS '85; Opel Ka-
dett LS '85; VW Passat CL
'85; Suzuki Alto '85; Ford
Capri 2.0 S '82; Ford Escort
1.3 L '82; Audi 80 '84. Div.
goedkope inruilers. Autobe-
drijf Chris Geilen, erkend
Bovag-bedr. APK-keurings-
station. Inr. en financ. mogel
Dorpstraat 56-58, Broek-
Sittard. Tel. 04490-16295.
Loek SCHAEPKENS Auto-
bedrijf, een greep uit onze
voorraad van 75 topocca-
sions: Porsche 944 '85 Spe-
ciaal ’ 40.000,-; Suzuki
Jeep '86 ’12.900,-; Ford
Siërra stationcar t.'B4
’11.900,-; 3x Escort 1300
5-drs. v.a. ’7.500,-; Ford
Capri '79 ’2.250,-; Siërra
2.0 Ghia LPG '83 ’ 11.500,-
Opel Kadett City '79

’ 2.950,-; Opel Rekord Tra-
veler LPG '86 ’ 13.900,-; 3x
Kadett Coupé 1600 SR v.a.

’ 1.500,-; Manta GTE spe-
ciaal ’6.500,-; Kadett '78
’1.500,-; Manta GT '86

’ 13.900,-; Ascona 4-drs.
'82 ’3.900,-; Kadett sta-
tioncar LPG '84 ’6.500,-;
Manta A zeer speciaal. ’ 8.500,-; Opel Kadett zwart
'82 ’6.950,-; VWGolf 1300
4-drs. '85 ’12.500,-; VW
Polo C t.'B3 ’ 6.500,-; Jetta
Sport LPG ’4.900,-; Golf
Diesel '84 ’11.500,-; Jetta
Elan '86 ’ 12.900,-; Audi 80
GLS ’3.000,-; Renault 18
stationcar '81 ’ 3.900,-; Re-
nault 11 Diesel '85 ’ 7.450,-
Honda Prelude '83 ’ 7.000,-
Honda Quintet 5-drs.
’3.950,-; Suzuki Alto '84

’ 6.900,-; Sunny '82

’ 4.200,-; Cherry t.'B3

’ 3.950,-; Alfa Giullietta '81

’ 2.950,-; Visa Chrono Rally
uitv. '84 ’ 8.950,-; Fiat Uno
55 '83 ’6.250,-; Fiat 127
'80 ’ 1.500,-; Saporro '78

’ 1.750,-; Mazda 323 1.3LX
in nw.st. '86 ’ 12.500,-;
BMW 316 LPG'BI ’5.500,-
BMW 320 LPG '79 ’ 2.000,-
Mitsubishi Colt GL '83

’ 7.500,-; Mitsubishi Lancer
GL '81 ’2.950,-; Citroen
GSL X 1'85 ’ 3.250,-; Sim-
ca 1100 GLS aut. ’1.250,-.
Div. inruilers v.a. ’750,-.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.

,Te k. MAZDA 323 Sedan,; type '82, APK, i.n.st., Vr.pr.: ’ 4.500,-. 045-257871.
! Te koop GEVRAAGD auto's: v.a. '82. Lucar. Tel. 045-
-: 456963.
: Wij geven het MEESTE voor
; uw auto! U belt, wij komen!
■ 045-422610, ook 's avonds.
1 1000% zijn onze auto's en
1 100% is genoeg! 2 jaar ga-
rantie mogelijk op auto's bo-

'■ ven ’5.000,-. Auto van de
week!! Honda Civic 1.4 GL
16 klepper grijs/met. '88;
Opel Kadett 1.6 SLS 4-drs.
met gas spec. aanb. bl.met.
'87; Ford Siërra 2.0 Laser
wit zeer mooi '84; Ford Siër-
ra 1.8 Laser met gas grijs-
met. '86; Ford Escort 1.3 la-
ser wit spec. aanbieding '86;
Mazda 323 HB 1.3 beige '86
Mazda 323 HB 3DX 1100
beige '82; Seat Fura l.blauw,
Playa uitv. '85; VW Golf CL
1.3 rood '85; Lada 1200
Ivoor speciale aanb. '87;
Lada 1200 S rood met gas
'84; Volvo 360 Injection se-
dan met gas grijsmet. '87;
Volvo 360 2.0 GL rood excl.
auto met veel extra's '86;
Audi 200 Turbo Quattro alle
extra's, duurste uitv. '85; Ci-
troen Visa Leader S 6als
nieuw '86; BMW 316 beige
'81; Opel Kadett HB 1.3 S
GT rood km.st. 57.214, 11-
-'B5; Opel Kadett 1.2 SC 4-
drs. grijsmet.'B7; Peugeot
205 XE spec. uitv. wit '86;
Ford Escort 1.3 aut. goud-
met. '79; Mazda 626 bruin-
met. '81; Mitsubishi Colt GL
grijsmet. '81; Ford Fiesta
1100L rood '78; Seat Ronda
1.2 GL, blauw, '84; Seat
Ronda 1.6 GLX grijsmet. '83
Volvo 343 blauw '82; Volvo
66 L groen '81; Volvo 66 L
rood '79; Skoda Rapid Cou-
pé zeer mooi km.st. 32.150
beige '83. Diverse spec.
aanbiedingen en goedkope
inruilers. Bovag-garantie of
de mogelijkheid tot 2 jaar
volledige garantie!! Finan-
ciering tot 100%. Wij zijn ook
Uw adres voor algeheel au-
to-onderhoud. APK speciale
aanbieding nu ’ 50,- zonder
afspraak klaar terwijl U
wacht. Auto en APK cen-
trum KEULARTZ BV, Locht
42 B3Kerkrade 045-419905
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Korter. Tel. 045-229045.

Onderdelen/ace.
Citroen DS-ONDERDELEN
en 2 CV-onderd. te koop.
Tel. ml. en verkoop donder-
dag 12 april na 10.00 uur
04490-21532.
Te k. gerev. 1600 GTI MO-
TOR en papieren. Tel.
04450-3014.

Motoren
Te koop HONDA CB 750 KZ
16V, ’4.300,-, i.z.g.st. Tel.
045-212080.
Te k. SUZUKI GSX 1100 E
'83 en helm, 2-delig zwart
motorpak, laarzen, regenp.,
alles voor vr.pr. ’6.500,-.
Tel. 045-351927.

(Brom)fietsen
Te k. YAMAHA DTSO, m. LC
spullen, i.z.g.st., bwj.'B6,
pr.n.o.t.k. 045-721892
Te k. HONDA MT-5, bwj. '87
z.g.a.nw. Bouwbergstr. 13,
Brunssum. Tel. 045-256510
Div. gebr. en overjarige
RACEFIETSEN, gebr. Ves-
pa Ciao snorfiets. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerlen.
Tel. 045-726840.
Te koop gevr. loop, sloop
VESPA, Maxi Puch en Zün-
dapp. Tel. 045-750393.
Opa-OMAFIETS, dames-
herenfiets, va. ’65,-; da-
mesbrommer. 045-257371.
Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen, bwj.'B9, vr.pr.

’ 800,-. Tel. 045-327009.
ZUNDAPP KS 50, in
nieuwst. J. v. Stolbergstr.
24, Kakert-Schaesberg.
Te k. MEISJESFIETS 4-6 /
7-11 jaar. Na 14.00 uur 045-
-229654.
VESPA Ciao met helm en
slot, 100% in orde, vr.pr.

’ 450,-. Tel. 045-742086.
Klein CROSSBROMMER-
TJE merk Italietta automatic
2 jr. oud, nw.pr. ’ 1.650,- nu
voor ’ 550,-. 045-323178.
Te k. HONDA MTX bwj.'Bs,
kl. zwart, tel. 045-315467.

Bedrijfswagens
Te koop,

afkomstig van Rijksinstanties
Plm. 100 busjes, bestel- en vrachtauto's, tegen zeer lage

prijzen. BBC Nistelrode, tel. 04124-2102.
tel. 04124-2102.

FIAT FIORINO bestel '87 en
'84, kl. wit; Toyota Corolla
Van stationcar '87, diesel,
grijs kent., kl. blauw; Mitsu-
bishi Galant stationcar '82,
62.000 km, zilver, nw. ban-
den, optimale cond. Inruil
mogelijk. Boschker Auto-
bedr., Heerlerweg 67, Voe-
rendaal. Tel. 045-751605.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Wintersport

30% paaskorting
Ski's, bindingen, skischoenen.

Monteren en afstellen ’ 35,-.
_r

"De Skiwerkplaats!"
Spoorsingel 14, Heerlen. 045-725819.

Dagelijks openvanaf 12.00 uur.

Watersport/Surfen

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

Alles voor Uw boot.
Jachtwerf Snijders

Korvetweg 14, Maastricht. Tel. 043-633034.

Sport & Spel

Opheffings - uitverkoop
Trainingspakken Cruyff ’ 139,90 nu ’ 77,-.

Maat 128 t/m XXL Adidas ’ 149,95 nu ’ 89,-.
Fitnesspakjes ’ 89,- nu ’ 39,-.

' Fitnesspakjes ’ 79,- nu f 39,-.
Fitnesspakjes ’ 69,- nu ’ 39,-.

Voetbalbroekjes Rucanor ’ 15,95 nu ’ 9,50.
Maat 2 t/m 8 Adidas ’ 39,95 nu ’ 25,-.

Masita ’ 29,95 nu ’ 19,-.
Voetbalshirts—Waanzinnig—Afgeprijsd.

Alle maten en merken.
Smash Sportspeciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade

Opheffings - uitverkoop
Bergschoenen voor Dalprijzen

Kangaroos Sitka ’ 159,- nu ’ 95,-
Rucanor Apache ’ 99,95 nu ’ 60,-

Cheyenne ’ 99,90 nu ’ 60,-
Lotto at High ’ 139,95 nu ’ 88,-

-enz.
Smash Sportspeciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade

Laatste Ronde
Opheffingsuitverkoop

Smash y
sss=s^=Sfm -* 'NTER

-*«**"^^ SPORTSPECIAALZAAK SPORT
Theaterpassage 122, Kerkrade. Tel. 045-459230.

1 - - ■-■

Vakantie en Rekreatie
Te huur Inger CARAVAN in
Heimbach-Ëifel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.
Boek nu rechtstreeks en dus
goedkoper Uw App/villa in
ITALIË. Vraag gratis katalo-
gus tel. 09-3211354326.
Punto Vacanze Rootenstr.
19.8, Genk.

JOEGOSLAVIË, te huur va-
kantiehuisje. Inl. 04459-
-2632.
SINT-MAARTENSZEE
bungalow, zwemparadijs, 1
mei-weekend vanaf ’ 295,-.
Tel. 02246-3109.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

: Caravans/Kamperen _Jm
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt Uil

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Reserveer nu reeds voor uw vakantie!
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202^.
Arcon Campers

Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566alle 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.

Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-en 6-pers. kampeerauto's
va. ’ 725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
JAARSTALLING (afgeslo-ten) voor caravans, Dotene.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
DETHLEFFS caravans. Til-
lemans recreatie, Haefland
19, Brunssum. Steeds goe-
de inruilcaravans.
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel
045-720200.
Te k. CARAVAN merk Adria,
4-5 pers., met voortent, tel.
045-741398
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. STACARAVAN 4-
pers. met aangebouwde
keuken te Unter-Eisenbach
aan de Our in Luxemburg.
Vr.pr. B.frs. 180.000,-. Tel.
09-352588410, liefst tussen
11.00en 14.00 uur.
Te k. Caravan TABBERT
met ijskast, kachel en,voor-
tent. Langslaper met eind-
keuken, pr. ’1.750,-. Tel.
045-425938 b.g.g. 320414.
Te k. Wolker VOUWWA-
GEN vitesse, als nw. spe-
ciale uitv. div..acces. Tel.
045-750614. *Te koop ADRIA Comfort 350
D veel kastruimte, koelkast,
kachel/ringverw., voor rond-
zit/2-pers. bed, achter zit./1-
pers. bed. Compl. met win-
terv.tent, res.wiel, met beu-
gel, gasinstall., spiegels. 3
vakanties gebr. Overdekt
gestald. Pr. ’7.000,- Bez.
na tel.afspraak. Tel. 045-
-219673.
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
’2.500,-. Tel. 045-323178
5-pers. TOERCARAVAN
Roller spec, met koelk.
verw. en voortent, pr.

’ 2.500,-. 045-722873
Let op caravanshop paas-
aktie Spitfire caravanspie-
gels in 3 modellen, lichtge-
wicht klapstoelen enz. Bar-
tels Caravaning, Hommer-
terweg 256, Amstenrade-
Hoensbroek. Tel. 04492-
-1870. 2e PAASDAG open
v.a. 10.30 uur.
Te k. VOORTENT voor
caravan plm . 4m, geh. ge-
plastificeerd met ijskast. Tel.
045-211667, Verl. Wilhel-
minastr. 9, Hoensbroek.
Te k. Kip CARAVAN Gold-
streem, 5 pers., met z.g.a.
nw. voortent. 045-220296.
Te k. div. CARAVANS v.a.

