
Limburgs Dagblad
VriJdag 13 april 1990. £# £# 72e jaargang nr. 88.

Vandaag

mfmm^"^m&__W__J______*M _fC

zie pagina 21

Ü_geversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown - Losse nummers ’ 1,45

Nieuw middel
in strijd tegen
Aids-virus

v_^H°VEN - Onderzoekers
in Pi^u echnische Universiteit
sitet hoven en van de Univer-
eenrn^"1 Amsterdam hebben
de Jr^ode gevonden waarmee
ru svfrsPreiding van het Aids-vi-
gphui , lichaam kan worden
hen ° keerd- Hiermee is volgens
«aar h eerste stap gezet op weS
doeltmw or_twikkeling van eencureifend geneesmiddel,
rof. ar H. Buck van de Eindho-

Goirf universiteit en prof. dr J.
liiu-o Snut van de wetenschappe-dlp, lnstelling in de hoofdstad,diL onderzoek leidden, kon-
aanr. dit Sisteren in Eindhoven
der? i

resultaten van hun on-blicp°e^ orden vandaag gepu-
Wete in et gezaghebbende
tiin ,schaPPehJke Amerikaanse

Science.
uit

°r hur» in het laboratoriummjPvoerde Proeven ter voorko-
van f van,de vermenigvuldiging
ftiaawf* Aids-virus in het lichaam
bruiw de onderzoekers ge-
felüi/ Van door nen gewijzigd er-
eZk materiaal (DNA). Het aan-SaHtTPNA bliJkt Z0 WeUlig
Wn ri

e V bijwerkingen te heb-
gegt

aat de onderzoekers hoopvolemd zijn over toepassing bij
_oZ"Patiënten. Nader onder-
_aj.g. fs volgens hen echter nood-

Wendt met
gekaapte auto
naar Parijs

vfiffWOßM/PARIJS - De ge-
beft gevanëene Wolfgang Wendt
"i^w woensdagnamiddag op-
voer% een gijzelingsactie uitge-
hij 6p ln Borgworm bij Luik kaapte

personenauto en dwong de
hem lge bestuurster vervolgensr PariJs te brengen. Gister-
<Je r„ §om twaalf uur verliet hij op
Vr0ü,ncJweg de auto. De ongedeerde
ST' haar zoontJe bij zich had,«e politie waarschuwen.

" Zie verder pqgino 15

het weer

feLKTnacht is een zwak
*aa_- * eepasseerd en van-
gst...W,ordt met een zuid-
Sevopl.!. e str<>ming lucht aan-
Velden Waarin naast wolken-
fiortp" 00k enkele zonnige pe-en Va„ v°orkomen. Vanavond
feeen"pacht valt er af en toe"tans een bui met een kleineop .ol»weer. De wind is*Uifl^„Ult richtingen tussenl°_D_ " 2>"dwest en het kwikSï4„ .de middag op tot 13
«Jibe«f' ok het weekeinde is
*W_Ï iq met naast opkla-
»iiad' Pc"odes met regen en
V a«len mperaturen rond 12

f'e.fen.,Ct?ele informatie be-
k»int,, if het weer in Limburg

»»aj,nP- 06-49 onder: 20.33
23.49 onder: 07.28

Hinder
Het kabinet denkt dat als gevolg
van de aanlegvan de Oost-westbaan
de geluidshinder voor omwonen-
den minderzal worden. Als de baan
eenmaal is aangelegd, zullen de
nachtvluchten vanaf de huidige
Noord-zuidbaan worden gestaakt.
De huidige tijdelijke beschikking
die nachtvluchten vanaf de Noord-
zuidbaan mogelijk maakt, loopt al
op 1 juni af en zal daarom moeten
worden verlengd.

Luchthavendirecteur Messelink
zegt in een reactie dat een inge-
bruikname in 1997 van de nieuwe
baan veel te laat is. Ook Gedepu-
teerde Staten zijn ongeduldig. Vol-
gens het college moet de procedure
zo snel doorlopen kunnen worden
dat de baan twee jaar eerder in ge-
bruik genomen kan worden.

" Zie verder pagina 13

Eieren met
strychnine
opgespoord

EINIGHAUSEN - De politie
heeft gisteren bij een zoekactie
in het Sittardse kerkdorp Einig-
hausen in een gebied van in to-
taal circa vier hectare meer dan
veertig vergiftigde rauwe kip-
peëieren gevonden. Aanwijzin-
gen omtrent de motieven of de
daders ontbreken nog.
Aanleiding voor de zoekactie
was de dood afgelopen woens-
dagvan een hond, die van de eie-
ren had gegeten. De politie van
Sittard zoekt nog uit of het de be-
doeling was dieren onschadelijk
te maken.

Redenen
Op de redenen daarvoor wil de
woordvoerder van het ministerie
niet ingaan. Maar voorzitter Arie
Kuijper van de PvdA-Limburg leidt
er ui: af dat Binnenlandse Zaken de
zorgen van zijn partij over de be-
schikbare CDA-kandidaten voor
het gouverneurschap deelt.

Volgms Kuijper heeft het CDA
maar twee kandidaten naar voren

geschoven voor het gouverneur-
schap. Hij zegt dat uit betrouwbare
bron buiten de Vertrouwenscom-
missie te hebben vernomen.

0 Zie verder pagina 13

Kabinet akkoord over verdeling isolatiekosten

Aanleg Oost-westbaan
komt stuk dichterbij
Van onze verslaggevers

DEN HAAG/HEERLEN - Het
kabinet heeft gistermiddag
onverwacht overeenstemming
bereikt over de verdeling van
de isolatiekosten van woon-
wijken, die het noodzakelijke
gevolg zijn van de aanleg van
de Oost-westbaan bij vliegveld
Beek. Met de aanleg van de
baan zal als gevolg van juridi-
sche procedures naar ver-
wachting pas in 1995 kunnen
worden begonnen. De inge-
bruikname zou in 1997 moeten
plaatsvinden, zon drie later
dan tot nu toe werd aangeno-
men.

Volgens Verkeer en Waterstaat be-
dragen de kosten voor aanvullende
woningisolatie ruim 200 miljoen
gulden. De isolatie is nodig als ge-
volg van de gekozen voorlopige
strenge geluidsnorm voor nacht-
vluchten. De gebruikers - het be-
drijfsleven - zullen na aanleg van de
baan 85 miljoen moeten bijdragen,
de provincie Limburg 15 miljoen.
Het kabinet zet de procedures voor
de aanleg van de Oost-westbaan
voort. Minister Maij-Weggen van
Verkeer en Waterstaat denkt over
een paar maanden met een ont-
werp-aanwijzingsbeschikking te
kunnen komen.

De verdeling van .de isolatiekosten
vormde nog een punt van onder-
handeling tussen provincie en rijk,
en met name ook tussen deverschil-
lende betrokken ministeries. Giste-
ren werd een akkoord bereikt tus-
sen die ministeries. Verkeer en Wa
terstaat draagt 60 miljoen bij, Eco-
nomische Zaken 20 miljoen en
VROM 15 miljoen.

Het bedrijfsleven moet 85 miljoen
gulden opbrengen. Volgens een
woordvoerder van Verkeer en Wa-
terstaat zal die bijdrage worden ver-
werkt in de landingsrechten na aan-
leg van de oost-westbaan. Onbe-
kend is nog wie de benodigde 85
miljoen voor de isolatie moet 'voor-
schieten'.

Nog geen kandidatenlijst voor commissie

Grote problemen bij
benoeming gouverneur

door theo sniekers
DEN HAAG/HEERLEN - De
benoeming van een nieuwe
gouverneur van Limburg stuit
op grote problemen. Dat kan
worden afgeleid uit het feit dat
ruim een maand na het ver-
strijken van de (een keer ver-
lengde) sollicitatietermijn, mi-
nister len Dales van Binnen-
landse Zaken nog steeds geen
kandidatenlijst naar de Ver-
trouwenscommissie uit Pro-
vinciale Staten heeft gestuurd,
ook al had zij op 16 februari
toegezegd spoed te betrachten
bij de procedure.

Een woordvoerder van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken heeft
het uitblijven van een kandidaten-
lijst bevestigd.
Volgens hem heeft Dales nog geen
selectie gemaakt uit de lijst van sol-
licanten diezij een gesprekwil laten
voelen met de Vertrouwenscom-
missie.
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Natuurpark langs
Miljoenenlijntje

door richard willems
KERKRADE - De NS zijn langs het
Miljoenenlijntje tussen Kerkrade-
West en Simpelveld bezig met
werkzaamheden, die zullen leiden
tot de realisatie van een natuurpark.
Dat zegt ingenieur Cuijpers, NS-
chef Wegonderhoud.
Uit studies van de Landbouwhoge-
school in Wageningen is gebleken
dat de bermen en taluds langs het
traject een hoge natuurlandschap-
pelijke waarde bezitten, waar van
oorsprong zeldzame, beschermde
en zelfs met uitsterven bedreigde
plantesoorten voorkomen.
Om deze te behouden en om hun
ontwikkeling en verspreiding niet
in deweg te staan, zijn inmiddels al
over een lengte van anderhalve kilo-
meter 2000 bomen gekapt. Tot het
jaar 2000 zullen de NS selectieve
maai- en kapwerkzaamheden blij-
ven verrichten. Ook zullen de taluds
en bermen langs de niet meer in ge-
bruik zijnde spoorlijn regelmatig
worden opgeschoond. Voor dit pro-
ject trekt de NS tot het jaar 2000
twee ton uit.
Het natuurgebied dat zodoende
moet ontstaan, is in eerste instantie
bedoeld als studieobject voor uni-
versiteiten en natuur-werkgroepen.
De mogelijkheid dat de spoorlijn
via de inzet van een stoomtrein ooit
weer in gebruik wordt genomen en
met het in aanleg zijnde natuurge-
bied tot één toeristische attractie
wordt geïntegreerd, wordt echter
niet door de NS uitgesloten.

" Zie verder pagina 13

’Kruisiging van Christus ’

" 'De kruisiging van Christus' heet deze prachtige fresco
in de parochiekerk Maria Hulp der Christenen in Nieuwen-
hagen. De schildering werd in 1942 aangebracht door de
Heerlense kunstschilder Gêne Laudy. Een klein gedeelte
van defresco moest in '74 worden vervangen. Het godshuis
in Nieuwenhagen, volgens sommigen een van de mooiste in
de provincie, werd onlangs gerestaureerd. De afbeelding
op het gebrandschilderde raam stelt de patrones van de
kerk voor: Maria Hulp der Christenen. De restauratie is
overigens door de 5000 parochianen bekostigd.

Foto: FRANSRADE

Nascholingvoorleraren basisschool

'De ouders zullenu «anfcbaar zijn!'
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Heden, Goede Vrijdag,
zijn onze kantoren om

16.00 uur gesloten

Limburgs Dagblad
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Elke dag

en u staat
weermidden
in de wereld.
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Geulhal
VALKENBURG
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PAASMAANDAG
PAAS-

MEUBEL-
SHOW

Interstudio bv
Voorheen J. Hermans bv

van 12-17 uur
Interstudio
Ganzeweide 69
6413 GB Heerlen-Noord

goergenby
uit Stem
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sanitair, tegels,
cv. en

kastenwanden
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(ADVERTENTIE)

ROTAN-RENTENAAR
"en Esschen 26, Heerlen
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agenda
APRIL

" 13 De Meerpaal Oud-G en-
hout, Fietsefreem

"13 Staargebouw Maastricht,
Flaco Jimenez, Rowwen
Hèze en Borderline

" 13 Nova Heerlen, African Sa-
limata

" 13 Walhalla Sevenum, Pril-
pop (19 amateurbands)

" 13 Effenaar Eindhoven, No
Means No, Snuff en Strel-
nikoff

" 14 Exit in G Landgraaf, Ac-
tion in DC (onder voorbe-
houd)

"14 't Jachhoes Maastricht,
Fietsefreem

" 14 café Torn Torn Heythuy-

' > sen, Failing Fellows

" 14 Effenaar Eindhoven, Gil
Scott Heron dance party

"15 't Beckerke Heer-Maas-
tricht, Fietsefreem

" 15 Sheltur Brunssum, T.H.C.,
Aphrodisiac, Madkr-
brullfr, Gail of God

" 15 Apollo Weert, Boogie Boy
& the Woogies

"15 Walhalla Sevenum, Icy
Red

" 16 Don Kisjot Maasbracht,
Cops and Robbers

"16 (17.00) café Heythuysen
Torn Torn, High Noon

Multiraciale band vormt een vrolijk gezelschap

Franse cocktail van
Les Negresses Vertes

HILVERSUM - Schijnbaar van-
uit het niets is Frankrijk opeens
mee gaan doen in popland. Met
La Mano Negra en Les Negresses
Vertes, twee sterk verwante
groepen, werd menigeen duide-
lijk dat ook in het land van wijn,
stokbrood en alpinopetten mu-
ziek wordt gemaakt.

La Mano Negra heeft inmiddels
een flinke hit gescoord en Les
Negresses Vertes was afgelopen
weekend even in het land om de
hun toegekende Edison op te ha-
len.

Les Negresses Vertes vormt een
vrolijk en gevarieerd gezelschap.
Acht muzikanten, merendeels
afkomstig uit de Camargue in
Zuid-Frankrijk, merendeels van
gemengd bloed, en tesamen een
levend pleidooi voor integratie
zowel op raciaal als op muzikaal
gebied.
Op hun tamelijk spectaculaire

debuut 'Mlah' leidde hun onbe-
vangen kijk op de muzikale his-
torie van Frankrijk en derest van
de wereld tot een fris, zonnig en
spetterend brouwsel. Met dit pit-
tige mengelmoesje werd in de
vorm van het hilarische 'Zobie
La Mouche' zelfs de hitparade
geïnfiltreerd.

" Les Negresses Vertes: een multi-raciale muziekcocktail.

Eerlijk
„Er zijn veel redenen waarom we
zo populair zijn", meent Mat-
thias. „Wij komen tegemoet aan
de verwachtingen van allerlei
mensen. En er zit iets inonze mu-
ziek... niet puurheid, maar een
soort eerlijkheid. Wat we doen is
in feite vrij simpel. En ons akoes-
tische geluid, dat doet het ook
goed. Plus het feit datwe er hard
voor werken, iedere keer weer.
We proberen alles zo goed moge-
lijk te organiseren. Het is alle-
maal niet perfect, maar... goed
genoeg."'

Les Negresses Vertes worden
vaak in een adem genoemd met
La Mano Negra, ook al zon vro-
lijk groepje dat graagallerlei mu-
zikale stijlen door elkaar husselt.
„We zijn van dezelfde generatie.
Maar er is verchil: zij zijn meer
bezig met rock 'n' roll en wij
meer met liedjes, Franse liedjes.
Wat wij doen is meer gebaseerd
op de Franse traditie. Nu is het
mengen van allerlei stijlen op
zich al een Franse traditie en dat
doet La Mano Negra ook, maar
wij gaan meer uit van de stijlen
die al langer deel uitmaken van
de Franse cultuuur."

Wat vinden we bij nadere analy-
se zoal terug in de cocktail die
het gezelschap ons voorzet?
Franse chansons, Spaanse en Ita-
liaanse invloeden, Noordafri-
kaanse ritmes - in het bijzonder
de Algerijnse rai -, Caribische
ritmes, noem maar op.

Volgens Matthias liggen al deze
muzikale deelgebieden lang niet
zo ver uit elkaar als je op grond
van hun regionale spreiding zou
denken. „De ska- en rocksteady-
beat heeft veel van de polka Dus
spelen we soms eerst éen stukje
ska om dan door te gaan met de
polka. Voor een revolutionair
lied."

recept

Eieren in
bladerdeeg
Benodigdheden voor 4 personen: 4
plakjes diepvriesbladerdeeg, 4 ge-
kookte eieren, 2 el geraspte kaas, 1
eierdooier om deeg te bestrijken.
De eieren kunnen ook in een halve
plak ham gewikkeld worden, voor-

dat ze metkaas bestrooid en in deeg
gewikkeld worden. Of halveer de
hardgekookte eieren, wip de dooi-
ers eruit, prak ze fijn en meng met
peper, zout en bijvoorbeeld fijnge-
hakte ham of fijngehakte groene
kruiden. Vul daarmee de halve eie-
ren en stelze tot een 'heel' ei samen.
Volg daarna het recept.
Laat plakjes bladerdeeg ontdooien.
Pel de hardgekookte eieren. Ver-
warm oven voor op 220-225°C. -

stand 4/5. Leg de gepelde eieren op
bladerdeeg, bestrooi met geraspte
kaas en vouw deeg over eieren als
pakketjes dicht. 'Plak' de randen
met water vast.
Leg pakketjes met naden naar bene-
den op met bakpapier bedekte bak-
plaat. Bestrijk deegpakketjes met
losgeklopte eidooier en schuif bak-
plaat in de oven. Bak de eieren in
bladerdeeg in ongeveer 20 minuten
goudbruinen gaar.

hub meijer

pop

ld elpee
Driejaar na de debuutelpee Bra-
ve Words van de Nieuwzeeland-
se The Chills ligt nu de langver-
wachte opvolger Submarine
Bells (Slash Records) in de win-
kel. De verwachtingen waren op
grondvan de debuutelpeeen een
eerder uitgebrachte verzamel-
plaat (Kaleidoscope world) heel
hoog gespannen. Op die werken
had de groep rond het wonder-
kind Martin Phillipps zich ont-
popt als producent van breekba-
re, sprookjesachtige popmuziek.

Op Submarine Bells is de crea-
tieve bron van Phillipps nog lang
niet opgedroogd. Nog steeds zijn
er van die subtiele songs met tin-
kelende pianoklanken, orgelin-
tro's en ragfijne gitaarklanken.
De verrassende melodische
vondsten en wendingen zijn ge-
bleven. Eigenlijk de ideale pop-
muziek.
Het is echter goed voorstelbaar
dat menigeen de muziek op Sub-
marine Bells té knap vindt en té
gekunsteld. Hoewel de prachtige
songs aantonen dat hier geen
dertien-in-een-dozijnpopgroep
aan het werk is, moeten The
Chills uitkijken dat ze niet de Su-
pertramp van new-wave worden:
knap maar bloedeloos.
Ondanks de vaak toegankelijke
songs is SubmarineBells bij lan-
ge na geen hapklare brok. De
soms cryptische teksten maken
het de luisteraar bepaald niet
makkelijkom te achterhalen wat
Phillipps exact bedoeld. The
Chills zetten de luisteraar con-
stant op het verkeerde been.
Afgaande op teksten op de bin-
nenhoes waar Phillipps fel van
leer trekt tegen de vervuiling en
overbevissing van de wereld-
zeeën zou jeverwachten met een
conceptelpee over milieuvervui-
ling van doen te hebben. Dat is
niet het geval. Phillipps heeft het
over uiteenlopende onderwer-
pen.

Problemen binnen relaties, ver-
wachtingen van het publiek die
hij niet kan en wil waarmaken,
de constant aanwezige spanning
tussen de werkelijkheid en de
eigen droomwereld. De overtui-
ging dat de mensheid op de ver-
keerde weg is, en tevens het be-
sefdat daar weinigaan te doen is.
'Our destiny's black, for they've
limited themselves to an urbani-
te perspectieve' heet het in 'Fa-
miliarity breeds contempt'. Alle-
maal getoonzet in gouden melo-
dieën. Zouden ze dit bedoelen
met sterven in schoonheid?

jan hensels

Meerjarige contracten en aandacht voor het milieu

Pinkpop denkt vooruit
Van onze verslaggever

HEERLEN - De organisatie van Pinkpop is druk bezig om het festival ook de komende jaren
veilig te stellen. De Postbank is voor drie jaar aangetrokken als hoofdsponsor, en binnenkort
wordt een contract voor dezelfde duur getekend met de VARA. Met de Draf- en Renbaan in
Landgraaf werd enkele jaren geleden al een zesjarig contract getekend.

Bovendien staat ook het milieu in
de aandacht: er worden milieu-
vriendelijke zakken uitgedeeld bij
deentree waar de bezoekers hun af-
val in kunnen deponeren en een zo-
genaamde milieubrigade haalt de
rotzooi op. Bovendien wordt voor
het eerst alcoholarm bier verkocht.

Minister Hedy d'Ancona van WVC
zal zich op Pinkstermaandag 4 juni

hoogstpersoonlijk op de hoogte ko-
men stellen van het eenentwintigste
Pinkpop, met in haar kielzog On-
derwijsminister Jo Ritzen. Naast de
minimaal 35.000 toeschouwers, die
verwacht worden, zal ook een groot
televisiepubliek van het festival
kunnen genieten. In de reeks Zo-
merpop zendt de VARA al op 10
juni een reportage van een uur uit
over Pinkpop.

Het programma van Pinkpop 1990
is, zoals gebruikelijk,niet zonder de
nodige complicaties tot stand geko-
men. Zo staan de Neville Brothers,
die Jan Smeets zegt te hebben aan-
getrokken 'vanwege de nostalgie'
vrij vroeg geprogrammeerd, omdat
de band 's avonds in het voorpro-
gramma van Tina Turner moet ver-
schijnen. Het betekent dat de Nevil-
le Brothers per chartervliegtuig

naar Hannover getransfereerd moe-
ten worden.
En de beoogde openingsact Won-
derstuff ging niet door omdat de
groep niet snel genoeg toezegde.
Dat levert The Black Crawes de
Pinkpop-overture op. Overigens zal
de organisatie proberen om iets ex-
tra's te doen met het optreden van
Van Morrison. 'Van the Man' is na-
melijk 25 jaar in het vak en dat
vraagt om iets van een cadeau.
De voorverkoop voor Pinkpop 1990
is woensdag van start gegaan.
Kaartjes a veertig guldenzijn tekrij-
gen bij de bekende voorverkoopa-
dressen, bij de VW-bespreekbu-
reaus en via deVW-lijn 020-204111.

Immigratie
Nu zijn al deze muzikalevormen
wel in Frankrijk terug te vinden
dank zij de immigratie, die al
evenzeer bij het land hoort als
eerdergenoemde wijn, stok-
brood en alpinopet. Matthias is
het eens met de stelling dat de
band alleen al daardoor, én door
het feit dat de leden zonder uit-
zondering van gemengde af-
komst zijn, een statement tegen
het spookvan racisme vormt.

In haar uiterlijke verschijning -
de groezelige pakken, de bakke-
baarden - lijkt de groep beïn-
vloed te zijn door de zogeheten
Apachen, de jongerencultuurdie
tot de jaren vijftig de straten van
Parijs beheerste. „Heel Parijs is
erdoor beïnvloed, maar het is nu
ook weer niet zo dat we er echt
dingen van hebben overgeno-
men. We zijn zoals we zijn, zo
moetje het zien. Maar diecultuur
is er niet meer. Verdrongen door
de Nouvelle Vague: veel 'clea-
ner', veel intellectueler."

jacob haagsma

Pophistorie en
House op radio

HILVERSUM - De VPRO'Pj
gramma's op Radio 3 staan V°L
dag geheel in het teken van >>
jaarrock'n roll'. Er wordt eenre<j
streeks verslag gegevenvan een"'
in deMelkweg in Amsterdam &*■
het teken staat van de toekomst
het verleden van de popmu»
Vanaf 13.00 uur worden gesPl^
ken, optredens, een mastersessie
cetera in de ether gestuurd.

De KRO zendt op zondag 22 *P
een concert uit van de Engelse w
The House of Love, die momen'j
volop in de belangstelling staat-
uitzending is van 22.00 tot 23.00 U'

Asteroïden
genoemd naar

The Beatles
BOSTON - Twintig jaar nadat The
Beatles besloten niet meer op te tre-
den, zijn de vier bekendste inwo-
ners van Liverpool op een oorspron-
kelijke manier 'vereeuwigd. De in-
ternationale unie van astronomen
heeft woensdag besloten, vier in
1982 en 1983 ontdekte asteroiden
naar hen te noemen.
De 'benoeming' gebeurde op ver-
zoek van de ontdekkers van de aste-
roïden, twee Amerikanen die als
motivering voor hun verzoek gaven
dat ze fans zijn van John, Paul,
George enRingo. De Beatle-asteroï-
den, dietot dusver slechts in deboe-
ken stonden als de nummers 4147,
4148, 4149 en 4150, hebben een dia-
meter tussen 8 en 16 km en zijn met
het blote oog niet waarneembaar.

Asteroïden - beter gezegd kleine
planeten - zijn rotsblokken die da-
teren van het ontstaan van het zon-
nestelsel. De groptste heeft een
doorsnee van bijna 1.000 km, de
kleinste van 200 meter. De meeste
bevinden zich tussen de zon en de
planeten Mars en Jupiter.

De Amerikanen die asteroïden naar
de Beatles hebben vernoemd, wer-
ken op een observatorium in Flag-
staff in de Amerikaanse staat Arizo-
na. Brian Skiff en Edward Bowell
hebben ongeveer 250 asteroïdeneen
naam gegeven. Onder andere
Shakespeare, Michelangelo en Sa-
gan naar de astronoom Carl Sagan.
Ook is een asteroïdevernoemd naar
de gitarist Eric Clapton, een genera-
tiegenoot van John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison en
Ringo Starr.

Concertlijn voor
popliefhebbers

DEN HAAG - Popliefhebbers^
nen zich sinds kort op de »o 'stellen van de laatste ontwikke
genop het concert-front via een
ciale 06-lijn.

De concertlijn (06-32032170) is,
initiatief van Muziekkrant
Mojo Concerts en de Stichting
tionale Hitparade.

Bij het bellenvan deze lijnkan/j!
kiezen uit zes verschillende rUj'j
ken. De rubrieken bevatten o»
meer een overzicht van conce
op korte- en lange termijn, df vikoopadressen, en een overzien1

optredens en toemees in het bv
land.

Oplossing van gisteren
HAVE RMOU'
E -■ - - A - - - l
V-LAKEN-A
E-ANI M O - K
LOMP- S O D 1
~EB RE"
KRIB- A D E IjA-ELITE-0
R.- KOREN-0
A.-- I - --J
FRIES LAN P

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 zeevis; 4 grondsoort; 8
muze van het minnedicht; 9 grondsoort; 11
god der liefde; 13 oude lengtemaat; 14 per
dag (afk.); 15 zoutachtig; 17 les der erva-
ring; 19 dichterbij; 21 geheel van ineenge-
draaide vezels; 22 vaartuig.

ja

Verticaal: 1 flesvormig hout; 2 in gloei*" 5
staat uit een vulkaan geworpen stone'(.
vloeistof; 4 Nederlandse provincie; =V
chaamsdeel; 6 letter van het Griekse <" ,
bet; 7 ongemanierd persoon; 10 a,v_?_? t>tj-
-12 lofdicht; 15 vrucht; 16 voertuig; 1'
belse naam; 18 kunstmens; 20 op
plaats.
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Nieuwe crisis
dreigt in FNV-

Vervoersbond
~ Het bestuurvan de bc-

' v«ndo°rep water- en wegvervoer
/ 28-Oon /ervoersbond FNV heeft de1 (bijna hu

van de bedrijfsgroep
I ft van het totale 'leden-

rQener, Van de b°nd) gisteren opge-
Ide L^°or het nieuwe bestuurvanlenda^andere kandidaten te stel-i Centrt?_. _£-rThet bestuurvan de vak-ntrale FNV zijn voorgedragen.
I Ö5, ...

de sgd/ijfsgroep omvat onder meer
1 "enva„ tn beroepsgoederen, bin-
I bl»lanof streekvervoer, taxi, am-

veerHi ' besloten busvervoer enVol nsten.
'ostlflVU^ bedrijfsgroepsbestuur
bon_ l.\NV"voorstel de crisis in deMchV op omdat het zo oneven-
stUrin 1S dat er sPrake is van 'be-
2eet Hgt°7er ons en zonder ons. Het
Hen cnsis onnodig wordt ver-y°orL^n

1_VerscherPt doordat het
e bondsbestuur niet zal

tfraac^ , rekenen op een breeddëvlak onder de leden.

Dadersvan roof
Posttrein gepakt
tian LDORF ~ Twee gewapende
tvire_nen> die woensdagavond bijna
Mi e muJ°en gulden buitmaakten
Vb overval op de posttrein Keu-
Verk g' zi Jn gisterennabij Le-
is a-_fen gearresteerd. Ook de buitachterhaald.
t>rieda„ Postbeambten werden woens-
d ««vond gekneveld waarna de da-
verenZ°Wel buitenlands geld als zil-
ten ï, en gouden munten buitmaak-
trei'n i

en voor Düsseldorf, waar de
Uit J} langzaam rijdt, vluchtten zijac trein.

Beloning voor
tipgever brand

Deense veerboot
- De Deense maat-

v Scandinavia, de eige-
M_t af. de Scandinavian Star die, pen weekeinde voor de
beloni kust uitbrandde, heeft eenE>ee 'nf uitgeloofd van 250.000
aan nl kronen (ruim 80.000 gulden)kan lpiHene met de gouden tip die
MannA en tot de arrestatie van de
Christi I_ïer- Dat verklaarde

m a-*n penning, de advocaat van'aatschappij gisteren.

bene^33* zei dat de politie van
clenjn arken> Noorwegen en Zwe-
*ij nstemmen met het idee, omdat
brand

VHIJWeI zeker van z«n dat de
het lev aan meer dan 200 mensen
ken neeft gekost, is aangesto-

tfinavfin Hugo Larsen van de Scan-
Van tean. tar verklaarde er zeker
ken n Z^n dat bet vuur is aangesto-
ten* -at op drie plaatsen tegelijkan-a uitbrak

Kabinet neemt
dinsdag besluit

over akkerbouw

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Premier Lubbers
gaat er van uit dat komende dins-
dag een kabinetsbesluitvalt over
de akkerbouwproblematiek.
Volgens de minister-president
worden alleen nog de laatste
'puntjes op de i' gezet en zal 'mi-
nister Braks(Landbouw) na het
paasweekeinde de knoop door-
hakken.

Lubbers weigerde gisteren, na
afloop van de wekelijkse minis-
terraad, mededelingen te doen

over de hoogte van het bedragl
dat hetkabinet de akkerbouwers
zal bieden. Hij herhaalde alleen
'niet te hoge verwachtingen' te
willen wekken.
'Constructief noemde Lubbers
het PvdA-voorstel om de over-
produktie in de akkerbouw aan
te pakken. PvdA-Kamerlid Van

Zijl en Europarlementariër
Woltjer stelden deze week voor
niet voor de hele EG, maarregio-
naal of landelijk streefproduk-
ties vast te stellen. Regio's die
onder de streefcijfers blijven,
zouden volgens beide PvdA'ers
daarvoor moeten worden be-
loond.

Minister Braks staat echter niet
te juichen over de PvdA-sugges-
tie bovenop zijn begroting zon
honderd miljoen gulden te be-
stemmen voor de akkerbouwers.
Ook Braks toonde zich gisteren
verder zeer zwijgzaam.

Vrijheid
Ritzen haalt een streep door de
aloude indeling van het hoger on-
derwijs in pakweg 500 studierich-
tingen. Ook de indeling in sectoren,
zoals Deetman die voor ogen had,
gooit hij overboord. De bewindman
geeft de instellingen in feite de vrij-
heid elk denkbare opleiding aan tebieden. De overheid beperkt zich
tot controle achteraf. Als de kwali-
teit van de opleiding beneden de
maat blijkt, wordt de financiering
stopgezet.

Daarnaast vindt Ritzen dat de uni-
versiteiten en hogescholen zelf de
collegegelden innen, zodat ze zich
extraatjes kunnen verwerven. De
verwachting is dat studenten heel
kritisch zullen kijken naar de ver-
houding tussen de prijs en kwaliteit
van een opleiding. De universiteiten
mogen voortaan gratis onderwijs
geven, de maximumprijs is het
normbedrag van 1750 gulden.

Ritzen komt terug op het plan van
Deetman om iedereen met een Ha-
vo-diploma toegang te geven tot een
hogeschool en alle VWO-gediplo-
meerden automatisch toe te laten
op de universiteit. Ritzen vindt dat
het hoger onderwijs eisen mag stel-
lenaan het vakkenpakket, maar het
hoeft niet.

Studentenstops
Deetman wilde het verschijnsel stu-
dentenstops uitbannen. Ritzen is
daar wat minder snel mee. Hij geeft
de instellingen in principe het recht
zelf uit te maken hoe veel of hoe
weinig studenten welkom zijn. Dat
recht vervalt als er (over het hele
land) te weinig weinig plaatsen zijn.
In dat geval moet de instelling de
capaciteit uitbreiden met tenminste
een kwart. Pas als dat geen soelaas
biedt, komt er een studentenstop.
Ethnische minderheden krijgen in
dat geval extra kansen, want bij de
loting worden zij beschouwd als
mensen met een eindexamencijfer 4
van gemiddeld een 8,5 of hoger.

De bewindsman streeft naar invoe-
ring van de nieuwe wet in het stu-
diejaar 1992/1993.

Tekort Ritzen
bijna miljard
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Onderwijsminis-
ter Ritzen komt volgend jaar bij-
na een miljard gulden tekort op
zijn begroting; meer daneen spe-
ciale onderzoekscommissie vori-
ge maand nog voorspelde.

De financiële problemen van Rit-
zen worden veroorzaakt doortoenemende studentenaantallen
in het hoger onderwrjs, een ho-
ger gebruik van de speciale
VUT-regelingen voor leerkrach-
ten en een gapend gat Ln het stel-
sel van studiefinanciering.