’ 900,-. 2e Paasdag open.
Mauritspark 4, Geleen. Tel.
04490-54302.
Te koop 4 è 5 pers. TOUR-
CARAVAN Wilk Safari met
toiletruimte, ringverwarming,
koelkast, grote voort., i.z.g.
st., vr.pr. ’ 7.000,-. Bezicht.
na tel, afspraak 045-457640
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. jongeKIPPEN en leg-
nestkuikens. Henk Ploemen
Broekhuizenstr. 538, Rim-
burg. Tel. 045-320229, 's
maandags gesloten.
VOGELS ruim 120 srt. oa:
Chin. dwergkwartels,
Gouldamadines, div. Astril-
des, Appelvinken, Pruim-
kopparkieten, Nachtegalen,
Bull-bulls, Spreeuwen enz.
Tevens grote sortering vij-
vervissen. Dierenspec. zaak
Leblanc, Heisterberg 21,
Hoensbroek. 045-212876.
Mooie grijze KEESPUPS
met stamboom, tel. 045-
-316052.
YORKSHIRE-TERRIËR te
koop, 9 mnd. oud, reu, weg.
omst. heden. Tel. na 17.00
uur 045-210556.
YORKS-TERRIERS, Boe-
mer hondjes en Foks-ter-
riërs, 04459-1237
Te koop jonge DWERG-
POEDELTJES, Maltezertjes
dwerg- en tamme spreken-
de papegaai. 045-321231.
Te koop AUTOHONDEN-
REN 80x80x100 geschikt
voor 2 honden, pr. ’250,-.
Raadhuisstr. 25, Oirsbeek.
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIËR pups. Tel. 04498-
-54002.
Tek. PONY 1.40 m. Harlin-
ger rijtuigen en tuigen. Tel.
045-318406 na 17.00 uur.

In/om de tui^,
Tuinhuisjes tf
Blokhutten *■

tuinmaterialeN IBETONWAREN |
BETONKLINKER' |

GRINDTEGELS
Gebr. Creugers,*

Economiestr. 46, P('SS
broek. Tel. 045-213»'*

De Koumen Zuid l
(achter Herschjj^M

Vandaag nog modd«Lß
zand, morgen
Graszoden v.a. /3'?«m2. Jawell 045-256423J
SPOORBIELZEN 2.5 9
vanaf 20,-; evt. op ma».
of thuis bez. Houtz^Windels, Industrie'^
Bouwberg, Brunssum-
-045-270585. s.
Geïmpr. TUINHOUT Wk
garantie op planken, V*M
kepers, rolborders, ."M
Zeer concurerende P'Jjß
Evt. alles op maat Jm
thuisbez. Houtzagen) JM
deis, Industrieter. BoUJJJaIBrunssum. Tel. 045j^<
Geïmpr. PALEN b.v. ®\x 7cm doorsn. ’ 1.»%stuk. 160cm x Bcm dd">
f 4,50 p. stuk. 250cmK
doorsn. ’ 7,50 p. stuk-,L
garantie. Evt. Thd'^,
Houtzagerij Windels, '' r
trieter. Bouwberg, "sum. Tel. 045-2705g5^
TUINHOUTVAKMAN j

preg BV in de Crame' a
Heerlen. Tel. 045-75^Voor al uw druk geïmP'-.
planken, palen, sche'-
rolborders enz. Groot a
timent bielzen. BezJ^
Marmer SPLIT-TEj^
tegels te koop, kl. zV%
plm. 24 m2. Tel. na i'
045-722540
Te k. HAAGCONIF£fj
van 80 tot 150cm v.a';
heesters vaste plante"'
zen, groentenplante" A
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verem 16, Gulpen. u
2131.
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1217 of Daf 2800 Spa^j
Start cursus chaune11
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ginners, start: vr. '■''é
20.30 uur. Data: H's;^
8-6, 22-6. Kosten 1 sj>
Plaats: Azaleastr. \ó:S
kenburg. Inl. 0440jH__^
SUCCES is geen
maar kan geleerd " .$
Voor gratis brochure- $
Hennekuilstr. 14, 61*
Bom.

Huw /Kennjstt^/
ALLEENSTAANDE: fy
gezellige dans- en co j-avond met DJ Rich°V>Chalet Treebeek. Tof»^boven 25 jaar, leg»"
verplicht. Het besUjjjJ^g
Café-Dancing WINüP ft
Akerstraat-Nrd. ;a .
Hoensbroek, woe./v'^ &
terdag gezellig danse'^op. van woensd.j/mj^.
GEZOCHT: 2 sport- i°<,.
dames 20-25 jaar v- £ I
yak. Centreparcs f»' c^
02-06 in Frankrijk. PfC .yd. Lee, Ligusters^'-
-6413 JB Heerler^^-^i
HIJ (36) zkt. contacV
spontane, moderne.e
rante zij (24-35) °\e é
werken ook houdt va' #
beetje uitgaan, muzi^ ffl
genieten van het leve.^woon een leuke » |gl/e
waarmee alles te o r t;
valt. Kom uit je S%\F
schrijf liefst met foto-^Ji?.
wordt altijd beantwoo' $
o.nr. B-4231 L.D., r"

0 ,
3100, 6401 DP, Hgg^
Man 34 jr. zkt. VROjy
stel voor vriendsch. J^t/507, 6200 AM Maggl^1
WEDUWN. 70plus J
vrouw. Br.o.nr. B-42»'r,*
Postbus 3100, 64Q1J^

BabyenKle^
OCCASION zeldz. rjj^rf
by/kinderledikant, !' se "1
fabrikaat, turquoise/' n, I
que, optrekb.zijwan°|n fl
laden, 60x130, k°Rf VI
lers, nw.pr. f\-2°°'' co4
’650,- event. met c f.bedgarnituur. Als nic"
04499-3010. ____—-^,1^
SPORTWAGEN
’6OO,- nu voor /^jtó
jr. oud; babykleren 4^
ken ’ 10,-. Tejj*££v
BABY-KAMER g^^V'
merk Lundia, Pr- ; y
Tel. 045-270988:_^_-^ijf
Een PICCOLO in £fu 'burgs Dagblad help' &
weg naar snel succe
045-719966. ____--^

Voor Piccolo's g
zie verder pagma
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ces, dan ook geen geld. De ver-
eniging schiet er uiteraard de
premie bij in; zon tien tot twintig
procent van het uit te keren be-
drag. Om welke Italiaanse top-
club het gaat, is tot dusverre on-
bekend. „Wij niet", zegt Paolo
Mantovani, voorzitter van Samp-
doria uit Genua. „Wij ook niet",
aldus de president van Inter Mi-
laan Ernesto Pellegrini. Wellicht
Silvio Berlusconi van AC Milan ?
Bij zon transactie wordt zijn
naam al gauw genoemd.

kater kan nu worden voorko-
men. Het Britse verzekeringsbe-
drijf Lloyds verzekerde bij het
begin van de competitie een Ita-
liaanse topclub tegen het risico
...van een succes.Limburgs Dagblad

ROME - Menig voorzitter van
een prof-voetbalclub wordt be-
vangen door een gevoel van on-
behagen, als na het kampioen-
schap en het daarbij tot in de
kleine uren voortdurende feest-
gedruis de beurs moet worden
getrokken voor dein het vooruit-
zicht gestelde winst-premies. De
financiële mogelijkheden blij-
ken achteraf vaak geringer dan
in het vuur van de concurrentie-
strijd was verondersteld. Deze

Wint de ploeg de Italiaanse titel,
dan ontvangt de vereniging van
Lloyds een schadeloosstelling
van 2.5 miljard lire (3,8 miljoen
gulden). Daaruit kunnen de pre-
mies worden betaald. Geen suc-

Arie Haan trainer
van 1. FC Nürnberg

NEURENBERG- Arie Haan wordt met ingang van 1 julitrainer van
de Bundesligaclub 1 FC Nürberg. Dat is woensdag tijdens een pers-
conferentie in de Westduitse stad bekend gemaakt. De 41-jarige Ne-
derlander, die drie weken geledenop staandevoet werd ontslagen bij
Vfß Stuttgart, wordt de opvolgervan Hermann Gerland, die afgelo-
pen maandag na uitlatingen in een interview waarin hij voorzitter
Sehmelzer ernstig bekritiseerde, op straat werd gezet.

Haan tekende een contract voor twee jaar. De Nederlander wordt in
Neurenberg niet alleen volledig verantwoordelijk voor de prof-afde-
lingvan de club maar zal zich ook met bepaalde aspecten van het ma-
nagement bezig houden.

Mocht het zo zijn, dan weet Ma-
radona van de enig overgebleven
concurrent Napels, zich verze-
kerd van de symphatie van de
heren van Lloydé.

Argentin pijl in Wallonië
Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse terug van weggeweest

door wiel verheesen
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HUY - 'Zijn' klassieker Luik-
Bastenaken-Luik, waarin hij
zich al drie keer de sterkste
toonde moet nog worden ver-
reden. Zondag vindt de strijd
plaats. Zelfs als Moreno Ar-
gentin dit keer de hoofdprijs
mist is zijn campagne op de
Belgische wegen toch ge-
slaagd. Na zijn overwinning in
de Ronde van Vlaanderen, an-
derhalve week geleden, toon-
de de 29-jarige Italiaan zich
gisteren óók de sterkste in de
Waalse Pijl. Daar kon zelfs de
Nederlandse wieler-tweeling
Theunisse-Rooks niks aan ver-
anderen.

een r_l.^ s was er sprake van
Sgvm ngsv°etbal, waarbij
Werkpv.l^ anderhalf uur niet een
öe plJke scoringskans kreeg.
heie tgyptenaren speelden de
omdat t,6de helft met tien man
HaSSa' kort voor rust Hossam
gen lt t

na herhaalde overtredin-een rode kaart naar deeedkamer moest.

~trSd P*ontek had voor de wed-
T Denemarken tegen

teiHanri<_!ech _f drie van zijn bui-
fen Sfe profs vrij kunnen krij-
S'druD If'i de drie' Michaelkobsen^'_l d,e pass dieLars Ja-
?oelpunt HP.^te ,VOOr het enige
*as het _p _ duel tegen Turkije
C°ach riff SCheid van de Deense
Nieuwe <=_"■ met lngang van het

20!11 in dienst treedt
S°k de lfSeubond- Het duel had
Sören T icheidswedstrijd van
f^aar pqv moeten worden,L^ationL" de zijn Deense in-
Sd m

S "et afstaan in ver-
St«jd tegln rkc

comPetitiewed-

Oosterijk
da_avn _* bevestigde woens-

h_..zijn goede vorm. Het
**ala._. twee weken geleden inVersie met 3"2 van sPanJe won,
*-et 3 f xsl Wenen de Hongaren

l slagvaardige Oos-. .X L* e aanvalsduo Polster-Ro-. e vorfr.eg weinig kans zijn waar-in «Je u eigen Pubüek te tonen,
dax minuut viel Ro-
Vervana eeJ. blessure uit. Zijnmet e'f. ?,gris begon echter
00sw- ïreffer> de tweede voor
?er on in ' dat door libero Art-
be hieiH J. was gekomen. Na rustae*e<Lr. _t6nrijk zijn greeP °P
Bevaarin Jd'vooral Polster bleef
Villa k„J ' maar de spits van Se-
toe pl a" "iet aan doelpunten
Vits > zo?PHWe_ de invaller> Kegle-
Voor 3o de kort v°or het einde

Denemarken.

„Meen niet, dat ik nu verzadigd
ben", zei Argentin 'in de chaos op
weg naar het erepodium. „Luik-
Bastenaken-Luik spreekt mij ge-
weldig aan. Hetzelfde geldt voor de
Amstei Gold Race, een week later.
Als ik een van de twee koersen op
mijn naam kan schrijven stel ik
deelname aan de Tour de France
mogelijk een jaar uit. Mijn seizoen
kan dan tóch niet meer stuk."

UEFA schorst
tien spelers

vatld ~ Tien voetballers zijn geschorst voor de returnwedstrijden
Wtn r. alve flnales van de Europese bekertoernooienvoor clubs. Ro-
moe? uonadoni van AC Milan en Giuseppe lachini van Fiorentina
tfen rf n schorsing uit devorige ronde van drie en twee wedstrij-
door ;? g volmaken. Donadonié pleidooi voor een mildere straf werd
ö.... commissie van beroep van de UEFA afgewezen.
<Ben'fi_.y _" geschorsten: Europa Cup 1: Donadoni (AC Milan),Raimundo Ricardo( _m_7 europa Cup 2: Ciaude Puel (Monaco), Moreno Mannini en Fausto Salsaro
CuP 3 I t"' StePhen Keshi (Anderlecht), Michel Klein (Dinamo Dresden) Europa
Köln)' achlni (Fiorentina), Giancarlo Marocchi (Juventus), Pierre Littbarski (FC

Tijdens de vierde en tevens laatste
beklimming van de Muur van Huy,
met een stijgingspercentage schom-
melend tussen tien en vijfentwintig
(!) procent, had Argentin gisteren
lak aan alle medevluchters. Hij reed
ze bergop gewoon uit het wiel. Dat
hü ploegmakker Cassani nog aan
zyn zijde wist was een prettige con-
statering, maar voor de machts-
greep zeker niet doorslaggevend.

" Rooks en Theunisse, twee-eenheid, óók op de Muur van Huy. Foto: COR VOS

Het kwam, ruim vijf uur nadat de
karavaan in Spa aan de rit over 207
kilometer was begonnen, alleen nog
aan op pure kracht.

KNVB houdt
Libregts

aan contract
son 1,09; 22. Bruyneel 1,11; 23. Delgado; 24.
Esnault; 25. Earley, allen z.t. als Bruyneel;
29. Peter Winnen op 1,16.