Bonn arresteert
eigen diplomaat
wegens spionage
KAKLSRUHE - De Bondsrepu-
bliek heeft een van haareigen diplo-
mat?n gearresteerd op verdenking
van spionage voor de DDR. Dat
heeft een woordvoerder van de fe-
derale justitie gisteren in Karlsruhe
meegedeeld.
Bronnen uit de kringen van de vei-
ligheidsdienst zeiden dat de 54-jari-
ge verdachte voor de Bondsrepu-
bliek werkzaam was bij de UNES-
CO - de onderwijsorganisatie van
deVerenigde Naties - in Parijs. „De
manis echter geen grote vis", aldus
de vtoordvoerder.
Het boulevardblad Bild schreef gis-
terer dat leden van de veiligheids-
dienst vermoeden dat de man al
sindi het midden van de jaren '70
voorde DDR spioneerde. Hij is ont-
maskerd door een voormalige Oost-
duitse geheim-agent, die sinds de
mac)tswisseling in de DDR zijn
dienften aanbiedt aan de Westduit-
se veiligheidsdienst.
Bild verwacht dat de komende
maaiden nog veel spionnenmet be-
hulpvan voormalige Oostduitse ge-
heimagenten ontmaskerd zullen
worden.

Wijzigingen van minister in wetsvoorstel

Meer vrijheid
hoger onderwijs

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister Rit-
zen van Onderwijs wil uni-
versiteiten en hogescholen
een ongekend grote vrij-
heid geven. De instellingen
mogen in de toekomst zelf
uitmaken welke academi-
sche opleidingen ze wel en
niet aanbieden, hoe lang de
verschillende cursussen
duren en wat de hoogte van
het collegeld is (tot maxi-
maal 1750 gulden). Ook mag
men zelf (binnen bepaalde
marges) bepalen hoeveel
studenten welkom zijn en
of er extra vooropleidings-
eisen gesteld worden.

Dat blijkt uit de wijzigingen die mi-
nister Ritzen aan wil brengen op het
wetsvoorstel hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
(whw). Net als zijn voorgangerDeet-
man, grijpt Ritzen deze wet op het
hoger onderwijs aan om de vrijheid
van de instellingen te vergroten.

Nazi-slachtoffers om vergiffenis gevraagd

Oostduits kabinet
krijgt vertrouwen

Van onze correspondent

BERLIJN - Oost-Duitsland heeft
sinds gisteren voor het eerst in het
40-jarige bestaan van het land een
democratisch gekozen regering.
CDU-voorzitter Lothar de Maizière
werd met 265 van 382 stemmen ge-kozen tot minister-president. Zijn
uit 23 leden tellende grote coalitie
van christen-democraten, conserva-
tieve DSU, Democratische Door-
braak, liberalenen SPD, kreeg kort
daarna het vertrouwen.

Gisteren ondertekenden de vijfpar-
tijvoorzitters het regeringsakkoord.
Centraal staat de Duitse eenwor-
ding, waarbij welzijn en sociale ze-
kerheid van alle Oostduitsers moet
zijn gegarandeerd. De monetaire,sociale en economische unie zullen
tegelijkertijd moeten worden gerea-
liseerd. De eerste juli geldt als
streefdatum.
Het kabinet verlangt een wissel-
koers van één DDR-mark tegen één
D-mark. Daarnaast dienen er com-
pensaties te komen om een te

abrupt koopkrachtverlies te vermij-
den. De centrale-planeconomie
wordt afgeschaft. Verder wil het ka-
binet-De Maizière dat parlements-
commissies uit beide Duitse volks-
vertegenwoordigingen de weg naar
de eenwording begeleiden.

Een verenigd Duitsland kan, vol-
gens de DDR-regering, gedurende
een overgangstijd lid van de NAVO
zijn, maar het Bondgenootschap zal
dan wel moeten worden veranderd
van een militair in een meer politiek
overlegorgaan. Uiteindelijk dient ernaar de opvatting van de DDR rege-
ring een nieuwe, Europese vredes-
orde ontstaan, waarin niemand zichmeer bedreigd mag en kan voelendoor Duitsland.

Poolse grens
Aan het begin van het debat nam deVolkskammer een verklaring aan,
waarin de Poolse westgrens wordt
gegarandeerd. Verder vroegen de
parlementariërs, namens het hele
Oostduitse volk, dejodenom vergif-fenis voor de gruwelen die hen uit
Duitse naam voor en na de oorlog
zijn aangedaan. Ook de Russen, Po-
lenen zigeuners werd om vergeving
gevraagd. Het parlement veront-
schuldigde zich voor de rol die de
DDR heeft gespeeld bij het bloedige
neerslaan van de Praagse Lente in
1968.

binnen/buitenland

Londen en Irak
ruziën over
stalen buizen

"e ïn°£N/BAGDAD - Terwijl Irak?s*£« dat onderdelen die de Brit-Sb^temHnem beslaê heeft genomen,
C z«n voor de bouw van eenS*Ch ,"" bevestigen Britse mi-W«S ?eskundigen gisteren dat dereuzel, UlZen wel degelijk voor een
bruikj "on kunnen worden ge-

__J»*>at zün dergelijk kanon 'zou in
Svan a2neen Projectiel af te vurenSSanP

'le
t
nlijke grootte. zo zei de"pietpertisl1S middaë na een nieuwe

uli'E edigintrp°P de dag had Irak beschul-
ni Van Londen van de hand
V 2ei bW 6n onderstreept dat de bui-

gen i n emd waren voor pijpleidin-_ «loet L one-industrie. „Londen
buizenTaar eens bewijzen dat de

kun «e n „' °or lets anders zouden kun-
o^ W°ordv" den gebruikt", zo zei eenfl loerder in Bagdad.
'P Noordoost-Engelse haven

schiD Mv°,ugh aan boord van het
gnomen ur Marmer in beslag ge-

00' Was in m,atenaal weegt 140 ton en
I* deBrit* klsten verpakt. Volgens

Velen KUtoriteiten zouden de on-
«en Wai^ Destemd kunnen zijn voor

i>e'ter lanJ611 met een lo°P van 40 me-
>J* tiupï Waarmee zowel chemische
i^Hn fre Projectielen kunnen
rt«f v^n i sn

a gevuurd over een afstand
S l*W kilometer.
i$Daarrn
ter- den.oJfi ZOU elk land in het Mid-
V.e pr ien kunnen worden gebom-

Jraksl' met name Israël of Iran,rbi cd bootste vijanden in het ge-

Kritiek op NS-plan
wijziging lestijden

Van onze Haagseredactie

DEN HAAG - Het middelbaar be-
roepsonderwijs heeft afwijzend ge-
reageerd op het voorstel van de Ne-
derlandse Spoorwegen om de les-
sen en colleges aan universiteiten
en scholen voor middelbaar en ho-
ger beroepsonderwijs een half uur
eerder of later te laten beginnen. De
verschuiving van de aanvangstijden
is volgens de NS nodig om de capa-
citeitsproblemen die ontstaan door
de invoering van de openbaar-ver-
voerjaarkaart voor studenten, op te
kunnen lossen.

„Wij zullen in eerste instantie niet
meewerken aan de oplossing dieNS
voorstaat", aldus directeur Hollan-
ders van het Algemene Besturen-
bond Beroepsonderwijs, ABB,
waarin ruim de helft van de bestu-
ren van middelbare beroepsoplei-
dingen is vertegenwoordigd. „Het
zijn de spoorwegen dieeen contract
met de minister van onderwijs heb-
ben gesloten, niet de scholen."

Ook de Landelijke Studentenvak-
bond en het Interuniversitair Stu-

dentenoverleg voelen niets voor het
NS-plan. „Een ridicule oplossing",
zegt een woordvoerder van de Stu-
dentenvakbond.

„NS moet alsnog de stap nemen om
te onderzoeken of de OV-jaarkaart
op basis van vrijwilligheid kan wor-
den ingevoerd. Op die manier kun-
nen de invoeringsproblemen waar-
schijnlijk worden opgelost en zadel
je niet alle studenten op met zon
kaart."

Spoorwegen
De Spoorwegen kunnen zich niet
voorstellen dat een half uur eerder
of later beginnen op school of uni-
versiteit werkelijk een probleem
kan zijn. „Het is zon kleine aanpas-
sing in het dagelijkse patroon. Met
zomer- en wintertijd wisselen we
twee keer per jaareen uur en nu kan
een half uurtje opeens niet. Ik ben
ervan overtuigd dat als de onder-
wijswereld nog eens goed nadenkt,
zegt: acht wat is nou eigenlijk een
half uur".

Grote
ravage

O Twee leden van
de Mobiele Eenheid
en een medewerker
van de Informatise-
ringsbank in Gro-
ningen bekijken de
ravage die studen-
ten gisteren hebben
aangericht. De stu-
denten eisen snel
meer duidelijkheid
van minister Ritzen
van Onderwijs over
de toekomst van het
beurzenstelsel. De
bewindsman is nu
bezorgd dat de uit-
betaling van stu-
diebeurzen deze
maand in het ge-
drang komt als ge-
volg van de aange-
richte schade die
enkele tonnen be-
draagt. De studen-
tenvakbonden
LSVB en ISO be-
treuren de actievan
de actievoerders,
maar vinden de
verlangens van de
groep volstrekt re-
delijk.

Roemenië
trekt visum
ex-koning in

BOEKAREST - De Roemeense re-
gering heeft het visum voor ex-ko-
ning Michael ingetrokken. Michael
zou gistermiddag in de Roemeense
hoofdstad aankomen voor het eer-
ste bezoek aan zijn land na meer dan
40 jaarballingschap.

Woensdag had de regering Michael
gevraagd zijn reis uit te stellen tot
na de verkiezingen van 20 mei, om-
dat zijn komst 'de bestaande con-
flicten zou verergeren. Dit verzoek
legde de voormalige koning naast
zich neer.

Michael, die in Geneve woont, wilde
met zijn vrouw Arme en zijn oudste
dochterMargareta naar zijn geboor-
teland reizen om een aantal paas-
kerkdiensten bij te wonen en fami-
liegraven te bezoeken. Zijn doch-
ters Helen en Sophia zijn al enkele
dagen in Roemenië met een Brits-
Zwitsers voedseltransport.

In de Roemeense hoofdstad Boeka-
rest gingen gisteravond ongeveer
duizendburgers de straat op. Zij de-
monstreerden tegen het besluit van
de regering om ex-koning Michael
de toegang tot het land te ontzeg-
gen.

Van den Broek
ontvangt groep

Palestijnen
DEN HAAG - Minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken) ont-
vangt 24 april een Palestijnse dele-
gatie, zo heeft de PLO-vertegen-
woordiger in Nederland, Afif Sa-
fieh, meegedeeld.

Het is volgens de PLO-vertegen-
woordiger de eerste maal dat een
Westerse minister een delegatie ont-
vangt van Palestijnen die in en bui-
ten de bezette gebieden wonen. Dit
is van belang in verband met het
Amerikaans-Egyptisch-Israëlisch
overleg over de samenstelling van
de Palestijnse delegatiewaarmee Is-
raël vredesbesprekingen zou moe-
ten voeren.
Vooral vanwege de goede betrek-
kingen van Nederland met Tel Aviv
en Washington stelt de PLO Van
den Broek's besluit om een 'ge-
mengde' Palestijnse . delegatie te
ontvangen zeer op prijs, aldus Sa-
fieh.

De Palestijnen voeren in Nederland
ook besprekingen met buitenland-
deskundigen van CDA, PvdA, VVD
en D'66, onder wie Schmelzer, Van
der Stoel en De Hoop Scheffer.

Erasmusprijs
De Erasmusprijs 1990 voor Pre-
historie is toegekend aan de
Britse archeoloog John Graha-
me Douglas Clark, aldus giste-
ren een bekendmaking van de
Stichting Praemium Erasmia-
num. De prijs bestaat uit een
bedrag van 200.000 gulden en
wordt Clark in het najaar over-
handigd. De Engelsman Clark
(1907) ontvangt de prijs 'vanwe-
ge de fundamentele bijdrage
die hij geleverd heeft aan het
theoretisch-archeologisch den-
ken binnen de Europese pre-
historie.

Bedreigd
Twee bisschoppen in Brazilië
die bekend staan om hun ver-
dediging van de rechten van de
landloze boeren en Indianen,
zijn met de dood bedreigd. Het
betreft bisschop Aldo Mongia-
no van Roraima en bisschop
Marcelo Pinto Cavalheira van
Guarabira. Onder leiding van
de gouverneur van het territo-
rium Roraima, Romero Juca
Filo, wordt tegen Mongiano een
zeer felle campagne gevoerd.

Gratie
Een Noordkoreaanse spionne
die tot de strop is veroordeeld
wegens een bomaanslag op een
Zuidkoreaans passagiersvlieg-
tuig met 115 inzittenden, zal op
vrije voeten worden gesteld.
Dit heeft de regering in Seoul
donderdag besloten. President
Roh Tae-woo zal de 28-jarige
agente Kim Hyun-hui gratie
verlenen omdat zij 'zowel een
pion als een slachtoffer van het
communistische noorden' was.

Vakbeweging
Met de aandacht die leraren be-
steden aan het werk van de
vakbeweging is het droevig ge-
steld. Bijna bijna tweederde
van de leerlingen hoort er in de
klas nooit iets over. De FNV
constateert dit aan de hand van
een in haar opdracht door het
bureau Inter/View uitgevoerd
onderzoek. Bij de Havo-scho-
lieren wordt het minst over de
vakbeweging gesproken (22
procent) en bij de Mavo-scho-
lieren het meest (40 procent).

Waddenboek
De Friese gedeputeerde Douwe
van der Til heeft gisteren op het
Provinciehuis in Leeuwarden
het eerste exemplaar in ont-
vangst genomen van het nieu-
we standaardboek van de jubi-
lerende Landelijke Vereniging
tot Behoud van de Waddenzee.
Het boek is getiteld 'De Wad-
denwereld tussen eb en vloed.
De vereniging bestaat dit jaar
een kwart eeuw en wilde ter ge-
legenheid daarvan een nieuw
standaardwerk over het Wad-
dengebied maken.

Beades
Twintig jaar nadat de Beatles
besloten niet meer op te treden,
zijn devier bekendste inwoners
van Liverpool op een oorspron-
kelijke manier 'vereeuwigd.
De internationale unie van
astronomen heeft besloten, vier
in 1982 en 1983 ontdekte aste-
roïden naar hen te noemen.

Contra Shell
Ongeveer honderd anti-apart-
heidsactivisten hebben gister-
ochtend actie gevoerd bij een
Shell-benzinestation langs de
A-4 (Amsterdam-Rijswijk) in
de gemeenteHaarlemmermeer.
De actie begon om kwart over
acht en duurdeeen uur. De ac-
tievoerders schilderden leuzen
op de muren van het benzine-
station waarmee ze protesteer-
den tegen de aanwezigheid van
Shell in Zuid-Afrika. Ook hiel-
den ze enige tijd het kantoor
bezet

Bommen
De zware vliegtuigbom die
woensdag op Schiphol-Oost is
gevonden, is gisteravond tot
ontploffing gebracht. De blind-
ganger met een gewichtvan 500
pond lag op het terrein waar de
KLM haar nieuwe hangar
bouwt. Omdat het demonteren
van de bom gevaarlijk en tijdro-
vend is, werd het projectiel tot
ontploffing gebracht. Het on-
derzoek dat de EOD op Schip-
hol-Oost doet naar onontplofte
bommen uit de Tweede We-
reldoorlog, verkeert in het laat-
ste stadium. Tot op heden wer-
den een kleine Duitse bom van
100 pond en een 250-ponder
van Amerikaanse makelij ge-
vonden. Het onderzoek richt
zich nu op vijf objecten die op
grote diepte liggen.

punt uit

Goedkoper
De prijzen van benzine en auto-
gasolie (diesel) gaan morgen
twee cent per liter omlaag.
Daardoor komen de advies-li-
terprijzen (zelftank) op 159 cent
voor euro loodvrij, 167 cent
voor superbenzine met lood en
163 cent voor superplus lood-
vrij. Een liter diesel gaat aan de
meeste pompen 99,4 cent kos-
ten. De prijsverlaging is een ge-
volg van dalende internationale
produktnoteringen die volgen
op de forse prijsdaling van
ruwe olie de afgelopen week.
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zondagslunch
culinair verfijnd,

(wijn en moka inbegrepen)

’ 87,50 p.p.
Reserveren is gewenst.

prinses Juliana
hotel restaurant

Broekhem 11 Valkenburg a/d Geul
tel. 04406-12244.
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In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters mei een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven 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.).
Mmimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubNeken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

■ ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15iaar en ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 2230.

Mededelingen
JACQUELIEN, bedankt Au-
torijschool De Bruyn voor
het behalen van haar rij-
bewijs.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

"~' " .. ...
Personeel aangeboden

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Voor al uw OPRITTEN,
metsel- en timmerwerk. Tel.
045-250238.
TUINMAN kan nog werk
aannemen voor aanleg en
onderhoud, metselwerk en
bestrating, 045-423262.

Gepens. SCHILDER kan
nog schilderwerk aanne-
men. Voor binnen- en bui-
tenwerk. ’lO,- p. uur. Tel.
045-226443.
Anne-ly en Henry bieden 's
ochtends creatieve KIN-
DEROPVANG, kleine groep
veel persoonlijke aandacht.
Bel vrijblijvend. Tel. 045-
-426054 b.g.g. 045-725597.

Personeel gevraagd

Keser brengt nu werk naar
Hoensbroek en Brunssum

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

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

De koffie staat klaar bij Keser Uitzendburo.

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. 3V_ uur.

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

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.

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.

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn voor diverse afdelingen van een
autofabriek. Het bedrijf ligt in Bom en werkt in 2-, 3-ploe-
gendienst of dagdienst. Vervoer is geregeld. Wilt u hard
werken voor een prima salaris? Kom dan langs voor een

inschrijving.
Voor informatie:

04490 - 1 42 22, Mariëlle Schutgens
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

045 - 71 83 66, Jaap Roelofsen
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

04490 - 5 61 56, Marjon Janssen
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1a
043 - 21 05 51, Adriana Koulen

MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3
i —■ — ■

Voetbalvereniging Doenrade vraagt
Speler/Trainer

voor seizoen 1990/1991.
Inl. G.J. Bus, Kluisstr. JB, Doenrade. Tel. 04492-3512.

Ervaren metselaars
gevraagd voor div. projecten in Landgraaf en omstreken.Te bevr.: Metselwerken van deKleut BV, Boesberglaan 3Landgraaf. Tel. 045-311625 na 19.00 uur 045-319469

Becu-bouw vraagt voor div.
projecten in Keulen en

M-Gladbach.
Metselaars

voor accoordwerk Duits verz
Hoog accoordloon. Melden

tel. 045-351655.
Gevr. BOEKH.ACC. v. loon-
en bedrijfsadm. mid. bedrijf.
Br.o.nr. B-4262, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

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.

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.
Dringend MEISJES gevr.
hoge garantie. Tel. 045-
-462805.
CONSTRUKTIE-Bankwer-
ker gevraagd met ervaring,
moet zelfstandig volgens te-
kening kunnen werken. Fa.
Schoonbroodt, kluisstraat
45, Doenrade.o4492-1255.
Wij vragen ervaren ADVER-
TENTIE-VERKOPERS
(STERS) voor de prov. Lim-
burg, i.b.v. een auto. Bel
voor een afspraak 02520-
-23991.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
KOK en Leerling-kok gevr.
Werktijden in overleg. Tro-
cadero, Heerlen. Tel. na
12.00 uur 045-710686.
Gevr. Ned. FYSIOTHERA-
PEUT met Duitse Anerken-
nung voor 40 uren in Bed-
burg-Erft, plusm. 45 a 50 km
van Duitse grens. Tel.. 04742-2758 of 09-

-i 4922725368.
NAAISTERS met confectie-

" ervaring gevraagd. Tel. 045-- 322862.

' MEISJE gevr. Club Bubbles,

' Geleen. Hoog gar. loon,
werkt, in overleg. Tel.
04490-42313.
Hago Nederland B.V. vraagt
voor de ochtend-, middag-
en avonduren voor objecten
in Heerlen INTERIEUR-
VERZORGSTERS. Interes-
se? Kom dan a.s. woensdag
18 april tussen 11.00 en
12.00 uur naar ons kantoor!
Breukerweg 2, Heerlen.
ZANGERES gezocht voor
Top-40 band. Tel. 045-
-216485/713232.
Lieve OPPAS gevr. per 1-5,
maandag en vrijdagsmid-
dags van 14.30 tot ca. 18.00
uur, en ged. schoolvakantie
en bij ziekte van kinderen.
(10, 8 en 2 jaar). Nieuwen-
hagen. Tel. 045-314405.
Goedlopend en gezellig pri-
véhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE, bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203
TELEFONISTE gevr. voor
gezellig privéhuis te Kerk-
rade. Tijd in overleg, 045-
-425100 / 04490-23203
Gevr. jonge dame voor de
AFWASKEUKEN (full-time).
Pers. aanm. Restaurant
Twiny, Promenade 14a,
Heerlen.
Gevraagd AGENT voor Lim-
burg en Brabant voor exclu-
sieve kledinglijn. Hoge ver-
dienste mogelijk. Inl. 05299-
-563 (na 18.00 uur).
Club L'Aventura zoekt nog
enige nette BARDAMES,
ma-vr. v.a. 15.00 u. Hoofd-
str. 103, Amstenrade, ,
04492-4922.
Gevr. ervaren BETONTIM- 'MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 of 250238.
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, hulpkoks ca. 18 jaar
voor seizoenswerk. Restau-
rant Balaton, Grendelplein
9 Valkenburg. 04406-16846
Gevr. nette TAXICHAUF-
FEUR, full-time. Heerenweg
267, Heerlen.

GROEPSVERVOER-
CHAUFFEURS M/V ge
vraagd, klein en groot rijbe
wijs, part-time. Pers. aan
melden Akerstraat Noorc
132, Hoensbroek.
TAXICHAUFFEURS ge
vraagd, full-time en part-ti
me. Pers. aanmelden Aker
straat Noord 132, Hoens
broek.
Friture Angelo zoekt ervarer
FRITUREHULP voor Kerk
rade en Vaals. Melden tel
04454-2203.
Gevr. part-time KELNEF
m/v voor vr.- en za.-avond
Tevens keukenhulp ca. 16
jaar voor ma. t/m do. v. 12-
-15 u. en za. v. 13-18 u. Per-
soonlijk aanm. Grand Café
Fellini, Kerkplein 69 Heerier
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk pei
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 (pim. 18 jr.).
Tel. 04499-3885, na 18.00
uur. Bouwbedrijf Baade
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP. Bellen na 13.00 uur.
Tel. 045-417190.
TAXICHAUFFEURS voor
wisseldienst, liefst met rij-
ervaring. Loo-Tax. Tel. 045-
-411159, Kerkrade.
Gevraagd BEKISTINGS-
TIMMERLIEDEN voor div.
langdurige bouwwerken.
Aannemersbedrijf M. Hen-
drix, bekisting en betonwerk.
Tel. 04490-33730.
Privéclub Lolita Maastricht
vraagt nog jong MEISJE, in-
tern mog. 043-215973.
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.
OBER gevr. voor vrijdag- en
zaterdagavond. Tel. 045-
-222250.
WINKELSLAGER gevr. s-
daagse werkw. Slagerij Bin-
dels, Brunssum 045-252366
Met spoed enkele prod. me-
dewerkers gevr. Ift. 18-21 jr.
Te bevr. ESWOFA 8.V.,
Pannesheiderstr. 80-84,
Kerkrade, tel. 045-452677,
ma. t/m vrijd. 08.00-16.30 u.
OPROEP-KAPSTER gevr.
all-round. Schiffeleers haar-
mode. 045-313598.
Gevr. nette vlotte JONGE-
VROUW voor hulp in friture.
Enkele dagen p. week voor
paar uur p. dag. Aanmelden
iedere dag tussen 11 en 12
uur of na tel. afspr. Hoofdstr.
33, Schimmert. 04404-1253
Wij zoeken een spontane
OPPAS voor onze 2 kinde-
ren, tevens bereid om huis-
houdelijk werk te verzorgen.
Werktijden voorn, 's-mid-
dags en evt. zaterdags.
Omg. Heerlen. Br.o.nr. B-
-4258, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Zelfst. FRITURE-HULP
gevr. tussen 16 en 23 u. bel-
len 045-219376.
Bandenserivebedrijf zoekt
BANDENMONTEUR Ifst.
met autotechnische opl., Ift.
18-22 jr., i.b.v. rijbewijs.
Schrift, soll. Rouwette auto-
banden, Putweg 49, 6343
PD, Klimmen
Gevr. leerling-MATROOS
voor Rijnvaart, met vrije-
tijds-regeling. Tel. na 18.00
uur 010-4116669.

Te huur gevraagd
Met spoed gevr. een etage
cq. woning voor 1 pers. in
VAALS. Tel. 05470-74721
of 053-866666 vragen naar
Desiré.
Zakenman zoekt BUNGA-
LOW te huur te Geleen of
omg. Br.o.nr. B-4250 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te h. gevr. SCHUUR of ga-
rage voor pim. 3 mnd. om
auto in op te knappen. Tel.
04405-1949.
Met SPOED gevraagd
woonruimte te Sittard, 2
pers. Tel. 01180-39936.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden

Unieke kans voor jonge
Ondernemende Slagers

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

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

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. te GELEEN Böblin-
genstr. 11, halfvrijst. woon-
huis met garage en tuin, 4
slpks., badk. met ligbad en
2e toilet ’995,- p.mnd,
spoedig te aanv. Br.o.nr.
B-4182 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
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.
Te h. in centr. HEERLEN
voor studente of werk. meis-
je, woonk, slaapk, keuken,
aparte ingang. 045-725872.
Te huur aan rand van Schin-
veld gestoffeerde luxe WO-
NING voor 1 a 2 pers. Ind.
beg.gr.: hal, toilet, douche
en berging. 1e verd. kamer
en keuken. 2e verd. 1
slaapk. Terras en tuintje. Te
bevr. 045-272795.

Huis in ÜBACH O. WORMS:
Groenendaal 71, 4 slpkmrs.
badkm. met douche en w.e.
woonk. eetk. keuken, gang,
w.e. garage, berging, tuin.
Per 1 mei te aanv. Inl. 09-
-49.2456.1685.
NIEUWENHAGEN, boyen-
woning best. uit woonk.,
keuken, bad en toilet, gr. en
kl. slpk., 2e toilet. Geh. ge-
stoffeerd. Tel. 045-216655.
NIEUWENHAGEN, mooi
appartement best. uit voor-
kamer en woonk., keuken,
slpk., badk. met ligbad en
toilet. Tel. 045-216655.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. van 20 tot 22 uur.
045-223482.
HEERLEN te huur Gringel-
str., tussenwoning met tuin,
woonk. keuken, 2 slpks.
douche en berging. Inl.
04490-43275.
HOENSBROEK ruime zit-
slaapk. met eigen voordeur,
kookgel. en douche, ’ 560,-
-incl. Huursub. mog. Tel.
04459-2277.

Te h. winkel/woonhuis SCHAESGBERG centrum,
i- (thans bew. door sport en Zeer grote boyenwoning te
i- skiservice). Gesch. v. kan- huur. Huurpr ’650,- p.m.
i- toorruimte, of evt. om te Van Gerwen & Van de Geet
d wonen. Schelsberg 41 B.V. Tel. 043-252425.

HEERLEN (bij rotonde). Piccolo's in het Limburos" Aanv. 1 juni '90. Inl; Dagblad zijn groot in RE-
i- 045-226852 SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

-Il—^—"—P—»^1 VOD LPM- VAN DE pAS $u\T^ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. — m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

3 klialtlJ* T/ii» 2^ E__L__^____2_B
Houtskeletbouw met steen, crebi of eenderhout

\ Perfekthouse
Geregistr. Aannemer. Bel of schrijf: Necropolisstr. 15- 3700 Tongeren. Tel. 09-32.12.238798 of 09.32.11.331804.

r Eerlijke prijzen!!!
Bouwpremie en dossier onze zorgen.

Financiering tot 125%: Kijkwoning te bezichtigen op afspraak.

Voerendaal (Kunrade)
________É_-H_S|ll k_ i

) _^_~ ____ _7VS_

-^ iSBSBr _ÉjÊm\ Hf_v£__n 9 _^^^______i__l H_K
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Apremonthof 6, tel. 045-752202.
Halfvrijst. woonh. met inp. gar., (1988) op rust. lokatie.

Gr. hoektuin (z.0.), vierkante woonk., witte keuk. met inb.- app., bijkeuk. 1e verd: 4 slpk. waarv. 1 met vaste wastafel,
badk. met ligb. en douche, apart 2e toilet. Ruime bergzol-

der. Alles dubb. beglazing. Vr.pr. ’ 259.000,-k.k.
t Voor iedereen, die een mooi huis zoekt

en niet van tuinieren houdt
hebben wij een woonhuis met garage, kelder, gr.. zolder m. vaste trap, keuken, 2 woonk.'s, 3 slp.k's, badk.\ m. ligb. en toilet; mooi terras 35 m2. Gelegen in het

mooiste gedeelte van HULSBERG, op 200 m. afstand van
school en centrum. Het geheel in onlangs opgeknapt en

\ moet van binnen gezien worden. Interessante prijs voor
snelle beslissers. Tel. 04405-3877.

: Maastricht - Sint Pieter
Perroenweg. Goed onderh. halfvrijst. woonhuis, Iste klas locatie. Part.:, ruime hal met wenteltrap naar huiskelder en 1e verd.,- woonk. met parket, keuken, bijk., terras met tuinkelder, rui-me gar., kl. tuin. Verd.: ruime slaapk. met douche en v.w., 2

"kleinere slaapk., badk. met ligbad, v.w. en 2e toilet, kl. bal-

' kon en ruime overl. met vl.trap naar zolder, c.v. Evt. sp.

' aanv. Prijs ’ 275.000,- k.k. Inl. Drs. P.M.L. Snijders, Schut-

' testraat 19, 6131 JP Sittard. Tel. 04490-17085.

Woonhuis met tuin
te Voerendaal, ca. 400 m2, nieuw dak, achterstallig onder-

houd, dichtbij centrum en station. Br.o.nr. B-4229, LD■ Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Voor bemiddeling zoeken
! wij met

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

-1 Sittard, tussen ’ 100.000,-
-en ’ 500.000,-. Bel vrijblij-

vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs o.g.

Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen.

Tel. 04490-48191.
Snel en goed uw

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

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

Uw huis
snel en vakkundig
verkopen

Wij bemiddelen graag voor
U

Marinus
Krijntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72,

Geleen. Tel. 04490-515447.

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

slpks. Pr. ’ 92.000,- k.k.

LIVAC bv
Tel. 04490-10855.

045-220550.

Landgraaf
Übach over Worms,

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

malig café met zaal op
1055 m2perc.opp. Gehele
renovatie noodzakelijk.

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

LIVAC bv
04490-10855
045-220550

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
Te k. SIMPELVELD half-
vrijst. woonhuis met garage,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-442782.
Door onze samenwerking
met Duitse Makelaar zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
WIJMAN & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
WOONHUIS op 10 km. van
NL.grens in België te Meeu-
wen, Martinlaan 51. Als nw., i
landel. gel., v. part., 1000m2
grond. Woonk., 2.t0i1., 2 gar. '3 keld., 3 slpk., badk., voll. I
keuken, bez. na afspr. Tel. I
0932-11472614 (tussen I
19.00 en 21.00 uur).
Te koop GEVRAAGD half- 'vrijstaand woonhuis met tuin I
circa 400m2 Heerlen of om- I
geving, pr. circa ’ 90.000,-.
Br.o.nr. B-4145 L.D. Post- |
bus 3100 6401 DP Heerlen.

Gevraagd ouder WOON-
HUIS in Zuid-Limburg. Op-
knappen geen bezwaar.
Tel. 045-727173.
KERKRADE-W, centraal gel
gr. ouder huis met vele mo-
gelh. voor slechts ’ 62.500,-
-t.k.a. 045-442332.
Te koop bevallig Ardeens
WOONHUISJE in natuur-
steen te Ville-My (Ferrière)
Rue du Centre, 13A, groot
290 m2, (op 8 km van
Durbuy). Inl. bij notaris Jean
Depuydt te Brugge. Tel. 09-
-3250331571.
BEEK (Neerbeek). Vrij-
staande hoekwoning met
garage geschakeld (goed
gelsol.) woonkamer met
open haard, aanbouwk. met
app. en witte tegelvl. 4 slp-
krs. witte badk. met ligbad
en 2e toilet, pr. ’ 159.000,-
-k.k. Mak. kant. Rob Dassen
bv. 04490-78431.
HEERLEN (Molenberg)
Halfvrijst. woonhuis met
eenv. carport, kelder, door-
zonwoonk. met hoekerker,
eenv. keuken, badk. 4 slp-
kmrs. vaste trap 2e verd. en
tuin. vr.pr. ’ 135.000,- k.k.
Mak. Kant. Rob Dassen b.v.
04490-78431.
Te koop houten SCHOOL-
GEBOUW, 4 klaslokalen.
Tel. 045-715477 of 740112.
SITTARD, Past. Jacobstr.
11. Hoekhuis met 3 garage-
boxen, kelder, keuken met
inbouwapparatuur. Woon-
kmr. ca. 45 m2, ’ 129.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed, 045-728671.
Te k. aangeb. WEILAND
pim 3500 m2, Gemmeni-
cherweg-Wolfhaag in Vaals.
pr.n.o.t.k. Inl. 04450-1724.
Te k. NIEUWBOUW land-
huis gem. Bom. Te bevr.
04498-52195.
BOUWGROND te koop ge-
vraagd in bosrijke omgeving
Br.o.nr. B-4239 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
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.
Te k. Half vrijst. woonh. met
garage en 3 slpks., badk.
met ligbad en 2e w.c, te
KERKRADE. 045-422687.
Laatste BOUWKAVELS in
b.p. aan de Stampstraat in
Simpelveld, opp. va. 570 m 2
pr. ’82.000,- v.o.n. Grou-
wels-Daelmans tel. 043-
-254565. Op zaterdag 10.00-
-13.00 u. 043-641321.
Laatste BOUWKAVELS in
b.p. te Urmond, opp. va. 609m2, pr. va. ’ 56.000,- v.o.n.
Grouwels-Daelmans tel.
043-254565. Op zaterdag
10.00-13.00 u. 043-641321.
Te k. HOENSBROEK-
WEST goed onderh. ge-
schakeld woonhuis met in-
pand. gar., bwj. '78. Ind.: Gr.
woonk., keuken en bijkeu-
ken, 3 slpks., badk. en kl.
bergzolder, kindvriendel.
buurt, aanv. nov./dec.'9o, pr.