ZEIST - Thijs Libregts mag thuis-
blijven, maar dat betekent niet dat
de Koninklijke Nederlandse Voet-
balbond hem ontheft van zijn ver-
plichtingen als technisch-direteur. Slag gemistDe Rotterdammer die wel is onthe-
ven uit zijn functie van bondscoach,
kan tot aan het einde van zijn con-
tract per 1 juli zijn werkzaamheden
als technisch directeur gewoon uit-
oefenen.

kansloos
- Egypte,

k*ï_d teSenstander van Neder-
toerr. m de eindl-onde van hetWoei00. om het wereldkam-
*o.n S_hap voetbal, heeft
Stadt gavond in Karl-Marx-
_edfT_ een kansloze nederlaag ge-twll tegen de DDR, 0-2. Voor
tne. fCoorden Peschke en Sam-de00£ df _?DR- In het «zig
slecuf Karl-Marx-Stadt warenkoml ° toeschouwers afge-
°ostH ?P de oefenwedstrijd.De
voor i 1 ers' in de kwalificatie
titel i_^e _trijd om de Europese
de met onder andere
Wet f°ndsrepubliek, spetelden
T^om n

vn sterksté opstelling.
brak" leverkusen) en Doll ont-
vy en bijvoorbeeld in de aan-

Wel heeft men er van KNVB-zijde
begrip voor als Libregts na de door
hem opgenomen vakantie niet di-
rect achter zijn bureau gaat zitten.

Vlucht
Robert Millar, de Schot, was na een
lange vlucht waarin de Franse neo-
profPillon en de Zwitsers Maechler
en Jarmann geruime tijd zijn metge-
zellen waren geweest, door debeste
krachten heen. Stephen Roche en
Raul Alcala idem dito. „Indurain,
Leclercq en de twee Nederlanders
Rooks en Theunisse maakten ech-
ter een geweldigeindruk op mij", al-
dus Argentin. „In het Franse sport-
blad L'Equipe had ik gelezen, dat
laatstgenoemd tweetal ziek uit de
Ronde van Vaucluse naar huis was
gekomen, maar op de telkens terug-
kerende hellingen merkte ik daar

niets van. Tijdens de slotklim reed
Theunisse als een trein. Opeens was
het echter met hem gedaan. Ik aar-
zelde geen moment en demarreer-
de."

Commentaar van Theunisse: „Ik
had geen andere keuze. Alleen in
een lange, harde sprint dacht ik de
Italiaan te kunnen breken. Overi-
gens, de derde plaats vind ik toch al
een geweldige prestatie. Na alles
wat ik de laatste weken meemaakte,
had ik nooit gedacht om zó'n rol te
kunnen spelen. Ik had van alles.
Spit, voorhoofdsholte-ontsteking
en buikgriep..Weet je,dat mijn buik
vorige week veertien centimeter

was opgezet als gevolg van slechte
spijsvertering."

Steven Rooks drukte zich in onge-
veer- dezelfde bewoordingen uit.
Ook hij kende in de voorbije weken
('vanaf Milaan-Sanremo') kommer
en kwel. „Teruggekeerd uit de Pri-
mavera ging ik in Berghem het
nieuwe huis van Theunisse bekij-
ken. Had ik beter even kunnen uit-
stellen, want Gert-Jan had de griep
en prompt kreeg ik het ook te pak-
ken", aldus de Noordhollander. „Ik
kon een paar dagen niet trainen.
Toen een deel van onze ploeg in de
Ronde van Vlaanderen en Gent-We-
.velgemaan de slag was, trokken wij

met een achttal naar Zuid-Frankrijk
voor de open Ronde van de Vauclu-
se. Normaliter heb je daar goed
weer, maar dit keer was het erbar-
melijk. Daarom kwamen Theunisse
en ik vroegtijdig naar huis. Allicht,
dat ik net als hem content ben om
meteen weer zó goed voor de dag te
kunnen komen."

Uitslag Waalse Pijl, 207 km: 1. Argentin
5.21.00; 2. Leclercq op 3 sec; 3. Theunisse
0,06; 4. Indurain 0,10; 5. Rooks 0,14; 6. Ro-
che 0,18; 7. Kiefel 0,22; 8. Alcala 0,29; 9. Mil-
lar 0,37; 10.Cassani 0,45; 11. Arnaud 0,48; 12.
Skibby 0,51; 13. Vona z.t; 14. Biondi 0,55; 15.
Bagot 0,58; 16. Kvalsvoll; 17. Lecchi, beiden
z.t. als Bagot; 18. Rominger 1,02; 19. Cri-
quielion 1,05; 20. Verdonck 1.07;21. Ander-

Eindhovenaren weer even koploper na simpele zege opRKC

Hiddink werkt aan
PSV-kampioenschap Overigens, in het veld van onge-

veer honderdtachtig man ont-
braken nogal renners, die in de
voorbije weken van zich deden
spreken. Na het afzien op de kas-
seienin de voorbije weken beslo-
ten onder meer Fignon, Van der
Poel, Planckaert, Wampers, Lud-
wig, Vanderaerden, Van Hooy-
donck, Maassen, Nijdam, Bauer
en Bontempi tot een pauze.
Daarentegen waren anderen, die
net als Theunisse en Rooks bijna
uitsluitend mikken op geacci-
denteerd terrein, wél present, zo-
als Rominger, Breükink, Delga-
do, Hampsten, Bernard, Dernies,
Roosen en Van Lancker.

Van onze verslaggever
HUY - In de Waalse Pijl speel-
den de ploegen van JanRaas en
Cees Priem geen rol van beteke-
nis. Namens PDM kon alleen de
Mexicaan Alcala aanpikken toen
bij de voorlaatste beklimming
van de Muur van Huy, na onge-
veer 160 van de 207 kilometer,
Rooks en Theunisse in het lang-
gerekte peloton het tempo be-
paalden.. Alacala werd achtste.
Voor de TVM-brigade van Priem
sleepte de Deen Skibby de
twaalfde plaats uit het vuur. Jan
Raas zag Peter Winnen in 29ste
stelling finishen. „Ik rij toch lie-
ver etappekoersen dan klassie-
kers", zei de renner uit Venray.
Het was een schrale troost, dat de
vele Belgische deelnemers even-
min potten konden breken. Cri-
quielion werd als bestgeklas-
seerde thuisrijder ... negentien-
de!

EINDHOVEN - Guus Hiddink heeft de knop volle-
dig omgedraaid en wil zich in dekomende weken bij
PSV louter concentreren op de strijd om de lands-
titel. Pas daarna denkt hij aan zichzelf. „Natuurlijk,
ik ben afhankelijk van de voetballerij", biechtte hij
na afloop van de simpele winstpartij tegenRKC (4-0)
op, „maar als ik nu aan mijn toekomst zou denken,
had ik in '83 leraar lichamelijke opvoeding moeten
blijven. Dan had ik precies geweten wanneer ik in
de vut ga. Maar ik ben geen man die ver in de toe-
komst kijkt".

Van onze sportredactie

BORDEAUX - Piet de Boer vierde
bij Girondins Bordeaux zijn ren-

tree met een doelpunt in de beker-
wedstrijd tegen Metz. De Boer, die
een tijd lang wegens een blessure
buitenspel stond, scoorde na een
half uur. In de tweede helft maakte
deWestduitser Klaus Allofs, dieeen
maand geen doelpunt had gemaakt,
een hattrick.

ter zo weinig ruimte en waren zo
weinig spitsvondig, dat het nauwe-
lijks toeval was dat de doelpunten
in het eerste part op naam kwamen
van Lerby en Van Aerle. De tweede
helft was niet meer dan een formali-
teit en leverde twee treffers op van
Povlsen. Het waren de enige opzien-
barende acties van de Deen, die aan
de linkerkantvoor het eerst sinds 29
oktober vorig jaar vanaf het begin
werd gesecondeerd door Kalusha.
De Afrikaan viel echter nauwelijks
op. Net als de meeste PSV'ers, die
met een minimale krachtsinspan-
ning het maximale rendement haal-
den. Maandag tegen FC Utrecht
staat Hiddink voor dilemma of hij al
dan niet een beroep wil doen op
Vanenburg, die inmiddels de loop-
training heeft hervat. Hiddink is net
iets te veel heer om met gelijke
munt terug te betalen.

Voorlopigtelt voor de44-jarige Ach-
terhoeker uitsluitend het heden en
wimpelt hij een mogelijke overstap
naar KV Mechelen resoluut af. Hid-
dink beschouwt de breuk met het
bestuur van de landskampioen als
onvermijdelijk, al denkt hij nog
steeds dat het zover niet had hoeven
komen. Ondanks de fikse aanvaring
met Vanenburg en alle commotie
daaruit voortvloeide.

De score tegen RKC, die Hiddink
een goede uitslag noemde, viel hem
beetje tegen. „Eerlijk gezegd had ik
verwacht dat we met hogere cijfers
zouden winnen". De kans daarop
was tegen de minimum-loner uit
Waalwijk ook levensgroot aanwe-
zig. De PSV'ers kregen kansen om
van te watertanden, maar slechts
vier daarvan resulteerden in een
treffer. Paal en lat waren er boven-
dien tot driekeer toe de oorzaak van
dat Ellerman, Nielsen en Gerets niet
tot scoren kwamen.

januari gebeurd is", doelt hij onder-
meer op de rol van Vanenburg en
zijn zaakwaarnemer Heerkens, „dat
wilde ik verduidelijkt zien". Die
mogelijkheid werd Hiddink ontno-
men. In plaats daarvan werd hem
een geldboetevan 10.000 gulden op-
gelegd.

" RKC-doelman Herman Teeuwen grijpt in voordat Wim
Kieft gevaarlijk kan worden. . De aanvallers van PSV kregen ech-

„Dat had ik na verloop van tijd best
kunnen vergeten", denkt Hiddink.
„Rancune, dat woord komt in mijn
woordenboek nietvoor". De affaire-
Romario bewijst in dat opzicht zijn
gelijk. „Ook toen hebben wij daar
zand over gedaan, dat had nu ook
gekund. Twee profs moeten met el-
kaar verder kunnen. Ik wil het ook
niet op de persoon spelen, want
daar gaat het niet om. Het gaat om
de zaak. ledereen weet wat er na 15

eredivisie
PSV-RKC 4-0

PSV 30 18 7 5 43 89-31
Ajax 29 17 8 4 42 56-19
RodaJC 29 13 10 636 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 29 12 8 9 32 39-38
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
MVV 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

voor HONDA
naar nCKAL

Haefland 15, Brunssum
045-252244

Italiaanse topclub
tegen succes verzekerd
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PAASGALA 1990
De twee GROOTHEDEN op het gebied van de lichte muziek „_

Anita Meyer en lee Towers
Samen te beluisteren in Maastricht in een programma met verder de
Limburgse artiesten

■_?____ ____B." '■'" ■ __________3S|S_s»3^__^. s:''\

Maya Manoffety en Jeffrey Garth

__£____ P
Mode Totaal

UITVERKOOP communie-
jurkjes, collectie 1990, jon-
genscommuniepakjes, 045-
-272216/272516.
Te k. BRUISDJURK, Char-
lestonstyle, mt. 36, pr.
’BOO,- mcl. 045-271998/
272160.

Te k. wit satijnen BRUIDS-
JURK m. dikke pofmouwen
m. open rug tot in taille mt.
40-42. Tel. 045-318865.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bel de Vakman

G.V.L. Restauratie 045-226000
Gespee. in gevelreiniging, renov., kelderafdichting, voegw.,

vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

Traplopers verleggen
Wij verleggen uw oude traplopers, ook nieuwe, vakkundig!!

Voor informatie: tel. 045-716797 b.g.g. 045-716252.
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte

Wonen Totaal
Eiken-meubelgroothandel

t.o.h. reüniegebouw Geleen
30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 41A. Tel. 04490-47446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

Nieuw tapijt of gordijnen
Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

Bovendien deze week bij elke bestelling een gratis deurmat

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

Kent U het verschil tussen een
Waterbed en een watermatras?

Bezoek vrijblijvend onze bedden-afdeling met bekende
merkartikelen o.a Aqualux, Auping, Dunlopillo, Pullman.

Howa Binnenhuis-decoratie
M. Snijders, Nieuwstraat 12-14, Hoensbroek.

Tel. 045-212900.

donderdag, vrijdag, zaterdag en Paasmaandag

Paas-show
* Eiken geborstelde planken

* Lamellen parket van ’ 129,- voor ’ 109,-
-* Massief parket v.a. ’ 59,- gelegd.
" Formica vloeren (Starkett-Lamett)

* Nu bestellen, prijs vast tot 01-01-1991
Extra Paaskortingen ’ 200,- tot ’ 300,-

Pegasus p3_ket-Geleen
Rijksweg Zuid 233

04490-46675
Rentenaar

Interieur
Uw adviseur voor:

Kastenwanden met ruimte
besparende schuifdeuren
exact op maat gemaakt.

Ten Esschen 26 Heerlen
bij tennishal(ma. en di. gesl.)

Eiken KAST halfdonker met
smeedijzer. Als nieuw
’750,-, tel. 04406-12875.

Grote PAASSHOW 2e
Paasdag. Fabrieksprijzen
meubels kortingen 10 tot
20%. Meubelhuis Kleba,
Akerstraat 230-232. Hoens-
broek. Tel. 045-212854.
Wij geven 15% extra korting
op div. soorten vloertapijt
dus MEENEEMPRIJS.
Slaapkamertapijt 4m breed

Idiv. kleuren nu ’ 29,50 min
15%. Fantasietapijt 4m br.
nu ’49,50 min 15%. Run-i nertapijt extra sterk ook voor
trappen nu ’ 69,50 min 15%
Berbertapijt kortpolig
’79,50 min 15%. Extra dik-
ke berbertapijt nu ’99,50
min 15%. Dit zijn extra mee-
neemprijzen. Meubelhuis
Kleba, Akerstr. 230-232.
Hoensbroek. 045-212854.

Unieke kans
; voor keukenko-

" pers. Massale
verkoop van
honderden

! spiksplinter-
■ nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-

I supers, in alle afmeting voor
ongekend lage
! prijzen

Kom geheel vrijblijvend kij-; ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
i magazijnen Lo-
; perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

f Te koop 3-drs. SCHUIF-, DEURKAST met spiegel,

" 2.53 mtr. breed. Tel. 045--, 231791 na 17.00 uur.

'<Pracht eiken BANKSTEL 3-

' 1-1 met rundleren kuipkus-
-1 sens ’1.150,-; zwaar mas-
sief eiken salontafel rond

’ 475,-. 045-323830.
Overcompl. 1 m. Perzisch
TAPIJT 2,5 x 3,5 m. Pr.
’475,-. Tel. 043-214119.
BANKSTEL; tafel; vitrine

’ 300,-; tv-kast ’ 75,-; uittr.
tafel en 4 stoelen ’125,-
-045-453422 na 18 uur.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaartv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
VIDEO'S gevr., ook TV's
v.a. 1982 en stereotorens,
tel. 04406-12875.
ITT KTV 56 cm, 39 kan. en
teletekst voor ’ 550,-, 3 jr.
oud. Tel. 045-410945.

Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

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

worden verzameld en
verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Grundig kleuren
TV met teletekst
en afstandsbe-
diening, 55 cm,
geen ’ 1.798,-

-of ’ 1.298,-
-maar ’ 798,-.

Maar ook: Philips muziek-
center, tuner, versterker,

dubbel cassettedeck en pla-
tenspeler, F1275, geen

’ 498,- of ’ 398,- maar

’ 298,-. Maar ook: Jamo
box, 60 watt, S2geen

’ 198,- of ’ 148,- maar

’ 69,-. Maar ook: Pioneer
autorack, digitale tuner met
voorkeurzenders, dubbel

cassettedeck, versterker 2 x
60 W, en platenspeler

X2333, geen ’ 1.498,-of
’1.198,- maar ’ 598,-.

Maar ook: Zanussi inbouw-
koeler met volautomatische
ontdooiing, geen ’ 1.475,-
-maar ’ 498,-, en nog veel

meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Philips MIDI-SET, 2 jr. oud,
i.z.g.st. ’ 325,-; Philips CD-
speler 9 mnd. oud. pr.
’300,-. 045-753709. Alles
in een koop ’ 550,-.

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.

Huishoudelijke artikelen

Inbouw-
Apparatuur:

Showroom-apparaten met
35 a 40% korting.

vossen keukens
Eikenderweg 77 en
Kerkplein Heerlen.

Te koop GEBRUIKTE was-
machines en wasdrogers.
Onderdelen verkoop van
wasmachines, koelkasten
en stofzuigers. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.
Te k. 4-pits GASSTEL. Tel.
045-214619

STOFZUIGERAKTIE Miele,
Philips, AEG, Hover, Elec-
trolux enz. Extra reklame
1000 watt van ’299,- nu

’ 179,- inruil prijzen tot

’ 50,-. Hoevenaars expert
Kerkstr. 111, Brunssum.

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 31
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Volgens managerRon Weyzen is
Raymond Libregts, die bij Spar-
ta op het middenveld speelt, op
vrijwel alle plaatsen in het elftal
inzetbaar. „Vorig jaarhebben we
reeds met Raymond Libregts ge-
sproken. Hij had toen echter net
bijgetekend bij Sparta. Ik heb
echter niet vergeten, dat hij na
dit seizoen voor een gelimiteerd
transferbedrag gekocht zou kun-
nen worden. Na twee weken on-
derhandelen hebben we Ray-
mond Libregts nu kunnen con-
tracteren. Voor MVV zal hij een
goeie versterking zijn," aldus
MVV-manager Weyzen.

Raymond Libregts, die voor
Sparta uitkomt. De zoon van ex-
bondscoach Thijs Libregts te-
kende in het Geusseltstadion een
tweejarige verbintenis als semi-
prof. .

sportkort

Van den Borst
aan de leiding

'Ik moet weer leren om te gaan met spanningen vangroot toernooi'

Vriesekoop emotioneel

hij bij het uitvoeren van de laatste
tien zetten beide handen nodig had.
Hij haalde tot ieders verrassing toch
nog het vereiste aantal zetten, maar
de vrijwel zekere winst was hem
ontglipt.

DEN HELDER - John van den
Borst is weer terug. De Limburgse
grootmeester won in de vierde ron-
devan het nationale damkampioen-
schap op zeer fraaie wijze van Frank
Teer en bezet met Hans Jansen en
Auke Scholma weer de eerste
plaats. Rob Clerc versloeg Geert
van Aalten en naderde de kopgroep
met een partij minder gespeeld tot
op één punt. Oud-wereldkampioen
Jannes van derWal miste de directe
aansluiting door tegen Kasper van
derTak de winst te laten liggen.

Heel wat rustiger ging het in het
duel tussen de clubgenoten Van
Aalten en Clerc. Clerc kreeg lang-
zaam maar zeker voordeel. Val Aal-
tens korte vleugel werd al snel im-
mobiel, de lange vleugel werd ge-
plunderd. Na 43 zetten stopte Van
Aalten zijn verweer.

In de duels waarin oud-wereldkam-
pioen Jannes van der Wal betrok-
ken is, gebeurt van alles. Tegen Van
der Tak gebruikte de Groninger
weer eens veel te veel tijd voor de
opbouwfase, zodat hij halverwege
het middenspel al in tijdnood
kwam. Dit keer was het zo erg, dat

John van den Borst had meer suc-
ces. Frank Teer had na een uitste-
kend opgezette partij iets teveel risi-
co's genomen met de bezetting van
een centrumvoorpost. De Limbur-
ger zag zijn kans en zorgde met se-
cuur spel voor zijn tweede zege.

Kans op herstel
motorcoureur Magee

GOTEBORG - Bettine lacht, Bettine huilt. De Europese titel-
strijd in Göteborgmaakt bij tafeltennister Vriesekoop de nodi-
ge emoties los. Barstte ze dinsdag na de verloren halve finale in
het landentoernooi tegen Tsjechoslowakije met Mirjam Klop-
penburg spontaan in lachen uit, woensdag was het na de fra-
matische nederlaag tegen Fazlic huilen geblazen;

gin?KADE - Biljartvereni-
PioL Ult Kunrade is kam-
uisb- ln, de hoofdklasse van het
aprn " °ude MiJnstreek'. Op 21
Kunr^ T een rece Ptie in «et
20nn., erkruis in Kunrade, vanVm 21.30 uur. Coach Dusan Tigerman achtte het

raadzaam de ontdane Vriesekoop in
de resterende partijen tegen Joego-
slavië te sparen. Kloppenburg en de
razendsnel opgetrommelde Emily
Noor slaagden er na de opwindende
partij van Vriesekoop niet in de juis-
te concentratie te hervinden. Door
het verlies (1-3) bleef Nederland op
devierde positie steken. Zes jaarge-
leden eindigde het duo Vriese-
koop/Kloppenburg, toen nog in die

Derde titel
voor Zweden

„Ik moet weer leren met de span-
ningen van een groot toernooi om te
gaan", verklaarde Vriesekoop haar
intense reacties. „In de nacht van
dinsdag op woensdag heb ik vrijwel
niet geslapen. Na twee jaarstilstand
valt het niet mee dagelijks op de
toppen van je tenen te spelen. Ik
ben doodmoe, zowel in fysiek als
mentaal opzicht. Gelukkig heb ik
nu twee dagen de tijd om te herstel-
len voor het individuele toernooi.
Daarin wil ik opnieuw alles geven."
Hoewel de bronzen medaille door
het bereiken van de halve finales al
was veroverd, waren Kloppenburg
en Vriesekoop tegen Joegoslavië
gebrand op een positief resultaat.
„Vroeger heb ik nooit partijen weg-
gegeven, nu doe ik datook niet", be-
nadrukte de voormalige Europees
kampioene (1982 in Budapest) haar
nog altijd eerzuchtige instelling."

volgorde, in Moskou eveneens op
die plek.

De partij tussen Vriesekoop en Faz-
lic gaf bij vlagen tafeltennis van
Europese topklasse te zien. In de
eerste game (11-21) liet de tengere
Fazlic haar negen jaar oudere oppo-
nente niet in haar ritme komen. Op
karakter vocht Vriesekoop in de
tweede game terug: 21-18.

" Bettine Vriesekoop heeft nog moeite met de spanningen van
een groot toernooi.

Vechtlust
Op basis van haar grote vechtlust
bleef de voormalige Hazerswoudse
in het laatste deel lang in de strijd.
Van 15-20 haalde ze op tot 20-20.
Twee wedstrijdpunten liet de harts-
tochtelijk knokkende Vriesekoop
vervolgens liggen. Bij 23-23 werd de
tijdregel van kracht, bij 25-27
stroomden de tranen.

Oefenwinst
Jong Oranje

4e S ~ Het oefenduel tussen
Je en i?ybalselectie van Jong Oran-
| n , fancratiusbank/VCH leverde°v_rt (15"8' 7"15' 9"15- 15"10> "-IS!Ww); lnning op voor de nationale
öBlc°mstploeg. ,
Han?rar_eklanten, waar het PZ/Dy

i StefL0 tweetal Bas van der Goor er
jOml ,van Offenbeek in de basis
[gen , wegens clubverplichtin-
l°_2i'i din de openingset simpeljPeriLgezet: 15"8- Vanaf de tweede
l&zaivi speelden de Heerlenaren:me Vpf,en zonder veel enthousias-
Wlrt r- Trage reacties in het ach-Karpr, jen legio fouten aan het net19-15 .'daarvan het gevolg: 7-15 en
! .ie '^ fl, mzetten van Felix Petit,
!sei20pet mgang van het komende
Vcjj n deel gaat uitmaken van de
°PW- ectie' vormde een zichtbare
l»et S n

g: 15"10-In de barrage bleef
sei b,^a

fi
n7end tot de Matste veldwis-

.e B!r„?. " Daarna domineerde weer
15 siengheid van Jong Oranje: 11-

Boileau
veroordeeld

l*HJS<.i.t t.
3ik ino ~ e correctionele recht-
hel_is. u mssel heeft devoormalige
«oiiea,h^ tenniskampioen Bernard
to.r t (3°) veroordeeld tot twee
_^ticnVangenisstraf- waarvan ne-
_e*est. fanden voorwaardelijk,
net D?:rat kreeg hij wegens diefstal,
(iebreük eiï.van ëeweld en huisvre-
*e .s é.T_ ?ovendien kreeg hij nog
iet_eh .aar voorwaardelijk voor
S _£. i

van verdovende midde-
_atnDin_ au

' achtvoudig Belgisch
aBalri' ' mocht evenwel woens-

°r_ ziphrect de gevangenis verlaten
aa_id " gedurende tenminste één

Versl__ft? een kliniek voor heroine-v^atden te laten behandelen.

SAN JOSÉ - De toestand van mo-
torrenner Kevin Magee blijft kri-
tiek, maar doktoren hebben hoop
dat deAustraliër, die zondag bij een
crash tydens de Grand Prix van de
Verenigde Staten zwaar gewond
raakte, zal herstellen. De 27-jarige
Magee toonde in het ziekenhuis van
San José enige reacties als er tot
hem werd gesprokenen was in staat
op commando een arm en een been
te bewegen.
Een andere motorrijder, de viervou-
dige wereldkampioen in de 500 cc-
klasse Eddie Lawson is dinsdag aan
een voet geopereerd. Hij was tydens
de training ten val gekomen, toen de
remmen van zijn motor weigerden.
Na de serie ongelukken van dit jaar
en verleden jaar is er bij de rijders
nogal wat kritiek losgekomen op

het circuit van Laguna Seca. Het
verst ging daarin Barry Sheene,
tweevoudig wereldkampioen in de
500 ce-klasse uit de zeventiger jaren.
Vanuit Australië riep hy zijn ex-col-
legaé op derace in San José het vol-
gend jaarte boycotten. „De plaats is
een puinhoop", aldus Sheene. „Als
ik nog op'de motor zat, zou ik daar
nooit aan de start komen."
Lee Moselle, één van de organisato-
ren, kaatste de bal terug: „Zondag-
avond nog heeft een internationaal
team, waarbij ook een vertegen-
woordiger van de rijders, het circuit
geïnspecteerd en geconcludeerd dat
geen van de ongevallen te wijten
was aan de conditie van de baan. De
rijders zouden er wellicht beter aan
doen hun eigen rijvaardigheid te
vergroten."

EK-judoploeg

Voor deZweedse coach Osth was de
finale een pikante aangelegenheid.
De Westduitse bond heeft hem in
Göteborg een lucratieve aanbieding
gedaan. Osth (33) zou als bonds-
coach in de Bondsrepubliek zijn
toch al niet kinderachtige salaris
kunnen verdubbelen. De succesvol-
le coach, die Zweden vorig jaar in
Dortmund naar de wereldtitel leid-
de, heeft het Westduitse voorstel in
beraad genomen.

Jan Ove Waldner stelde het Zweed-
se publiek danig teleur. De rege-
rend wereldkampioen verloor van
Böhm en Fetzner, achter Rosskopf
de nummers twee en drie van de
Bondsrepubliek. Waldner maakte
zijn slappe optreden in zijn eerste
twee partijen enigszins goed door
het winnende punt op Rosskopf te
veroveren.