’ 145.000,-k.k. 045-225047
VOERENDAAL, op de Beek
klein, volledig gerenoveerd
boerenhuisje met garage.
Ideaal voor alleenstaande of
paar. ’89.000,-. Tel. 045-
-728671.

. BOUWKAVELS. Nog enkele
3 bouwterreinen te koop in. Schinveld, gelegen aan der Broekstraat, opp. va. 285

m2, pr. va. ’ 42.000,- v.o.n.
jGrouwels-Daelmans tel.. 043-254565. Zaterdag

10.00-13.00 u. 043-641321.
| Te koop gevr. ouder HUIS

met tuin "boerderijtje" vrij-
staand, rep.-renov. geen, bezw. Tel. 09-32.87.653539
HYPOTHEEKBANKEN zijn
gesloten. Voor uw hypo-
theekaanvraag kunt u bij

i ons terecht. Stienstra, onaf-, hankelijk hypotheekadvi-
seur. Bel 045-712255 Dhr.
J. Wetsels, tijdens het
weekend 045-440731.
BELGIË-Zutendaal-cen-
trum. Te koop gunstig gele-
gen handelspand met. woonhuis. 0932-11611584.
Te k. in BORN half vrijst.
woning met garage, kelder
en zolder, kamer met par-. ketvloer, 3 slpkrs., badka-
mer met ligbad en 2e toilet,
voor- en achtertuin, pr.
’130.000,- k.k. Inl. 04498-
-53516 of 04754-86970.
GELEEN-ZUID: ruim woon-
huis met tuin, ruime woonk.,
keuken, hal, 4 slpk., berging,
kleine zolder en kelder. Vr.
pr. ’129.500,- k.k. Tel.
04490-41924.
HEERLEN St. Franciscus-
weg, te koop herenhuis, na-
bij centrum. Ind: kelder,
woonk. met t.v.-hoek, open
keuken ca. 42m2, terras cir-
ca 8 mtr., moderne badk.,
groot balkon, 3 slpks., was-
kamer, cv.-ruimte, vliering,
bwj. '20. Vr.pr. ’ 159.500,-

-'k.k. Inl. 045-213996.
HEERLEN centrum. Groot
tussenliggend woonhuis,
ook geschikt als kantoor.
Vraagprijs ’175.000,- k.k.
Van Gerwen & Van de Geer
B.V. Tel. 043-252425:
LANDGRAAF, Hoefveld 27.
Herenhuis met garage,
voor- en achtertuin, gr.
woonk./keuken met open
haard. 1e verd.: 4 slpks.,
badk. met ligb. en douche.
2e verd.: zolder/slpk. Pr.n.o.
t.k. Tel. 045-321279.
LIMBRICHT te koop half-
vrijst. woonh. voorz. van
dubb. gl. Garage, living met
luxe aanbouwk. 1e verd. 3
slaapk, badk. met 2e toilet,
vaste trap naar zolder met
4e slaapk. Vr.pr.
’170.000,- k.k. Vrienden-
kringstr. 21. 04490-17902.
GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601.

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 m2me
parketvl., keuken tegelvl
Pand moet binnen gezier
worden, ’133.000,- k.k
Tel. 04490-42250 Jos
Storms o.g. Geleen.
BUNGALOW te koop^ge^
vraagd, liefst omgeving
Heerlen. Tel. 045-414703

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 kwartaa
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningrui
over geheel Nederland. _
EENGEZ.WON. ruilen teger
eengez.won. Brun6sum
Hoensbroek/Heerlen. Tel
045-219157.

Kamers
HEERLEN-centrum, te h.
kamer in stud. huis. Tel.
045-710029 Of 455755.
Gemeubileerde kamers te
huur in BORN en Geleen.
Tel. 04498-53474 of 52150.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Inl. na 19 uur 045-
-750229
NIEUWENHAGEN gemeub.
zitsl.k. gemeen, keuk. etc.
Inl. 04492-2871.
Te huur gemeub. KAMERS.
Hoogstraat 152, Nieuwen-
hagen. Tel. 045-317215.
Te huur gemeubileerde ka-
mer. Holtskuilenstraat 1,
EYGELSHOVEN. "Te huur zit/slpk. te HOENS-
BROEK. Na 14.00 uur 045-
-229654.
Te h. gemeubileerdeBENE-
DENWONING met 2 slpks.
te Spekholzerheide gem.
Kerkrade. Tel. 045-324775..
KAMERS te huur te Hoens-
broek-centrum. Tel. 04490-
-10012.
Te h. v.a. 01-05 mooie
kamer te HEERLERHEIDE,
’4OO,- p.mnd. all-in. 045-
-227493
Bouwen/Verbouwen

Te k. betonnen PLATEN-
STAL ’ 200,-; voordeur met
beslag, 1.95 X 0.88 mtr.
’150,-; balkondeuren

’ 30,-. Tel. 045-223642.

Bouwmaterialen

Kelderplavuizen

’ 13,- per m.2
terrasplavuizen

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

Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2
adaalßifatÉi

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
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
a|le soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Tek. gebr. ijzeren en houten
BALKEN, grote lichtkoepels,
bielzen enz. Matrak Nuth.
045-243736.

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
2.44 x 1.22x 18. Tel. 04490-
-15338.
Te koop STIHL motorzaag.
Tel. 045-217965.
Te k. goede gebr. KLIN-
KERS ’0,30 p.st. Passart-
wg 39 Heerlen. 045-222675
Aanbieding mooie woonka-
mer PLAVUIZEN, 1e keus,
30x30 cm, ’ 24,50 p.m 2mc-
l. lijm, voegsel BTW en
franco thuis bezorgd. Fa.
Janssen, de Hut 7, Ingber-
Gulpen. Tel. 04450-1970
BAZALT-TEGELS 30x30x
5.5. Tel. 04492-1820.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparatie'S-
-045-441566 17 u. 461R.58

Diepvries- en KOELKAST-REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Hobby/D.h.2.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Winkel & Kantoor

Fax ’ 1.595,-
-vanaf excl. BTW

Sokla 8.V.,
Schaesbergerweg 126,

Heerlen. Tel. 045-724379_
FAXPAPIER alle maten,
goede prijzen. Henstein H.O
Tel. 04490-50438, (tevens
faxnr.). ,
Te k. winkelopstand en 2
TOONBANKEN. Te be".
045-715160.

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.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies -voor daarna. Boschdijk 363.

r—— —■ .... ... 7— : Jv

3 -i_L *:t Onze brigadier
I.

____^
is jarig

i ______jappy Birthday

1 roficiat Opa

Mia, Nicky, Peter, Kelly
i en de hondjes

LANDGRAAF opgePas!
heden is herborejL

... :is_w__ -iiWatwijH- ■■■■m^^Kk-

Bern Bern Berns 1
Proficiat! .

wenst je de Qlympig__j-
Reageren op

advertenties onde'
BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (voldoe
gefrankeerd) naar h«
Limburgs Dagblad., I

Postbus 3100, 6401
Heerlen en vergeel <* \

links onder op &
enveloppe het numfTie \

de advertentie te r
vermelden. * \_gg_^_g^=ga=^ 1- ■■ . ; ■:: ";■- : — ; —„ -^——" \

" '■'■■"
: i :: ■ Bedrijven/Transacties ; \- CAFE-ZAAL met woning in- centr. dorp omgev. Echt-Sit-- tard. Interassant bedrijf metuitbr. mogelijkh. Kooppr.

" pan,-d-.-. Incl- inventaris’250.000,- k.k. Horecabu-reau Frits van Dijck, 043-- 475732.
i RESTAURANT in Valken-burg zonder woning. Schit-

" terend ingericht bedrijf (120

'"zitpl., terras 40) met goede.omzet. Huur ’3.000,- p.. mnd. Kooppr. inventaris■’150.000,-. Horecabureau

"Frits van Dijck, 043-475732

CAFÉ-TERRAS in _\ <
Beek met ruime bc-vej <ning. Mooi ingericht &*

(met hoge omzet. _,
’1.500,- p. mnd. «4
invent. ’65.000,-. tf°'d ]
bureau Frits van Dijck.
475732. ,
Te k. compl. VIDEOTHÉ <met mv. en 2000 VHS v- J
gebal. pakket, up to °300 cd's, player, stereo»1TV, alarminst., JJjj
’59.000. Tel. 045-41** lna 14.00 uur. J :

' '■■.- .' : Landbouw en Veeteelt ;

Hooi te koop
Tel. 04409-1602.

önderdëTenbank.
Tel. 04493-2715.
Gevr. UNÏMOG wielbasis
1.75 mtr. 04490-23865.
Gebr. MACHINES: getrok-
ken Claas veldhakselaar;
Vicon kunstmeststrooiers
400, 600, 800 en 1000 Itr.;
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 Itr.; 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.
2 DEKSTIERTJES en weide
pinken te koop. Raar 41
Meerssen.
Te k. PAARDENMEST, 2 jr.
oud, ideaal voor groentetuin.
Tel. 04492-3112.

Uit voorraad leverbaar j
en gebr. mach. voor sg
prijzen; alle mod. weiOeJ
pen, ook met banden .
mtr., ook hydr. opklaP";
Lely rotorkopeggen,
meststrooiers en hooin .
Fahr, Kuhn, PZ en *'. 3
hooimach., maaiers en^Ie typen vaste tand eu .
toren; veewagens 2-4 $.
en en 6-8 koeien tende^; perfecte weidebloters.^.;
kunstmeststrooiers '~Kel
schaar ploegen; weidei j

ken 3-5 mtr. (gegay
seerd). Bel direkt JvSPONS, Eijsden.
04409-3500 of 2524^^Te koop SCHARR^,
PEN, bruin en zwart.
straat 20, Dieteren-
-04499-1341.
Te k. 8 jarige bruine "%
stokmaat 1.62m, mak; oy
zadel en in tuig. 044j_^|
Te huur in Schinveld . vLj
LAND plusm. 1000^2 9'^plus stal en waterie^hl;event. meer grond besc ~baar. Huurpr. ’ 750,- y'
Tel. 045-229600. ___^
Te koop SCHAPEN
lammeren. Kerkstraat
Übachsberg
Piccolo's in het Lim1"^Dagblad zijn groot in -jf
SULTAAT! Bel: 045-7J_^

Auto's

ANWB-Gekeurde
Occasions

Alfa Romeo en diverse andere merken

Automobielbedrijf
E.A. Kozole B.V. ~J
Edisonstraat 23 (nabij draf- en renbaan) lö.f
Schaesberg Telefoon 045-32]^/

Karcherservice bij Kerp:
DEMONSTRATIE VAN HET COMPLETE
HOGEDRUKREINIGERS PROGRAMMA!!

* Eigen servicedienst!
* Reparatie ALLE Karchers! . si* Totaalprogramma van onderdelen en accessoire»

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951. _^-_^

Grote Paasshow
op 13, 14, en 16 april

Nieuw en gebruikt
een greep uit onze paas-aanbieding nnfl.'

Hyundai Pony XP L 3-drs. 9.000 km 1988 ’Hyundai Pony XP GLS 3-drs. opLPG 1987 ’ 1f M'
Hyundai Pony XP L 3-drs. wit 1987 ’ 11. o_)o.'
Hyundai Pony XP L 5-drs. wit 1987 ’ I_'n_o.'
Skoda 130GLS op LPG 1986 ’Skoda 130GLS 1986 ’ lw'Skoda 120LS 1985 ’ fkrfi:Skoda 120 L 1984 ’Skoda 120 L 1984 ’ *■"Kijk zeker naar onze advertentie op goede vrijde

Beitel 19, Heerlen. Tel. 045-424010.
Weg Simpelveld-Kerkrade t.o. Peppermi]___^-^

SHOW t/m 21 april bij Autobedrijf

Eussen
al 10 jaarofficieel dealer. 7Ransdalerstraat 43, Ransdaal. Tel. 0445jK_g_X>^

Voor Piccolo's zie verder pagina 6
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Breekbaar
P^dat -belanPrrancune Jegens Shamir de
het erf i-

ste drijfveer was achter
thodrTlltleakkoord met de ultra-or-
ben V*en, moet Peres toen al heb-

u noe breekbaar die sa-p°litiXur wing zou zijn- Want in de
afkoot^ rancune nog al eens
°°k Sh ar" T°en Peres vervolgens
Pocriet rir binnenhaalde, onder hy-

ach-en-wee-geroep van deeen. n. ' oacht hij zeker te zijn van
"fe l?n m,eneke meerderheid: 61 vanu afgevaardigden.
Wat pcPen t fues kan> kunnen wij ook, rie-week oed"ministers de afgelopen
doorsc,ngeveer elk uur, en ze lieten
Pettot lmeren een verrassing in
de da„ nebben voor de elfde april,moet e Waarop de Knesset zich zou
ftet. £ Ultspreken over Peres' kabi-Warr, n, toen woensdag die dag
de huir, oegen ze keihard toe, met
Van a? van twee parlementsleden
Avrah ame£at Jisrael, de rabbijnen
cni uarr» Verdlgeren Eliezer Mizra-

Breuklijn
nistischtdai.is vanouds een anti-zio-yieen « ultra-orthodoxe partij, die
?at fm_!!n regering zal steunen alsha*r r^el Profijt oplevert voorsprakPn

gleuze instellingen. Uit-
Sch-e ennrV 5 het Arabisch-Israëli-
mievan hÜ., 0f de algemene econo-
_*bbifn ß„ t,land hebben de Agoeda-r'Shei^L3l^ 0 heneden hun waar-htiekè ohi acht Maar het was depo-
°ntgaan nTgen van deLikoed niet
>lnds dp , ,Agoeda wat dat betreft
t Wakke nilfu lezmgen van 1988 een
Ussen d^^ertoont: een breuklijn

rterantw onrHne afgevaardigden die.^aaTvafr S?,huldig zi ->n aan!fl Jisrae? en 'T WlJZen Van Agoe"
;Ulsteren r! de overige twee, die|Cher rehh3!' de bejaarde 'Lubavit-
chneerson rabbijn Menachem

Deze charismatische leider van de
Chabad-beweging (die aanzienlijk
heeft bijgedragen aan de winst van
Agoeda bij de jongste verkiezingen)
zetelt in New Vork en heeft zijn hele
leven nog nooit een stap in Israël ge-
zet. Dat weerhoudt hem er niet van
zich bij tijd en wijle uit te spreken
voor het behoud van 'het hele land
Israël', ook al is hij tegen dezionisti-
sche staat. Niemand minder dan de
Likoeds Ariel Sharon heeft hem
kort geleden bezocht voor een ge-
sprek over de Agoeda, die bereid
zou zijn het landIsraël via Peres aan
de Arabieren te verkopen.

Welke rol Sharons inspanningen
precies hebben gespeeld, zal wel al-
tijd een raadsel blijven, maar in elk
geval trokken twee Agoeda-parle-
mentsleden woensdag de conclusie
dat ze niet voor Shimon Peres kon-
den stemmen. Uiteraard na een lan-
ge innerlijke strijd, die pas op de
dag van de stemming eindigde, zo-
dat de Arbeiderspartij geen tegen-
maatregelen meer kon nemen.

Patstelling
Het probleem voor Peres, die een
extra vijftien dagen de tijd heeft ge-
kregen om de niet geringe schade te
herstellen, is niet zozeer Avraham
Verdiger. Die zal, als Agoeda-frac-
tieleider Menachem Porush de
waarheid spreekt, worden vervan-
gen door iemand diezich voor Peres
zal verklaren. Eliezer Mizrachi daar-
entegen heeft wel als lid van zijn
partij bedankt, maar niet als lid van
het parlement. Hij vormt daardoor
nu de achttiendefractie in het parle-
ment en die fractie is, zegt Mizrachi,
voor Shamir. Daardoor ziet Peres
zich nu geconfronteerd met dezelf-
de patstelling als een week geleden:
zestig voor Shamir en zestig voor
Peres.

De kabinetsformateur zal de ko-
mende twee weken verder gaan met
zijn zoekactie naar zwakke plekken.
Het meest voor de hand liggende
doel is de partij Shas, waar hij zou
kunnen proberen de rabbijnen Ova-
dia Josefen Eliezer Shach tegen el-
kaar uit te spelen. Lukt Peres dat
niet, dan lijkt het moment nabij
waarop zijn partij definitief een
punt achter zijn carrière zet.

ad bloemendaal
’Oplossing voor personeelstekortin hulpverlening’

CDA-Kamerlid De Kok wil
vervangende dienstplicht

Van onze correspondent

UTRECHT - Nog even of
maatschappelijke dienst-
plicht moet worden inge-
voerd om de personeelste-
korten in de hulpverlening
te ondervangen. Lange
wachtlijsten, gehandicap-
ten die om twaalf uur nog
niet gewassen zijn of wach-
ten op hun ontbijt, leiden
het moreel verval van onze
samenleving in. Een oplos-
sing is jongeren, in plaats
van militaire dienst, te laten
werken in de verpleging,
zwakzinnigen- of bejaar-
denhulp. Zo geven ze de sa-
menleving iets terug waar-
door onze leefgemeenschap
in stand blijft.

Zonder als doemdenker door het
leven te gaan, is het voor het
CDA-Tweede Kamerlid, drs Ton
de Kok, zonneklaar dat het de
hoogste tijd is voor een andere
mentaliteit om de grote maat-
schappelijke problemen te lijf te
gaan. De teruggelopen kwaliteit
van de zwakzinnigenzorg en de
hulp aan ouden van dagen is een
teken teken aan de wand.

De Kok is een uitgesproken
voorstander van een onderzoek
naar de haalbaarheid van sociale
(of beter: maatschappelijke)
dienstplicht. Hij haalt de sombe-
re voorspellingen aan van de di-
recteur van de Nationale Zieken-
huisraad, drsA.T.J. Knol, die pas
nog zei dat als vóór 1996 niet één
op de vier jongeren wordt inge-
zet in de maatschappelijke
dienstverlening, de problemen
in die sector niet langer zijn te
overzien. Toenemende vergrij-
zing en een gelijktijdig groot te-
kort aan jongeren in de leeftijds-
groep van 17-30 jaar waaruit de

verpleging zijn grootste groep ar-
beidskrachten haalt, nopen de
overheid tot drastische maatre-
gelen.

Meisjes
De Kok pleit voor een maat-
schappelijke dienstplicht voor
jongens én meisjes. Hij denkt
daarbij aan de leeftijdsgroep van
18 tot 20 jaar. „Het is een achter-
haald standpunt om meisjes van
dienstplicht uit te sluiten. In het
begin van de jaren tachtig zeiden
zij: eerst gelijke rechten, dan de
plichten. Nu zijn die gelijkerech-
ten er, dan moeten ook de plich-
ten worden ingevuld."

ledere tiener moet de vrijheid
hebben zijn eigen dienst te kie-
zen. „De een voelt zich thuis in
de zwakzinnigenhulp, de ander
gaat liever de hei op tijdens mili-
taire dienst. Dat moet kunnen."
Hij is geen voorstander van af-
schaffing van de militaire dienst-
plicht. De ontwikkelingen in
Oost-Europa maken een kleiner
leger wél reëel. Onderzoek moet
uitwijzen in hoeverre maat-
schappelijke dienstverlening de
plaats van de militaire dienstkan
overnemen. Hoe die dienstverle-
ning qua organisatie en qua ver-
goeding geregeld moet worden,
vraagt ook nadere studie.

De Kok beschouwt maatschap-
pelijke dienstverlening als een
goede methode om jongeren

kennis te laten maken met de an-
dere kant van onze samenleving.
„Het is niet alleen rozegeur en
maneschijn om ons heen. De
meeste jongeren groeien op in
eenmilieuvan sport, discoen va-
kantie en willen niets te maken
hebben met alles wat ziek, zwak
of hulpbehoevend is. Het kan
geen kwaad de jeugd te laten
zien dat veel bejaarden geïso-
leerd leven of te laten merken
hoe het is om in de zwakzinni-
genzorg te werken."

Heilzaam
Maatschappelijke dienstverle-
ning kan heilzaam werken voor
jongeren. „Zij gaan een verant-
woordelijksgevoel ontwikkelen.
Later zullen zij ook eerder bereid
zijn om vrijwilligerswerk te doen
of een bestuursfunctie te bekle-
den," meent De Kok.

De voorstellen van de CDAer
gaan verder dan 'een jaartje
maatschappelijk werk. Voor
hem is het een vorm van cultuur-
kritiek, passend in de denkbeel-
den van de zorgzame en verant-
woordelijke samenleving. Dat is
door de huidige fractievoorzitter
van het CDA, drs E. Brinkman,
uitgewerkt. De almaar voort-
schrijdende individualisering
bedreigt de samenleving. „We le-
ven in een tijd van groepsegoïs-
me, met een parool van: ieder
voor zich, God voor ons allen.
Die verdergaande individualise-

ring moet een halt toegeroepen
worden. Wij moeten meer oog
hebben voor eikaars proble-
men."

Tegenstand
Tegenstanders van het idee dat
al dateert uit het begin van de ja-
ren tachtig maar toen geen ge-
hoor vond in het CDA hebben
volgensDe Kok geen enkel argu-
ment om op te steunen. 'De zorg-
verlening vereist toch een speci-
fieke opleiding?' is een veelge-
hoord argument. Maar in de
praktijk besteden veel professio-
nele krachten veel tijd aan kar-
weitjes waar zij niet voor zijn op-
geleid.Laat de bijzaken door jon-
geren doen, zoals huishoudelijk
werk, boodschappen halen, wan-
delen met zwakzinnigen. Er zijl.
talloze taken te verrichten voor
jongeren met twee rechter han-
den."De Kok is blij dat het CDA-
programma pleit voor een onder-
zoek naar dienstplicht voor vrou-
wen.

Volgens hem gaat het argument
dat jongeren niet gemotiveerd
zijn ook niet op. „In de tijd datje
met lange haren in dienst mocht,
was bijna niemand gemotiveerd.
Toch werd Nederland in de
NAVO geprezen omdat' het zo
goed in staat was zon haveloos
zootje te motiveren. Jongeren
staan open voor nieuwe denk-
beelden. Het is volstrekt uitge-
sloten dat ze niet te motiveren
zouden zijn voor bejaardenhulp.

Want het werk werpt direct
vruchten af, in de vorm van
dankbaarheid."

" DRS TON DE KOK
...hoogste tijd voor

andere mentaliteit...

binnen/buitenland

Ex-leiders DDR hadden bomvrije bunkersOOST-BERLIJN - De leiders
van het vorige bewindin de DDR
hadden in geval van nood de be-
schikking over vijf atoomvrije
bunkers rond Bernau ten noord-
oosten van Berlijn. Dit schrijft
Neues Deutschland, voorheen de
krant van de communistische
partij van de DDR.

Anders dan de geruchten willen,
beschikten de leidersvan het vo-

rige bewind niet over een soort-
gelijke voorziening in hun luxe
woonwijk Wandlitz ten noorden
van de hoofdstad, aldus de krant.
Journalisten van Neues
Deutschland, die Wandlitz
mochten bezoeken, vonden daar
slechts twee betonnen schuil-
plaatsen. Deze zijn niet erg diep

en bevinden zich in een slechte
staat. Ze dateren uit de jaren '60.

Bunker nummer 1, in de buurt
van het dorp Prenden, diende in
noodgeval als toevluchtsoord
voor ex-president Erich Honec-
ker. Die bunker is 65 meter lang

en 40 meter breed en bestaat uit
drie verdiepingen onder de
grond

De inrichting ervan was sober,
aldus de journalisten die er geen
foto's hebben mogen maken;
rechte gangen, stapelbedden,

eenvoudige werktafels en tv-toe-
stellen 'made in de DDR' geven
het geheel het beeld van een on-
derzeeër.

De verantwoordelijkheid voor
deze bunkers is eind januari'
overgedragen aan het ministerie
van Defensie. Onder het oude be-
wind vielen ze onder het ministe-
rie van staatsveiligheid, maar de
'Stasi' is ontbonden.

Kabinetsformateur strandt op ’politieke werkelijkheid’
JEL AVIV - Het 120 leden tellende Israëlische parle-. ty^ zeventien fracties. Dat lijkt heel wat, maar de

1 bp^^kheid is nog absurder. Als het er op aankomt,
m vu m?nige gevestigde politieke groepering even ge-

akkelijk uiteen te vallen als hetzand waaruit ze is opge-
i teuUWc^' r is m Israël geen politieke partij zonder de lit-
i Kens van tweespalt, scheuring en gedwongen hereni-

* erwt' In tijden van politieke spanning stijgt de bloeddruk
( n cic littekens barsten open.

IJCah'de H^tsjormateur Shimon Peres,
de a k

wol geverfde leider van
de af , dersPartij, heeft daarmee
Keri_;gel°Pen weken zijn voordeel
Waar _ïlaar uiteindelijk, op de dag

'Wn k
jzijn kabinet wilde instal-

-1 dram'-+ ee,ft net fenomeen zich op

' keerdln wijze tegen hem Se'
fahh--' Tltmaal in de persoon van' UDIJn Menachem Schneerson.

cjee ,eerste scheuring van belang
Von? h 1* , voor in de Likoed, kort
Wek kabinet-Shamir ruim drie
_racH? geleden ten val werd ge-
de r;u VlJf voormalige leden van
«jd ile PartÜ' die al geruime
koer

ge
v*eden is opgegaan in de Li-

"ten besl°ten deze band te verbre-Vrei Voor 2ichzelf te beginnen uites voor hun politieke toekomst.

Peres begint weer bij af

Methode
gen_nderhar»delingen verliepen vol-
ben een ln de israëlische politiek
'aat °efde methode- StaP een: ver-
oD uUw Partij op een moment waar-heid a hens aan dek is' bÜvoor-
deK Voor een cruciale stemming in
stf>r„nesset" StaP twee: verkoop uw
alth aan de noogste bieder, of wek
<Wu!S de indruk dat u datwilt door
dril onderhandelingen. Stap
aank aanvaard een onvermijdelijk

( gp" od van uw oudepartij voor een
<jegarandeerd verkiesbare plaats bij

i dj ccrstvolgende verkiezingen en zo
kah een mimsterspost in eenDln-et, in ruil voor uw stem.

ter^ Y^n de vijf 'Likoed-dissiden-
haat' Avraham Sharir, liep uit pure
beid gen Shamir over naar de Ar-
_en ?P.artij, waar hij niet alleen
tnaaministerspost kreeg toegezegd,
Plaat °°k nog eens een verkiesbare
spt,

, biJ de volgende twee Knes-etverkiezingen.
°r>d

e ?fgeloPen drie weken hebben
de !?rbandelaars van de Likoed en
van "eiderspartij met de precisie
leen chirurgen gezocht naar litte-
ties 7 .Scbeuren, breuken en frustra-
set nnen de partijen in de Knes-

Waarmee ze hun voordeel kon-
en ,_; oen- Al in een vroeg stadium
bere if ljk verdacht gemakkelijk

Peres een akkoord met de
Uie "°rthodoxe Agoedat Jisrael.
rege? a nad a^ end vorig jaar de
'aten g van nationale eenheid ver-
die o

na een conflict met Shamir,
Sebi h

r gedane beloften op het
We.g Van financiën en religieuze
Ag0°^Vlng niet zou zijn nagekomen,

frustratie was Peres'

’Faillissement’

De Kok vreest dat als zijn bood-
schap niet wordt opgepakt 'het
morele faillissement van onze sa-
menleving nabij is. Dan zie ik ge-
beuren dat wij wederom gastar-
beiders moeten halen om onze
opa, broer of zus te verplegen.
Als het zover komt, is het einde
zoek. In het verleden trokken wij
naar het zuiden om de Marok-
kaan van zijn ezel te trekken, nu
staan ze in Oost-Europa in de rij
om hierheen te komen. Doen wij
een beroep op hun hulp, dan ko-
men ze met duizenden tegelijk..
Maar dan zijn we wel verkeerd
bezig, want zij hebben zelf drin-
gend hulp nodig.

Meerderheid
Westduitsers
voor vertrek
troepen VS

WASHINGTON - De meeste West-
duitsers willen dat de Amerikaanse
troepen na de Duitse eenwording
vertrekken, zo blijkt uit een onlangs
uitgevoerd opinie-onderzoek.

Het telefonische onderzoek werd
begin maart door enkele Ameri-
kaanse en Westduitse onderzoeks-
bureaus uitgevoerd in opdracht van
het wetenschappelijke instituut van
de liberale FDP. Ruim 56 procent
van de ondervraagde Westduitsers
zei voorstander te zijn van vertrek
van alle Amerikaanse militairen die
in de Bondsrepubliek zijn gelegerd.
Bijna 39 procent sprak zich daar
echter tegen uit en vindt dat de
Amerikanen in de Bondsrepubliek
moeten blijven.

Ruim 78 procent van de onder-
vraagden verklaarde de Duitse een-
wording toe te juichen; 77 procent
zei de huidige Poolse westgrens te
accepteren en sprak de bereidheid
uit aanspraken op vroeger Duits ge-
bied in Polen op te geven. Zestien
procent is daartoe niet bereid en liet
weten voorstander te zijn van een
groot Duitsland, waartoe ook de
verloren gegane Duitse gebieden
moet kunnen behoren.

Rellen in
Jeruzalem

JERUZALEM - In de 'Oude Stad'
van Jeruzalem is het gisteren tot
ernstige ongeregeldheden gekomen
tussen Palestijnen en de Israëlische
politie. De politie gebruikte traan-
gas tegen honderden Palestijnen
die protesteerden tegen de plotse-
linge bezetting van een gebouw
door joden in hun wijk. Daarbij zou-
den gewonden zijn gevallen.

De affaire begon woensdagmiddag
toen naar schatting 150 joden zin-
gend en dansend een gebouw in de
christelijke wijk binnendrongen.
Het bezette gebouw is een oud gas-
tenverblijf voor pelgrims dat vol-
gens de Grieks-orthodoxe kerk haar
eigendom is. Volgens de kerk is het
hospitium het oudste en belangrijk-
ste van Jeruzalem.

De bezetters zijn jonge mannen en
vrouwen die behoren tot de organi-
satie 'Atareh Kohanim'. het doel
van deze beweging is de Oude Stad
joods te maken

Journalisten in geweer
tegen toenemend geweld

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het aantal journalis-
ten dat in riskante situaties de dood
vindt, kan dit jaar de honderd over-
schrijden. Vorig jaarvielen er zeker
60 tijdens het uitoefenen van hun
beroep, maar over een land als Chi-
na bij voorbeeld zijn nauwelijks ge-
gevens van slachtoffers bekend.

Volgens alle internationale journa-
listenorganisaties is er in tal van lan-
den sprake van een verontrustende
toeneming van geweld jegens jour-
nalisten. Daarom kondigden zij gis-
teren in Den Haag gezamenlijk een
wereldwijde campagne aan die zo-
wel bewustwording en openbaar-
making nastreeft als druk op demo-
cratische regeringen om de bedrei-

gingen van de vrije nieuwsgaring te
keren.

Tegelijk publiceerde de Internatio-
nale Federatie van Journalisten een
handboek vol adviezen en prakti-
sche tips voor journalisten op ge-'
vaarlijke missies. Minister Van den
Broek van Buitenlandse Zaken nam
woensdagmiddag het eerste exem-

plaar in ontvangst. Hij en zijn colle-
ga d'Ancona van WVC hebben de
samenstellingvan het handboek on-
dersteund. De tekst is opgebouwd
uit gegevens die zijn geleverd door
journalisten met ervaring op ge-
vaarlijke missies.

Steun
De alle werelddelen omvattende
journalistenorganisaties, die de af-
gelopen drie dagen in Den Haag de
koppen bijeenstaken, hebben zich
voor hun campagne verzekerd van
de steun van de Verenigde Naties,
het Rode Kruis en Unesco.

Besloten werd door het uitwisselen
van informatie, het bewerken van
de publieke opinie en het mobilise-
ren van democratische krachten zo-
veel mogelijk druk uit te oefenen op
landen waar journalisten grote risi-
co's lopen.
Als meest afschrikwekkende voor-
beeld van een levensgevaarlijk land
werd Colombia genoemd, waar in
hoge frequentie journalisten wor-
den vermoord die de drugsoorlog
willen beschrijven. Waarschijnlijk
uit gêne over de recente Iraakse
moord op de Britse journalist Far-
zad Barzoft waren de arabieren ove-
rigens als enige van de conferentie
weggebleven.

Het handboek is vervaardigd op Ne-
derlands initiatief. Negen jaar gele-
den al, na het doden van vier Neder-
landse journalisten door het Salva-
doraanse leger, signaleerde de Ne-
derlandse Vereniging van Journa-
listen het toenemende gevaar. NVJ-
bestuurslid Rob Bakker ijvert
sindsdien in IFJ-verband voor een
internationale aanpak. Hij droeg in
belangrijke mate bij tot het hand-
boek, dat in drie talen verschijnt.

Het werkje heeft niet de pretentie
de lezers tegen kogels van sluip-
schutters, autobommen of kidnap-
pers te kunnen beschermen. Wel
denkt het door een reeks van voor-
zorgsmaatregelen en tips onder de
aandacht te brengen, de zorg voor
de persoonlijke veiligheid te kun-
nen stimuleren.

Leven
Journalisten moeten allereerst alle
informatie vergaren dievoorhanden
is zodat ze weten waaraan ze begin-
nen. En ze moeten beseffen dat hun
leven belangrijker is dan het ver-
haal waar ze op uit zijn.