GOTEBORG - Zweden heeft voor
de derde achtereenvolgendekeer de
Europese titel voor landenteams büde mannen veroverd. In de finale
won de tafeltennisploeg van coach
Glenn Osth met 5-2 van de Bondsre-
publiek. Mikael Appelgren onder-
streepte met twee gemakkelijke
overwinningen op Fetzner en Ross-
kopf zijn uitstekende vorm. De
Europese titelverdediger bleef in
zijn twaalf wedstrijden in het lan-
dentoernooi ongeslagen. Jörgen
Persson droeg in de spektakulaire
eindstrijd eveneens twee overwin-
ningen bij.

„Ik zat even helemaal kapot", be-
kende Vriesekoop. „In de slotfase
kon ik helaas mijn zenuwen niet in
bedwang houden. Vroeger lukte me
dat juist heel goedop de beslissende
momenten. De teamwedstrijden
hebben mij toch wel enig vertrou-
wen gegeven. Als ik fit blijf en de
vorm weet vast te houden, zal het in
het individuele toernooi voor ieder-
een moeilijk worden van mij te win-
nen."

Hockeyploeg
mist Van 't Hek

UTRECHT- Torn van 't Hek en Re-
né Klaassen beiden van Kampong
en Maurits Crucq (KZ) hebben zich
afgemeld voor het zevenlandenhoc-
key- toernooi, dat van 16 tot en met
24 juni in Amstelveen wordt gehou-
den.
Rob Bianchi, die begin mei Hans

Jorritsma als bondscoach opvolgt,
wil op korte termijn de vervangers
aanwijzen. „Ik heb na Pasen eerst
een gesprek met Hans Jorritsma.
Het is duidelijk dat ik niet te lang
kan wachten, want de betreffendespelers moeten tijdig weten dat ze
die week moeten reserveren". De
Huizense coach hoopt in mei enkele
trainingsessies te kunnen beleggen.
„Maar dat zal niet meevallen", stelt
hij. „De competitie is dan in zyn be-
lissende fase en Bloemendaal con-
centreert zich op de Europa Cup".

TENNIS

SCHAKEN

TAFELTENNIS

Bruguera - Fillipini 7-5 6-3, Paloheimo "Fleurian 6-2 8-2, Perez Roldan - Koever-
mans 6-36-3, Berger - Camporese 6-3 6-1
Tsjesnokov - Azar 6-4 1-6 6-3.

DAMMEN

Hexs, Nieuwelingen 56 km 1.Van Stok-
straten 1.28 uur; 7. Davy Loenis; 12. Ivo
Vaassen.

BADMINTON

Den Helder. Nederlands kampioen-
schap mannen, vierde ronde: Jansen -Stokkel 1-1, Van den Borst - Teer 2-0,
Krajenbrink - Meijer afgCbroken, Bies -Scholma 1-1, Van Aalten - Clerc 0-2,
H.Jansen - Van Leeuwen 1-1, Van der
Tak - Van derWal 1-1. Stand na vierron-
den: 1. Van den Borst, H.Jansen en
Scholma 5 uit 4, 4. Clerc 4-3, 5/7. Van
Leeuwen, Van der Tak en Van der Wal
4-4, 8/10. G.Jansen, Krajenbrink en Meij-
er 3-3, 11/14. Van Aalten, Bies, Stokkel
en Teer 3-4.

Amelia Island, 700.000 gulden, vrou-wen: eerste ronde: Harvey Wild - Whit-
tington 3-6 6-1 6-2, Fulco - Budarova 4-6
6-1 6-0, tweede ronde: Graf - Langrova
6-1 6-0, Temesvari - Keiler 6-4 6-2, Fer-
rando - Gooden 3-6 6-4 6-2, Bassett-Se-
guso Cecchini 6-4 3-6 6-4, Martinek - Col-
lins 6-0 7-5,Kenellopoulou - Msjki 0-67-e(7-5) 6-4, Zvereva - Grossman 6-2 6-2, Ma-
gers - Benjamin 6-1 6-4, Sabatini - Koh-
de-Kilsch 6-2 6-1, Garrison -Romano 6-3
6-7 6-0, Sanchez - Lapi 6-3 7-5. Harvey
Wild - Whittington 3-6 6-1 6-2, Fulco -Budarova 4-6 6-1 6-0, tweede ronde:
Graf- Langrova 6-1 6-0, Temesvari - Kei-
ler 6-4 6-2,Ferrando - Gooden 3-6 6-4 6-2,
Bassett-Seguso Cecchini 6-4 3-6 6-4,
Martinek - Collins 6-0 7-5, Kenellopou-
lou - Msjki 0-6 7-6 (7-5) 6-4, Zvereva -Grossman 6-2 6-2, Magers - Benjamin 6-1
6-4, Sabatini -Kohde-Kilsch 6-2 6-1, Gar-
rison - Romano 6-3 6-7 6-0, Sanchez -Lapi 6-3 7-5.

Moskou EK individueel: Mannen, en-
kelspel, eerste ronde: Bruil - Neumann
15-11 15-6, Pelupessy - Kristiansson 15-
-10 15-8, Meijer - Renzelmann 15-9 15-10,
Olsson - Frost 18-16 18-16. Vrouwen,en-
kelspel, eerste ronde: Coene - Bengts-
sonll-6 11-7; Serova - Van derknaap 11-
-4 11-1.Larsen - Van Dijck 15-5 15-5,Rib-
kina - Hoogland 11-6 11-1. gemengddub-
belspel, eerste ronde: Kuhl/Schmieder -Meijer/Van Dijck 5-12 6-15 15-11. Rosmalen, Nederlands kampioenschap

vrouwen, vierde ronde: Van Lith - An-
dries 2-0, Janssen - Polman 0-2, Nicolai -Graas 0-2, Schouten - Hartkamp 2-0,
Wanders - Lanters 1-1. Stand: 1. Schou-
ten 8, 2. Van Lith 7, 3. Polman 6, 4/5.
Graas en Wanders 5, 6. Janssen 3, 7/9.
Wanders, Hartkamp en Lanters 2 2, 10.
Nicolai 0.

AUTOSPORT

TOULOUSE - Oud-wielrenner Al-
bert van Schendel is op 79-jarige
leeftyd in Frankryk overleden. Van
Schendel behoorde tot deeerste Ne-
derlandse deelnemers aan de Tour
de France. Hij startte, met zijn broer
Anton, Theo Middelkamp en Albert
Gijzen in de ronde van 1936. De
ploeg stond onder leiding van Joris
van den Bergh.

lotto

" DEN HAAG - Wim Visser,
bondscoach van de mannen judop-
loeg, heeft de definitieve selectie be-
kend gemaakt voor de strijd om de
'Europese kampioenschappen. Het
toernooi wordt van 10 tot en met 13
mei in Frankfurt gehouden. Selec-
tie: tot 60 kg: Guno Pocorni, tot 78
kg: Michel Wijdenbosch, tot 86 kg:
Ben Spijkers, tot 95 kg: Theo Meijer,
boven 95 kg: Hans Buiting, alle ca-
tegoriën: Dennis Raven.

Van Schendel
overleden

ren naar tweede categorie), om negende
plaats: Tsjechoslowakije - Oostenrijk
2-5. om zevende plaats: Nederland - Sov-
jetunie 0-5. Gedetailleerd: Boute - Var-
danyan 18-21 13-21,De Vrind - Tsjetinin
9-21 10-21, Keen - Mazoenov 17-21 21-16
18-21,De Vrind - Vardanyan 13-21 14-21,
Boute - Mazoenov 17-21 15-21. om vijfde
plaats: Frankrijk - Hongarije 5-0. om
derde plaats: Engeland - Joegoslavië
5-1. vrouwen om derde plaats: Neder-
land - Joegoslavië 1-3. Gedetailleerd:
Kloppenburg - Perkucin 21-14 12-21 21-
-17, Vriesekoop - Fazlic 11-21 21-18 25-27,
Kloppenburg/Noor - Fazlic/Perkucin
7-21 18-21, Kloppenburg - Fazlic 13-21
11-21. Mannen finale: Bondsrepubliek -Zweden 2-5. Eindstand eerste categorie:
1. Zweden, 2. Bondsrepubliek, 3. Enge-
land, 4. Joegoslavië, 5. Frankrijk, 6.
Hongarije, 7. Sovjetunie, 8. Nederland,
9. Oostenrijk, 10. Tsjechoslowakije, 11.
Bulgarije, 12. Polen. Vrouwen finale:
Tsjechoslowakije - Hongarije 3-0. Vijfde
plaats: Sovjetunie - Roemenië 2-3; ze-
vende plaats: Bondsrepubliek - Frank-
rijk 1-3. Eindstand eerste categorie: 1.
Hongarije, 2. Tsjechoslowakije, 3. Joe-
goslavië, 4. Nederland, 5. Roemenië, 6.
Sovjetunie, 7. Frankrijk, 8. Bondsrepu-
bliek, 9. Engeland, 10. Zweden, 11. Ita-
lië, 12. Polen.

Nairobi, proloog Safari-rallye: 1. Alen
(Fin) Subaru 2,57 strafseconden, 2. Wal-
degaard (Zwe) Toyota 3,11, 3. Fiori (Ita)
Lancia 3,14, 4. Biasion (Ita) Lancia 3,17,
5. Bourne (NZe) Subaru 3,18.

jj ** (ADVERTENTIE)
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WIELRENNEN

Tokio, 2miljoen gulden, mannen: twee-deronde: Edberg - Shiras6-0 6-2,Lendl -Matsuoka 6-4 6-2, Krickstein - Pate 6-4
7-6, Patrick McEnroe - Chamberlin 3-6
6-3 7-6, Gilbert - Pearce 1-6 6-1 6-0,Grabb - Rive 6-1 6-4, Antonitsch - Jarryd
6-2 7-6, Kratzmann - Canter 1-6 6-2 6-4,
Srejber - Mronz 4-6 6-3 6-3, Masur- Carls-
son 6-1 6-0,Russell - Goldie 6-4 6-3,Kuh-nen - Woodbridge 3-6 6-2 6-3, Mansdorf -Lewis 6-3 7-5, Connell - Hogstedt 6-4 7-6,
Davis - Zivojinovic 6-3 7-6. vrouwen:tweede ronde: Date - Inoue 6-2 6-4, Ja-
ver - Miyagi 7-6 6-2, Smylie - Wasserman
5-7 6-0 6-1, Sviglerova - Henricksson 6-1
6-2,Lindqvist - Appelmans 7-5 6-2, Oka-
moto - Nagelsen 6-1 6-2, Sawamatsu - Al-
len 7-6 7-5, Cordwell - Pawlik 7-5 6-2.

PAARDESPORT
Dortmund CSI, int. springconcours,
1,50 m, op tijd: 1. Godignon Prince
0-60,35, 2. Reitter Lucky 0-62,32, 3. Koof
Wallenstein 0-64,37, 4. Durand Pin Pin
0-66,39, 5. Skelton Top Gun 0-66,71, 6.
Malloy Melissa 0-66,74, 7. Mark Leone
Albonnie 0-66,88, 8. Gravemeier Wum
0-67,08, 9. Frühmann Grandeur 0-68,16,
10. Carlsen Nip N'Tuck 0-73,25, 30. Tops
Nectar du Valon 9-79,43.Tabel A, 1,50m,
na barrage: 1.Beerbaum Rosella 0-34,20,
2. Mark Leone Costelloe 0-37,28, 3.
Chopping Notable IV 0-38,65, 4. Tomiza-:
wa Don Carlos 1-40,21, 5. Raposa Shady
Lady 4-34,20, 6. Sloothaak Pegasus
4-35,54; na eerste omloop: 7. Bost Nor-
ton deRhuys en Traurig Sunrise beiden
0, 22. Tops Doreen 4,5.

oefenvoetbal

- 26 - 35 - 44 - 49. Reservegetal: 23. Spel 77
3856729

Westduitse midlotto: Trekking A: winnen-
de getallen 3-6-18-33-36-44. Reservege-
tal: 21. Trekking B: winnende getallen 4 - 13

Barcelona, 650.000 gulden, mannen,
tweede ronde: Emilio Sanchez - Davin
6-3 6-1, Gomez - Schapers 4-6 7-6 7-6, Lo-
pez - Viuda 6-4 7-6, Costa - Tsjerkasov 6-3
6-2, Perez - Cane 6-2 opgegeven, Skoff -Strelba 6-3 6-1, Arrese - Stich 6-3 7-5,

Lyon, zone-toernooi, mannen, negende
ronde: Van der Sterren - Lautier 0-1, Se-
ret - Van der Wiel 0-1, Koch - Stuhl 1-0,
Miralles - Brenninkmeijer 1/2-1/2, Renet- Piket 1/2-1/2, Winants - Kuyf 1/2-1/2, af-
gebroken partij; Kuijf - Brenninkmeijer
1-0. Stand: 1.Lautier 7 1/2 punten, 2. Van
der Wiel 6 (8), 3. Winants, Miralles 6, 5.
Brenninkmeijer 5 (8), 6. Van der Sterren,
Renet 4 (8), 8. Piket, Kuijf 3 1/2 (8). VANDAAG

Weltania - IK (Usl)
sportpark Terworm 18.30uur

Meppen. Ronde van Neder-Saksen, der-
de etappe: 1. Stantsjev 3 uur 45 minuten
en 31 seconden, 2. Traxel, 3. Wolf, 4. Ver-
cellini, 5. Hennig, 6. Mackowski, 15.
Voskamp, 50. Startman, 66. Zuyderwijk,
67. De Haas, ,77. Duin zelfde tijd als
Stantsjev. Algemeen klassement: 1. Sy-
pytkowski 10.35.04, 2. Zuyderwijk op 1
seconde, 3. Smijevsko 0.11, 4. Kinjazev
0.19, 5. Tesar 0.21, 54. Startman (Ned)
2.17, 67. De Haas (Ned) 2.17, 76. Duin
(Ned) 2.17.

Göteborg EK Landentoernooi, plaat-
singswedstrijden mannen om dertiende
plaats: België - Denemarken 5-1 (België
en Denemarken promoveren naareerste
categorie), om elfde plaats: Polen - Bul-
garije 2-5 (Polen en Bulgarije degrade-

" John van den Borst schuift weer op naar een toppositie

Zoon ex-bondscoach twee jaarnaar Maastricht

MVV contracteert
Raymond Libregts

Donderdag 12 april 1990 " 29
f Hmburgs dagblad sport

MAASTRICHT - Nadat MVV
eerder deze week reeds midden-
velder Mark Verhoeven van PSV
kocht, heeft de Maastrichtse ere-
divisieclub met het oog op het
nieuwe seizoenweer op de trans-
fermarkt toegeslagen. Gisteren
contracteerde MVV de 25-jarige

" In het bijzijn van VVCS-
vertegenwoordiger Rob
Janssen, manager Ron Wey-
zen en Harrie Brouwers van
MVV's dagelijks bestuur
(vlnr) tekende Raymond Li-
bregts gisteren in het Geus-
selt-stadion het contract,
dat hem voor twee jaaraan
MVV bindt.

Foto: WIDDERSHOVEN

sport in cijfers



I VERBOUWINGS-OPRUIMING! I
■HH______________M________HM_________^^

Centrifuges Magnetron-ovens T-«*_nhAr__tai« '■ ■■■-___■.. £_=^ Wasautomaten- * Tandenborstels ,
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70000 RVStrommel -elektroniscrf-van: . ’/ V^l --*.-'""-> _CL ==H \lAr,s,ona43cm./FSOvan
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13900v00r 95,00 :;S;°naSSOTFSQïaV9259M Sony TCW 300 dubbjldeck van LUldSprekeKxen Rondo,r,mßVS,rom m.r '0890°- 7".00 T^ Kri_J ifTIOlZljUj©rS Stoomstri.ker HD ,461 v^Arisiona radio/cass./cd. spelervan: voor OSSf.W 499,00voor: 335,00 r
kuiov_n-,_q._n u_nr Ruton-Philips elektronisch van: IVrUlmWilliger» 6900v00r. 49,9'

59900v00r: 379,00 Sony TCK 410 van' 679,00voor nu me, 10% «,899,00v00r
-.OOvoor 799,00 I „J Black en Decker kruimeldie( met Zmstryker PV 60\J ~AnstonaN,0^.109,00^ i^^-JSS Akai HRX 40autorese^'00 ' WSS-DrOOg nJ^L -—'^.r""" ,09'00VO°r: ' '

PhilipsAW 7192 dubbeldeck van van: 999,00 voor: 797,00 J^ftJV FavorNrt verhuur van: fc^WmtS 13">00 eSkiBten AEGluniormetacculaderva.
_^

2S_,oovoor: 229,00 Akai HX 25van: 34V0Ovoor^ -««-^^^
kOmblnatteS AEG «a^era, vanaf 898,00 lndesitCol3l 1751tr. van: 599,0 "" "* —^>Philips 2 x 3 Watt stereo van: i iss.uu voor. '"i" 235,00 «_i____«r____«._4__»L Candy D 7 R reserverend van: --„ nn *.__l__.«_,!^, 100 nn ITT 5550 VT Beste-Test van „t, _-~___ _o„ __ videorecorders, indesitwdow ivan: 1799,00 M. m „„r. (_qq nn TO 449,00 ,^ÊLV*y Hflnrkrillhnrstfi 9159.00 voor 129,00 14gg 00 PhiNps FC 582 van 529,00 voor magnetrons, audiO-SetB voor. 1399)00 899'00vOOr- 5"'00 BOSCHZOOItr. van: 1099,00 voor: W^ MBarKrUIDOrSWI

Yoko CHQIO disco-klapper van: io_»,uuvoor. i_9?,uw 397,00 «hiffidS MrwMk ~ „ ■«»»»»» 800 nn
399.00 voor: 199,00 Blaupunk, PMSS-48 Teletekst van. JVC TD x 102van: 379,00 voor:

V.n.10,95 p«r WWlt Bauknech, m 890 S (eenmalig) 899'°° SChee.aPParaten Haarkrul.ang me. rounds.yler g
Sony radio/cass./cd speler van: 1699,00 voor: 1299,00 219)00 van: 2899,00voor: 2299,00 WIWIQKK" " op-op van: 24,95voor: 9.»
549.00 voor: 395,00 Sony KVK 2121 55 cm. ST/TXT ploneer CTW 300 dubbeldeck B Philips 3 kops shaver HS 550 van: r^TTrr-^-,
Samsung W 280 L JUMBO-centre van: 2199,00 voor: 1699,00 van: 599

,
00 v00r: 335,00 H 155,00voor: 109,95 lAM^_7l

van: 399,00 voor: 249,00 0""'799 00 DraaUafelS ~■..-..._. ■-. '
Braun shaver 2005 van: 155,00 __^gjg.^

Klokradios Sct2_».^._t/t_tvw: J^-^^% «—_-___»—__■
Diepvrieskasten ;°°[ps shaver HSBSO oplaadb

a
ar Miyi«hoMu«9ioi«^

Anstona klokradio/cass. recorder Telefunken 70 cm. stereo-teletekst _____B______^B 'V'^ »V*^ voor 499,00 229,00voor: 179,00 Braun haardroogkap 2 motoren^^van: ,69,00 voor: 129,00 van: 2,99,00 voor 1599,00 Philips halfautomaat van: ,79,00 U____________L___M_l lli^^__ilMï^li_^il|_^H^_^MllWili!f BOSCH ,30 Itr./beste test van: Braun shaver 3512 oplaadbaar van: 129,00voor 8»'
Sony ICF 3 W van: 89,00 voor: Telefunken SP 21OTT Beste Test voor: 99,00 87900 voor: 695,00 van: 252,00 voor: 179,95 L., J55,00 van: 2199,00voor: 1599,00 Sony PS LX 100van: 279,00voor: Alr-oi \/QOft \/_/__ar*r___>r_r/_£_l' \/UIQ _T_Z__t ._=___
Supertech LCD 1 (eenmalig) van: Philips 70 cm. stereo-teletekst van: 195,00 r\WÓ\ VOCÜ VIUC.UI t?V. UI Ut?f V nO, I MCI -^g|^ n—-j IfejL
69,00v00r: 29,00 2299,00voor: 1895,00 Akai AP A 101 van: 229,00 voor: *_<__v*i_ _-_.«___ L_ »J_____.._ __ yl O 1 ._-____.!>-_-v a ■-*__ r^^lï tm_ï ««Tf r*^ f I
yoko u 200 van 49 00 voor Ariana Ma.chüne 70 cm. st/txt 134,00 afstancisbeciiening, 48 voorkeuze- jP¥r

29,95 van: 3199.00 voor: 2195,00 Pioneer PL 333 van: 399,00 voor: «_«.«__. _.._,___ __^, _-_»_-. ___-^__ H OrtO /_0 _<_-«___" SrjL^R ■" 1 - r^9IHVQh_)UPQ —C___J, , Hitachieacm/FSQ/supervHs 218,00 programma S van 1299,00 VOOr Koffieapparaten■ van: 2199,00 voor 1799,00 #% #% l^GaStOmUlZen PNipsHP 2611 van: 79,00 voor »*r

■JB Mitsub,sh,sscm./FSQ/superVHS _ TmL.,!,!! ><_^ Q ■■■■ Indesit gasfornuis K 5400 luxe
, . . ' Moulinex 8 koppen van: 79^0 g

van: 1999,00 voor: 1499,00 IWTJ iJË O^f^-l/U op"p van: 699.00 voor: 579,00 Bra-ladyshave elegance van: 39195
la MIIIIIP W■W JW W

B
P
enra

P
ad/Pel9rim 5300van: 895,00 .. . 59'°° Braun KF 22 8-10koppen van:

Marqua_,s,ereoau,orad,o2x3 Schotelantennes Comoact-Disc ■ ITT klPurpn T V -699-00 _-»*«.«:» g 9500voor:
WattcassspelerFNlOva, .■■.,,.,.,■_, 3,", /

II I " Kl6Uren I .V., Pelgnm 605 luxe (eenmalig, van:
I,9'°°voor: 69 '00

Yk BPe5?. £ _SE6?rm hPHrlhihmfit '"z££%" 169'00voor: 119'°°
i-—É^-^k meer-fcpgenot Yoko met atstandbediemng van: "»*- —--n «ww w»... «w __,««*_. w v_» Pelgnm EM 10 nieuw!!! van. (14 dagen gratis op proef) ,vn- „„. 99,9'§ BB RTL-VERON«JUeRTL 599,00voor 299,00 / | ofetonHchpHïpninfl Pn 1,99,00voor 995,00 van. ,54,00 voor. 9>,

plüS/SCREÊN SPORT/ Yoko f 102 van 499 oo voor X |OIOiaHUÖÜCUICt 111 iy Cil racWftftUnlaton r' T___r I nAh»r«i__i/_flrc
wiw__«^«rHorc euro sport/sa...sky 249,00 #/ H tolotoUct Gaskookpiaten Luchtreinigers
videorecoraers MovtE/PRO7/cHitOReN Ph

,
liPscD 210 van: 549,00 voor ieieier.bi

,„.„,^^00^3,270^4^ <k~^h*
CHANNEL _Q _ nn jr \ WB. _, -__-_ Indesit gaskookplaat 2701 1 4 pits "^ UV Burg luchtreiniger/luchtbevochiia"

Samsung VHS video-player van: I "tL 1 jy_»,UU >. . , IK V__ n 1 ftQQ 00 VDOr met afdekplaat van: 299,00 voor: -_*%-■_ LF 60 van 109500voor n
809.00 voor: 495,00 *----------------- philips CD 610 zilverkleurig van: >^ TIÖTP 3.V.U VUUI 239,00 FMteUSCS 495,00
Tensai VHS recorder (eenmalig) Amstrad voor Astra ontvangst van: 649,00 voor: 445,00 | X |XJ_-i_i il -_ _-^ #% #% Pelgrim 353 luxe met afdekplaa't ideaal b,i luchhveoenaandoening6"
van 1099,00voor: 699,00 1199,00voor: 899,00 Philips CD 780 van: 599,00 voor: |>C~ JjEgal T «CVJVI 111 1 van: 429,00 voor: 349,00 Moul.nex friteuse 876.2 met antire- " > ""VHS videorecorder 4-8 uur met 395,00 gjgj y*_*gl_Bg gjjjjgj | lb_# <^# ■%# \# Pelgrim 653 elektra luxe van: ' ukfilter van: 119,00voor: 95,00 __^»
LCD van: 1399,00 voor: 795,00 _^Z_-______?2 Anslona TK 6,9 36 cm. van: 7 585 00 voor: 449,00 Mouiinex met autolift van: 279,00 *Ï7^_L_^
Sharp VCAIOS van: 1199,00voor: "Sj| ÉjMJT 549,00 voor: 349,00 ' ' voor: 199,00 _frr___^o^''849,00 ifl Philips D 6800 portable compleet &H_l_r_C mannDimriAl/ün /j1- Philips HD 4254 metkijkverlster XlC^^"'^
Philips.Ar,s«ona(z,eVß629o)van: SM Ki van: 599,00 voor: 395,00 Hl 1111^5 I! !dyr l&U UI IUVt. fl, /^^^____M»_ van: 229.00 voor: 179,00 7nnnohpmelS
109900 voor 899,00 Yoko FlOOO portable compleet OH jjf£»f inhnilH <L!.,'!', " ' 1 \ JJÊ \W^ Tefal compact model met filter van: __OniH. lICHit. I

PhitipsVß 6485 van: 1499,00voor AudJO'SetS van: 599.00 voor 299,00 __ V HU3! I! II IVUU, "ffjll __> 129.00voor: 79,95 Babvliss aCvsun 794 van 79.00
1065,00 Pioneer PD 4050 (eenmalig) van

n 600 Watt met <d_U_!_t '^ ' ' WaSCmkappen f . .. J E^byliss activsun 794 va

PhilipsVß 6670 (eenmalig),«, Yoko m_,-se, me, boxen van^ 00^;Mrn

431 '00 WU ïïaiUllCl ' Indesi, afzuigkap A 3,5 2 snelhed- Babyliss gezichtsbrumer 003 va^,599,00 voor: 1125,00 449,00 voor: 199,00 .«neer TWIN CD speter van: OntÖOOStand I ' I en me. verlichting van: 159,00 '^ ' 99,00 voor: 79,^
SonySLV2ssVHSme.afs,.be^ Anstona m,d,-se. me, boxen van^ 699,00v00r: 499,00 UI I IUUUIÖKIUU I Grillen.haklcen Cure-Sun 8 lamps me, s«a,e«
W :l699.00 voor: 895,00 «■»«" »B^o Sony CDP M27van: 559^» voor ggg qq Pe,grim-nobe, 2 standen luxe van: W_llB_H____l»n

snelbrulnlampen
P

van: 1199.00
Sony 8 mm.recorder varvJT^OO Sharpaud^o-seVboxen/wa^n 39^00 Vdl I 3^,UV. VUUI II ' MS*" 129,00 Philips Gourme,-se, HD 4336 van: voor: 799,^1377,00 van: 549.00 voor 299,00 Sony 5 platen wisselbaar CDMSO

tf\f\f\ f\ f\ HiÉ|^______J Pelgrim WA 50 3 standen luxe 135.00voor: 89,00 Cure-Sun ,0 lamps me, stal*"'
Telefunken VHS met afst bed Samsung met CD-speler en toen van: 779,00voor: 649,00 *MV| flfl ______