’Dood’ protesteertmee

# Een man met een zeis
als symbool van de 'Dood'
onderstreept een massaal
protest in Oefa, de hoofd-
stad van de autonome
Sov>jet-republiek Basjki-
ri'è aan de westzijde van
de zuidelijke Oeral, tegen
de enorme vervuiling van
de rivier Oefmka door de
plaatselijke chemischefa-
briek Khimprom. De be-
volking is voor haar
drinkwater afhankelijk
van de Oefmka en eist
derhalve stopzetting van
onder meer de fenolpro-
duktie door het chemie-
concern. De stad heeftzich inmiddels tot ramp-
gebied verklaard.

Vrijdag 13 april 1990 "5..



Auto's
Auto Geusselt Maastricht

Exclusief
Porsche 928 S veel extra's, model 1982
Porsche 924 Turbo, originele turbo 1982
Porsche 924 wit 1980
Mercedes 200 E, veel extra's 1986
Citroen CXTurbo Diesel Limousine 1984
Jeep Nissan Patrol Diesel 1986
FiatCromaTurbo lE4-drs 1986
Kadett 3-drs. dieselzwart 1983
Peugeot 205 XE 3-drs. 40.000km 1987
VWPassat 3-drs. rood model 1984
Citroen Visa II Super 5-drs 1983/1985
BMW 520i6 cyl metallic 1983
BMW 316 metallic 1981
Mazda 323 ES 3-drs. metallic 1983
Fiat Sport X-19 goud 1980
VW Golf GTi uitbouw, model 1979
Opel Kadett GT, nw. model 1986
Volvo 740 GL antraciet, gas, 5-bak 1985
Volvo 760 GLT groen, automaat 1983
Citroen 2CV Eend 1984
Skoda type 105S 1985
Klassieker: Mercedes Coupé 250CE 1971
Klassieker: Alfa Romeo Gulia Super 1973

Automaat
Daihatsu Charade, 5-drs., model 1981

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

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

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

Tel. 043-621861 geopendtot 19.00 uur.
Inruil - financiering - garantie - keuring

Tevens BUDGET autoverhuur. Tel. 043-637914.

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!

/ OPELO

JLmV£?///jT/_r
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Seconda-Mano.
Pr. Christinalaan 9, Bunde.

Tel. 043-640425.
Div. Fiat 500, plusm. 40 st.
A.R. Giulia 1300 TE, 1968.
A.R. Giulia 1300 TE, 1970.

Lancia Flavia coupé 1.8, 1966.
Lancia Fulvia coupé, 1970.
Lancia Fulvia Berlina, 1972.

Lancia Bèta coupé, 1976.
2x VW Kever 1303, 1972.

FiatXl.9, 1979.
Peugeot 204, 1986.

BIEDT AAN:
Mercedes 300E autom., schuifd., ABS, enz 1986
BMW 730iautom., schuifd, abs, enz. nw. mod 1987
BMW 518i5-bak, centr. vergr. enz 1986
8MW316 5-bak, sportvelg. enz 1987
Mitsubishi Space Wagon GLX wit nw. mod 1986
Citroen CX 22 TRS schuifd. blauwmet 1987
Volvo 240GL veel extra's antraciet 1987
V01v0240 DL rood, 5-bak, get. gl. model 1986
Ford Sierra 20 sedan 5-bak, grijsmet 1988
Ford Sierra 20 Stationcarrood 1987
Mazda 626 20GLX HB 12 V, nw. mod., model 1988
Opel Omega diamantzwartmet., get.gl 1988
Ford Scorpio 20 GL d.blauw, get. gl. ABS 1986
Ford Sierra 18 CL grijsmet., 5-bak 1987
Ford Sierra 18 laser 5-drs. blauwmet 1986
Ford Sierra 18 Laser, Coupé, wit, 5-bak 1986
Ford Orion 1600, zwart, 5-bak 1988
Ford Escort 1400 CL wit, schuifd 1986
Ford Escort 1600 Bravo 5-drs, groenmet 1983
VWGolf diesel, antracietmet., 5-bak 1987
VWPassat 13CL, blauw, 5-drs 1983
Audi 80 CC, wit, schuifd., enz 1985
Audi 100 5-cyl., stuurbekr., 5-bak 1983
Renault 25 GTS antracietmet., get.gl 1985
Renault 25 GTS extra's 1984
Mazda 626 Coupé, blauwmet., 5-bak 1986
Mazda 626 20 GLX HB, autom. stuurbekr 1986
Mazda 626 20GLX HB, stuurbekr. wit, model 1986
Mazda 626 1600LX HB blauwmet 1984
Mazda 323 1300LX HB grijsmet., get. gl 1986
Nissan Stanza 1600 GL HB 5-bak, groenmet 1985
Nissan Cherry 1300 GL groenmet 1983
Opel Rekord 20S combi, autom. st.bekr 1983
Opel Kadett 16Combi diesel, rood, 5-drs 1986Opel Kadett 16HB diesel5-bak 1985Opel Kadett 12S HB, blauw, nw.st 1984Opel Ascona 18 SHB, wit, get. gl 1987
Opel Ascona 18 inj. 5-bak, sportv 1985
Opel Ascona 16 S autom., 4-drs., wit 1984OpetCorsa 13STR, Luxus, wit 1983Fiat Regata 85 S wit, get. gl. 5-bak 1987Fiat Ritmo 70 CL wit, 5-bak 1987
Fiat Panda 45 CL blauw, nw.st 1986
Fiat Regata 100S antraciet, extra's 1984
Citroen BK 19TRD, blauwmet., 5-bak 1987
Citroen BK 1900 diesel, wit, nw. model 1986
Mitsubishi Galant 16GL rookzilver 1987
Mitsubishi Lancer 20 Turbo, zeer apart 1982
Austin Maestro 1300Luxe 5-drs 1985
Ford Taunus 16 Combi, groenmet 1982
Peugeot 604 GTI autom., schd. enz. enz 1984
Peugeot 505 GL bronsmet 1984
Peugeot 305 GL blauwmet. 4-drs 1983
Lada Samara 1300 GL met extra's 1987
Lada 2105 GL open dak, opknapper : 1981
Zastava Yugo 55 GTL bruin, 3-drs 1983
BMW 316rood, 2-drs 1978

Bedrijfsauto's
Nissan Urvan Bus Diesel verhoogd 1984
Citroen GSA Break, wit, 5-bak 1984ChevroletBrandweerauto rood. wit 1955

Tot ziens op onze Paasshow
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.

Voor iedere bezoeker staat natuurlijk de koffie klaar!
Zeer moderne werkplaats voor onderhoud en reparaties.

Voor APK-keuringen is Auto Limburg uw vertrouwd adres.
Uw vertrouwd all-round automobielbedrijf:

Auto Limburg
Mauritsweg 126, Stem (naast Superconfex).

Tel. 04490-38474.

Paasshow bij Peugeot Janssen
Bij aankoop van een nieuwe Peugeot, of een Leeuwekeur

gebruikte auto v.a. ’lO.OOO,- een zonnedak kado.

Paaszaterdag 14 april geopend van 10.00-17.00 uur.
Paasmaandag 16 april geopend van 11.00-17.00 uur.
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Peugeot Talbot I

Eygelshovergracht 64, Kerkrade. Tel. 045-460500.

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 1.7diesel ’ 95,-’ 344,-
Sunny 1.6i 12 V ’ 92,-’ 217,-
Bluebirdl.6 ’ 90,-’ 334,-
Bluebird2.oS ’ 90,-’ 334,-
Bluebird2.oE ’ 90,-’ 278,-
Bluebird 2.0 diesel ’ 99,-’ 365,-

-* Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden geldt een
garantie van 12 maanden.

** Grote onderhoudsbeurt, APK-keuring gratis!

Jurgen Autocentrum
Heerlen

Huisbergerstr./Hoek Schelsberg. Tel. 045-723500.

Paasshow
Mercedes 200 groen 1988 ’ 47.500,-
BMW 320IHartge blauwmet 1986 ’ 29.500,-
Audi 90 Quattro wit 1986 ’ 29.506,-
Volkswagen Golf 1.8 Manhaften zwart .... 1989 ’ 29.500,-
Opel Kadett GSI zwart 1988 ’ 29.000,-
Volkswagen Golf 160 pk groen 1985 ’ 21.500,-
Nissan Sunny 1.6 SLX automaat rood 1988 ’ 19.750,-
Peugeot 205 1.6 GTi grijs 1985 ’ 18.500,-
Seat Ibiza 1.2 Special wit 1989 ’ 16.500,-
Ford Escort 1.3 CL wit 1986 ’ 14.500,-
Mazda 626 Coupé zwart 1985 ’ 14.500,-
Opel Corsa 1.3S grijs 1987 ’ 14.500,-
Seat Ibiza 1.2 GL wit 1986 ’ 11.000,-
Ford Escort XR3 i grijs 1982 ’ 9.500,-
Opel Corsa 1.3SR wit 1983 ’ 9.500,-

Bedrijfswagens :
Seat Terra Demo wit 1988 ’ 9.000,-excl.

Hamstraat 211. Kerkrade. Tel. 045-412545.

Citroen
AXIITRE 1987 wit
BXPalmarés 1989 wit

BK Basis 1989 grijs

BXI4RE 1988 wit
BK 16TRi 1987 wit

Ander merk
Fiat Uno 60 S 1987 blauw
Audi 100 1988 beige

Renault2sGTS 1984 wit
8MW316 1982 blauw

Lada 1200 S 1986 wit

—VOLLEDIGE GARANTIE—
—INRUIL MOGELIJK—

—FINANCIERING—

Autobedrijf van Leeuwen
Strijthagenweg 129, Kerkrade.

Ind.terrein Dentgenbach
Tel. 045-453355.

Exclusieve occasions
bij Autoparck Kerkrade

Mercedes 350 SLC, automaat 1973
Mercedes 260 E, alle extra's, SEC Look 1987Mercedes 200 Diesel, rookzilver, div. extra's 1986
Mercedes 190 Diesel, veel extra's 1987
Mercedes 190 E, heel appart, sport, uitv 1984
Toyota Celica ST, perf. cond., kleur wit 1987Porsche 911 Coupe, perf.gerest 1971
Porsche 924, grijsmetallic 1977
Alfa Romeo Spider, zomer- winterkap 1979Mazda RX 7 Sport, 1e eig., unieke conditie 1980
*/olvo74oGL, sportw. enz., Blauwmettallic 1986
Opel Kadett 13 SGT, pakket spec. uitvoering 1987
Opel Manta 9 TE 1800, goudmetallic 1984
Honda Prelude EX AT 4, Automaat, nieuwst 1984
3MW3IBi, 1e eig., in nieuwst., 4-drs 1988
BMW3IB, met LPG, kleur blauw 1985
Toyota Camry Turbo Diesel, 4-drs, metallic 1984

* Keuze uit pim. 75 mooie occasions
* 100% financiering mogelijk

* Inruil alle merken
* 3 mnd volledige garantie vanaf ’ 10.000,-

-' Autoparck Kerkrade, Locht 44. Tel. 045-426424.

Fiat Uno Openingsaanbod!!!
Met Philips Radio-cassette-

digitaal gratis
Uno45 blauw en striping 1984 ’ 5.900,-
Uno45 Amico grijs en striping 1986 ’ 10.900,-
Uno45 Fire blauw en striping 1987 ’ 12.900,-
Uno45 Fire wit en striping 1988 ’ 13.900,-
Uno45 super groenmet 1987 ’ 13.900|-
Uno 55 super groenmet 1985 ’ 9.900,-
Uno 55 super rood 1985 ’ 8.900,-1Uno 60 super grijsmet. silver ." 1987 ’ 13.900,-
Uno6osuperwit 1987 ’ 13.700,-
Uno7osuperwit 1984 ’ 8.700-Uno 75 SX IE kat. blauwmet 1988 ’ 17.900!-Bovaggarantie - inruil - financiering

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121

Renault 21 TXE
Zilvermetallic, mrt.'B7, 29.000 km, opties: uitbouw met

lichtmetalen velgen, electr. dashbord, electr. bed. ruiten. .
Z.g.a.n. Nw.pr. ’49.800,-

Nu ’ 28.900,-.
Inr. en financ. mog., 1 jr. gar. Te bevr. 045-259243.

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

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

Loven - Occasions
Opel Corsa 12STR 1986 ’ 13.950,-
Opel Corsa 12STR '. 1983 ’ 7.350,-
Opel Corsa 12STR 1984 ’ 9.950,-
Opel Corsa 12STR 1986 ’ 12.950,-
Opel Corsa 1 Itr 1986 ’ 12.500,-
Opel Corsa 13 N 1988 ’ 15.750,-
Opel Kadett 12 S 1986 ’ 15.950,-
Opel Kadett 13 N 1987 ’ 18.500,-
Opel Kadett Caravan Diesel 1988 ’ 24.750,-
Opel Kadett 1.3LS 1985 ’ 13.950,-
Opel Kadett 1.6S 1984 ’ 9.950,-
Opel Kadett 13 S 1985 ’ 13.950,-
Opel Kadett 13 N 1984 ’ 8.900,-
Opel Kadett 12 S 1983 ’ 6.950,-
Opel Kadett Stationcar 1985 ’ 15.500,-
Opel Kadett 1.3S aut 1985 ’ 14.950,-
Opel Kadett aut 1986 ’ 16.950,-
Opel Kadett 1.6 I Club 1988 ’ 20.500,-
Opel Kadett 1.6SLS 4-drs 1986 ’ 17.250,-
Opel kadett 1.6S 1986 ’ 16.500,-
Opel Ascona 1.6 SLS 1985 ’ 12.950,-
Opel Rekord 2300 Turbo Diesel 1986 ’ 19.500,-
Opel Omega 2.0 I 1987 ’ 22.500,-
8MW316 1986 ’ 15.950,-
Daihatsu Charade 19827 3.500,-
Citroën BK RE 1987 ’ 15.950,-
Fiat Panda 1000 S 1988 ’ 11.750,-
Ford Escort Laser 1984 ’ 9.950,-
Ford Escort 1.6 L 1986 ’ 14.950,-
Ford Fiësta 1.6Diesel 1986 ’ 13.950,-
Lada2lo7 1986 ’ 7.250,-
Mazda 323 1.3 GLX 1986 ’ 13.950,-
Mazda626 1981 ’ 3.950,-
Peugeot3o9XE 1988 ’ 17.500,-
Renaultß 18 aut 1984 ’ 7.200,-
RenautlßsGTL 1982 ’ 3.000,-
RenaultßllTL 1985 ’ 7.950,-
RenaultßsSL 1988 ’ 14.250,-
Subaru Stationcar 1.6 DL 1988 ’ 18.500,-
VWGolf 1988 ’ 16.500,-
VwPassat 1985 ’ 13.500,-
Volvo24oGL 1982 ’ 9.750,-

-■ g.V.J.BHzHttarTTiTii
pi, O.L. Vrouwestraat 89 ■*■Hl Tel. 045-453030 lü

Stationcars
Opel Omega 2.0 I LS grijsmetallic 1987
Opel Omega 2.3 Turbo Diesel 1988
Opel Kadett 1.6 Diesel 1989
Ford Escort 1.3 1981
Toyota Corolla 1.8 Diesel grijsmetallic 1987

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen (naast vroedvrouwenschool).

Tel. 045-416023.

Mazda
Driessen-Beek

Nu speciale aanbieding
op occasions

04490 - 71920, Maastrichterlaan 268

Opel Senator
3.0 i, '88,

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard.

Tel. 04490-16565.

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
BMW 315 '82

Inr. en financ. mog.

*7 opele
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Haefland 2, Brunssum.
Tel. 045-257700.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard.

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

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

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

Ibiza GL '86; Saab 900 '86;
Toyota Corolla 1.6 i 16 Val-

ve '89; Toyota Corolla 4-drs.
'87; volvo 360 GLT '86;

Volvo 340 DL 3-drs. '84 en
'87; Volvo 340 DL 5-drs. '86;
Volvo 240 DL met LPG '88;

Opel Senator 3.0 i '88. Uiter-
aard hebben wij 'n ruime
keuze in ons eigen merk.

OP_CL
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RENAULT
Top-occasion

Diverse merken
met 1 jaar garantie.
Kerres b.v.

Dom. Mijnstr. 25, Kerkrade.
Tel. 045-452424.

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

Paasshow
2e Paasdag
geopened

Jaguar 3.6 souverein, '87
Mercedes 190 D cxc. uitv.

kl. rood, 52.000 km '87
Merc. 200 D veel ace. '85

BMW3I6i 4-drs. '89
Peugeot 309 XE '88

Hyundai Pony 1.5 GL '88;
Nissan Sunny 1.5 SLX '87;

VW Golf Manhattan '89
Ford Scorpio 2.8iGL '87
Renault Fuego GTL '86

Honda Integra '86
Opel Corsa 12 S Swing '85

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

Siërra 1.6 L '86
Ford Orion 1.6 GL '84

Escort 1.6L '85
Escort 1.3 '84

Ford Escort 1.6 '83
Ford Escort XR3 '81

Fiat Uno 45 '86
Lada Samara '87

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

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

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

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

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

Mercedes 200 B '82
Ford Taunus Combi '82

Toyota Corolla coupé '81
BMW 320 '81

Opel Kadett 1.6 GLS '85.
Terrein- en
bedrijfauto's
Mitsubsihi L 300 '87
VW dubb. cab. '84

Div. inruilers van ’ 500,- t/m

’ 1.500,-. Reeweg 112
(Ind.terr. Abdissenbosch)

Landgraaf. Tel. 045-321810

Goedkope
inruilauto's

Audi 100 GLS 4-d.’ 1.000,-
Fiat 131 2 Itr ’ 2.900

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

’1.250,-
Taunus 1600 L 4-d.

’1.900,-
Taunus 160 DL 2-d.

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

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

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

’1.900,-
Skoda 105 L4-d. ’4.950,-

Vauxhall Viva ’ 1.200,-
VW Transporter Camper

’ 4.000,-
Kadett 13 S autom. 3-d.

’ 5.900,-
Kadett 12 3-d. ’3.950,-

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

De Griend 2, Maastricht.

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 Vroedvrouwenschool.. Tel. 045-416023.
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 k. TRIUMPH TR7, bwj.
'78. Tel. 045-751830.
Grandioos LENTESPEKTA-
KEL: de nieuwe Favorit, nu
diverse aktie-modellen.
Grijp deze kans! Nooit zo
voordelig bij uw Skoda-cen-
trum voor Limburg. Garage
Central Geleen, Rijksweg
Centrum 97.
Te koop Datsun CHERRY
1300 GL, bwj. '83, i.z.g.st.
Na 18.00 uur 04459-1727 b.
g.g. 2515.
Te k. Opel KADETT 1200
LS, bwj. '85, veel access.
Tel. 045-215923.
MITSUBISHI Galant 2,3
GLX turbo D., '81, APK 3-
91, ’2.650,-. 045-322619.
BMW 628 CSi type '86 zwart
wit ledereninter., autom.;
BMW 635 CSi zwart, uitb.,
iets aparts; BMW 525 i '86
zwart; BMW 525 i '84 autm.,
blauwmet.; Mercedes 190 E,
zilver, autom. '85; Mercedes
300 E diamantzw., autom.,
alle access. '87; Senator 3.0
E autom., zilver '84; VW Golf
turbo diesel '85, antraciet,
GTi uitv.; VW Golf Manhaf-
ten '87 wit; VW Golf Jetta 2X
'84 en '86 v.a. ’7.750,-;
Golf GTi '82 zilver; Escort
'87 1300 CL rood; Citroen
Visa RX '88 wit; Escort ca-
brio '85 rood; VW Passat
diesel '86 goudkl. stationcar;
Opel Rekord stationcar 3X
'84 t/m '87 5-drs. luxe uitv.;
Audi 80 antraciet '87; Opel
Ascona 3X '84 t/m '87; Opel
Kadett 4X '83 t/m '88; Re-
nault R53X '82 t/m '85; Opel
Manta GTJ '85 wit, verl. en
uitgeb.; Mazda 323 2X '83
en '86 zilver; BMW 318i
zwart '82; VW Karman Ghia
sport coupé zwart/rood;
Mercedes 280 SE coupé
goudkl. '69, lerenbekl. in nw.
st.; Ford Siërra '83 t/m '86;
Fiat XJ9 cabrio wit, koopje!
Inkoop, inruil, ook motoren,
boten en caravans. Garantie
v.a. 6 mnd. t/m 2 jr. Garage
Lucar, Holzstr. 67, Kerkarde
Tel. 045-456963.
Honda ACCORD EX, 1980,
APK, ’ 1.950,-; Honda Ac-
cord, 1980, nieuwe banden,
APK '91’ 1.450,-. Tel. 045-
-412570.
Te koop Fiat SPORTVEL-
GEN en banden, maat 185-
-60-13, pr. ’500,-. Tel. 045-
-721325.
Te k. Fiat PANDA, zeer
mooi, '81, pr. f2.750,-; Golf
GLS, bwj. '78, zeer mooi, pr.

’ 2.750,-; 5 sportvelgen met
band van Ford pr. ’ 500,-.
Maastrichterstr. 142,
Brunssum.
Opel KADETT 12S Station-
car, bwj. '83, ’4.250,-. Tel.
04450-2826.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar, 045-416239.
Te k. Alfa Romeo Guilia Su-
per 1.6, bwj. '76, i.z.g.st.,
met tax.rap., mr. mog. Gar.
KOZOLE, tel. 045-321088.
Alfa ROMEO 33 rood 8-'B6,
77.000 km, nw. Pirelli's,
a.spoiler, mistlampen, etc.
pr. ’ 11.950,-. 045-316769.
Moet weg! Alfa GUILETTA
1.8, i.g.st. pr. ’950,-. Tel.
045-723163.
Te k. AUDI 100 GLS, 1978,
pr. ’1.250,-. Tel. 045-
-753261, tussen 17 en 18 uur
METRO MG Turbo, dealer
onderh., rek. ter inzage, bwj.
'84. Tel. 045-719106.
Te k. BMW 315, bwj.'B3,
bordeau-rood met of zonder
LPG. Vr.pr. ’4.850,-. Tel.
04490-13279.
Te k. BMW 323i, alle opties,
pr.’ 19.750,-. Te bevr.,
Nieuwstr. 3, Hoensbroek.
Tek. 8MW316, bwj.'Bl, 15"
Alpina velgen, verlaagd,
zeer mooi. Tel. 045-228658.
Te koop in nw.st. verk. BMW
518, nw. model, bwj. '83,
km.st. 111.000, div. ace,
uitgeb., Im-velgen, vr.pr.
’9.000,-. Tel. 045-319322.
Te k. BMW 323 i, bwj. '78,
zwartmet., geh. uitgeb.,
sportvelgen, verl., enz. elke
keuring toegest., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-463390.
Te k. BMW 315, bwj. '81,
wit, APK mrt. '91, uitgeb.,
sportv., nwe. banden, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 045-461082
b.g.g. 460438.
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.
BMW 3-serie, bwj.'Bs, met
schuif/kanteldak, in st.v.nw.
met gas install. 04451-1509
Te koop BMW 325 I, in nw.
st., bwj. '86, diamantzwart,
Alpina 16-inch. vlg., sha-
dowline kopst. achter. Tel.
045-229054.

BMW 730 i, nw. model, au-
tom. A.8.5., schuifkanteldak
centr. vergr, 1e eig. 66.000
km. nw.st., ook te zien op de
PAASSHOW bij Auto Lim-
burg, Stem, 04490-38474.
Te koop BMW 323 I, bwj. '83
i.z.g.st., staalblauwmet.,
verlaagd, spoilers rondom,
br. banden, laag profiel,
alarminst., sp.stuur, stereo-
radiocass., orig. schuif/kan-
teldak, APK juli '90, iedere
keur, toegest. 045-274175.
Te k. BMW 520i, bwj. '84,
zeer mooi, van BMW Kohl in
Aken onderh. div. extra's.
045-753008. H. Jonasstr. 7,
Voerendaal. na 22.00 uur.
Te k. BMW 520i, bwj. '84,
zeer mooi, van BMW Kohl in
Aken onderh. div. extra's.
045-753008. H. Jonasstr. 7,
Voerendaal, na 22.00 uur.
Te koop BMW 320 bwj. '79,
APK. Tel. 045-352409.
Te k. BMW 316 t. '81, elke
keuring toegest. Vr.pr.
’4.250,-. Tel. 045-271017.
Te k. BMW 520 i, LPG, bwj.
82, zeer veel extra's ,
’6250,-. Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te k. BMW 320, 6 cil., au-
tom., bwj.'79, vr.pr./ 3.250,-
-jnruil mogelijk. 045-452359
Te k. BMW 318, bwj. '79,
APK '91, LPG, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-462248.
BMW 316 bwj. '84, kl. blauw,
verl. sp.vlgn. uitgeb., electr.
spiegels enz. 045-413779.
Te koop Chevrolet BLAZER
bwj. '80. M. de Ruyterstr. 15,
Landgraaf.
Chevrolet BLAZER, '78, 8
cyl., airco, ’6.750,-. Inr.
mog. 045-211071.
Te k. Citroen BK TAD DIE-
SEL, grijs kent., bwj. '84.
Tel, ml. 04754-86745.
CITROËN GSA Special, '81,
APK 2-'9l, trekh., goed on-
derh., vr.pr. ’ 1.750,-. Tel.
045-751028
CITROËN BK Break diesel,
bwj. nov.'Bs, vr.pr.

’ 14.500,-. Tel. 045-740744
EEND 2 CV6 bwj. '81, km.
46.000, APK 5-'9l, i.z.g.st.,
vrpr. ’ 1.650,-. 045-230346
Te koop CITROËN BK bwj.
'88, kl. rood, vr.pr.
’16.500,-. Tel. 045-715300
Of 045-223823.
Te k. CITROËN GSA Break
bwj. '81, APK'9O, i.g.st., pr.
’1.450,-. Koekoekstr. 11,
Heerlen. 045-218386.
Te k. CITROËN BK 16 RS,
blauwmetallic, LPG, bwj. '83
Tel. 045-256347.
Te k. CITROËN BK 16 TRI,
bwj.'B6, i.z.g.st., div. extra's,
voordelig t.k. wegens om-
standigh. Tel. 04490-71441
of 045-242043.
CITROEN Visa II Club, type
'82, APK 10-'9O, ’1.450,-.
Veldstr. 30, Brunssum.
Te k. Daihatsu CHARMANT
bwj. '88, kl. grijsmet., km.st.
pim. 25.000, ’ 15.500,-,ist.
v.nw. Tel. 04490-10022.
Te k. Datsun CHERRY, okt.
'80, APK 1-'9l, lichte plaat-
schade, vr.pr. ’ 1.000,-. Tel.
04490-17170.
Te k. RENAULT Fuego cou-
pé 2.0, bwj.'Bl ’ 2.750,-. te
k. Skoda bwj. '83, ’ 1.300,-
Tel. 045-222994.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
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 Fiësta 1100
S t.'Bo ’2.400,- Mitsubishi
GAlant 1.6 GL t.'B2 n.m.
’3.900,-; BMW 520, 6 cyl.,
autom., t. '81, ’3.900,-;
Volvo 244 GL t.'Bo,
’3.500,-; Ford Fiësta t.'B4
nw. model ’ 6.900,-; Mitsu-
bishi Colt Turbo t.'B3
’7.900,-; Diahatsu Chara-
de diesel, nw. mod., 5-bak,
t.'B4, ’6.900,-. Opel Asco-
na 16 S HB t.'B3 ’5.900,-
Volvo 240 GL 6 cyl. Diesel t.
'83 ’8.900,-; BMW 315 t.
'83 ’7.900,-; VW Kever
bwj. '72 in nw.st. ’3.700,-;
Datsun Cherry t. '82
’2.900,-; Opel Kadett sta-
tion t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’ 1.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700,-; Opel Rekord 2 LS, 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 Sprinter t.'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
2LSR, 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-
pe 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.mog.

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, 1800cc, 1980; Ford Siërra 1.8,
1985; Ford Fiësta 1.6 D, '87;
Ford Escort 1300 laser, 4
drs., 1984; Ford Escort 1600Laser, 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,-; MitsubishiColt '79, ’1.750,-; Opel
manta '79, ’1.750,-; Ford
Fiësta '78, ’750,-; Civic,
'81, ’2.500,-. Inr.mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Te k. Opel Kadett diesel,1986; Opel Kadett 1200benz., 1986; Opel Corsa
SR, 1984; Ford Capri uitge-bouwd, 1979. Tankstation
DEMAROL, Voskuilenweg
125, Heerlen.
Te k. FIAT 127 Sport, '78
APK nov.'9o, kl. oranje, pr.
’1.100,-; Mini 1000, bwj'73, pr. ’750,-. 045-714842
Tek. FiatTIPO 1.4 nov. '88,
blauwmet., km.st. 19.000i z
g.st. 04490-17157.
Fiat CROMA turbo diesel, in
perf. staat, '87, event. mr.mog. ’19.500,-. Tel
04750-22697.
Te k. zuinige Fiat PANDA,
bwj. '84, i.z.g.st., ’3.950,-'
Tel. 045-316940.
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 k. UNO 60 S, 1986, donk.
blauwmet., APK 5-'9l, met
ace, i.st.v.nw., 045-457932
Te k. Fiat PANDA, bwj. 86,
m. deursch., km.st. 38.000,
vr.pr. ’ 5.200,-. p.a. Mau-
ritsweg 3, Elsloo. Tevens
APK-keuring terwijl U wacht
Te k. FIAT 127, 3-drs. bwj.
'82, 5-versn. Vr.pr. 3.200,-
-p/a Mauritsweg 3, Elsloo.
Tevens APK-keuring terwijl
u wacht
Fiat PANDA 45 S m.'B4,
apart mooi, ’ 3.950,-. Tel.
045-721660.
Fiat UNO 55 S m. '85, zwart,
warmtew. glas, ’ 5.250,-,
veel ace. 045-426330 b.g.g.
455417.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '84, km.st. 59.000,
blauwmet. in nw.st. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-259686 na
13.00 uur.
Ford SCORPIO 2.0 CL met
gas o.b. APK, m. '87, moet
weg, pr.n.o.t.k. 045-272878.
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.
Witte Ford SIËRRA 1.6 sta-
tionwagen, 1983, km.st.
86.500, APK 3-'9l, met
trekh. en radio/cass. Kerk-
plein 47, Voerendaal,
045-750628
Te koop Ford ESCORT nov.
'85 ca. 50.000 km

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

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

’ 2.450,-. Inr., financ. mog.
Te bevr. Pietersstr. 6,
Schaesberg. 045-324763.
Wegens omst.heden leuke
Ford FIËSTA 1100 De Luxe,
mcl. trekhaak, met of zonder
LPG, APK, bwj. '80, vr.pr.
’2.750,-. Willem De Rijke-
str. 11, Kakert-Landgraaf.
Te k. Ford ESCORT 1300
CL, donker rood, 62.000 km,
okt. '86, zeer mooi. Tel.
04742-3511.
Te k. Ford ESCORT 1.4
Bravo, kl. rood, met RS pak-
ket en sunroof, bwj. nov. '87,
vr.pr. ’ 16.000,-. Tel. 045-
-259414 na 17.00 uur.
Te k. Ford ORION 1.6 diesel
bwj. 7-'B7, ’19.500,-. Tel.
04451-1837.
Te koop Ford ORION, bwj.
'84. Te bevr. 04456-588.
Ford FIËSTA 1100 L '79,
APK 3-'9l, pr. ’1.500,-.
Tel. 045-325671.
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.
Z. zuinige Ford FIËSTA 110
Luxe bwj. 8-'BO, APK '90,
blauwmet. bijz. mooi en i.z.
g.st. ’ 3.250,-. 045-259809.
Tek. Ford SIERRA 1600 CL
bwj.'BB, kl. wit, get. glas en
spoilers. Inr.mog. Graverstr.
40, Spekholzerheide
FIËSTA type I.IL Festival
'82 ’ 3950,- als nw. Fossïe-
lenerf 544, Hrl.(Rennemig).
Te koop Ford ESCORT 1.3
Bravo met schuifdak en s-
versn., bwj. '82. Tel. 045-
-410518.
Te k. zeer mooie Ford FIËS-
TA 1300 S, bwj.'7B, APK
3-'9l.Tel. 04492-1859.

Ford FIËSTA 1.1 bwj- 8'
blauwmet. nw. mod., r
’7.500,-. 045-443180^
Tek. Ford SIERRA Van*
APK 7-'9O, 60.000, t»re°banden, grijs kent., wit.j-Jj
St., ’ 10.500,-. 043-215/5
Te k. Ford FIËSTA bwj*
type 1300, kl. wit, vr-P'
’2.700,- p/a ■ Mauritsweg *
Elsloo. Tevens APK-keu'"».
terwijl u wacht.
Ford TAUNUS 1.6 auWjj
met LPG, bwj.'Bl, zeerol’2.850,-. Boomvarenen
Hrl.-Rennemig. A
Ford ESCORT 1600 bW)'8
schuifd., mooie auto, v
’7.500,-. Inr. mog. |cl
045-711812. _^
Te koop Ford FIËSTA
'77 ’500,-. 045-318752^
Ford FIËSTA t.'Bl, '^f_
APK, vr.pr. ’2.650,-- Bt*JSlanghenstr 54 Hoensbrg^
Te k. prachtige Ford
CORT XR3 model '81, a"

acces. Tel. 045-413779^
Ford GRANADA 2300 »
m.'B3, sch./kanteldak sR
bekr. enz., i.z.g.st. ü

320357. ___^
Te k. Ford SIËRRA 2f'
bwj. '84, pr. ’6.000,-- |c'
045-315646. ——<»Te k. GOLF D, bw-j-l
Schutterstraat 28, BrU'
sum. ___^
Te k. Honda PRELUDE j*
g.st., bwj.'79. APK gek.
is kopen, tel. 045-4237g>
■ 'fIÉ
Te k. zeer mooie en zJ"li!\
5-drs. Honda CIVIC, %L
trekhaak, bwj. '79, AP* j.