-_t_i NIEUW 2 MOTOREN-van: 329,00 Tefal Barbecue 39,73 van: 179,00 gebogen hemel me, snelboin»^van: 1399,00 voor: 899,00 van: 699,00voor: 499,00 Sony CDP 670van: 799.00 voor. UvVIVV «■_____BB..^^^" 22g „g 11900 en van: 139900voor: 999,0"
Aka. VS 425 van: 1299,00voor: Philips F 1285 met boxen van: 477,00 7 Cure Sun 12lamps met sta,*» 4

975,00 499,00 voor: 325,00 _| jaWMÊFJmr m *ÊT _■■___________. ___________■___■ ______A _1H _______■_____■ MM^ gebogen hemel me. snelbruin^NordmendeVUOSleenma^g, Sll m_i 2x 50 Wa« \m V WX^W \^^^ \ II É^^^ en van: 1599.00voor 1199,0°
«n 1399,00voor 799,95 1029.00voor 769,00 WÊW^WMW IK ___V ___■___■ Hfl _____V Philips Sunbird HP 3701 va^ .
Akai VS 66 PIP-4 DX Koppen still Pioneer 522 midi 2x 65 Wat, van F^ r<M IMMI W^Êk WaTeilJZerS 279900 voor 2499,0U
v_n ,699.00 voor: 1179,00 1445,00v00r: 1059,00 R^^ft^P^ ■ I lil d^_l _H__k___ I Tefal watel„zer 39716 Belgische Alle Cure-sunwnneapparata" <"
Blaupunk, RTV 530 (eenmaljg. Pioneer 533 m,d, 2x 90 Wan van^ ■ IW .^^^B^ _■ wafels van: 139,00voor: 97,00 unieke bruinmgsgarantie
van 1499,00 voor 899,00 1665.00v00r: 1245,00 % IK_ Tefal reversable wafels-tost, van:

Akai M 312 mei boxen van: 609MA % , ■ É I I 179,00 voor 139,00
-°°' 11 w f itfvi rz ■lil ___^ -'.'-'- ..'-.'...'..'...'.'.'■ ■ ■'.'.''.''.'.'.'■'.'-..'_'■■■■■.■■■■■.■.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.■■■■■■■■■■■■■■■■■■'■''."" .' '. '.'.'.i.i.i.'.!.i.i.!.i.!.!.!.M.i..i.!.;.i B ■ 1 ■ « ■ a^aW H ??!!!_!,vW!?^^ ' \

OP»OP: b«p«rktverkrijgbaar. 1 I ff A " I W \ r"^ __.__a_=o^ \
Ni«t all*VAN ERP/KREMERS filialen _"_"_*_ deze artikelen in ;.i^...-..l W\ " M M ___! k _i fl WH^LiM'- 111 «JM^KRCW*"*hun pakket. Vraag "rom l«v«ring vanuit and«r« fllial _»n mog*ll)k. I|!i5ll _____ m ■ k I I I wf i;\ HSbW."^"^ \:";, -SS'^: ...S- --^ :.■;

opruimlngsapparat«nzljn:plankmod«ll*n/d*monttratl*mod«ll«n/ ■■:x:.::;;-:--:i::::| I 811 I I W■'■■■:■ ■'.'■■' \ IM_SË^ "" \-
met licht, schade. \ oni*

RfiBB7 V
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Donderdag 12 april 1990"31Limburgs Dagblad. Computers

HUUR (met recht van koop)
PERSONAL COMPUTERS vanaf ’ 64,- per mnd.MATRIXPRINTER (vanaf ’ 25,- p.mnd.)

LASERPRINTERS (’ 125,- p.mnd.)Bel voor vrijblijvende informatie/offerte
Krijntjes & Craenen

Automatiserings-services
t_bfnfoon: 0449°-53420. Ook voor software en telefax en

'ooncentrales en papiervernietigers en inbindmachines
„.,-,___. en A4-scanners enz. enz....KORTOM: DE EXPERTS VOOR UW KANTOOR!!

b K& C Geleen/Roermond.
o|eol!!l9_p MSXB23s, 8245SüggfrTgL 045-224779.
COmd??-. Phil'Ps M-SX.£MLUTER 14 mnd. oud,
75Lm datarecorder, ca.»X^Pg|len enz. 045-222084

HP Laser-printer-ll P.
’2.999,- excl. BTW uit
voorraad. Het adres voor
advies en service. LEUF-
KENS-Dubois, Heerlen. Sit-
tarderweg 58a. 045-726444

__^___ Muziek

16 april 2e paasdag
van 1n Koopzondag en Keyboardshow■u tot 18 uur, met onze eigen demonstrateurs Marcel,

Frank en Roy.
Muziekhuis Lyana

ppr—__Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
rerht huur met koop-pen /65--tot / 200--.eL ratls transport. Alle

gebruikte piano's
Wesw.Per ,jaar Van Urk.
Tei n ,_lr!9el 42- R'dam.

Literatuur
ENCYCLOPEDIE, Oost-
hoek te koop. Laatste nieu-
we uitgave. Nw.pr. ’ 3.200,-
-v. ’ 900,-, tel. 04406-12875

--~_____. Kunst en Antiek

Guntlisbergen antiek
"Decoratieve trend" een nieuwe dimensie

2e Paasdag geopend
Ant| Van 10.00 tot 17.00 uur!
breide? ..' A' Guntlisbergen heeft het assortiment u .ge-
len c, herschilderde en gepattineerde antieke meube-
die'cL ordt 9ebruik gemaakt van zuiver natuurprodukten
de^n■ aaie oude kleuren volledig terugbrengen. Naast
% hn e decoratie-trend vindt u als vanouds de collec-
eeuw ah"" en rustieke meubelen uit de 17e, 18e en 19e
9arant meübelen met certificaat van echtheid en inruil-

nt|e. Gerestaureerd in eigen werkplaats.

m2kijkgenot Nederlands,
Engels, Duits en Spaans antiek.
pP'EZE 21, BEST, INDUSTRIETERREIN BREEVENï-^PEND MA. t/m ZAT. VAN 10.00 tot 17.00 UUR.

tie,,h ,GEVRAAGD antiekeC*f.'___ P- Cortenraad,E^Ü_B)j9-32-12261156
Sn EET HOEK Luiks, plm.
ten i !. et 6 stoelen, 2 kas->_£^2so,-. Q45-211071

Te koop noten DRESSOIR
2.20x1.00x0.65 ’ 450,-. Tel.
045-453422 na 18.00 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Braderieën/Markten

Enorme Luikse vlooienmarkt
14 april en 2e Paasdag

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

2a "Grote Braderie"
®[dag 19 mei bij de opening "Buurtsocieteit Eikske Een"j>--l!__en standhuur tel. 045-422949 bgg 045-323234.

tje braderie Har-WEENSBROEK'kers St^9 100.000 bezoe-
en ' a!|eén voor handelaren
045 V?^n'gingen. Informatie.^«29710 en 212073

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

"-■~-__^ Te koop gevraagd

Loon._K?evr' ROMNEV-
en _iT_?. N' Nissenhutten
I_6no k_leketen- tel. 01891-

Pr°a0nr al uw oude METALEN.
***»_____■ _°°P Recycling/
H h al .ande|. K'ssel 12-

-reenkT\9.evr- DEFECTE kleu-
Hrl_ï_s vanaf '82 (typenr.W*s>n) en def. VHS vi--5^Tel. 045-723712.

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
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
i

""""■-"-^^^ Diversen
snuffelmarkt kerkrade rodahal

Hun Zaterdag 21 april en zondag 22 april.ur een kraampje op deze vlooienmarkt ’ 45,- p.d.
V7—_____Bel 01640-57521/35916.6 k _T^_~. ■ :

' ~px I computer z.
14 Xi omcarT|era Canon

?en C.;^. compl. met len-
"ler'k _frofo °ns en projectors met geluid en
?.otk0?.elllkh-enmicrof.,pr.

HeerlenP°Or
Pt ,| 6 '°nge masseuses

ArvPNTSPANNINGS-
Essp_2GE met leukNns en (Ws)drankje.I SennP?w,eest' u blijftD^^!_lgUl4s-353489.
.'Q_pa_r _Pc van VERO-??B4ri ""lft uniek. Tel. 045-

S*'uure_.e te huur
lei. qÏ "jet video en doucheT^__2296Bo_Cfi.£HEL Zibro Camin-
ab|e u^B 330, ’600,-; Por-toe y|ger-keyboard ElkaSoer.' /1-500,-; Mini{/5o (niet rot),
>d 'm V 7 telefax 307, 6
<1200 pap- en toebeh.,
£_0o ..,-p'rT semafoon"p^-_15j20998
'^rvuERKOPEN? Adver-V|a. 045-719966.

PORNOVIDEOCASSET-
TES te k. va. ’ 22,50 of 5
voor ’ 100,-. Stationsstr. 31,
Sittard. Maastricht, Via Re-
gia 105 (Brusselse Poort).
Ook verhuur.
Te k. HOUTBEWERKINGS-
MACHINES Tel. 045-
-312537.
Grote PAASSHOW 2e
Paasdag. Fabrieksprijzen
meubels kortingen 10 tot
20%. Meubelhuis Kleba,
Akerstraat 230-232. Hoens-
broek. Tel. 045-212854.
Wij geven 15% extra korting
op div. soorten vloertapijt
dus MEENEEMPRIJS.
Slaapkamertapijt 4m breed
div. kleuren nu ’ 29,50 min
15%. Fantasietapijt 4m br.
nu ’49,50 min 15%. Run-
nertapijt extra sterk ook voor
trappen nu ’ 69,50 min 15%
Berbertapijt kortpolig
’79,50 min 15%. Extra dik-
ke berbertapijt nu ’99,50
min 15%. Dit zijn extra mee-
neemprijzen. Meubelhuis
Kleba, Akerstr. 230-232:
Hoensbroek. 045-212854.

v---^____:
___

06-lijnen

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30Vrouwen spelen 06-320.321.62Vrouwenbelsex 06-320.325.5106-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sex'o'foon 06-320.320.01Porno-model 06-320.321.17Chick-contactlijn 06-320.330.63

contactlijn 06-320.330.53Escort Gids 06-320.322.90Xaviera Hollander 06-320.320.02Vrouwen bellen 06-320.321.25Uiana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14Horrorsex 06-320.321.77Mannen bellen 06-320.321.08
gex-mtervieu ws 06-320.323.15
gex-intervieuws 06-320.323.17
gex-intervieu ws 06-320.323.19fcex-i ntervieuws 06-320.322.00

50 et p/m

Babbellijn
's Nachts alleenvoor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03
Zoek je een vriendin?

Bel de FLIRTBOX, 06-320.330.01, de leukste als je
vanavond nog een afspraakje wil!!!

Gay-two-Gay
06 voor twee

Direkt apart. Druk of draai een nul
voor een andere partner.

06-320.327.32
ca. 50 et.p.min.

Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Gay Box Tropische
Rotterdam beter een hete verrassing. De lekkerste van
buur dan een verre vriend Nederland!
06-320.328.22 - 50 et/pm 06-320.350.61 -50 et p/m

Als de man dat laatste strikje Ze is mooi, slank en 29 jaar.
lostrekt gaat de avondles ma* o Irvnnanoover in Jannie's eerste mei _: JOligeriS

Qavnarht vergeet ze urenlang dat zeOtJ-UldUni getrouwdis...
06-320.326.93 (50ct.p.m.) 06-320.326.73 (50ct.p.min)

Als de grendel knarst is er
geen uitweg meer voor
Andrea. Dame dient 2

Mannen.
Vera's verzet...

06-320.330.61 (50ct. p.min)

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

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen
bij bern. Buro Venus. Inschr.

dames. 043-257229.

Sexlijn 10
Sonja

06-320.320.10
Evelientje durft

320.321.10
Met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisje

06-320.320.50
Live sex box

06-320.325.30
50 et/min.

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten.

VERNIEUWD 50 et/min. 06-

-320.320.14
* Nieuw *

Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

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.)

Lifesex
Liefhebbers uit Amsterdam
samen met beginnelingen

uit Woerden. Partnerruil en..
lesbisch

06-320.326.71 (50ct. p.m.)
Voor Piccolo's

zie verder pagina 32
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Durft u een weddenschap met de Mitsubishi- zitten, kijk goed om u heen en tel de extra's. Wedden

dealer aan te gaan? Zo ja, lees dan deze advertentie datu niet verder komt dan de vingers van uw handen,

goed door. Wij beweren, dat de Mitsubishi-dealers Bij deze Lancer raakt u niet snel uitgeteld:
de gulste dealers van Nederland zijn. Wij doen u vele extra's en andere voorzieningen. Er is al een
het gulste bod op uw inruilwagen. Lancer vanaf f 24.645,-.

Daar kan niemand tegenop. Verliezen zij de
weddenschap, dus krijgt u elders een betere prijs, dan Wedden dat de Mitsubishi Galant met geen enkele
moeten de dealers een tegenprestatie leveren. '^i||ll auto in zijn prijsklasse te vergelijken is.

Dat zijn nu eenmaal de regels van het spel. mmmx~'*^ De Mitsubishi Galant: de gentleman onder
Zij verplichten zich om uw auto een wasbeurt te de Mitsubishi-modellen. Zowel zakelijk als privé een
geven, zonder dat u daarvoor een cent hoeft te betalen. onvergelijkbare grootheid. Representatief en comfor-

tabel. Vol met details en ideeën.
Wedden dat het in april storm loopt bij de Mitsubishi- Wedden dat het liefde op het eerste gezicht is
dealer. . , I wanneer uw proefrit met deze ideale auto nog maar

Deze weddenschap, die voor alle Mitsubishi- net begonnen is.
modellen geldt, gaatvandaag in en loopt t/m zaterdag De Galant is onder andere uitgerust met een
28 april. Dus kom nu snel om van dit geweldige aan- j * 1-8 liter en 2.0 liter multipoint benzine injectiemotor,
bod te profiteren. . W mÊm r is a' een Galant vanaf f 29.795,-.

U kunt uw huidige auto bijvoorbeeld inruilen
tegen de unieke Mitsubishi Colt 1.3 GL Cabri. WÈ Wedden dat u nergens zon spannende ruimtereis in

I 39 1 maakt als in de Mitsubishi Space Wagon.
Wedden dat u nog nooit een auto met een dubbele Deze weddenschap wordt steeds boeiender.
sunroof zag: de Mitsubishi Colt Cabri. Wedden dat u straks watertandend bij onze Space

Dit is geen flauwe grap. De Colt is sowieso Wagon staat Een lust voor het oog met een wijs
al een bijzondere auto, maar de Colt Cabri is zonder oog voor dc last.
meer uniek te noemen. Deze Colt Cabri heeft alles van Want in een mum tovert u het 7 zitplaatsen
de sprankelende Colt maar biedt nog net iets meer l^H biedend inteneur om tot een indrukwekkende trans-

Want waar vindt u een auto met 'n dubbele ||1. portruimte. Er is al een Space Wagon vanaf f 39.495,-.
sunroof, een Cabrip in aanleg, voor de zonnige prijs . rw.
van slechts f 24.950,- mcl. metallic Trekt u dasr die Wedden dat u staat te popelen om onze showroom
ongelooflijke inruilprijs van de dealer vanaf, dan kan *ÉH^H__> t? te__fe_
er wel eens een ongelooflijk laag bedrag ontstaan. - ifiPl|i____Ëyp. Bent u klaar om onze weddenschap aan te

Telt u daarbij zn dynamische design, zn vijf I^___B__É_ S_____tj_____ti^ _aan? Wij ook. Vandaag gaat onze weddenschap
versnellingen, de zee aan ruimte, 'n originele pin- wP^^f' .WW^" in. Kom bij ons langs. We durven te wedden dat u

WEDDEN DAT WU DE GULSTE
DEALERS VAN NEDERLAND ZDN.

striping plus zn geregelde 3-weg katalysator, dan vandaag of in ieder geval de komende dagen een
zien wij nu al een glimlachop uw gezicht verschijnen. onvergetelijke proefrit in een Mitsubishi maakt.

Deze unieke Colt Cabri, waarvan er slechts 450 Nog een laatste opmerking: als u deze
zijn, maakt zijn entree in een speciale metallic blauwe ANDERS WASSEN WU UW AUTO GRATIS SCHOON. weddenschap verliest, en dat zit er dik in, weten we
uitvoering met een speciaal ontworpen reflectieplaat. zeker dat u een gelukkig verliezer zult zijn.
Er is al een Colt vanaf f 21-995,-.

Wedden dat u nergens zoyeeL_auto voor zo weinig

geld kunt kopen: de Mitsubishi__Lancer Hatchback. mitsubishi
ö f MOTORS

Deze weddenschap geldt ook voor de Lancer fF<_TA AT TW PTOFFTtTIT.Hatchback 1.5 GLXi. Ga eerst even in uw eigen auto ULi IxE/U I_T_\__j_L_tL JTJLjIU1HJVI lI_J.

JBpw^^x.-:■x-y.-yV-'- i. ■ ... - i * .■:":.;■"' ..-' /^':^^Hk^| _________i£j_______R^'"'■ ■:" " J"" s'ïj^^ *- __f _#_________^'"' * _*^^^^ ~,,,- - .............. .... -t' ■ ■ ■ ■>■>✓>~.. >^„>^„„,-. . ,
HH_P!^^':_x.- ■ :': _9^____3^___i .' -'ji*^ ' :i^!^bm______________________________P^^^'':v '" _M__»i_rr*"**"* J**^"***********,lll<P~i^'''w^^ '"'

'.x'/- ssss/-'- :y^^>vMffi''''f.S&jß^B lil|Pll!|!WS!Wv-^_Sïv^**Yvv:><^'' /' -'jf' _________h^______M___________B ______a_fe_ii__B______WBl» E____P^^ s^ 'J&^^^

JÉÊÊÊk aWËKfe^y-:..^^^ WMté%& :-^ioW"^"-''-■'.; J_fi_S'^'__iß_£__b«_i_i_^__^s«__^_K: 'o^-WJ^' ''*i£L___ _.^^^^S^OgÊËÊÊ
W*~<4ÊÉ ÜIF.^ \\M~~m*fi9; \\_\Wr LiJ^lßß^_S_S^^^^^^ $ÊmB&ÊÈ£ </* &JBMH

|M|Ml|i|BM|B^:^^^^BßMß^B^U 4w^^^^*4_.' ~*%>yiï**' _KBflsaJz^^^^S^^s^^^^S^^^B _________£?ylß^___. ,r " '-vftff 'i^g_______m____________!_^^i______H_ *__B__________y^^^^;; BF* « \IÉÉI wlri_t_i**mLWxxy^^Ês jy^p*^/ - „ _
% ~. *MêfÊ* _?_"&->■ ®~__»lliÉll &____Mi______i. _%

___B_>__ j/.J^;«Qg .MjMa _5_ „.__sßs WaW** ___KW_* "~" __f._ ■fei_"K:' f :■ ■ jómk B______--_____-___i__»i__ ... ;Wè£*-**&Mt**^wmslmmk ____® ®«*J_l mr _ %ll_i_3_3___s___3_____ wk 1 ....,■.,....„. ,„~~__^m!m^._...^

__ManeiMi_i _iiMiiiiiii_iiij| tg^jg jK4*ivJÊL H* * %WÊ K&ÊmÊÊJSR WSjoÈfjjS H^

DE MTSUBISHI-DEALER DOET U HET GULSTE BOD.
Prijzen af Sassenheim, excl. afleveringskosten. lnd. BTW, driejaar Multigarantieen Europese Serviceverlening. Wijzigingen voorbehouden.

BËËK/GÊNHOUT N. GEUSSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM, tHubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. " Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
HEERLEN AUTO KLEUNEN HEERLEN, MAASTRICHTAUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
HORN HORNERHEIDE,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561.
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Oock House Patchwork-printblouse, kotoen. 29.- Avanti Blue denim jeansjack. 69." Mêlee T-shirt, katoen. 15.- Ecco Blue denim jeansjack. 38-42 69." Witte broek van stone washed 49.- Avanti Jack, katoen/nylon. 99." Katoenen bandplooibroek 4°'

Korte blue denim tuinbroek. 49" Katoenen copuchonjnjtiock. CO_ Blue denim bermuda. 90- Streep-T-shirt, polyester/katoen. M-L OQ. katoen. 38-42 v

.^ t>, met riem. _
-"'M^__iÉ_______u :^CW_M Wwfctj- IHB_iM________^^____hM. _^S__H___l _________ 4_fl_____l '____8 ____PÏ»tk.

* «E dËflr i r ____^. ____r__ï____r^___F J__H____rni_______''____! _______r________r^____^_r____H _P____"":" _________________ ____
_i ■ sjéÈ&^' - - 4___E_b9_____. _W i ,*_J J:_rdff '' 4 nn^ r £

Clock House Capuchon-T-shirt van katoen. ]9<>. Avanti Katoenen jack in diverse kleuren. ]30." Ecco Jersey streep-T-shirt in marinestijl. 29.- Ecco Blouse van gebloemdKatoen. Diverse 35.- AvantiKatoenen jack. 150." Clock House Boothals-T-shirt metvleer- 15'
Diverse kleuren. L-XL Katoenen zomerhemd. 29r Polyester/katoen. M-L kleuren. M-L Katoenen printhemd. 29- muismouwen. Katoen. 38-42
Blue denim jeans-short. 36-42 29.- Bandplooibroek met riem. Katoen. rg_ Tricot broekrok van polyester/katoen. M-L 29." Bijpassende gebloemde broek. Katoen. M-L 39.- Kotoenen bandplooibroek met riem. u\_ Voilerok met felgekleurd dessin. 4"'

06-üjnen

Vakantie
Rots 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. Hij

straft ze allebei.
Bukken jullie!!

06-320-330.52 (50ct.p.m.)
Ellen logeert bij Time, haar

vriendin onverwacht ontdek-
ken ze die speciale liefde...

Lesbisch.
06-320.329.25 (50ct p.m.)
Wendy als meisjevoor dag

en nacht. Haar enige loon is.
Straf

en een leren slipje.
06-320.326.92 (50ct. p.m.)

Homo:
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m

Natasja wordt verwend door
2 mannen

in de keuken:
06-320.327.77 - 50 et p/m

2 Jongens krijgen instructie
voor een

Homo-show.
Ze strippen, ze worstelen

en...Grieks.
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.)

Lifesex
100% opgenomen terwijl ze

het doen. Alles, van het
uitkleden tot Grieks.

06-320.330.09 (50 ct.p.m.)
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.)
Fanny verzet zich

vastbesloten
maar als die vreemde

zonder omhaal laat voelen
wat hij wil, dan....

06-320.323.84 (50ct. p.m.)
Jane ontdekt wat echte sex
is met 2 oudere mannen. Ze

leren
haar meer dan haar lief is.
06-320.329.23 (50 ct.p.m.)

Opwindende vrouwen en
hete meiden willen
sexcontact:

06-320.326.33
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

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex
Heb je zin in sexcontact

de afsprakenlijn
06-320.325.80

Stiekem meegenieten met
hete

Meisjes
06-320.328.00

De Versierbox
De enige echte versierparty

(50 et. p.m.)
06-320.326.80 (nieuw)

Sabbelbox
Lekkere meiden live 50 cpm
06-320.331.69

Sado Maso live. 50 et p/m
06-320.323.95
lesbi hard porno
te heet, te hard, 50 et p/m
06-320.321.99
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 ie
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste, De Heet-
ste Box van NL op nummer-
de 06-320.328.29 (50ct.pm)

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer.
Ze vinden het op de

Generatiebox.
06-3'20.326.27(50ct.p.m.)
Jonge stellen geven zich
eerlijk bloot, en leren nog

iets als ze bezig zijn....

Grieks.
06-320.321.32 (50ct.p.m.)

i Het leven begint bij 40.
Ook het sexsleven. Op de

40plus Box
fijn en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28 (50ct. p.m.)

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 "naakf-foto's.
Als ze na de avonddienst
thuiskomt, merkt Arme dat

ze daar niet alleen is.
2 gangsters

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

2 mannen bevelen een
jongeknul hoe hij hen moet

verwennen. Hij
gehoorzaamt Frans en

Grieks
06-320.329.22 (50 ct.p.m.)

Buurvrouw
Chantal,

waar gebeurd
06-320.328.01

Meisjes
samen onder de douche

06-320.328.88
Vrouwen zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33

Direct Snel Sexcontact!!
live-afspreek-lijn

06-320.320.55 - 50 et p/m

Meidenbox
Kom in kontakt met mooie

meiden:
06-320.329.99 - 50 et p/m

Lekkere meiden willen
verwend worden

sex-relatie-lijn
06-320.320.44

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

Privéhuis Michelle
Geen woorden maar daden.

Nieuw: Elke en Angie
045-228481 /045-229680

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis.

De Olifant
waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-in prijs.
Onze Sèx-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24) o.a.

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze tempera-
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan onze

knusse bar. Paar uren vrij?Kom gewoon langs en proef de
de sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen. films, ook

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en slavin.
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

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 t/m 2 uur. Tel. 04755-1854. Creditcards accepted.

Club Nirwana bekend van TV!!!!
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 Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.

Brigitte
Privé 045-254598

’ 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

045-326191
Escortservice. All-in.

Gezellige en sexy meisjes
ontvangen u in pikante

lingerie

Privé
Yvonne

Weernieuwetijd. ma t/m zat.
11-23 u. zond. 15-24 u.
045-425100 kerkrade.
Voor een party, dame,

heer of kamer
Buro Elvira

dame aanw. 045-419384.

Contactburo
Geleen

Bern. in privé-adr. op nivo.
04490-48768

Inschr. dames.
Jonge vrouw ont. thuis.
04406-41916.
Club 2000

is 1e Paasdag open van 14-
-24 uur; 2e Paasdag 11-24

uur. Tel. 04490-42315.
Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur

Attentie Attentie
Contactbui'0

Yvonne
Deze week speciale Vr
en veel nieuwe adCW_
Vrangendael 154, &"jj<. ■Tegenover Fortuna-s'

Tel. 04490-^ggM I
nieuw bij DO|JU
4 leuke dames. Indu^d"
13 Kerkrade-W. v.|-

uur. 045-41388'-
tev. meisjesjg^.

Privé en esc°
045-720g2i-^i

I ' il'
Uw huis op ditfo^ .„1

de krant kost me* n j
minderdaneen m

hypotheekrente^,;
verkoopt sneller.

Je huis
in dekrant

brengt me»1*
overdevlojV

I ~^" el**
En de makelaar*e\.

wanten erikr^t-^
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