'91, vr.pr. ’1.550,-- zaJkuilenstr. 11, Hoensbjgg>
Te k. HONDA Accord 4'd'
Sedan met LPG en trj*
bwj. '81, -’1.500,-. ’’hardstr.l2, MunsterggjefV
Tek. Honda CIVIC 12°°'ür^
’1.150,-. Kunderkamf»
10, Voerendaal, alleen j|
terdag. -^t*>
KADETT 13 GT, nW-O
'85, i.z.g.st., ’ 10.750,--
keur, toegest. 04490jjgg%j
Te koop van part. JAaP
2105 N, m. '87, schad^ftin nw.st., ’4.750,-- W
045-218925. _^-^v
Te k. LADA Niva mcl. suflj
bullbar, sportv., APK-9I',^
pr.st. ’ 2.750,-. 045-2!s>jl
Te k. LANCER GSR- D!a
'81. Tel. 04498-582 U
18.00 uur. ___--|
Lancia DELTA 1500, i4|
bwj. '82, pr. ’2.500,-- ',
045-224816. —--fjft
Te k. Lancia PRISMA 1^bwj. '84, kl. blauwmet- v

( k
extra's, i.nw.st. pr.n-°-'
Tel. 043-638314. __-^<j
Te koop MAZDA 626, &!J3'79, APK, ’ 600,--
-04754-85336. —-—^j
Te k. Mazda 323 bwj. 4'

4jpr.n.o.t.k. G. Flinckstr-
Heerlen. -d
i i 11 i i |M

bwj.'79, met APK, Y^-M
’1.400,-. Tulpstr. 76, vacW
rade na 17 uur.
Te koop in nieuw staat v,gi^BMAZDA RX 7, juni I
Dorpstr. 19, Bingelradg^M
MAZDA 323 1300 sedan, fm
'89, plusm. 12.000 km- 9^,1 1
met. sportbumpers in <\ ■
sportvelgen met banden 1 1

185, sportstriping z9 ■
Tel. 04492-4057. -gjjl 1
Te koop MAZDA E 16,AI
met open laadbak, DWJ' D _n| I
zeldz. mooi, zien is kOr.jl ■
vr.pr. ’ 7.750,-. Q474g3^ 1M
MAZDA 323, t.'Bl, AF*- „ 1
pr. ’1.850,-. Zandkuilen ■
11, Hoensbroek. ______^p| I
MERCEDES 280 bwj-
1e eig, autom., met- ■
045-715371. -—--^ll
Te k. MERCEDES 1 ô

t.l|lbwj. '84, kl. wit. Te bevr- ■
04498-52195. ——--^l I
Te koop MERCEDES 28° f I
bwj. '83, alle optic's, gO. j|■
mooi, airco, pr. ’ 24_;74.- I
Koopje!! Voor ml. o*' ■
2057 b.g.g. 04750jj1__2>^| I
Te k. MERCEDES 28V' Iveel extra's o.a. autom-, .erl, ■
open dak, 4 nw. ban ~fl ■
magn. vlgn., trekh., bw).r( je- I
in nw.st., perfect i",^' I
werkelijk bloedm., o-" -fel I
met., vr.pr. ’ 5.750,-- I
045-226582. -^ II
Mercedes 3000 E f'V I
A.B.S. schuifkanteldak, 4
tracietmet., getint 9la-r ig I
hoofdst., centr. vergr-, gi jj. I
M.B. sportvelg., enz. ie

0 _« |
bwj.'B6. Ook te zien °rf jrr I
PAASSHOW bij Auto !- 1
burg Stem, 04490-3g4i-^ I
Van part. te koop WE^ e., I
DES 280 SE LPG, ste a|S I
sportvlg, centr. vergr- I
nieuw, bwj. '82. pl^*,.r. I
233, Heerlen, na 20j__J^(j
OLD-TIMER Mercedes pr
SE, bwj. '67, ’ 4.000,-- n.tersbekerweg 53, Kl_22!^<s
Te k. mooie MERC^s190 E autom. met alle"JU)-
Pr. ’29.500,-. Tel. °*26078, b.g.g. 28225^^Te k. i.z.g.st. MERCE%r
240 D, aut. bwj. '78, r err
gerev. APK tot '91 " ='
koolstr. 1, Hoensb^gj_S-<O,
Te k. MERCEDES !? I-
bwj.'B4, alum.vlg., ,(>"
groenmet., km.235.00y * s,
toweg), st.bekr., 9eW

afo<fl'armst., 4hst., c.verg-, * Kj.-
sch.dak, onderh.b°*4s-
-100%, ’20.000,-, tel'250660 _^j
Van Iste eig. te k- -r.l
Clubman, bwj. '76, i-9-sl'045-720759. aN^
Te k. Mitsubishi GJtV
1600 EL, bwj. okt. »4-
-04499-1214. _^-^<nfl
Mitsubishi Space^z.
GLX, wit, getint glas, -0K
Nw. type, bwj. dcc. B°/. OVv
te zien op de PAA=öLein,
bij Auto Limburg
04490-38474. __--^

Voor Piccolo's
zie verder pagma °

Vrijdag 13 april 1990 "6Limburgs Dagblad



KNP mag belang
VRG uitbreiden
Vro ~ Zonder toestemming

Nes? (paPier en grafische ma-tep / mag de papierproducente
krei dp"ftr belar>g in VRG niet uit-
Neiri en de 30 Procent. Naar
Nieri JHgVan de concentratie in deteeft TCKmtrie over de hele wereld
lproken v, echter de wens uitge-
eft A_^ deelneming te vergro-
Jen j

an§ezien ook VRG zeer tevre-
*erkin °Ver de strategische samen-
Klsfp {f" ls ermee ingestemd dat
*enst ?afu belanë in VRG desge-
tetit n . breidt tot ongeveer 50 pro-
*>dei_a ls d°nderdag meegedeeld

jaarvergaderingvan VRG.

wftQ h eJk is afgesproken dat
l'Kfhan_:r,POSltie als zelfstandig en
'tal Kph Jk werkend beursfonds
-)etICMPu en' De uitbreiding van5 ijk Ep_*V belang in VRG zal geleide-
'Jvernf^nieden> onder andere door
'ie rnarti"? van Pakketten die aan
.ïiirig komen en door deelne-
'?laaLaan cventuele onderhandse..[„^ngen.
'ternaaVi^rg^derinë is verder bekend-KtuTJi dat VRG in het eerste
S erTr, VolSens voorlopige gege-
fon f,^" nettowinst heeft geboekt■va«4n ' niiljoen, wat een stijging> Van Srocent betekent ten opzich-van vph

6 ,overeenkomstige periode
k% s eden Jaa-Deze forse verbe-WragL mede net gevolg van bij-
-Istel „ an bedrijven die na het eer-
Home van 1989 bij VRG z«n

beurs overzicht
Hoger

rERDAM " De Amster-
Veel7e effectenbeurs heeft de
Vriendv°or de paasdagen in een
Wp lnke stemming en over-
'°C?, oger afgesloten. Na de
Hl ou,klaPPer' van f 1,9 miljard
Waa "gaties van woensdag -
staaJfn de nieuwe 8,75 procent
Van , nm.g. het monsteraandeel
1inK miljard voor haar reke-
S.r v"am - was de markt in rusti-
Ir, t darwater terecht gekomen.

belieP de omzet f 1,3
Paarvan werd f 623,5

c°<ïto ""geschreven op het
<l. sta^f de obligaties, waarbij
f 533 a gingen uitkwamen op
lirig'°mirJoen en de jongste le-

f nol Procent in koers
rekeni; * 17° miljoen voor haar15 nam- De aandelenom-
Öes5dr°eg f 681 miljoen.
BW,;a

mrmngsindex gaf een stij-
en de u '-1 punt tot 116>9 te zien
%_-„ koersindex een verbete-Vefer an °>8 punt tot 196,3.
ï,Qkker°gen waren gericht op
"ri^kt 'De vliegtuigfabriek

s
e nabeurs een verdrievou-

efhVande winst bekend maar
°v _r °jJ dat er geen dividend
Vo0r a°9 zal worden uitgekeerd.
Htte °pend op de publikatie
<lerd n Deleggers het fonds don-
-1,7. gbij het slotf46,10 waard, f
dae meer dan de voorgaande
Van
v°ora] w internationals sprong
«en v in het oog met
80,7 0 van f 1,70 tot f
res_ltayaarin waardering voor de

tot uitdrukking
1,3. TMtM y^zo verbeterde zich f

1,132,10. Voor de andere
efanri n ln deze groep bleven de

ielties gen bePerkt tot dub-

6eH_ -"bbeltjeswerk was even--6n de v in de bankfondsen
Fezien v erz?keringswaarden, af-
Lot f I9n ,^Aegon

' die f 2,10 steeg
Els i<iu.lo.
SoedVIS,r decd hetbij de uitgevers
!?i(lin_rr WlnstciJfers waren aan-
£6 koero 0°r een verbetering vanBiJdeh metfl'40totf80^°-k0rtfond^nnj opslag" en trans"het fBsnK deed het Pakhoed
Steeg 70 - ter °P f 184-Nedlloyd

2elentrnif £roep industrie-aan-
e aandanKrC^"van der Grinten
!en koer, ht Bij het slot viel opH_en! S Van f 310 geen stuk te

Makelaars
Die verplichting geldt niet voor ma-
kelaars die met net geld van hun
cliënten in de (nogal speculatieve)
termijnhandel actief zijn.

De Fiod wil nu in de eerste plaats
onderzoeken of de makelaarskanto-
ren bij hun activiteiten ook aan een
zodanig vermogensbeheer doen, dat
daar rentebetaling aan de cliënten
uit voortvloeit.

In gevallen waarin dat gebeurt, is de
cliënt belasting verschuldigd over
de ontvangen rente. Het beheers-
kantoor is echter niet gehouden die
rentebetaling ook aan de belasting-
dienst op te geven. Die verplichting
bestaat slechts voor het bankwezen.Winsten die worden behaald in de
termijnhandel zelf zijn overigens
onbelast.

Inzicht
Het onderzoek van de Fiod moet
een 'branche-rapport' opleveren dat
inzicht geeft in de goederentermijn-
markten, in wat daar omgaaten hoe
de makelaarskantoren daarbij op-
treden. Het moet de belastingdienst
een hulpmiddel verschaffen bij het
beoordelen van en de controle op de
belastingaangifte.

Mogelijk rente-inkomsten verzwegen

Fiod onderzoekt
termijnhandel

Van onze redactie economie
DEN HAAG - De Fiscale
Inlichtingen- en Opspo-
ringsdienst legt de laatste
hand aan een onderzoek in
de goederen.ermijnhandel.
Het moet de belasting-
dienst een indruk geven
van wat in die sector uit het
zicht van de fiscus blijft.

Het vermoeden bestaat dat nogal
wat vermogens zijn overgebracht
van banken naar makelaarskanto-
ren die zich hebben gespecialiseerd
in de handel op de termijnmarkten
(in goud, olie, aardappelen, cacao en
tal van andere goederen).

Aanleiding daartoe zou zijn dat ban-
ken moeten opgeven wat zij hun
cliënten aan rente hebben uitbe-
taald.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 118,00 120,10
Ahold 131,60 131.90
Akzo 130,80 132,10
A.B.N. 38,20 38,30
Alrenta 154,00 154,00
Amev 56,70 56,60
Amro A. in F. 88,40 88,60
Amro-Bank 76,70 76,70
Borsumij W. 73,80 76^20Bührm.Tet. 65,00 66,30
C.S.M.eert. 82,30 82,70
DAF 35,60 35,50
Dordt.Petr. 129,30 129,50
DSM 120,90
Elsevier . 79,30 80,70Fokker eert. 44,40 46,10
Gist-Broc. c. 31,30 31,60
HCS Techn. 14,80 14,60Heineken 120,70 121,20
Hoogovens 79,00 80,70
Hunter Dougl. 94,50 94,60Int.Müller 93,90 95.00KLM 34,80 35,00
Kon.Ned.Pap. 42,90 43 70Kon. Olie 141,70 141,50
Nat. Nederl. 72,30 72 50
NMB Postbank 50,50 50 80
Nedlloyd 105,30 106,00
Océ-v.d.Gr. 304,00 d 310,00 bPakhoed Hold. 175,20 184 00
Philips 39,80 d 40,20
Robeco 97,90 97,70Rodamco 79,70 79,80
Rolinco 94,30 9410Rorento 57,70 57,90
Stork VMF 53,00 5330Unilever 147,90 147,70
Ver.Bezit VNU 96,50 96,00
Volmac Softw. 43,30 4300
VOC 39,20 39^40Wessanen 69,70 71,00
Wolters-Kluwer 51,60 51,10

Binnenl, aandelen
Aalberts Ind 73,00 73,00
ACF-Holding 41,30 f 41,50
Ahrend Gr. c 240,00 245,00
Air Holland 29,90 30,50
Alg.Bank.Ned 38,70 38,90
ABN (div'9o) 37,00 37,20
AsdOpt.Tr. 21,70 21,50
Asd Rubber 5,20 5,20
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 100,50 103,00
Aut.lnd.R'dam 93,00 93,00
BAM Groep 93,00 b 95.00
Batenburg 92,50 92,50
Beers 130,50 133,00
Begemann 167,00 167,00
Belindo 319,00 319,00
Berkei's P. 5,30 5,45
Blydenst-Will. 30,80 30,50
BoerDe, Kon. 334,50 334,50
de Boer Winkelbedr. 68,00 68,40
Bols 171,00 173,50
Boskalis W. 16,10 16,20
Boskalis pr 19,50 19,50

BraatBeheer 44.60 44,60
Breevast 17,20 16,90
Burgman-H. 3300,00 3300.00
Calvé-Delft pr 870,00 860,00
Calvé-Delft c 973,00 975.00
Center Parcs 52,30 56,00
Centr.Suiker 81,30 81,30
Chamotte Unie 7,00 7,00
Cindu-Key 292.00 292.00
Claimindo 313,50 313,50
Content Beheer 23,20 23,40
Cred.LßN 48,50 48,50
Crown v.G.c 87,00 88,20
Delft Instrum. 49,50 50,20
Desseaux 246,00 246,00
Dorp-Groep 38,80 39,30
DSM(div.O) '14,70 116,00
Econosto 37;- ,00 374,00
EMBA 123,00 123,00
Eriks hold. 120,00 120,80
Flexovitlnt. 94,80 94,80
Frans Maas c. 109,50 109,00
Furness 135.00 133,50
Gamma Holding 87,00 87,00
Gamma pref 8,20 b 6,30b
Getronics 31,50 31,80
Geveke 46.30 46,10
Giessen-deN. 312,00 b 320,00
Goudsmit Ed. 421,00 420.00
Grasso's Kon. 137.50 139.00
Grolsch 147,50 147,00
GTI-Holding 194,00 193,00
Hagemeyer 106,00 107,00
Idem'/2div.'B9 103,00 103,00
HAL Trust B 14,90 I4,90
HAL Trust Unit 14,80 14,90
H.B.G. 201,50 202,00
Hein Hold 104,00 105,00
Hoek's Mach. 205,00 205.00Heineken Hld 104,00 105,00
HolLSeaS. 1,12 1 ]]
HoU. Kloos 515,00 507 00
Hoop Eff.bk. 10,70 10,50eHunter D.pr. 4,50 4 65
ICA Holding 16,90 16 90
IHC Caland 47,30 48,00
Industr. My 220,00 220 00Infotheek 27,40 28^50
Ing.Bur.Kondor 607,00 608]oo
Kas-Ass. 44,50 45,00
Kempen Holding 15,20 15^30Kiene's Suik. 1400,00 1400 00
KBB 81,20 BL9OKBB e. 81,00 81,40
Kon.Sphinx 136,50 137,30
Koppelpoort H. 297,00 297,00aKrasnapolsky 212,00 21000
Landré & Gl. 67,00 67,30
Macintosh 44,80 44J0Maxwell Petr. 685,00 682*00
Medicopharma 67,20 66,80
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,40 6.40
MHV Amsterdam 18,90 22.00Moeara Enim 1185,00 1180.00
M.Enim 08-cert 15700,00 15700,00
Moolen en Co 27.30 27,30
Mulder Bosk. 70,00 70.00
Multihouse 9,30 9,90
Mynbouwk. W. 414,50 415,00

Naeff 300.00
NAGRON 50.50 50,50
NIB 613,00 617,00
NBM-Amstelland 18,70 18,90
NEDAP 370,00 371,00
NKF Hold.cert. 337,00 337,00
Ned.Part.Mij 42,40 42,40
Ned.Springst. 9550,00
Norit 1010,00 1015,00
Nutricia gb 80,00 80,50
Nutricia vb 87.00 88,20
Nijv.t.Cate 99.00 101,00
Nijv.Cate d'9o 95,00
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13.80 13,80
Orco Bankc. 72.80 76,90
OTRA 227,00 226,80
Palthe 108,00 109,50
Philips div.'9o 39,10
Pirelli Tyre 34,60 36.80
Polygram 34,40 f 34,70
Polynorm 112,10 113,50
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 47,00 47,00
Reesink 72,50 73,00
Riva 51,00 51,00
Riva (eert.) 49.50 49,50
Samas Groep 69,50 70,00
Sarakreek 30,20 30,40
Schuitema 1280,00 1280,00
Schuttersveld 44,00 44,00
Smit Intern. 68,80 68,30
St.Bankiers e. 24,50 24,50
Stad Rotterdam c 47,80 48,00
TelegraafDe 98.50 98,80
TextTwenthe 342.00 347,00
Tulip Comp. 43,00 42,90
Tw.Kabel Hold 161,00 161.50
Übbink 87,80 87.80
Union Fiets. 34,10 35,00
Ver.Glasfabr. 334.00 335,00
Verto 79,80 82,80
Volker Stev. 81.50 82,00
Vredestein 25,40 25,90
VRG-Groep 66,80 68.00
Wegener Tyl 196,00b 202,00
West Invest 25,00 25,00
West Inv. wb. 100,00 100,00
Wolters Kluwer 204.00 201.00
Idem div.'9o 50,50 49,80
Wyers 41,50 42,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,70 37.70
ABN Aand.f. 72,30 72,40
ABN Beleg.f. 57,00 57,00
ALBEFO 51,30
AldollarßFs 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 230,00 230,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,60
America Fund 291,00 291,00
Amro Eur.F. 73,80 74,40
Amro Far E.F. 60,00 60,00
Amro Neth.F. 75.60 76,00
Amro N.Am.F. 60.60 60,60
Amro Obl.Gr. 153,90 154,00
Amvabel 76,20 76,60
AsianTigersFd 61,10 61,20

AsianSelFund 47,30 46,80
Bemco Austr. 50,50 49,00
Bever Belegg. 6,70 7,00
BOGAMIJ 109,50 110,00
CLN Obl.Waardef. 100,70 100.70
Delta Lloyd 43,30 43,20
DP Am. Gr.F. 24,40 24,50
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,60 59,70e
Eur.Ass.Tr. 11,00 11,00
EOE DuStlnF. 294,00 297.00
EurGrFund 63,00 63.20
Euro Spain Fd 8,00 8,00
Florente Fund 100,00 100,00
Gim Global 49,50 49,50
Hend.Eur.Gr.F. 223.00 225.00
Henderson Spirit 63,00 63,00
Holland Fund 74,60 75,00
Holl.Obl.Fonds 117,00 116 50
Holl.Pac.F. 104.40 105,00Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 46,60 46,60
Intereff.Warr. 270,00 270,00
Jade Fonds 166,00 16750
Japan Fund 25,00 25,50. Jap.lnd.AlphaFd 10400,00
JapanRot. Fund yen 8500,00
Mal.Cap.F. $ 8,30 8,30MeesObl.Div.Fonds 96,70 96 90
MX Int.Vent. 50,10 50,10
Nat.Res.Fund 1400,00 1375,00
NedufoA 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMBDutch Fund 39,20 3940
NMB Global F. 47,80 47,60
NMB Obhg.F. 34,80 34,70
NMBRente F. 102,30 102,30NMB Vast Goed 38,30 38,30
Obam. Belegg. 218,00 216,90
OAMFRentef. 12,55 12,55
Orcur.Ned.p. 48,10 48,00Pac.Dimens. 100,00 100,00Pac.Prop.Sec.f. 44,50 44,50
Pierson Rente 100.80 100.80
Postb.Belegg.f. 52,00 52,00
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 b 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73,40 73,40
Rabo Obl.div.f. 48,20 48^20
Rabo Onr.g.f. 83,90 83.90
Rentalent Bel. 132,00 132,20
Rentotaal NV 30,80 30^80RG groen 50,50 50,50
RG blauw 49,50 49 50
RG geel 48,00 48,10
Rodin Prop.s 106.00 107,00
Rolinco cum.p 89,90 89,90
Sci/Tech 17,50 17,30
Technology F. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. 219,00 219.00
Trans Eur.F. 84,40 84,80
Transpac.F. 409,00 409,00
Uni-Invest 118,50 118,50
Unico Inv.F. 78,00 78,50
Unifonds 38,50 38,20
VWN 60,50 60,50
Vast Ned 130,90 131,00
Venture F.N. 40.70 40 70
VIB NV 87,50 82,30 d
VSB Mix Fund 51,00 51,00

WBO Int. 71,50 71,50
Wereldhave NV 200,30 200,00
Yen Value Fund 83.00 82,00

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 98,70 98,70
3V. EngWarL 32.50 32,00
5% EIB 65 99,60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,20 1,20
Allied Signal Ind 36,00 35,50
Amer. Brands 66.70 65,80Amer. Expres 27.50 27 70
Am.Tel.& Tel. 41.80 41,90
Ameritech 60,80 61,30
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 28.70 28,60
Atl. Richf. 114,90 112,80
BAT Industr. 7,40 7,40
BeU Atlantic 94,10 94,70
BellCanEnterpr 41,00 40,70
BellRes.Adlr 0,20
Bell South 55,10 55,20
BET Public 2,60
Bethl. Steel 18.60 17,70
Boeing Comp. 72,00 72,50
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16,00 16,30
Citicorp. 23,90 24,30
Colgate-Palm. 57,50 57,00
Comm. Edison 34,30 34,25
Comp.Gen.El. 560,00 570,00
ControlData 19,60 20,00
Dai-IchiYen 2300.00 2200,00
DaiwaSec. yen 1530,00 1450,00
Dow Chemical 65,80 65,10
Du Pont 38,75
Eastman Kodak 39,30 39,70
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 142,00
Exxon Corp. 46.00 45,60
First Pac.HKs 1,45
FluorCorp. 43,75
Ford Motor 46,80 46,50
Gen. Electric 64,30 65.00
Gen. Motors 46.20 46,00
Gillette 53,50 53,00
Goodyear 36,00 36,00
Grace & Co. 29.40
Honeywell 88,30 89,25
Int.Bus.Mach. 106,00 107,10
Intem.Flavor 60,60
Intern. Paper 51,75
ITT Corp. 54,50 54,00
K.Benson (§) 5017,30
Utton Ind. 74,40 73,00
Lockheed 37,00 37,50
Minnesota Mining 82,00 82,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 60,80 59,40
Morgan $ 35.50 35,30
News Corp Auss 10,50 10,50
Nynex 83,10 83,00
Occ.Petr.Colp 27,10 26,80
Pac. Telesis 45.30 45,30

P-& O. ® 6,00 6,00
Pepsico 66,30 67,00
Philip Morris C. 42.00 41.80
PhiU. Petr. 25,80 25,40
Polaroid 46,30 46,30
Privatb Dkr 274,00 272,00
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 615,00 620.00 b
Saralee 29.10Schlumberger 51,00 50,20
Sears Roebuck 37,80 38,00
Sony (yen) 47,30 48,00
Southw. Bell 58,00 58,00
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33.50 33,60
Texaco 58.40 57,40
Texas Instr. 37.40 37,20
TheCoastalC. 31,60
T.I.P Eur. 1,87 1,87
ToshibaCorp. 1100.00 1070,00
Union Carbide 21,00
Union Pacific 69,00 69,00
Unisys 14.80 14,50
USX Corp 34,60 34,00
US West 75,50 76,00 dWarner Lamb. 109,10
Westinghouse 74,70 75.80
Woolworth 61,50 62,20
Xerox Corp. 54,60 54,50

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 50,00 48,00
Am. Home Prod. 192,00 193,00ATT Nedam 77,00 77 00
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 215,00 211,00Boeing Corp. 133,50 133.50Can. Pacific 36,00 35,50 dChevron Corp. 130,00
Chrysler 28,80 29,00Citicorp. 43,50 45,00
Colgate-Palm. 108,00 107,00
Control Data 33,00 33,50Dow Chemical- 121,50 120,50
Eastman Kodak 72,00 73.50
Exxon Corp. 86.50 84,50 dFluor Corp. 79,50
Gen. Electric 120,00 121,00Gen. Motors 84,50 84,00
Gillette 100.00 96,00
Goodyear 68,00 68,00In" 47,00 47,00
I-B.M. 193,50 195.50
Int. Flavors 118,00
ITTCorp. 119,00
Kroger 24,00 24,00
Lockheed 69,00 69,00
Merck & Co. 137,00 139,00
Minn. Min. 155,00 155,00
Pepsi Co. 122,50 123,50
Philip Morris C. 77,50 77.00
PhiU. Petr. 47,00 46,50
Polaroid 80,00 80,00
Procter & G. 130,00
Quaker Oats 92,00
Schlumberger 96,00 96,00
Sears Roebuck 70,00 70.00
Shell Canada 61,00 60,00
Tandy Corp. 61,00 62,00

Texas Instr. 69.00 69.00
Union Pacific 130.00 130,00
Unisys Corp 30.50 30.00
USX Corp 64,00 62,50
Varity Corp 3,90
Westinghouse 138.00 140,00
Woolworth 114.00 115,50
Xerox Corp. 93,00 94,00

Certificaten overig
Deutsche B. 790.00 800,00
Dresdner B. 424,00 426,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 299,00 297,00
Nestlé 8600,00 8600,00
Siemens 775,00 775.00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6.30 6.10
Bredero aand. 22.50 22,50
Bredero eert. 22,00 22,00
11 Bredero 21,00 b 21,50 b
LTVCorp. 1,40 1,50
5 Nederh. 68-78 23,50 23,50
RSV. eert 0,81 0.81
7V.RSV 69 86.50

Parallelmarkt
Alanheri 25,50 25,30
Berghuizer 36,00 35,90
Besouw Van c. 53.00 54.50
CBI Barin Oce. yen 2000.00 2000,00
Comm.Obl.F.l 94,10 94,40
Comm.Obl.F.2 93.70 93.90
Comm.Obl.F.3 94,10 94,40
De Drie Electr. 30.80 30,50
Dico Intern. 107,00 106,00
DOCdata 29,00 29.10
Ehco-KLMKl. 38.60 38,80
E&L Belegg. 1 72.90 73,20
E&L Belegg.2 73.30 73.60
E&L Belegg.3 75,60 75,70
Free Rec.Sh. 32,10 32,50
Geld.Pap.c. 69,00 69.80
Gouda Vuurv c 100,80 100,10
Groenendijk 37,50 37,80
Grontmij c. 191,50 193,50
HCA Holding 55,10 55.10
Hes Beheer 262,00 262.00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3.90 3,90
Interview Eur. 8,40 8,10
Inv. Mij Ned. 45.20 46,00
Kuehnei-Heitz 50,00 49.40
LCI Comp.Gr. 17,80 17,10
Idem 8 st. 0,65 0,65
Melle 303,50 310,50
Nedschroef 124.00 125.50
Nevas st.(eert) 0,75 0,75
Nevas st.(cpref) 0.63 0,63
NewaysElec. ' 9,90 10,00
NOGBel.fonds 31.80 31.80
pan pacific 10,70 10,70
PieMed. 13,10 13.00f
Poolgarant 9.20 9,20
Simac Tech. 17,70 17.80

Sligro Beh. 53.70 53.70
Verkade Kon. 400.30 402.00
VHS Onr. Goed 14.40 14.20 e
Weweler 82,00 86.80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

aegn c apr 115.00 310 3.50 5,50
aegn c apr 120.00 442 0.70 1.50
akzo c apr 125.00 278 6,00 7,80a
akzo c apr 130.00 619 2,00 2,70
akzo c jul 130,00 424 4.50 5,00
akzo c jul 135,00 274 2,80 2,90
akzo c okt 140,00 445 4,00 4,00
amro e jul 80,00 332 1,30 1,30
d/fl p jun 200,00 313 11.80 a 11.60
aVfl p scp 195.00 450 8.50 8.80
dsm c apr 115,00 424 6.00 7,80
dsm c apr 120.00 1164 2.30 3,20
dsm c apr 125,00 405 0.30 0,60
dsm c jul 115.00 465 6,70 8,10
dsm c jul 120.00 659 4,00 4.70
dsm c jul 125,00 305 2,50 2,80
dsm p apr 115.00 665 2.00 1,00
dsm p apr 120.00 336 6,00 4,00
coc c apr 290,00 758 1.80 2,30
coc p apr 285,00 ,797 2,60 1,30
gist c jul 35.00 453 1,00 1.00
hoog c apr 70,00 401 8,50b 11.00
hoog e apr 80,00 544 1.10 1,60.
kim e jul 37.50 410 1,30 1.40
kim c okt 35,00 263 3,00 3.20
kim c 093 35.00 588 8.90 9.00
knp c apr 40.00 260 3.00 3.50b
knp p apr 40.00 452 0.90 0,60
nedl e apr 105,00 382 3.00 2,60
natn c apr 70.00 444 2,60 2,50
natn p jul 70,00 344 2.00 a 1,90
phil c apr 40.00 1279 0.50 0.50a
phil c jul 40,00 456 2.80 2.90
phil c jul 42.50 507 1,60 1,90
phil c jul 45,00 1008 0,90 1,00
phil c okt 45,00 419 1.80 2.20'
phil c 093 30.00 267 15,50 16,00
phil p apr 40,00 532 0,60 0,30
phil p jul 42,50 359 3.40 3,10
phil p jul 45,00 483 5.30 4.90
phil p okt 45,00 592 5.60 a 5,20
phil p 094 45,00 282 9.20 8.80
olie c apr 140,00 481 2,90 2.60
olie c 092 135.00 311 23,70 23.70
olie p jul 140.00 1073 5,40 5,50
olie p jul 145,00 324 8,50 8,60
unil c jul 140,00 400 10,70 a 10,50
unil p apr 160.00 400 12.70 a 12,00
voc c apr 40.00 268 0,60 0,50

a=laten g=bieden+ex-div.
b=bieden h=laten+ex-div.
c=ex-claim k=gedaan+h
_=ex-dividend l=gedaan+g
e- gedaan+bieden vk=slotk.ers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

economie

VEB wil afstel
Macintosh-zaak

£^EN ~De Verenigingvan Ef-wnbezrtters (VEB) heeft de raad
in °mn}lssarissen van DSM giste-
rajf'l bnef gestuurd waarin zij
üihßHde "ltk°op van het winkelke-et"f. Macintosh op de voorge-
incW W$ Z? geen doorgangte laten
ontant VolSens de VEB blijkt uit
iet ej „en ,met grote beleggers in
iet hi -fn d maar vooral ook in

dat de positie van de
oorgl mse effectenbeurs van dielek n̂on?en transactie grote scha-ap" ondervinden. DSM houdt 56\> 2_l V,an de aandelenMacintosh,

werd bekend dat alle acti-

va en passiva van Macintosh wor-
den ondergebracht in een nieuwe
onderneming, waarvan 55 procent
in handen komt van de huidige di-
rectie en 45 procent in dievan een fi-
nancieringsgroep onder leiding van
Reiss & Co. De beursvennootschap

Macintosh blijft voortbestaan als
kasgeldonderneming.
De VEB acht een dergelijke con-
structie maatschappelijk volstrekt
onaanvaardbaar, omdat de aandeel-
houders zonder meer aan de kant
worden gezet.

Ook meent de VEB dat de naam van
DSM in het geding komt, omdat
DSM als grote aandeelhouder 'ken-
nelijk bereid is mee te werken aan
een ten opzichte van outside aan-
deelhouders zo verwerpelijke con-
structie. De vereniging acht dat
niet alleen verbazend, maar vindt
ook dat zulks afbreuk doet aan de
goede naam die DSM in binnen- en
buitenland bezat.
Verder is de VEB van mening dat
'junkbondfinanciering' niet tot de
activiteiten van DSM zou moeten
worden gerekend. DSM verstrekt
namelijk een achtergestele lening.

Hoogovens wil
concurreren

met Japanners

IJMUIDEN - Hoogovens wil de komende ja-
ren de arbeidsproduktiviteit sterk omhoog
brengen door meer eindprodukten te gaan
produceren en het personeelsbestand verder
in te krimpen. Onderhouds- en ondersteunen-
de diensten van het bedrijf zullen worden af-
gestoten.

Het is de eerste maal dat de top van Hoogo-
vens zo expliciet over personeelsinkrimping
praat. Het bedrijf is inmiddels al ruim eenjaar
bezig met een vergelijkend onderzoek tussen
Hoogovens en het Japanse staalbedrijf Nip-
pon Steel. De uitkomsten zullen nog voor de
zomer worden gepresenteerd aan de vakbewe-
gingen.

De afgelopen vier jaar heeft Hoogovens de
produktiviteit al met twintig procent verbe-

terd. Bestuurslid Van Veen verklaarde eergis-
teren dat Hoogovens wil concurreren met de
Japanse staalbedrijven en dat daarom de pro-
dutiviteit nog verder omhoog zal moeten.
Hoogovens heeft 5,5 manuren per ton staal no-
dig. In Japan ligt dat percentage een kleine
veertig procent lager.

Van Veen: „We zijn dit jaar al begonnen met
het produceren van minder halffabrikaten en
meer eindprodukten. Daardoor kun je met de-
zelfde mensen al meer produceren. We denken
ook aan het afstoten van service-verlenende
diensten van het bedrijf.
Hoogovens lijkt niet meer te stuiten in haar
wens om tot de wereldtopvan de staal- en alu-
miniumindustrie te komen. Zelfverzekerd
presenteerde de raad van bestuur woensdag
de jaarcijfers.Met een nettowinstvan 751 mil-
joen gulden verbeterde het bedrijf de resulta-
ten ten opzichte van 1988 met 47 procent.Doordat de prijzen omhoog gingen en de
vraag naar staal de afgelopen jaren met 20 pro-
cent en die van aluminium zelfs met 30 pro-
cent steeg, kon de omzet stijgen met 14,5 pro-
cent tot 9 miljard gulden.

Drie Westduitse banken
vechten om DDR-markt

Van onze redactie economie
FRANKFURT - De drie grootste
commerciële banken in de Bondsre-
publiek vechten om de rol van
marktleider in de DDR. In de ko-
mende jaren willen zij enkele hon-
derden filialen in het buurland ope-
nen, door het opzetten van nieuwe
filialen of door het overnemen en re-
organiseren van al bestaande filia-
len die nu nog in staatshandenzijn.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre
het voor Westduitse banken in de
toekomst mogelijk is filialen van de
Oostduitse staat over te nemen, iets
dat aanzienlijk veel goedkoper en
eenvoudiger is dan het opzetten van
een nieuwe keten. Op het moment
bestaan er in de DDR twee staats-
banken.

De ene bank is de Staatsbank der
DDR, de centrale bank van Oost-
Duitsland die is uitgerust met het-
zelfde takenpakket als de centrale
banken in West-Europa (het toe-
zicht op het geld- en kredietwezen).
De tweede bank is Deutsche Kredit-
bank, die na de politieke omwente-
ling in Oost-Duitsland is ontstaan.

Het is het filialennetwerk van de
centrale bank, dat is afgestoten om
als commerciële bank in staatshan-
den te functioneren. Deutsche Kre-
ditbank moet uiteindelijk in parti-
culiere handen overgaan.

Beperkt
De grootste commerciële bank van
de Bondsrepubliek, Deutsche
Bank, wil 250 nieuwe filialen ope-
nen met vier- tot zesduizend perso-
neelsleden. De gebrekkige infra-
structuur in Oost-Duitsland zorgt
ervoor dat het vooralsnog bij een
heel beperkte uitbreiding van het
aantal filialen blijft,waarbij de bank
grote problemen heeft om telefoon-
lijnen en kantoorinrichtingsappara-
tuur geïnstalleerd te krijgen.

Dresdner Bank wil terug naar de
bron, terug naar Dresden, waar het
in een verre verleden allemaal be-
gonnen is. Zij wil van daaruit een Q-
lialenbestand opbouwen van meer
dan 70 kantoren. Beide banken zijn
nu in hoog tempo Oostduitsers aan
het opleiden om de nu in Oost-
Duitsland werkzame Westduitse
personeelsleden te gaan vervangen.

Ook de op twee na grootste West-
duitse bank, Commerzbank, voert
deze strategie.

Twee miljard
voor reclame

ROTTERDAM - Het Nederlandse
bedrijfsleven heeft vorig jaar bijna
twee miljard gulden uitgegeven aan
mediareclame voor merkartikelen
en diensten, om precies te zijn

’ 1959 miljoen. Dat is vier procent
meer dan in 1988. De grootste stij-
ging in guldens deed zich voor bij
de televisiereclame: met ’ 27,5 mil-
joen tot ’ 475 miljoen. De relatief
grootste stijging deed zich voor bij
de zogeheten sponsored magazines
en de radio, respectievelijk met 51
en 32 procent.

De cijfers zijn afkomstig van het
Bureau voor Budgetcontrole (BBC).
Het Amsterdamse onderzoeksbu-
reau houdt overigens pas dit jaarre-
kening met de komst van de tv-zen-
der RTL-Veronique. Bij vrijwel alle
media is een stijging van de recla-
mebestedingen te zien, behalve bij
de vrouwenbladen. Het meeste geld
werd uitgegeven aan auto-reclames
(’ 170 miljoen), gevolgd door adver-
tenties en 'spots' voor banken (’ 80
miljoen). Derde op de lijstzijn de re-
clame voor verzekeringen (’ 65 mil-
joen). De media zelf staan zesde in
de rij van reclamebestedingen (’ 55
miljoen).

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 12-4-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 22.530-/23.030,
vorige ’ 22.480-/22.980, bewerkt ver-
koop ’ 24.630, vorige ’ 24.580 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 275-/ 345, vori-
ge ’ 270-/ 340; bewerkt verkoop ’ 390
laten, vorige ’ 380 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,82 1,94austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,55 1,66
deense kroon (100) 27,95 30.45
duitse mark (100) 110,00 113,90
engelse pond 2,96 3,21
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 1,88625-1.88875
antill.gulder. 1,0400-1.0700
austr.dollar 1.4400-1,4500
belg.frank (100) 5,4405-5,4455
canad.dollar 1.61775-1,62025
deense kroon (100) 29,445-29.495
duitse mark (100) 112.585-112.635
engelse pond 3,0980-3.1030
franse frank (100) 33,490-33,540
griekse dr. (100) 1,1105-1,2105
hongk.dollar (100) 24,0750-24.3250
ierse pond 3,0120-3,0220
ital.lire (10.000) 15.300-15,350
jap.yen (10.000) 119,17-119,27
nwzeel.dollar 1.0880-1,0980
noorse kroon (100) 28,935-28,985
oostenr.sch. (100) 16,0030-16,0130
saudi ar.ryal (100) 50.1750-50,4250
spaanse pes. (100) 1,7690-1,7790
sunn.gulden 1,0375-1,0775
zweedse kr. (100) 30.940-30.990
zwits.frank (100) 126,995-127,045
e.e.u. 2.2985-2.3035

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195,50 196,30
id excl.kon.olie 189,50 190,80
internationals 195,00 195.10
lokale ondernem. 197,80 199,30
id financieel 147,10 147,80
id niet-financ. 248,00 250,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 255,40 256,40
id excl.kon.olie 234,90 237,90
internationals 264,20 264.30
lokale ondernem. 244,80 246,70
id financieel 191,70 192,60
id niet-financ. 296,70 299,60
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 116,90 118,00
internation 112,70 113,60
lokaal 117,70 118,80
fin.instell 107.90 108,40
alg. banken 104,50 104,80
verzekering 112,00 112.80
niet-financ 120.60 122,00
industrie 121,60 123,00
transp/opsl 134,20 136,60

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

Akzo 132,50-133.40 (132,10)
Kon. Olie 141,50-142,50(141,50)
Philips 40,20-40,50 (40,20)
Unilever 147,70 (147.70)
KLM 34,90-35.20 (35.00)

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 2734.46 1183.14 212.84 1016.31
Hoogst 2763.96 1198.26 214.03 1027.08Laagst 2729.50 1178.34 212.09 1013.52Slot 2751.80 1191.50 212.78 1021.95
Winst/
verlies + 22.07 + 10.31 - 0.25 + 6.97
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grens van
/3000,=

gepasseerd
storno 940 autotelefoon

handsfree
nu

/2.995,= (excl. Btw)
bij de erkende
storno dealer

Autoservice

fe> HALECO B.V.
Daelderweg 27. Nuth
lel. 045-242192 It.o. Makrol

" Een imposant staaltje autotechniek; een Ferrari 250 Gran Turismo uit 1962, staat gepar-
keerd voor het gerenommeerde Londense veilinghuis Sotheby's. De auto moet in mei op een
veiling ongeveer negen miljoen pond sterling opbrengen, ruwweg 27 miljoen gulden.

’Onbetaalbaar’ racemonster
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Mitsubishi GALANT T.Die-
sel '81, APK tot 26-1-91 en
trekh. I.z.g.st. Vr.pr.
’3.000,-. Tel. 04493-1353.
Nissan SUNNY 1.7 Diesel
Trend-uitv., '86, met gar.,
’13.500,- verbr. 1:18. Gar.
Kevin, Beitel 6A, K'rade.
045-421741.
Te k. Opel ASCONA bwj.'7B
kl. vuurrood, APK 9-'9O, nw.
st., t.e.a.b. 045-442413
Te k. Opel KADETT 1.6 D
van Iste eig., bwj. '85, div.
extra's,' km.st. 120.000, kl.
wit, vr.pr. ’12.950,-. Tel.
04490-23649.
Opel Kadett CARAVAN 1.8
S GL, bwj. '88, km.st.
19.000, pr. ’25.500,-. Tel.
045-259104.
Weg. omst. te k. Opel COR-
SA 1.3 i bwj. '88, 5-drs. pr.
’14.800,-, Caumerstr. 117,
Kerkrade-W. 045-422253.
Te koop KADETT 1600 GT
HB, 5-drs., '86, wit, LPG en
div. extra's. Tel. 04492-
-1700/04409-1882.
Te k. Opel MANTA GT 18S
HB, '88, Monaco-blauw, mr.
Passat Variant mogelijk. Tel.
043-470027.
Opel CORSA 13 GL 4-drs.
TR, 3-'B7, LPG, ’ 11.250,-i.
z.g.st. mr. mog. 045-453572.
Opel Kadett AUTOMATIC
1.6 GL, bwj. '85. Autobedr.
van Neer, Zandweg 160,
Heerlen. Tel. 045-416023.
Opel KADETT Combi Diesel
'85, ANWB-gekeurd,

’ 11.250,-. Tel. 045-420045
b.g.g. 045-420058.
Te koop Opel REKORD 2.0
S Berlina, '81, nw. koppeling
uitlaat, APK, als nw., vr.pr.
’3.500,-. Tel. 045-461203.
Te k. Opel MANTA bwj.'Bl,mr. mog. Caumerweg 38,
Heerlen.
Opel KADETT t.'Bo, vr.pr.

’ 2.550,-. Kasteelln. 57,
Meezenbroek-Heerlen.
Te koop Opel KADETT 1.6 I,
bwj. 6-'BB, km.st. 33.000, pr.
n.o.t.k. Inl. tel. 045-740158,
na 18.00 uur.
Chevette type KADETT bwj.
'79, APK, sportvelgen,

’ 1.250,-. Tel. 045-230346.
Te koop Opel REKORD 2.0
LS bwj. '85, 5 versn., slot-
vergr., vr.pr. ’9.750,-. Inr.
mog. 04490-22689.
Te k. Opel KADETT 1600
GT, bwj. 9-'B5, kl. rood, veel
extra's, vr.pr. ’15.000,-.
Tel. 045-254781.
Te k. Opel KADETT GS 13
S, div. extra's o.a. alarmin-
stall. sunroof, sportvelgen.
04490-14161.
Opel ASCONA HB GLS
1600 bwj. '85, grijsmet., 1e
eig., i.z.g.st. APK '91. Tel.
045-313994.
Te koop Opel KADETT GTE
type '83, i.z.g.st., vr.pr.
’6.000,-. Tel. 045-213617.
Te k. excl. Opel REKORD
2.0SBerlina met o.a. electr.
ramen, overdrive, pullman,
LPG enz., bwj. 81, Bern-
hardstr.l2, Munstergeleen.
STATIONCAR Opel Kadett
12 S '80, rood, APK 3-'9l, vr
pr. ’2.200,-. 045-319328.
Opel KADETT 1.6 D Sta-
tioncar, '83, trekh. 120.000
km, 5-drs.,rood 04455-1829
Te k. Opel KADETT Coupé,
autom. APK-gek. Vr.pr.

’ 950,- p/a Mauritsweg 3,
Elsloo. Tevens APK-keuring
terwijl u wacht.
Exclusieve Opel Kadet GSI
SEDAN, kl. rood-bruinmet.
met taxatierapport, bwj. '86.
Rijnstraat 4, Heerlen.
Te k. B-KADETT, 1973,
voor liefhebber. Tel na 17.00
uur 045-444183.
Opel KADETT 1.6 D Sta-
tioncar, '84, trekhaak,
120.000 km, 5-drs., rood,
’7.900,-; aanhangwagen

’ 1.250,-. Tel. 045-422000. 'Opel KADETT, bwj.'79, vr. \pr. ’ 1.450,-, Burg Slangen- ;
str. 54, Hoensbroek.
Te k. Opel REKORD 2.0 S !
bijna'Bs, LPG, APK'9I, an- :
tracietmet., get. glas, mooie
auto ’ 6.650,- 04498-56692
Opel KADETT HB 13S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, 67.000 km, ’4.250,-.'
Tel. 045-723932.
Te k. Opel KADETT bwj.
1978. Tel. 045-417310.

KADETT combi 1200 bwj.
'80, LPG trekh. APK tot 3-
91, ’2.450,-. 045-321442,
b.g.g. 422564.
Opel KADETT 1300 GT kl.
blauw, 50.000 km., getint
glas, sportvlg. recaro interi-
eur, auto is in nieuwst. Zien
is kopen! 045-258905,
b.g.g. 221808.
PEUGEOT 205 1.1 Accent
bwj okt. '87, nw. model, km.
st. 34.000, als nw. ANWB
keur, toegest. 045-228469.
Te k. van part. PEUGEOT
305 GLD 1905 CC, bwj. 11-
-'B4, APK 4-'9l, in nw.st.,

’ 6.900,-. Tel. 04490-15937
Te koop PEUGEOT 305
stationcar kl. met.zilvergr.,
okt. '86, met sunroof, trekh,
1e eig.; Peugeot 405 sta-
tioncar kl. met.zilvergrijs '89
schadevrij, 1e eig. nieuw.
Ponsebroekweg 21, Heer-
lerheide. Tel. 045-216734.
PEUGEOT 205 GR 1380
CC, '84, 5-drs., blauwmet.,
auto verk. i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Na 16.00 uur 045-441549.
PEUGEOT 405 SR metLPG
onderbouw 1987. I.pr st04490-2687.
Te koop PEUGEOT 205 KR
bwj. 9-'B7, zeer mooi, met
veel ace, vr.pr. ’ 14.000-
Tel. 04499-4464.
PORSCHE 924, zwartmet.,
bwj. '77, in nw. st., pr.

’ 12.500,-, te bevr. na 18.00
uur. Tel. 045-325144.

Te k. PORSCHE 911, coupé
veel extra's, verl. en leren
bekleding. 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. PORSCHE 924, aut.,
bwj.'79, vr.p.r. ’ 13.500,-.
Tel. 04406-13096.
PORSCHE 944, bwj.'Bs,
Hollandse auto, vr.pr.
’42.000,-. Tel. 04405-2896
Gar. Schaepkens Klimmen
Weg. overcompl. te koop
z.g.a.nw. RENAULT 11, au-
tomaat, 1986, km.st. slechts
26.000, pr. ’13.600,-. Tel.
045-414086.
Te koop RENAULT 18, bwj.
'80, i.z.g.st. 045-458487.
RENAULT 20TS, bruin, bwj.
'78, APK gek. 21-09-1990,
’850,-. Tel. 045-412770.
RENAULT 11 GTL spring,
luxe uitv. met o.a. zonnedak
en trekhaak, bwj. '88, km.st.
24.000, als.nw. vr.pr.
’18.500,-. Tel. 045-254978
na 18.00 uur.
RUSKA Regina, reply car,
bwj. '86, i.z.g.st. APK sept.
'90 (na 18 u.) 045-214042.
SAAB 96 bwj. '76, nw. motor
en bak, techn. en carrosse-
rie in uitst. staat, veel reser-
ve onderd. Tel. 04752-3928.
SAAB 900 izilvergr., 3-drs.
'87; Saab 900i4-drs. zilver-
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
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.
Te koop SAAB 900 GLS
blauwmet. veel extra's, bwj.
'84. Tel. 045-443401.
Te k. Seat IBIZA 1.2 GL, 5-
86, 51.000 km., get.glas, kl.
rood, vr.pr. ’ 7.950,-. 045-
-710634 of 419743.
MATRA Simca Rancho, i.z.
g.st., met trekh. en radio. Te
bevr. 045-725734.
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. SUBARU Mini Jumbo
super deluxe in nw.st. 1e eig
bwj. '84, goudmetal. Bern-
hardstr.l2, Munstergeleen
SUBARU stationcar 1600
WD, bwj. '80, amerik. uitv.
pr. ’1.750,-. 045-750494.
SUZUKI bus '81, ’ 1.500,-;
Toyota Celica '78, ’750,-.
Na 12.00 uur 045-311288.
Te k. Talbot/SIMCA 1308
GLS, bwj. '80, APKtot4-'9l,
i.g.st. Koopje! Tel. 04490-
-31770.
Te koop Talbot SAMBA
Simpa luxe uitv. bwj. '84, zil-
vermet., 62.000 km, APK 2-
91. Tel. 043-641236.
Te k. weg. omst. Toyota
CELICA 1.6 liftback, 1986,
nw. type, 60.000 km, nwe.
banden, stereo pioneer,
blauwmet. Pr. ’ 22.500,-,
elke gewenste keuring toe-
gestaan. Tel. 045-323555.
TOYOTA Corolla GTi Twin
Cam, 16 klepper, zeer veel
extra, model '89, wit. Tel.
04490-17469.
Koopje! Toyota STARLET
1.0 bwj. 89, div. extra's, 54
PK, nieuwpr. ’19.300,- vr.
pr. ’ 15.500,-, garantie tot
febr.'9l. Tel. 045-316694.
Spec. Toyota COROLLA
Coupé GT m. '81, APK 4-'9l
zwart, in nw.st. ’ 2.950,-.
045-319328.
Toyota CELICA 16 ST nw.
mod. '83, ’6.950,- 5-bak
enz. Inr. evt. 045-453572.
Te k. Toyota COROLLA DX
hatchback '87, rood, vr.pr.
’14.900,-, 045-318972.

[ Toyota STARLET 1.3 DX
'" bwj.'B4, lichtblauw, sportw.,

4 nwe. banden, 75.000 km,- auto is perfect in orde, zien
"is kopen! ’7.750,-. 045--. 258905, b.g.g. 221808.. Te k. TRABANT 601, bwj"
■ '65, RDW gek. 100% mooi, en goed. ledere keur. toe-

gest. auto verkeert in nw.
staat, ’l9l,- verz. per jr.

\ ’76,- weg.bel. geheel po-. lyester, motor gerev., 3.768. km. gel., super zuinig, pr.
’4.950,-. 04406-15719.
Te k. GOLF diesel, bwj. '80,

[ i.z.g.st., vr.pr. ’3.250,-. Tel.
045-259686 na 13.00 uur.

I Te koop GOLF S, '78, APK
4-'9l. Tel. 045-220931.

' VWGOLFGTIBOOi, bwj.'B3
APK '91, inruil mogelijk. Tel.
045-427289 b.g.g. 420586.. Te k. VW GOLF Miljonair,

i bwj. '89, km.st. 15.000. Tel.
045-417081.
GOLF diesel; bwj. '87, s-
drs., i.nw.st., pr. ’16.250,-.
045-753053.
Te koop VW POLO Pointer,
3-drs., kl. wit, bwj. '86, km.
st. 37.000, als nw. Tel. 045-

I 752121 b.g.g. 045-319322.
GOLF GTI bwj. '81, 1600i,
5-bak, veel extra's,
’5.900,-. Tel. 045-753187.
Zwarte GOLF GTi bwj. '81,
get.glas, sportvlg., schuifd.
045-462159 b.g.g. 451544.
VW PASSAT CL Diesel, bwj
'86, km.st. 90.000, kl. groen-
met. Tel. 045-724542.
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.

1 GOLF GTI bwj. '81, alle op-
ties, vaste prijs ’5.000,-.

" Tel. 04750-22697.

' VW BUS 2.0 met ruiten, grijs
1 kent., '80, pr. ’ 2.750,-. Ga-_ rage Kevin Kerkrade, Beitel. 6A. Tel. 045-421741.

" Te k. VW POLO Shopper,■ bwj. '86, APK jan. '91. Tel.; 04490-37552.
Moet weg VW GOLF bwj.'B6- met veel extra's, mr. mog.'■ Caumerweg 38 Heerlen.

' Te k. VW GOLF diesel, bwj.- '79. Kerkraderweg 164,. Heerlen. Tel. 045-416195.
: Tek. VW PASSAT, type '79,

APK 7-'9O, pr. ’ 650,-. Mid-
delste Wehr 46, Hoensbroek
1 VWGOLF 1.6 GL De Lux m.. '83, APK, z. mooi, ’ 5.750,-.

' Tel. 045-454087.

" Te k. VW GOLF 1600 Avan-
ce, extra uitv., bwj. sept. '87,
kl. zwart, met kat., km.st.
67.000, pr ’16.900,-. Tel.
04454-3293.
Te k. VW GOLF Diesel
GTD-uitv. bwj. '84, vr.pr.; ’12.500,-. Mergelsweg 191
Hrl-Welten. 045-713824.
Te k. VW SCIROCCO '77,

1 lichtmet. vlgn, vr.pr ’ 3250,-
-045-412813 na 18.00 u.
VW POLO '82 nw. mod., wit,
APK 4-'9l, als nieuw

’ 3.950,-. Tel. 045-322619.
Te k. VW KEVER model
bwj.'7s, tel. 045-720759.
GOLF 13 L sportw., zr. mooi
km.st. 72.000, ’4.750,-.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Tek. GOLF 1600 S, APK 4--- '91, i.z.g.st., vr.pr.
’2.500,-. Rooseveltstr. 55,
Brunssum.
Te k. VW GOLF 3-drs. 8-'B9
11.000 km. Schout Bouten-
str. 13, Buchten-Born.
Te k. GOLF GTI, kl. wit, bwj.
'80, APK 07-03-'9l, sunroof
i.z.g.st., 04454-5836/4147.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'79, i.z.g.st., vr.pr. ’2.500,-
Tel. 045-225454.
KEVER Karman Cabrio
1302, in nw.st., pr.
’16.500,-, mr. Alfa 33 evt.
mog. Alleen ser. gegadig-
den. Tel. 045-423803.
VW GOLF CL 1e eig. bwj.
'85, 76.000 km, met.beige,
pr.n.o.t.k. 045-312062/
414533.
Te koop van Volvomede-
werker VOLVO 440 DL, bl.'/
gr.met., bwj. mei '89, km.st.
14.000, div. extra's, van
’31.000,- voor ’23.000,-.
Tel. 04498-56729.
Te k. VOLVO 340 DL, okt.
'83, LPG-install. APK 12-
-'9O, vr.pr. ’6.500,-. Tel.
045-271835.
VOLVO 340 '87 (1400, 3-
drs.), i.st.v.nw., slechts

’ 12500,-, tel. 04490-12138
VOLVO 740 GLE, m. '85,
veel extra's, evt. mr. mog.
Pr. ’15.500,-. Tel. 04784-
-2692.
VOLVO 340 DL 1.7, 3 drs.,
wit, 1 jr. oud, vr.pr.

’ 19.600,-. Tel. 045-213455
Volvo 240 GL 2.3 antraciet-
met., get. glas, 5-bak, stuur-
bekr., 1e eig., nw.st., ook te
zien op de PAASSHOW bij
Auto Limburg Stem, 04490-
-38474.
VOLVO 343 L, APK '91, in
uitst. staat, vr.pr. ’2.950,-.
Tel. 04405-3238.
Te koop VOLVO 440 GL kl. 'blauw, bwj. 6-'B9. Tel. 045-
-255300.
VOLVO 440 GLT i., bwj. 4- !
'89, 11.000 km., nwst.,trekh.
en stereo. 04490-38852.
Tek. VOLVO 345 GL, 5-drs. 'bwj.'B2, pr.n.o.t.k. Berken- i
straat 20, Oirsbeek.
Jurgen AUTOVERHUUR. ,
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333. \
Te koop gevraagd AUTO'S i
vanaf 1980. Garage iSchaepkens. 04405-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect i
geen bezwaar. Tel. 045- '723076 Of 727742. ,
Wij betalen een goede prijs 'voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959. '■ i
Kadett 13 LS '87; Kadett se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 16 GLS '85; Kadett
12S2x '84; Corsa 12 S '84;
VW Jetta '80; Fiat Panda '86
J. DENNEMAN Automobiel-
bedrijf, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.
Ingeruild Opel MANTA CC
20 L '81; VW Derby LX '79;
Fiat Panda 45 '83; Opel As-
cona 20 S 4-drs. '79
’1.950,-; Ford Escort 1600
Sport aut. '79 ’ 1.650,-; To-
yota Starlet 1.2 DL '81
’1.950,-; Citroen HY Cam-
per. Hoofdstraat 200,
Hoensbroek. 045-227395.
Te k. 25 tot 50 auto's va.
’5OO,- tot ’3.000,-. APK,
Handelsweg 12 Susteren.
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 1.2rood type '88
Ford Siërra 2.0 5-drs.■ blauwmet. '85; Escort 1.3
div. extra's blauwmet. '82;
Fiësta 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.
Citroen: 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 14RE zwart '88;
BK 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
10.000km. '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-
le 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.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Escort 16 CL
5-bak '85; Ford Escort 1100
Laser 5-bak, div. extra's '84;
Mitsubishi Galant Turbo D
'85; Citroen BK 14 RE 5-bak
II -'85; Nissan Micra FDX
'85; Opel Ascona 16S 4-drs.
'83; Mazda 626 GLX 20 die-
sel 11-'B4; Mitsubishi Sa-
porro 2.L GL '81; Subaru
1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Mazda
626 coupé 2 Itr. '82; Citroen
Visa GT 5-bak '83; Opel Ka-
dett 13 S berl. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Datsun
Cherry '80; Peugeot 305 GL
i.z.g.st. '79; Ford Escort 13
GL aut. '78; Innocenti 90 L
1e eig. '80; 2x Citroen GSA
5-bak '82 en '83; BMW 525
div. extra's '78; Fiat 127
speciaal 5-bak '82; BMW
1502 i.z.g.st.; Volvo 244 DL
1e eig. '78 ’ 1.750,-; Manta
GTE i.z.g.st. voor liefhebber.
Inkoop, verkoop, financie-
ring. Diverse inruilers. Aker-
str. N. 52C, Hoensbroek.
045-224425. Geop. van
10.00-19.00 u. Zat. 10.00-
-17.00 u. i
Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Opel Kadett 1200 Statio-
ncar 5-drs. '85; Corsa '83;
Kadett 1200 '86; Ford Siërra
1600 5-drs. '87, nieuw mo-
del; Ford Scorpio 2.0 GLi '85
Opel Ascona 1600 5-drs
'82; VW Golf CL 1300 '86;
Ford Siërra 2.0 GL 5-drs.
stationcar '86; Lada 2107
'84 ’4.000,-; Opel Kadett
Stationcar 1300 '80
’3.000,-; Opel Kadett Se-
dan '87 automatic; Opel Ka-
dett Sedan '87; Toyota Co-
rolla, zeer mooi '80
’3.000.-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-
drijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
KADETT 18S bwj. '88, I.
eend, bwj. '81. Tel. 045-
-416607.
Escort 16 L '83; Kadett 13 S
'82; Escort 11 '81 5-drs;
Kadett 13 Sop gas'B2; alles
APK. Tel. 04499-3398.
Tek. BMW 318, aug. '84, kl.
wit, i.z.g.st., Tel. 04490-
-72242.
BMW 318 I, bwj.'Bs, wit,
extra's, i.z.g.st. ’15.750,-,
04490-24782.
Daihatsu CHARADE bwj.
eind '79, APK 3-'9l, ’ 700,-.
Lupinehof 54, Geleen.
Te k. Fiat UNO 45 "silver",
juni '87, 22.000 km, metal.
zilver, stereo radio-cass. i.g.
st., schadevrij, ’11.250,-.
045-422598.

__^

Fiat PANDA, '85, topcond.
iedere keuring toegest.
’5.800,-. Tel. 045-453591.
Te k. MAZDA 323 Sedan,
type '82, APK, i.n.st., Vr.pr.

’ 4.500,-. 045-257871.
Te k. Opel KADETT GLS 3-
drs. kl. bruinmetal. bwj. '85,
veel extra's. Julianastr. 55,
Hoensbroek.

i Opel ASCONA 19 N'79 au
! torn.; Honda Acoord 4-drs

'79 autom.; Skoda 120 L '8.■ enz. Garage P. de La Roy _
Zn, Hoofdstr. 114, Hoens-

i broek. Tel. 045-212896.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-
Tel. 045-411572.
Te koop weg. vertr. buiten-
land Ford ESCORT bwj '81:Toyota Corolla bwj. '79. van
Meertenstr. 20, Kerkrade.

LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '87 en '88:
Mazda 626 HB 2.0 GLX
LPG '86; Mazda 626 HB 2.0
LX LPG '878; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.6 LX '83; Maz-
da 626 coupé 2.0 GLX '86
'87; Mazda 626 Coupe 2.0
GLX LPG '88; Mazda 626
coupé 1.6 GLX '85; Mazda
626 coupé 1.6 LX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 LX Diesel '86.
* Mazda 323 HB 1.6 i GT
'86; Mazda 323 HB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
2x '86; Mazda 323 HB 1.3,
5-drs. '86; Mazda 323 HB
1.1 LX '87; Mazda 323 HB
1.3 Sport '87 2X; Mazda 323
HB 1.5 GLX autom. '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX au-
tom. '86; Madza 323 HB 1.3
DX '83. * Mazda 323 Sedan
1.5 GLX '86; Mazda 323 1.3
GLX '85, '86 en '87; Mazda
323 Sedan 1.3 LX 2x '86;
Mazda 323 Sedan 1.7 GLX
Diesel '88. Mazda 323 Esta-
te 1.7 GLX diesel '88. * Opel
Kadett HB 1.3 2x '87; Opel
Kadett '85, '86 en '87; Opel
Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. * BMW
31581; Honda Civic 1.282;
Ford Siërra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 1.6Laser '85; Ford Escort
1.3 CL '86; Lada Stationcar
2104 1.5 L '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.
Te koop GEVRAAGD auto's
v.a. '82. Lucar. Tel. 045-
-456963.
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 1.3 LX
in nw.st. '86 ’ 12.500,-;
BMW 316 LPG '81 ’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.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Te k. Opel ASCONA 1.65, ;
bwj. '83, echt nieuwe auto,
’6.400,-. Tel. 04406-13137 ''Opel OMEGA 20 I GLS, km. :
st. 55.000, bwj. '87. Tel.
04746-3315. "Te k. ivm bedrijfsauto RE-
NAULT 5 campus bwj. okt.
'88, km.st.lB.ooo, vr.pr

’ 13.000,-. 045-420457.
Te k. VOLVO 360, inj., bwj.
'87, 5-drs., kl. wit, 58.000
km, ’ 15.900,-. 045-220733 -

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en r
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal ;
de hoogste prijs in Limburg, ij
Tel 045-254049.
RAPIE Stiba lid vraagt loop- II
sloop- en schadeauto's, met II
vrijwaringsbewijs. Locht 70, fKerkrade. 045-423423. ;'
Te k. gevr. SLOOP- en |
schade auto's, tev. in- en ;
verkoop gebr. auto-onderd.
O Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

- ! :
Bedrijfswagens

5 ; ,
Gesloten Mercedes bestelwagens. Mercedes 207 D wit, verh. en verl 1984

Mercedes 207 D wit, standaard 1985- Mercedes 407 D wit, nieuwemotor 1983
Jurgen auto-centrum Kerkrade_

Langheckweg 36, Tel. 045-452570.- ... ... —. i

Onderdelen/ace.
Autorijders opgelet! Voor al

"uw gebruikte onderdelen; naar: Gebr. LIMPENS, Vos-| kuilenweg 59 A Heerlen. Al; onze onderdelen zijn reeds
| uitgebouwd. Tev. inkoop

' van uw sloop- en schade-

' wagens met afg. RDW-vrij-
-1 waring. Tel. 045-719136.
I Gebruikte en nieuwe
i ONDERDELEN v. jonge; schade-auto's, tevens gevr., auto's met schade.

Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
ASCONA-B onderdelen,

! motorblok 2.0 E, 5-bak, 4
sportvelgen met ATS en
banden, donker glas, 2 zw.
kuipstoelen enz.; 2 koloms
hefbrug 1500 kg. Tel. 045-
-223168.

i -
Aanhangwagens

Te koop AANHANGER a.n.
2 m I. 1.20 br. bh 35 cm,
LVM ca. 1000 kg, t.e.a.b.
Frans Halsstr. 14, Brunssum
Te k. AANHANGWAGEN I.
2m, br. 1.1Om. ’350,- en
bag.wagentje. 04492-2808.
Te k. PAARDENTRAILER
250 1.x120 br.x2lo h. Goed-
gekeurd tot juli 1994. Tel.
045-319012.
Te koop gesloten alu AAN-
HANGWAGEN met grote
deur. Ixbxh 2.00x1.10x1.20,

’ 750,-. Aanhangwagen Ixb
1.50x90 met torsie-as
’450,-. Tel. 045-312189.
Te k. AANHANGWAGEN
met deksel, 1.25x0.80x0.40.
Tel. 045-411512.

Motoren en scooters

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

eveneens niet te evenaren grandioze
superprijzen

Tevens een superaktie in
AGV, Kevlar en Fiberglas helmen

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

motoronderdelenmarkt
met natuurlijk 10% korting op alle onderdelen.

Met als nieuwe stunt een zeer mooie
TOURRIT DOOR LIMBURG

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

Breidner 98, 6365 CX Schinnen, 044933-4266.
HONDA VFR 750 kl., wit-
blauw, bwj. '87, nw. banden.
Tel. 04499-2329.
Te k. BMW R75-7, met.
blauw, bwj. '78, i.z.g.st.,
alles origineel. 045-224564.
Te koop 2 leren jacks: auth.,
oud model, gaaf, kl. antr.,
ca. mt. 54, ’ 350,-; z.g.a.nw.
nauwsl. model, kl. bruin, mt.
36, ’ 300,-. 04499-2928.
HONDA PAN EUROPEAN
vanaf heden te bewonderen
in onze showroom. Motor-
huis Geleen, Rijksweg Nrd.
19-25. Zaterd. tot 16.00 uur
open.
ENDURO & OFFROAD: wij
hebben ruime keuze in kle-
ding, laarzen, handschoe-
nen, brillen etc. Premier ex-
clusief dealer, Tackla en Jo-
pa, Smith, Scott, Boeri, Alpi-
nestars in alle moderne
kleuren, tegen zeer scherpe
prijzen! Rij niet ver, kom di-
rekt naar: Motorhuis Geleen,
Rijksweg Nrd. 19-25 (zat. tot
16 u. open, ma. gesl.)

Te koop Heinkel SCOOTER
1962. Tel. 045-254852.
Weg. omst. HONDA XL 600
RN, bwj. '89, 1800 km, elec.
start, ’ 7.950,-. 045-323151
Tek. HONDA KR 600R, bwj.
'87, i.z.g.st., tel. 04406-
-12992.
Te k. HONDA VT 500 Ascot,
bwj. '84, in perf. st., weinig
km, cardan, vr.pr. ’ 6.500,-.
Tel. 045-270227.
Te k. BMW 600 R7, prijs

’ 4.000,-. Tel. 045-726484
Chopper, z.g.a. nw. Yamaha
VIRAGO 1000 vr.pr.
’10.750,-, bwj. '86. Tel.
045-459553.
Te k. HONDA CR 250, bwj.
'87; Honda CR 125, bwj.'B6,
i.z.g.st.; Suzuki TR 500 bwj. ''84 of te ruil tegen KR of KT,
bwj.'B7/'BB. Tel. 045-326786
SUZUKI 500 DR off the
Road, bwj. bijna '84,
’2.250,-. Tel. 04406-13137

(Bromfietsen '■■■'■* aunamuaaaa ■■'*" iiimiiiiiß.iiii iniMiiimiiiiMimiiiiiii.iM (

Nieuw Vespa
Ciao Basico
’1.185,-, kl. blauw,

uit voorraad leverbaar.
Aflossing ’ 40,- p.mnd.

Huub Arets
Ridder Hoenstraat 118,

Hoensbroek. 045-211893. j
Te koop Puch MAXI, i.z.g.st. ;
Tel. 045-750237.
Te k. HONDA MT, i.z.g.st.,
Dr. Albert Schweitzerstr. 2. :
Hoensbroek.—Te k. HONDA MT-5, bwj. '87 iz.g.a.nw. Bouwbergstr. 13, :
Brunssum. Tel. 045-256510
Te k. ZUNDAPP KS 50, ikleur zilver, bwj. '84. Tel.
045-425739.
Te k. gebr. dames- heren ,
sport en OMAFIETSEN. Tel.
045-751850. ,
Te k. gebruikte FIETSEN als[
nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
Tel. 045-256719. 'Te koop gevr. loop, sloop-VESPA, Maxi Puch en Zün-
dapp. Tel. 045-750393. 'ZUNDAPP KS 50, in \
nieuwst. J. v. Stolbergstr.
24, Kakert-Schaesberq.2 IVESPA Ciao met helm en ■slot, 100% in orde, vr.pr.

’ 450,-. Tel. 045-742086. I

YAMAHA DT.SO pr. ’ 950,-; \
damesbrommer Peugeot \’ 50,-. Tel. 045-258439. !
Te koop PUCH Maxi, i.z.g. vst., pr. ’525,-. Tel. 045- v
418240. }
Te k. HONDA MT 5, laatste tmodel, z.g.a.nw. met pap. -rood/blauw, ’1.900,-. Tel. J04451-1286. l
Vespa CIAO met sterw. '89, E
bijz. mooi, met verz. tot 1-5- -
'91, ’ 575,-. 045-751880. (

Te k. PUCH Maxi bwj.'B7, f
met sterwielen, ’ 750,-. Tel. )
045-753873. f
Te k. Vespa CIAO met sterw 'helm en verz. Zeer mooi, vr. [
pr. ’ 800,-. 04490-35392 'Grote sortering ATB Moun- \
tainbikes en City-bikes fiet- r_
sen v.a. ’450,-, v.a. 6, 12, 1
15, 18 en 21 versn. nergens "
goedkoper. Simons Olthof, [
Tweewielerspeciaalzaak 2
TYPHOON, Marisstr. 14, li
Geleen Zuid 40 jaar vak- L
handelservice I;
Te k. RACE-FIETS Raleigh v
van 8 t/m 14 jr. Tel. 045- s
423831. e. _
Te k. zeer mooie HONDA sMT 50, bwj.'B6, pr. ’ 975,-- vKeizerstr. 51, Brunssum. y
Te k. HONDA MTX bwj.'Bs, a
kl. zwart, tel. 045-315467. \l— ■ : ! : - ■ C

Watersport/Surfen >'ii-.üi.i1-' —— i i-i-iüi e
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. F

: Te k. 2 VRACHTSCHEEP-! JES in 1 koop ’42.000,-.

' Tel. 04746-4046.
Te koop CATAMARAN, Prindle 16, ’3.000,-. Evt.

i met trailer. 04920-29465.
Te k. KAJUIT-SPEEDBOOT
merk Crescent, afm. 4.70 X
1.86 mtr., 40PK Yamaha, b.
b. motor, elec. start, en kan-
teltrailer, i.z.g.st., t.e.a.b. Tel
045-443849.

Te k. KANO 2 pers. polyes-
ter, Canadees Tel. 04752-
-3928.
T.k. MOTORSCHIP 165pkm. grote woning en werkpl.
geschikt v. studenten.f 25.000,-. 04746-4046.
SURFPLANK, geh. met va-
riogiek, mastverlenger, 2
zeilen, voetbanden. Burg.
Franssenstr. 35 Kerkrade-
West.

Sport & Spel

Laatste Ronde
Opheffingsuitverkoop

Smash y
-^ SPORTSPECIAALZAAK SPORT

Theaterpassage 122, Kerkrade. Tel. 045-459230.
Vakantie en Rekreatie

Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.
Gez. fam.pens. Log./ontb.
W/k. stromend water. Fam.
Egger, Fugenberg, TIROL,
Tel. 09-43-52882716.
Te huur luxe STACARAVAN
op camping de Kikmolen
Opgrimbie (België). Tel.
045-210575.
Te huur Inger CARAVAN in
Heimbach-Eifel. Tel. 045--721780 b.g.g. 316082.
SINT-MAARTENSZEE
bungalow, zwemparadijs, 1
mei-weekend vanaf ’ 295,-.
Tel. 02246-3109.
Boerderijvakantie, zwembad
LO va. 16,50 DM. Todtnau
SCHWARZWALD. Tel. 045-
-323496/09-49.7671.279.
"** Camping "Le Pommier"
in de Ardeche. Zwembaden,
tennisbanen enz. Veel ani-
matie. Ned. beheer. Voor
campeerpl. ml. 04406-
-41118.
Te h. vak. APPARTEMENT
te Vlissingen met uitz. op
zee, 5 slaappl., 500 mtr. van
strand en boulevaar. Inl.
01184-68153/01184-17848.

Te k. Mistral VENTURA '88compl. Pr. ’ 1.200,-, tel. 045-252148/314175.
2-4-pers. Appartement tehuur in centrum SEEFELD-Tirol. Inl. 043-215817.
Luxe 5 pers. VAKANTIE-BUNGALOW bij Ponypark
Slagharen, dierentuin Em-men, verkeerspark Assennog vrij mei en juni v.a.’3OO,- per week, telef. tij-dens kant, uren 045-791550.
JOEGOSLAVIË, te huur va-kantiehuisje. Inl. 04459--2632.
Te k. in Gellik Lanaken (B)een CHALET, voorzien van
alle gemakken, mcl. gehele
inrichting. Vr.pr. ’35.000-Inl. tel. 045-414416
Te k. oude WEGENBOUW-WOONWAGEN, md.: 2 slpk.keuk., voork., toil. Moet watopgekn.pt worden, vr.pr.
’2.000,-. Moet weg, tel04450-2651
Te k. ZEILBOOT , 4.20 m. x
1.65 m., hout, m. alle toe-
beh. en trailer, i.z.g.st.

’ 1950,-Tel. 045-257547.
Te h. 8-pers. ZOMERHUIS-
JE bij Zoutelande. ’200,-
-p.wk. tot 30-06 en na 01-09.
Tel. 01186-2521.

Caravans/Kamperen

Frankia caravans en motorhomes
Duitse topkwaliteit met 30 jaar ervaring, nu beslissen en

nog in 't voorjaar rijden.
FRANKIA 470 TR Motorhome op basis van MitsubishiL 300, excl. aflev. kosten ’ 54.950,- (aflev. kosten ’ 950,-).

Fritz Berger Import
Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762 - 1465.

Industrieweg Ba, Nieuwegein. Tel. 03402 - 61314.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen. 045-722566. Luxe
comfortabele 2-pers.

campers, in 3 uitv.
Inruil en financ. mogel.

Voor gedegen kwaliteit en
service, ECHTER CARA-
VAN CENTRALE. Dealer
van Lord Munsterland en
Sterckeman caravans, Con-
way vouwwagens. Uw adres
voor onderhoud-reparatie-
verhuur-acc, Rijksweg Zuid
4, Echt, 04754-86097. Een
bezoek loont altijd.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Complete STACARAVAN
plus blokhut, in nw.st., op
vaste Camping. Tel. 045-
-227904.
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
11.00 en 14.00 uur.
DE OLDE Caravan B.V. Wij
zijn verhuisd naar Dr. No-
lenslaan 141. Dealer voor
Limburg van Wilk en Beyer-land tourcaravans, Walker
vouwwagens. Tevens diver-se gebruikte caravans en
een uitgebreide onderdelen
en accessoires-shop. Nu
spec. aanbieding van cara-
van opzet-spiegels van
’47,50 nu voor ’ 19,50. TV
antennes v. ’ 159,- nu voor
’89,95. 12v en 220 v voe-
ding. PVC-Dralon voorten-
ten v.a. ’ 799,-, voor service
en kwaliteit naar Dr. Nolens-
laan 141, Ind.park Nrd., Sit-
tard. Tel. 04490-13634.
Te k. ADRIA Luxe 305, win-
teruitv., kachel, koelkast,
nwe. voort., pr. ’3.500,-.
Past. Engelenstr. 4, Banholt.

Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
Te k. originele fabriekscam-
per, Ford TRANSIT, '78, 4-pers. i.z.g.st. ’15.000,-.
Leyenbroekerweg 43 Sittard
Te k. weg. omst. splinternw.
ADRIA 400 TD, m. toilet-
ruimte, verwarm., ijsk., met
gar. Tel. 045-215055.
Te k. 4-pers. BUNGALOW-
TENT, IV_ jr. oud, 1 x ge-
bruikt, ’ 475,-. 045-411148
Te k. 4-pers. BUNGALOW-
TENT, nw.pr. ’1280,-, 1
jaar oud, pr.n.o.t.k. Tel.
045-214897.
Te koop HOBBY 430 TK,
bwj. '89, geh. compl., licht
inter., pr. ’ 14.500,-. Tel.
04490-23678.
Te koop PALOMINO
vouww. 6-pers. (Amer. bob-
cat). Tel. 045-254852.
Te k. Caravan wolf type
535, 5 a 6 pers., dubb. Asser
bwj. '79, vr.pr. ’ 4.850,-. Tel
04490-10646.
CAMPER Toyota Hi-Ace
bwj. '79 verh. dak, ged. in-
ger. ’7.250,- i.g.st. 04490-
-11310.
Camper HANOMAG F3O, 4- !
5 pers., alle opties; VW 1200 !
'74. Tel. 045-257371. .
Te k. VW BUS bwj. '76, met
60 dagen kaart, nw. gespo- !
ten, i.z.g.st., pr. ’ 3.000,-. ;
Tel. 045-325815. '5-pers. TOERCARAVAN ]
Roller spec, met koelk. 'verw. en voortent, pr. !’ 2.500,-. 045-722873 I
VW CAMPER 4-pers. met 'opbouw, bwj. '78, goed on- j
derh., ’4.250,- 045-417702
Let op caravanshop paas- :aktie Spitfire caravanspie-
gels in 3 modellen, lichtge- 'wicht klapstoelen enz. Bar- Jtels Caravaning, Hommer- .
terweg 256, Amstenrade- fHoensbroek. Tel. 04492- r
1870. 2e PAASDAG open iv.a. 10.30 uur. v
Te koop 4-pers. CARAVAN, r
’1.450,-. Hommert 24 A, ï
Vaesrade, kruispunt Schin-
nen.

.Te k. Scout KLAP-C*. VAN 8-pers., bwj. '82. * "
st. Tel. 045-324484-_^

\ Ifa CARAVAN, 3-4 per* "
koop, in nw.st., pr. f° l-i
Tel. 04404-1844 __^
Te k. VOORTENT *caravan pim . 4m, 9e, |

" plastificeerd met ijskast'
045-211667, Verl.
minastr. 9, Hoensbrog> |
Te k. Kip CARAVAN & I
streem, 5 pers., met v j|
nw. voortent. 045-220g^ ,
VOUWWAGEN Scout fj
de luxe, compl. met vo
luifel, bermkeuken cn *kast, veel extra's, ,
’ 3.200,-. Tel. 045jl_i>
Te k. div. CARAVANS*

’ 900,-. 2e Paasdag °Q
Mauritspark 4, Geleen-
-04490-54302.
Te koop 4 a 5 pers. T?,,
CARAVAN Wilk Safari,
toiletruimte, ringverwaflL
koelkast, grote voort, j

st., vr.pr. ’ 7.000,-. flina tel, afspraak Q4_rj3>
Te koop HOBBY c&K
eiken uitv. met k.k.,
voort, compl. f^L
Wieenweg 19, Brunsj^
VOUWWAGEN, J?'
’ 500,-. Tel. 045-721__5>
* (T*
Te koop caravan j
HOBBY Prestige mej -1 jr. oud, vr.pr. ’ 16-*;,
045-742149 na 19-QOj^
Te koop TABBERT CO"1!,
se De Luxe 5 mtr. bWL( r
met luifel, vr.pr. ’ ?;.« a'Tel. 045-714264, M^J 9

wegJ9sJjeeriej]^__!!^
Te h. 4-6-pers. CAM^ ,
va. ’9OO,- p. wk. &%
Koolweg 11, Elsloo-
-04490-71925. ___^
Tek. v. Iste eig. iets °u
caravan m. ADRIA'
045-720759. __^
ALPENKREUTZER &[ "
port bwj. '87 vouwwag ',,
gebr., z.g.a.nw. md- K 2
beugels, bagageframe, y
neluifel, pr. ’5.250,--
-045-751287. __^.
CHATEAU 4-pers. J
Comfort, koelkast en
tent. Tel. 045-4105lj_^
ADRIA 3 a 4 pers. 2
nieuwd onderstel, * \
voort., in prima st.J

’ 1.200,-. Tel. 045-^A
Te k. zeer mooie 4-p|r '2
ravan merk ROLLER -
toiletruimte, koelkast,
en voortent, pr. f°'
04406-40906. —--^4
Te k. ALPENKREUZ^PJper met div. toeben- «jl

’ 1.250,-. Tel. 043J41M
De OLDTIMER cara^Jhoudt 15 april open nu'camping de WolfsbOTj
Noorbeek. -d
Te k. 4-pers. CARA^f;
ijskast, kachel en 1%,$
pr. ’ 1.000,-. 04490JJX
Schitterende DE-RE^ CJ
van bwj. '84 tandema»^m. z. luxe uitv. 2 ijsk- J
netron, geiser, elektr- ff
tenne stereo etc. ietswj

Gasterberg 16, Landgl^
Te k. Caravan WOLFl,
pers., 4.20 m, type °r' f
kast, kachel, voorleg
’5.800,-. Caumerwey
Heerlerbaan Heerign^j
2e PAASDAG grote car3J
en vouwwagen show- ,■
Munsterland en Stereo j

caravans. Conway v° „ij
gens. Uiteraard heM>f J
speciale aanbied" 5)
Diverse inruilcaravans-^
cessoires met extra * „$.
Echter Caravan Ce fl
Rijksweg Zuid 4 Eer"
04754-86097.
Te koop HOBBY Pres"^;
495, 6-pers., '88, ~;
compl. en ace. oa. tv-"
SFK, vr.pr. ’17.800,-.
726668 of 04490J__JX<1
T.E.C. SPRINTER 3^ K
rondzit, toil., r. verw-
voort. rijklaar ~'M

’ 4.750,-. Tel 045^3^
(Huls)diert^y

Weg. omst.heden tegeJ
vergoeding af te ha'e
lieve COLLIE, teef, 1D l
Tel. 04754-85241__^X
Te k. PAUWEN - siep

r
a V;

sen - krielkippen -Jl ■staartduiven. Bong/' 2
W.rade. Tel. 045^241^
LABRADOR en Gol^n itrieverpups, met st_],-\5J>
geënt en ontw. o____i--<j/
Dierenartsenpraktijk
Valkenburgerweg ' q-tvfcocktail-ent. ’32,-; 3c.s'
LISATIE poes ’ 6_Yó47-/
kat ’ 32,50" 045j___i^r'
Te k. sprekende 9r ,r
PAPEGAAI, ’750.-' f«
voor kweek moge 11!
045-719254. _^)P:
Mooie grijze KEE f/
met stamboom, te ;
316052. ___^--p.t
YORKS-TERRIERSi K5-te'mer hondjes en ■" /

riërs, 04459-1237____^^
Voor Piccolo's lfl

zie verder pag^^
I I

Op Goede Vrijdagkunt u voor uw* Postbank- Postbank zijn op Goede Vrijdag tot 18.00 uur
zaken gewoon op het postkantoor terecht telefonisch bereikbaar. Evenals 06 - 04 00, dat

Plaatselijk kunnen er postkantoren zijn , u gratis kunt bellen £^ »

die vroeger dicht zijn dan normaal. voor het aanvragen ri/^__'<Tpl_r%lV.l^
De klantenservice-afdelingen van de van folderinformatie. POST_dAJN^



Deskundig
Het
af

,m°del van de Amsterdam was
bouw rd d°°r EnBelse scheeps-
ters ,ers- Aan de vorm van het ach-
baar r

'S de vreemde hand herken-
toom CaPtain Blighs 'Bounty' ver-
la nd dezelfde vorm. De Neder-
ig J* scheepsbouwer was ver-
.een °m zijn deskundigheid. De
tiid v Vlncies leverden in de glorie-
derri de RePubliek jaarlijks hon-
men en scnepen af, in allerlei vor-
en vi

en maten ' van k|eine jachten
WMurSScheepJes tot en met het
00s, beroemde 'fluytschip' en de
ltla "njevaai"ders, in verscheidene
op j*n of charters. „De keus viel
dam achttiende-eeuwse Amster-
de| C °mdat we over een mooi mo-
Wmêr" beschikken-" zeg dr
Ny o °aastra- bestuurslid van de(_aa^°Stlndiëvaarder Amsterdam.
de IÏÏ doceert geschiedenis aan
iaar p

e universiteit. Hij is vorig
*ern "DPr°rnoveerd °P het onder-
Vor bewind en Beleid van dev'ln de jaren 1672-1702.
tya
bouw»m kwamen Engelse scheeps-
die _tr* de Nederlandse collega's,
den ZeU tot de wereldtop reken-
de ' aaviseren? Gaastra zegt dat bij
VefmoeriPfbouw in de RePubliekinfiev.,?. 'Jk de traditie zozeer wastüfmTe " ' dat er nauwelijks
ven r~) Wa.s voor nieuwe initiatie-
NiCo. e Amsterdamse koopman
stana_aL ?" gaf in 1671 een
'AalnT,!. erk uit °nder de titel

u
6n Hedendaagsche

Jona !nu °uw en Bestier' en menig
dit Kepsbouwer g'ng slaPen

Was zn ,k onder het kussen. Dit
Werden 1 Vtkbobel. De schepen die
VoC Zg^bouwd in Amsterdam, de
*aar rnlrH e" e'genl'Jk overal
Werd -, an twee meter water
Prak,ii anë.etroffen, bleken in detlJk uitstekend te voldoen.
Öe_eSnel zeTenH V°ud het Prett'g °P een
lid was . dsch,P te varen, maar
nu. Schp mindere mate 'geld' dan
S°ms m^nri agen vaak weken>tewachïj "' 'n vreemde havens
Senaar T°P lading- De scheepsei-dr' de reder, had daarmee le-

ren leven en hij hield rekening met
een lang oponthoud. De vooraan-
staande positie van de Nederlandse
scheepsbouw in de zeventiende
eeuw leidde tot een zekere mate
van zelfgenoegzaamheid, die uitein-
delijk een technische achterstand
zou veroorzaken.

VOC-scheepsbouw
De Verenigde Oostindische Com-
pagnie heeft gedurende haar be-
staan van het begin van de zeven-
tiende eeuw tot het einde van de
achttiende eeuw (1602-1798) naar
schatting zon 750 schepen laten
bouwen. Het aantal toegeruste
schepen bedraagt een veelvoud van
het nieuwbouwprogramma, tegen
de 4700 gedurende bijna twee eeu-
wen. Op de werven van de Com-
pagnie in Nederland werd ongetwij-
feld efficiënt gewerkt, zegt Gaastra.
De materiaalbevoorrading, de lo-
gistiek, nam daarbij een grote
plaats in. De tijdige bestelling van
hout, dat uit het buitenland kwam,
vooral uit Noorwegen, was de eer-
ste noodzaak. De bouwtijd van een
VOC-schip bedroeg ongeveer an-
derhalf jaar, aanzienlijk korter dan
de bouwperiode die voor de Am-
sterdam en de Batavia van nu is uit-
getrokken. Maar op de grote VOC-
werf in Amsterdam werkten inder-
tijd wel 1300 mannen.

De VOC kreeg de scheepsbouw
goed 'in de vingers' in het midden

van de zeventiende eeuw. De wer-
ven in de steden met de VOC-Ka-
mers hadden volop werk. De VOC-
vestigingbepaalde vooral de econo-
mische stand van zaken in de klei-
nere steden. Toen de Compagnies-
activiteiten in Enkhuizen en Hoorn
terugliepen, daalde de bevolking.
Op de Enkhuizer werf werkten om-
streeks 1710 zon 200 mannen, in-
clusief de medewerkers in onder
meer de lijnbaan.

Als het even kon zorgde de VOC
voor zichzelf. De materialen wer-
den zuinig ingekocht. Bij contante
betaling van grondstoffen werd
meestal een korting bedongen. De
Compagnie was ook zuinig op haar
bezittingen - en terecht. Brand was
een catastrofe, met de zeer beperk-
te blusmiddelen die toendertijd ter
beschikking stonden. Ook onbe-
kwaamheid tot arbeid kostte geld.
Het 'zuygen of kaauwen' van tabak
en van 'eenige, zij't sterke, 't zij an-
dere dranken, als alleen het gemee-
ne bier van de compagnie' was ver-
boden

Zeemagazijn
De werf in Hoorn liet tegen het ein-
de van de achttiende eeuw het laat-
ste schip te water. Tweehonderd
jaarvoordien was Hoorn bekend
geworden door de bouw van de eer-
ste 'fluit', in opdracht van de reder
Pieter Jansz. Liorne, die connecties
had met het Italiaanse Livorno.

Maar de fluit was vooral populair
geworden op de Sont-vaart. Ter be-
paling van de beruchte tol in deze
zeestraat tussen Denemarken en
Zweden gold onder meer de breed-
te van hét dek. De fluit had een vrij
smal dek maar de ronde buik van
een echte vrachtvaarder.

Amsterdam had de grootste VOC-
werf, eerst aan het Rapenburg, la-
ter, tegen 1661, aan het Oosten-
burg. Daar werd ook 's Lands Zee-

magazijn gebouwd, de stapelplaats
van de Compagnie, inclusief een
slachthuis. Enorme hoeveelheden
voedsel en drank werden aari boord
van een Oostinjevaarder gestouwd.
Soms 300 opvarenden (bemanning,
soldaten, passagiers) hadden ver-
zorging nodig voor een reis, die ze-
ker een half jaar, maar meestal veel
langer duurde.

De VOC-Kamers bestelden enkele
honderden ossen om te kunnen

voorzien in de vleesproviandering
van haar schepen. Een eigen VOC-
slachterij hoorde er vaak bij. De ka-
mer Amsterdam had ook een sme-
derij, na langdurig geharrewar met
het gilde der stadssmeden dat geen
concurrentie van de werf duldde. Er
was ook veel teer nodig en honder-
den blokken voor de zeilvoering. Al
deze benodigdheden hielden hon-
derden mannen, en voor bepaald
werk ook vrouwen, bezig: 's lands
welvaren was afhankelijk van de
zeevaart en o wee, als er weer een
oorlog met erfvijand Engeland uit-
brak. Dan viel de nering vrijwel stil,
de armoede lag op de loer, omdat
maar weinig inwonersvan de Repu-
bliek over een weerstandskas be-
schikten.

Tekeningen en schilderijen van de
werven in de zeventiende en zes-
tiende eeuw geven hetzelfde beeld
te zien als de werven van vandaag
de dag: een geordende chaos, nu
veroorzaakt door staalplaten, vroe-
ger door hout. Een duidelijk ver-
schil is de aanwezigheid van hijskra-
nen op de werven van nu. Indertijd
was spierkracht de belangrijkste
energiebron. Mannen hanteren de
dissel, anderen verslepen houten
balken, in het balkengat van de
werfhaven wordt bouwhout aange-
sleept op aanwijzing van een werf-
baas. De werfbaas was een belang-
rijk man. Rembrandt heeft zon
baas, de Amsterdammer Jan Rij-
kens, afgebeeld mét, zoals toen ge-
bruikelijk was, zijn attributen: con-
structietekeningen, inkt en papie-

Schepen bouwen voor
de Edele Compagnie

KL. als Gale Hamkes
Uit h Binckes keken als jongensQe zeventiende eeuw hun ogen
diik^armeer ze vanaf deZu'derzee-J| de grote koopvaarders zagen
y er>. onderweg naar zee via hetna? °Ihet1 het Texelse Ga« of koersend
eni ri

drie havens van de Ver-
de uT °ostlnd'sche Compagnie opc Westwal: Enkhuizen, Hoorn en
d jnsterdam. Voorzichtig zochten'oodsen hun weg langs de on-
Va|Pten Van de D'nnenzee. door het
D_ n Vrk en later lanës Pampus,
dn ,/ ostinJevaarder heeft grote in-

Uk gemaakt op de zeventiende-
" achttiende-eeuwse Nederlander

£ °P buitenlanders. Toch waren
k Ze. drijvende factorijen naar onze
I gnppen niet bijzonder groot. De
dikfe was ho°guit 170 voet, een
d

Kke 50 meter. Dat is tegenwoor-g een bescheiden kustvaarder.
H00! was het VOC-schip naar ver-

wel.'De dekken lagen vele
l ers boven de zeespiegel. Daar-ven torenden de masten, een me-' of dertig hoog. Het VOC-schip
aanKterdarn' waarvan een replica innoouw is aan het Zouthaventje in
Va °ofdstad, matvan kiel tot topjen de grote mast 56 meter Het
st

'p'dat nu voor de wal ligt na de
JPelloop kort geleden, is een re-

aUp Van een model uit J749. In
aan tUS zal de Amsterdam de vloot
he , V

f
oeren die van Urnuiden door

m joordzeekanaal zal varen als
sterd-tUeUZe oPeninê van Sail Am"

" Opde
achtergrond
de 'Batavia'.
Op de
voorgrond
een
gloednieuw
boegbeeld.

" Scheeps-
bouwmeester

Willem
Vos in

Lelystad

extra

n Nederland zijn twee replica's in aanbouw van VOC-schepen. Aan de zuidkant van het
et U, achter het Centraal Station in Amsterdam, ligt de achttiende-eeuwse 'Amsterdam'
te water. Aan de Oostvaardersdijk in Lelystad heeft de romp van de zeventiende-eeuwse
replica van de 'Batavia' zijn definitieve vorm gekregen. De Amsterdam komt, als de

ri JWilligers zich weer willen inzetten, in augustus in de vaart, de Batavia veel later. Waar
bouwde de VOC haar schepen en welke betekenis hadden de werven voor de

Werkgelegenheid? Een terugblik, maar ook een indruk van de bouw van de replica's.

" Model van de 'Amsterdam

’BATAVIA’pronkstukvanscheepsbouw
Trots en souverein, hoog boven
de grond, kijkt een rode leeuw
in de richting van het Marker-
meer, aan de Oostvaardersdijk
in Lelystad. Hij is bevestigd aan
de boegspriet van de 'Batavia',
het VOC-schip dat in de nieuwe
polder onder leiding van de Fries
Willem Vos wordt gebouwd. De
vorm van de Batavia is duidelijk
zichtbaar: rond en warm, ouder-
wets, een grote tegenstelling met
de hoekige kille schepenvan nu.
Bezoekers van de werf wordt ge-
vraagd lid te worden van de
stichting, die zich bezighoudt
met de fondsinzameling voor de
bouw van het zeventiende eeuw-
se Compagniesschip. Voor 35
gulden kan 'het hele gezin' een
jaar lang de voortgang van de
bouw volgen. Tienduizenden
mensen hebben intussen gehoor
gegeven aan de vriendelijke uit-
nodiging om de scheepsbouw te
bezichtigen.Onlangs poseerde
de Batavia voor de camera met
de grote mast op dek en de tui-
gage provisorisch aangebracht.
De aanleiding was een tv-opna-
me over het gebruik van tropische
hardhout. De bouwers van de
Batavia behoeven daarover geen
hartzeer te hebben, omdat aan
deze VOC-replica alleen eiken
en grenen is gebruikt. Belangrij-
ke momenten in de bouwge-
schiedenis van de Batavia halen
steeds de media. Het 'passen'
van het boegbeeld, de galjoens-

leeuw, werd vereeuwigd door
tientallen camera's.De echte ze-
ventiende-eeuwse Batavia kwam
op een heel andere manier in het
nieuws. Deze Oostinjevaarder
leed schipbreuk voor de Austra-
lische westkust als gevolg van
onjuiste navigatie en de onoplet-
tendheid van de uitkijk, die
meende 'een streep maanlicht
op het water te zien. De werke-
lijkheid was minder poëtisch.
De Batavia, met honderden
mensen aan boord, smakte in
een juninacht in 1649 op een
laag rif, dat door de uitkijk was
aangezien voor het maanlicht-
.Nadat de commandant, Pel-
saert, met een sloep op weg was
gegaan naar het echte Batavia
op Java om hulp te halen - ter-
wijl hij voorgaf de naaste omge-
ving te willen verkennen - zag
ene Jeronymus Cornelisz. zijn
kans schoon om de macht te grij-
pen. Hij was Nederland ont-
vlucht, omdat hij werd gezocht
als deelnemer aan, en wellicht
initiatiefnemer van, 'ontoelaat-
bare riten. Op de eenzame
Australische eilandjes, ver van
de bewoonde wereld, was Jero-
nymus de aanstichter van de
moord op 124 medeopvarenden
door.een groep handlangers.
Zijn belangrijkste tegenstander
was Wiebbe Hayes van Win-
schoten, die tijdig het hulpschip
kon onderscheppen dat door de
gouverneur-generaal in Batavia,

en met Pelsaert aan boord, naar
het zuiden was gezonden. Jero-
nymus en enkele van zijn voor-
naamste trawanten werden met
de dood bestraft.De VOC-sche-
pen waren uitstekend gebouwd.
In de stormen en orkanen op de
lange reizen van de Republiek
naar Java en in de Aziatische
wateren tussen Oman en Naga-
saki donderden masten naar be-
neden, stonden de mannen we-
kenlang aan de pompen en
moesten provisorische herstel-
lingen worden aangebracht met
zeildoek en stukken spek, maar
een Oostinjevaarder bleef een
knap stuk vakwerk. Degelijk-
heid was belangrijker dan snel-
heid. Dat geldt ook nu nog voor
de bouwers van de 'Batavia', die
volgend jaar aan haar element
zal worden toevertrouwd, en de
'Amsterdam', die dit jaar al zal
zeilen tijdens Sail Amsterdam.

PRONKSTUK
Willem Vos: ~De Batavia moet
een pronkstuk worden van de
traditionele Nederlandse
scheepsbouwkunst. Alles moet
perfect worden, tot in de hoeken
en gaten moet dit schip origineel
zijn". Vos stelde zich op de
hoogte van de oude scheeps-
bouwtechnieken aan de hand
van boeken uit het tweede deel
van de zeventiende eeuw van Ni-
colaas Witsen en Cornelis van

Yk. Anders dan de Amsterdam-
se bouwers, die afgaan op een
constructiemodel uit de acht-
tiende eeuw, heeft Willem Vos
het ontwerp van de 'Batavia' ge-
tekend op grond van besluiten
van de VOC-leiding, de Heeren
Zeventien. Constructiedetails
waren te vinden in Stockholm,
waar het wrak van het Zweedse
oorlogsschip 'Wasa' in een loods
wordt bewaard.
De Nederlandse scheepsbouwer
van de Wasa had weinig plezier
van zijn werk. Het schip werd
tijdens zijn eerste reis tussen de
Zweedse scheren, in het zicht
van veel publiek, door een bui
overvallen. De poorten voor de
kanonnen stonden nog open.
toen het schip met zijn zware
masten en oorlogstuig overhel-
de. Het water stroomde naar
binnen, de Wasa kapseisde en
verdween in de diepte met me-
deneming van vrijwel alle opva-
renden.
Pas in onze tijd is de Wasa ge-
licht. Het schip vormt een grote
attractie voor de bezoekers van
de Zweedse hoofdstad. De
Wasa is ook het enige tastbare
voorbeeld van Nederlands-
Zweedse scheepsbouw. Neder-
land met zijn lange maritieme
historie, en zelfs voortrekkers-
rol, heeft al te lang gewacht met
de herbouw van een scheepstype
waarmee de welvaart werd bin-
nengehaald.

Zeeuwse werf
Na Amsterdam was de VOC-vesti-
ging in Middelburg de belangrijk-
ste. De Zeeuwen waren er door-
gaans snel bij, als nieuwe gebieden
moesten worden verkend, en ze
kaapten intussen menig vreemd
schip. Ze bouwden ze ook zelf en
bovendien de grootste charters. Dat
was mogelijk, omdat bij Walcheren
diep water beschikbaar was. De
Middelburgse Kamer van de VOC
liet er 300 te water gedurende haar
bestaan. Delft, dat zijn toegang tot
de Noordzee verwierf door een ka-
naal te laten graven van Overschie
naar Delfshaven (dat mocht van
Rotterdam en Schiedam, maar niet

van ganser harte), was een beschei-
denbouwer. Dat was het gevolg van
de lage positie binnen de VOC en
het bouwquotum dat de Delftena-
ren op grond daarvan was toege-
staan. Rotterdam kon zich evenmin
meten met Amsterdam, maar dat
zou in de negentiende eeuw veran-
deren, dank zij het graven van de
Nieuwe Waterweg.
In de glorietijd van de VOC ging de
vlag uit bij de tewaterlating van een
schip in de Westfriese en andere

VOC-steden. Al waren vooral de
Amsterdammers het een en ander
gewend op scheepsbouwgebied,
toen in 1783 op één dag drie sche-
pen te water werden gelaten, was er
reden om dat glorieuze moment
vast te leggen op een mooie gravu-
re. De werven langs de Zuiderzee
en in de zeegaten in het zuidwesten
waren altijd wel bezig, ook als er
het nieuwbouwprogramma even
stokte. Scheepsonderhoud en
scheepsreparaties maakten een be-
langrijk onderdeel uit van de werf-
activiteiten. Bij terugkeer van de
Compagniesschepen uit Azië en na
het lossen van de lading, werden ze
voor de werf verhaald en het losse
houtwerk, zoals de ra's, werd eraf
gehaald. Er volgde een schoon-
maakbeurt en een nauwkeurige in-
spectie van de gehele toestand
waarin het schip verkeerde

Tijdens de reis zorgde de beman-
ning, onder leidingvan officieren en
opderofficieren, voor het directe
onderhoud. De scheepstimmerlie-
den konden het vaartuig, meestal
met de hulp van andere beman-
ningsleden, vaak varende houden
als averij was opgelopen. Daartoe
werd veel reservemateriaal aan
boord geladen in de thuishavens en
in Batavia, voordat de retourreis
naar Patria, het vaderland, begon.
Het eiland Onrust op de rede van
Batavia was door décompagnie ver-
anderd in een werk- en werfeiland.

Snelle slijtage
De stormen in Europa (Golf van
Biscaye, tijdens oorlogen met En-
geland ook 'buitenom' over de
Noordatlantische Oceaan benoor-
den Schotland naar een Noorse ha-
ven), de onstuimige oceaan tussen
Kaap de Goede Hoop en de Austra-
lische westkust en tyfoons in de
Zuidchinese Zee versnelden het
slijtageproces. Bovendien tastte het
verblijf in tropische wateren de
schepen sterk aan. Toen in 1730 de
nieuwe 'Knappenhof gereed werd
gemaakt voor een reis naar China,
bouwkosten 83 mille, berekenden
de VOC-financiers de waarde bij te-
rugkeer op zon 60 mille. De nieuw-
bouwkosten van een schip in de ze-
ventiende eeuw en achttiende eeuw
zijn bekend dank zij de nauwkeu-
righeid van de VOC-administraties.

Een belangrijke man van de VOC
Johannes Hudde, berekende in
1688 dat een schipvan 1200 ton. 170
voet lang en dus behorend tot de
eerste klasse, bijna een ton kostte.
Voor de romp moest 65 mille wor-
den betaald, zeilen kostten 6 mille,
blokken en takelage 100 gulden.
ra's 7500 gulden, ankers 2300 gul-
den en kanonnen ruim 12 mille. Het
goedkoopste nieuwe schip dat vol-
gens Hudde in de vaart werd ge-
bracht, honderd voet lang, kostte
ruim 21 mille. De waarde van de
hele VOC-vloot. de 'Navale
Macht', 120 schepen sterk, oud en
nieuw, werd in 1688 op ruim 2,7
miljoen gulden geschat.

De VOC was verreweg de grootste
onderneming in haar soort. De Ne-
derlandse experts wisten dat al lan-
ger. Uit onverdachte bron komt de
grafiek van de Franse historicus
Philippe Haudrére, die de Neder-
landse, Engelse en Franse compag-
nieën met elkaar heeft vergeleken.
De VOC heeft tegelijk maximaal
180 schepen in de vaart rond Kaap
de Goede Hoop gehad, tegen de
Engelsen 110 en de Fransen niet
meer dan twintig.

symen kingma
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Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELS, ingeënt en ontwormd
m. stamb. Tal. 04750-16590
AIREDALE terriër pups met
stamb., ingeënt en ontw.

’ 650,-. Tel. 04128-1050.
Te koop AUTOHONDEN-
REN 80x80x100 geschikt
voor 2 honden, pr. ’ 250,-.
Raadhuisstr. 25, Oirsbeek.
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIER pups. Tel. 04498-
-54002.
Elke zaterdag en zondag
verkoop van VIJVERVIS-
SEN en waterplanten uit ei-
gen vijvers. Met pasen inte-
ressante aanbiedingen!
Oostervoetpad 1, Schin op
Geul (einde Graafstraat).
Te koop DWERGPOEDEL-
TJES met en zonder stamb.
Tel. 04404-1418.
Te k. Pups, KANINCHEN-
TACKEL, te bevr. Juliastr. 8,
Eygelshoven.

Te koop 2 pracht. Shetland-
se MERRIES, vos-bont en
koffie-vos, 88 cm hoog.
04492-3112.
7 jarige VOS-RUIN 1.65,
100% betuigd en braaf on-
der het zadel, mooi en sterk
paard. Tel. 045-320001.
Kinderboerderij VIJLEN, de
moeite waard, de dieren
wachten op U. Kom 'ns aan.
Af te halen, br. korth. HOND,
ong. 5 jr. oud, 50 cm. h., z.
waakzaam. Te1.045-254324
Te k. baby chinchilla's, jon-
ge dwergkonijntjes, cavia's,
hamsters, valkparkieten,
man kanaries en kwartels.
Tevens alle dierenbenodig-
heden. V.d. VEER, Rumpe-
nerstraat 70, Brunssum.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELTJES. Graverstr. 24.
Kerkrade-W. 045-421767.
Te k. PONY 1.40 m. Haflin-
ger rijtuigen en tuigen. Tel.
045-318406 na 17.00 uur.

Bloem & Plant
Te k. BONSAI v.a. ’ 20,- als
hobby bij part. Tel. 04490-
-17759 Sittard.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In en om detuin

Tuinhuisjes
Blokhutten

TUINMATERIALEN
BETONWAREN

BETONKLINKERS
GRINDTEGELS
Gebr. Creugers,

Economiestr. 46, Hoens-
broek. Tel. 045-213877.

De Koumen Zuid
(achter Herschi).

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
Te koop blauwe coniferen
1.10-1.30 m. hoog, ’B,- p.
st., 1.50-1.80 m. hoog,

’ 14,- p.st. Tel. 04492-2258
SPOORBIELZEN 2.5 mtr.
vanaf 20,-; evt. op maat en/
of thuis bez. Houtzagerij
Windels, Industrieterrein
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
Te koop Ferrari 90 TUIN-
FREES en ploeg, 8 pk, wei-
nig gebr., i.z.g.st., nw.pr.
’5.215,- nu ’2.000,-. Tel.
04492-4992.

Geïmpr. TUINHOUT 15 jr.
garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende prijzen.
Evt. alles op maat en/of
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585
Geïmpr. PALEN b.v. 60 cm
x 7cm doorsn. ’ 1,90 per
stuk. 160cm x Bcm doorsn.

’ 4,50 p. stuk. 250cm x Bcm
doorsn. ’ 7,50 p. stuk. 15 jr.
garantie. Evt. thuisbez.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieter. Bouwberg, Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
Te k. GAZON motormaaier
met reserve onderdelen, t.e.
a.b. Tel. 04450-2036.
Te k. HAAGCONIFEREN
van 80 tot 150cm v.a. ’4,-,
heesters vaste planten, ro-
zen, groentenplanten en
graszoden ’3,25 per m2.
Kwekerij Dautzenberg, Eu-
verem 16, Gulpen. 04450-
-2131.
Gratis af te halen (eind mei)
OPVULGROND. Inl. 045-
-227493
ZWEMBADPOMP met filter-
installatie en roestvrij stalen
trap. Tel. 045-752313.
Te k. GRINDTEGELS pim.
25m2 prijs ’ 150,-. Tel.
04492-5345.

Opleidingen*
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.
Leer met Pasen in de
Ardennen ZEILVLIEGEN.
PH-Vliegsport, 020-120139.
SUCCES is geen toeval,
maar kan geleerd worden.
Voor gratis brochure: Gnosa
Hennekuilstr. 14, 6121 KW
Bom.

■ Heeft uw kind moeite met, rekenen, spellen, taal, le-, zen? Of met dyslexie, con-. centratie, faalangst, geheu-■ gen? Deskundige hulp biedt- uitkomst. Schrijfbewegings-r therapie voor alle leeftijden.
t Practijk voor remedial tea-. ching: J. SAMPERMANS,
i Wijcker Grachtstr. 20C,
) Maastricht. Ook huisw. beg.

" Bel voor informatie 043-
-253499.

'■ Goed gerichte STUDIEBE-

" GELEIDING in Heerlen,
_

Hoensbroek en Sittard, ver-, zorgd door vakbekwame. docenten. Bijles v.a. ’ 12,80
i p. uur. Inl. Educatief Cen-
l trum De Horizon. Tel. 045-

-741102 bgg 045-210541.

Huwelijk/Kennismaking

Dansen voor 't iets ouder publiek
Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 uur. 1e Paasdag
v.a. 15.00 uur tot 02.00 uur, 2e Paasdag v.a." 21.00 uur.

Dansen met live orkest
Bar-dancing de Fontein,

Schandelerboord 7, Heerlen-Meezenbroek. \
Alleenstaande man uit
schakelmilieu, slank en
sportief, middelbare leeftijd,
eigen huis plus auto, zoekt
voor een serieuze relatie
een alleenstaande VROUW,
niet ouder dan 40 jr. lengte
plusm. 1.67, verdere toe-
komstplannen leg ik je graag
in een persoonlijk gesprek
uit. Brieven met foto onder
erewoord retour Br.o.nr. B-
-4120, L.D Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
VROUW, 33 jr., gesch.,
1 kind, z.k.m. man, voor ser.
rel., Ift. 32-39 jr., uit goed
milieu. Br.o.nr. B-4174 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
Welk aardig MEISJE 20-25
jr. uit degelijk milieu, min.
MBO-opl. is net als ik j.man
25 jr., 1.70m. acad. opl.,
goede baan, sport, hobby,
nog op zoek naar een le-
venspartner. Ser. br.o.nr. B-
-4189, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen, worden
beantw.
Ik zoek DAMES jong of oud
die mee willen gaan op va-
kanties of avondje uit. Na-
tuurlijk tegen hoge vergoe-
ding. Bel verder voor info
04490-23203
Paaszaterdag, gezellige
dans- en contactavonden in
de Kelderbar "La Chalet".
Toegang boven 30 jaar, 1e
en 2e PAASDAG gesloten.
Chalet Treebeek, Komeet-
straat2sA. 045-211375.
Vrouw 55 jr. intelligent en
gevoelig, met loopgebrek,
zkt. serieuze man. Br.o.nr.
B-4261, LD, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Alleenstaande MAN 60 plus,
blond, slank, z.k.m. vrouw
Ift. 55 tot 62 jr., geen uit-
gaanstype. Br.o.nr. B-4236
L.D., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen.

HIJ (36) zkt. contact met
spontane, moderne en tole-
rante zij (24-35) die naast
werken ook houdt van een
beetje uitgaan, muziek, film,
genieten van het leven. Ge-
woon een leuke vriendin
waarmee alles te beleven
valt. Kom uit je sleur en
schrijf liefst met foto. Je brief
wordt altijd beantwoord! Br.
o.nr. B-4231 L.D., Postbus
3100,6401 DP, Heerlen.
Man 34 jr. zkt. VROUW of
stel voor vriendsch. Postbus
507, 6200 AM Maastricht.
Romant. j.vrouw zkt. een ro-
mant. en lieve J.MAN tussen
30-40 jr. die van m'n 2 kind.
en mij houdt. Ik heb zwart
haar, 1.50 gr. en bruine i
ogen, en ga af en toe graag iuit. Ik draag moderne kleren, i
Br. met foto op crew. ret. o.
nr. B-4254, L.D., Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Ik ben sinds enige tijd we- 'duwnaar 70 jr. 1.65 mtr. en
slank kan niet teg. een-
zaamh., ik ben i.b.v. eig.
huis, financ. onafhank. Zoek
daarom een vriendelijke
VROUW met eerl. karark.
om vaste relatie aan te gaan
en zo sam. nog iets van 't le-
ven te maken. Lfst. omg.
Landgraaf, Br.o.nr. B-4259,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
ALLEENSTAANDEN: werk-
groep 't Guliks Hoes , Hoek
Agricolastraat-Ophoven 1, iSittard, organiseert maan-
dag 2e Paasdag een dans- ;
en contactavond. A.s zon-
dag geen dansen. Bewijs 'verpl. Inl. 04490-47962. i
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.

Mode Totaal

Luka Fashion
Trilobal pakken uitritsbaar
tennispolo's (div. prints)

t-shirts aanvallen Holland
T-shirts geborduurd
koord joggingpakken

Alles uit voorraad leverbaar
Tel. 045-225491/228400.

Te k. TROUWJURK mt. 36-
-38, mcl. toebehoor, ’ 250,-.
Tel. 04755-2104.
UITVERKOOP communie-
jurkjes, collectie 1990, jon-
genscommuniepakjes, 045-
-272216/272516.

4 Heren-KOSTUUMS, 1.82
mtr. volsl. ’lOO,- maatwerk
z.g.a.n. 045-453823.
Te k. COMMUNIEJURK mt.
158, complet ’400,-. Tel.
045-223642.
Te koop BRUIDSJURK, mt.
38, gedr. in Utrecht. Rdr.
Hoenstr. 114, Hoensbroek.
■ ■■■■ii

Baby en Kleuter
Te koop Combi KINDER-
WAGEN 3 in 1. Tel. 045-
-220269 na 19.00 uur.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. -Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:
WOCOM. Tel. 045-711864.

Vrijblijvende prijsopgave.

G.V.L. Restauratie 045-226000
Gespee. in gevelreiniging, renov., kelderafdichting, voegw.,

vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

Voor al Uw
Grondwerk en bestrating

Jack Bosman
Industriestraat 33, Sittard. Tel. 04490-27829.

Traplopers verleggen
Wij verleggen uw oude traplopers, ook nieuwe, vakkundigl!

Voor informatie: tel. 045-716797 b.g.g. 045-716252.
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
VAKKUNDIG aanleg van uw
tuin, beplantingen, renovatie
bestrating. Bel Leo van
Veen 045-724733
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.

i
_

OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.

Wonen Totaal
" ' "" ■ ■

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal. Ma. en di. gesloten.

Grote show van rotan, pitriet en teakhouten
Serre, tuin en veranda meubels

o.a. dealers van: Barlow Tyrie
Engelse tuin en park meubelen

Rohé het bekende Nederlandse merk.
Tweede Paasdag de gehele dag geopend.

Nieuw tapijt of gordijnen
Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

Bovendien dezeweek 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.

XJjrjyyjjgjj!^ -__^__.__.____-------._______._l_ll_---------.--.___.llll^^^H
donderdag, vrijdag, zaterdag en Paasmaandag

Paas-show
* Eiken geborsteldeplanken

* 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 parket-Geleen
Rijksweg Zuid 233

04490-46675
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.
TRADERS biedt u prachtige
gebruikte meubels, kook-
platen, ijskasten en div.
andere huisraad teg. zeer
lage prijzen. Bezorging
mogelijk. Tel. 043-210830.
Heggenstr. 16 Maastricht
(zijstr. Amorsplein)
Te k. twee 2-zits echt lede-
ren BANKSTEL, Auping
slaapkamer met kleerkast
(grote spiegel). Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-219201.
Te k. 2-pers. grenen BED
met matras en 2 grenen
nachtkastjes, z.g.a.n. Tel.
045-417702.
Pracht eiken BANKSTEL 3-
-1-1 met rundleren kuipkus-
sens ’ 1.150,-; zwaar mas-
sief eiken salontafel rond

’ 475,-. 045-323830.

Ruil in! koop daardoor spot-
goedk. nieuwe MEUBELS,
en wie heeft deze prijzen?
zoals witte eethoeken v.a.
’395,- met kolomtafel v.a.
’495,-; ultra moderne witte
wandmeubels v.a. ’ 595,-;
grote sortering bankstellen
modern en klassiek v.a.

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

Te k. noten EETKAMER met
4 leren stoelen, zeer excl.
tafel. Pr.n.o.t.k. 045-228049
Grote PAASSHOW 2e
Paasdag. Fabrieksprijzen
meubels kortingen 10 tot
20%. Meubelhuis Kleba,
Akerstraat 230-232. Hoens-
broek. Tel. 045-212854.

9 Jasje in viscose/linnen 249,-. Blouse 215,--.

I Rok van MAYON in een prachtige voile 215,--.
■
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s daar winkel je voor je plezier

BRIXTON Meubel met kleur,
unieke verzameling, spullen
uit de jaren 30, 40, 50 en 60
oa. eethoek, broodkast, di-
van, div. aparte bijzettafels,
clubs, ventilators, pastel
porcelein, chroomspul, lam-
pen en plafonnières. Crea-
tief inrichten doe je met Brix-
ton Meubels. Hoofdstraat
18, Amstenrade. Vrijdag
koopavond. 04492-1624.
Te koop donkereiken KAST,
iets aparts, pr. ’ 800,-. Tel.
045-728486.
In 't SLUISJE koopt u spul-
len voor in uw huis, zoals
Delfts-blauw, porselein, ste-
reo's, video's, meubels en
computers. Hoogstr. 19,
Landgraaf. 045-323788.
Te k. een complete AAN-
RECHT plus 4 boyenkastjes
met eetbar plus 3 barkruk-
ken. Tel. 045-229600.
Te k.a. EETKAMERTAFEL
en 4 stoelen ’200,-. Tel.
045-215950, na 18.00 uur.

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. ,
BANKSTEL; tafel; vitrine
’300,-; tv-kast ’75,-; uittr.
tafel en 4 stoelen ’ 125,-
-045-453422 na 18 uur.
Te koop Mechelse EET-
HOEK, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-228146, na 18.00 uur.
Te koop weg. overcompl.
Barok BANKSTEL en 2 faut.
als nieuw. 045-742149.
Te k. oude eiken KAST.
Koopje! Tel. 045-323546.

T.k. i.g.st. Etna gasforn., Van maandag t/m vrijdag,
AEG Tournamat wasmach. van 8.30tot 17.00uur,kuntu
Samen ’ 225,-; velours he- uw PICCOLO telefonisch
renfaut. ’ 175,- 045-713927 opgeven. Tel. 045-719966.

Zonnebanken Zonnehemels

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

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

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

Computers

GOLDEN-TEN software
Doshulp, orderadministratie,
boekhouden, spreadsheet,
ledenadministratie, data
communicatie, faktureren,
kasboek, database, tekst-
verwerker samen ’ 499,-.
Docom, tel./fax 05905-5887,
Postbus 176, Zuidlaren.
Te k. AMIGA 500 met kl.
monitor, vr.pr. ’ 1.400,-. Tel
045-462630.

Te k. AMIGA 500 met 512K
uitbr., monitor, ingeb. 31/2
inch. drive, event. extra 5V4
drive, veel toebeh. Tel. 045-
-229256.
Gevraagd MSX 8235, 8245
of 8250. Tel. 045-224779.
Te koop Philips M.S.X.
COMPUTER 14 mnd. oud,
met Sony datarecorder, ca.
75 spellen enz. 045-222084

HP Laser-printer-ll P.
’2.999,- excl. BTW uit I
voorraad. Het adres voor I
advies en service. LEUF-
KENS-Dubois, Heerlen. Sit-
tarderweg 58a. 045-726444

Te k. MSX2 Sony, _°e\\.P.
printer, 2e drive, &%%, f
handl. Tel. 045-41&>J I
1900 uur- -^WWat VERKOPEN? >teer via: 045-7199g°>-^

TWVIdeo _^X
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerierheide. 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 Heerierheide.
Tel. 045-213432.

Goede KLEUREN'
Metgar. va. ’125,'- 0»f25 jaartv-occ.centrur»
Grasbroekerweg 2&' .len. 045-72476(1^^

' .
ITT KTV 56 cm, &**% 'teletekst voor ’ 55W. ■oud. Tel. 045-41094!^/

Huishoudelijke artikeleri^^-^
Magnetrons van Uden $

Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu f
Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven rn» $
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnei'^jjej

’298,-. van Uden, Hoofdstr. 12, HoensbroekJ?__g-^\
Voor Piccolo's zie verder pagina 30

Vrijdag 13 april 1990 " 10



Coalitie in
Voerendaal
niet breder

HEERLEN -De gemeente Heerlen moet 34 speelplaatsen slui-
ten. Dit omdat ze overbodig of slecht gelegen zijn of omdat ze
niet goed functioneren. Verder moeten dertig speelplaatsen
dringend gerenoveerd worden voor een bedrag van ruim
550.000 gulden. Dat geld zou moeten komen uit een door de ge-
meente op te stellen Speeltuinrenovatiefonds.

Dit blijkt uit een rapport dat de
stichting Lans opstelde in samen-
werking met de TU Eindhoven en
studenten van de Hogeschool, die
alle 179 Heerlense speelplaatsen
maar liefst vijftien keer bezochten.

i
Via tellingen kwam men tot een
schatting van 320.000 kinderen die
openbare speelvoorzieningen be-
zoeken en nog eens 258.000 die ge-
bruik maken van de achttien speel-
tuinen.,
Met name in de kinderrijke wijken
Heerlerbaan, Stad-Noord, Beersdal,
Heerierheide en Hoensbroek moe-
ten de speelvoorzieningen snel aan-
gepakt worden door binnen eenjaar
een actieplan op te stellen.

Verkeer
Het rapport constateert dat in Heer-
len te veel brede asfaltwegen zijn
waar per definitie te hard wordt ge-
reden en die voor kinderen gevaar-
lijke hindernissen vormen. In het
Verkeerscirculatieplan zou gelet
moeten worden op een kindvrien-
delijkere verkeersstructuur en een
beter op spel afgestemde ruimtelijk
indeling.

Ook aan de veiligheid en het onder-
houd van de speelgelegenheden
schort het in veel gevallen. Een
kwart van de attributen op openba-
re speelplaatsen is versleten, terwijl

één op de zes speelplaatsen te lijden
heeft onder vandalisme. Ook zorgen
uitwerpselen van honden voor veel
overlast.

Het rapport constateert dat de on-
dergronden te vaak gras bevatten
en te weinig verharde speelplekken.

Het ontbreekt aan voldoende eigen-
tijdse speelcombinaties, die het fan-
tasiespel van met name het jonge
kind kunnen stimuleren. In buurten
met veel jongekinderen wordt aan-
bevolen om één of twee centraal ge-
legen zandbakken aan te leggen,
eventueel gecombineerd met 'zand-
steunpunteri' aan de rand van de
wijk.

Ook moeten er ruigere terreinge-
deelten worden aangelegd, waar
kinderen verstoppertje kunnen spe-
len of met losse materialen aan de
slag kunnen. De opstellers van het
rapport vermelden expliciet dat de
grote glijbaan van speeltuin Molen-
berg zo snel mogelijk gesloten moet
worden.

Het Heerlense college gaat de aan-
bevelingen uit het rapport voorleg-
gen aan diverse commissies en de
speeltuinverenigingen. De reacties
worden verwerkt in een beleidsno-
ta, waarin de aanpak van de speel-
plaatsen in de komende jaren gere-
geld wordt.

Van onze verslaggever

" Compleet met rugnummers fietsten de examenkandidaatjes door Heerlen. Dit zijn leer-
lingenvan deSt-Gerardusschool in Treebeek-Brunssum. Foto: DRIES LINSSEN

VOERENDAAL - De coalitie in
Voerendaal wordt niet verder uitge-
breid. De plaatselijke partijen zien
op dit moment geen aanleiding om
zich aan te sluiten bij de door CDA,
PvdA en VVD gevormde coalitie.
Dat is gebleken uit een gesprek dat
de drie landelijke partijen deze
week hadden met de lokale lijsten.

# Oostduitse vluchtelingen
in een sporthal te Aken.

(Archieffoto)

Vorige week al stond het theorie-examen op het programma. Een dezer dagen krijgen dekinderen de uit-
slag te horen.

HEERLEN - Ruim 1100 leerlingen van basisscholen uit de regio deden gisteren in Heerlen verkeersexa-
men. Gerugnummerd fietsten de scholieren door de binnenstad, nauwlettend in de gaten gehouden door
verdekt opgestelde politie-agenten.

Schietpartij
in Kerkrade

Afgesproken werd dat de coalitiege-
noten een gezamenlijk programma
zullen opstellen. Dat zal eind deze
maand worden aangeboden aan de
andere partijen. Als deze zich in dat
programma kunnen vinden, wor-
den ze alsnog in de gelegenheid ge-
steld zich in de coalitiebanken te
scharen. „Maar ik ga ervan uit dat
dit niet gebeurt", aldus secretaris
Peeters van het CDA-Voerendaal.

(ADVERTENTIE)

ESPRIT
BV

NEWGENERATIONGeen noodvoorzieningen
voor opvang in Kerkrade

Vluchtelingen zoeken woningen in grensgemeenten

naar West-Duitsland toe zijn ge-
komen, opgevangen in allerlei
noodvoorzieningen.

HEERLEN - Bij de gemeente
Kerkrade staan op dit moment
vier vluchtelingen uit het Oost-
blok ingeschreven als woning-
zoekenden. De aangrenzende
Duitse gemeentebestuurders zit-
ten ondertussen met de handen
in het haar. Zij weten niet waar
ze de nog steeds aanhoudende
stroom van mensen die dringend
onderdak nodig hebben, moeten
onderbrengen.

schreven staat: 'Ik ben een
vluchteling uit Roemenië. Mijn
familie heeft niets te eten, help
ons asjeblieft.' Zijn zwarte haar-
dos en donkere huidstint zouden
inderdaad op een dergelijke af-
komst kunnen duiden. De kleine
bedelaar weet wel goed duidelijk
te maken wat hijwil. In zijn groe-
zelige handje houdt hij een vijf
Mark stuk, daar moet er nog één
bij. Een Nederlandse gulden
wordt echter geweigerd.

Behelpen
De stad Herzogenrath heeft twee
gebouwen van de Eschweiler
Bergwerk Verein (EBV) opge-
kocht. In één daarvan wonen
achttien personen, maar zij moe-
ten binnenkort vertrekken. Het
andere EBV-pand wordt nu ver-
bouwd en aangepast aan de be-
hoeften van de vluchtelingen. Er
zijn sinds begin van dit jaar 102
Übersiedler en 22 Aussiedier in
Herzogenrath geregistreerd.

Agressie
Ambtenaar Niessen is zeer voor-
zichtig met het geven van infor-
matie over het vluchtelingenpro-
bleem. Geen wonder, want uit de
Aachener Nachrichtenkan de le-
zer vernemen dat het aanvanke-
lijke enthousiasme waarmee de
Trabantjes in het begin werden
ontvangen steeds meer in het te-
gendeel omslaat. Zijn vrouwelij-
ke collega in Aken, Anette Hage-
mann, haaldezelfs de pers omdat
zij thuis wordt bedreigd. Dag en
nacht anonieme telefoontjes,
scheldkanonnades en onbeken-
den die met de vinger op haar
deurbel blijven hangen totdat zij
het niet meer uithoudt, vallen
deze geëngageerde vrouw ten
deel. Haar inzet wordt mek agres-
sie beloond. „De lokale bevol-
king voelt zich benadeeld en
zoekt haar heil bij de ultra
rechtse groeperingen", legt de
Aachener Nachrichten uit. Een
typisch Duits probleem? Neder-
land houdt het gewoon bij de ver
van mijn bed-show.

Een jongen van een jaar of tien
belt aan bij een woning aan de
Nieuwstraat in Kerkrade. Hij
zegt niets maar laat een briefje
zien waarop in de Duitse taal ge-

De gemiddelde tijdsduur diever-
strijkt voordat een gevlucht ge-
zin een woning vindt, wordt nu
geschat op twee jaar. Officieel
hoeft Kerkrade zich niet te be-
moeien om de problemen van de
Duitse buren. Begint de barm-
hartigheid pas na 1992?

Briefje
Meer dan 70 procent van de im-
migranten is door de gemeente
aan een woning geholpen, maar
nog steeds moet men zich behel-
pen. In het centrum van Herzo-
genrath en in Kohlscheid zijn
twee hotels die kamers ter be-
schikking stellen. Tegen het nor-
male tarief overigens.

Een ander tafereeltje aan dezelf-
de grensstraat betreft een Oost-
duitse familie die op zoek naar
een woning nauwlettend ramen
in de gatenhoudt waar geen gor-
dijnen hangen. Daar is wellicht
een woning vrij en kan het aan-
bellen de moeite waard zijn.
Deze mensen komen in Neder-
land hulp zoeken. In de gemeen-
te Herzogenrath worden de zoge-
naamde Übersiedler, DDR-
vluchtelingen, en Aussiedier, de
rest van immigranten die na de
opening van de Berlijnse Muur

Mare O'Polo

Jf*PApAGAyO
boutique

Dautzenbergstraat 25
Heerlen-045-717297

Volgens een medewerkster van
de woningvereniging Spekhol-
zerheide had een gezin van vier
personen zich bij haar laten in-
schrijven. Maar voordat van die
kant een flat werd aangeboden,
had het gezin al zelf, met hulp
van familie, een woning gevon-
den. Ook in Herzogenrath is vol-
gens ambtenaar Niessen veel
werk verricht door inwoners van
de gemeente. Hij kan zelfs een
aantal van hen met naam noe-
men. „Zij hebben op eigen initia-
tiefbemiddeld bij het vindenvan
een woning en werk. En met
goed resultaat."

De Kerkraadse recherche onder-
zoekt de zaak verder.

De vriendin van de verdachte
bracht woensdagavond een bezoek
aan haar voormalige woning in
Kerkrade en daarbij ontstond een
heftige woordenwisseling. Tijdens
de vlucht van het tweetal liep de
schutter een klap op het hoofd met
een ijzeren pijp op. Ook kreeg hij
enkele vuistslagen in het gezicht.

KERKRADE - De politie van Reu-
ver heeft een man aangehouden en
in verzekering gesteld, die in een
woning aan de Pannesheiderstraat
in Kerkrade enkele schoten had ge-
lost op de huismeester.

De woningmarkt zit in Duitsland
net zo dicht als in Nederland.
Van de vier in Kerkrade inge-
schreven personen, is er één aan
een woning geholpen. „Deze
mensen hebben een Westduits
paspoort en moeten de gebruike-
lijke procedure volgen. Natuur-
lijkhouden we rekening met hun
omstandigheden en wordt er ge-
keken hoe dringend de situatie
is. Andere speciale opvangmoge-
lijkheden zijn er niet voor hen",
verklaart een woordvoerder van
de gemeenteKerkrade.

Momenteel overleggen het Mi-
nisterie van Onderwijs en de ge-
meente Heerlen over de verde-
ling van schoolgebouwen.

MTS en KMBO gaan samen

Fusie technisch
onderwijs Heerlen

Klachten uit Landgraaf waren niet ondertekend

Toch geen onderzoek
stemmen per volmacht

burgemeester Hans Coenders
geen diepgaand onderzoek
verrichten naar het stemmen
per volmacht in deze gemeen-
te.

Door de nieuwbouw voor Sinter-
meerten/Coriovallum en moge-,
lijk de Hogeschool zouden de
huidige gebouwen beschikbaar
kunnen komen.

Het KMBO Heerlen/Kerkrade is
het afgelopen jaar al fusies aan-
gegaan met diverse scholen, zo-

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf gaat in tegenstel-
lingtot eerdere uitspraken van

Daags na de verkiezingen vertelde
Coenders dat hij zich persoonlijk
met dat onderzoek zou gaan bezig-
houden.

Waardeloos
Als reden voor het afgelasten van
het onderzoek noemt de eerste bur-
ger het feit dat de binnengekomen
klachten niet ondertekend waren.
Derhalve zijn ze waardeloos voor
een eventueel onderzoek. De ene
klacht die niet anoniem was, is wel
onderzocht, maar had te maken met
het te laat uitschrijvenuit het bevol-
kingsregister.

Veel speelplaatsen slecht
Sluiting aanbevolen van 34 voorzieningen in Heerlen

samengaan omdat het kabinet
schaalvergroting en concentratie
wil.

Hiermee wordt een volgende
stap gezet in de grote fusie-ope-
ratie, die in Heerlen de voltooi-
ing nadert. Overal in den lande
moeten gelijksoortige scholen

Bevalling
hadt9 Voordat hij zijn pleidooi
Vocatnen houden verliet ad-
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60 Maastrichtse gerechtsge-
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oQp ',tf.an' mijn vrouw kan elk
in _> bevallen." Het publiek
sja f z,aal riep hem nog enthou-
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.°ed f^n tiental exemplaren
Mio^ rte genu.oordigd op deze
nen,.,' een kijkje gaanen aus.'

Politiek
% y

Sran?ls- bekend bestaat Land-
Wt iu^ r*e kernen. Daarvan
ttan. Vteuwen/tagen het laagst
t/br. ""toners (ca 9.500;.
foton °Uer Worms telf J2-500
UirilIlers- Veruit de meeste
SQh^9ravenaren wonen in
istoo 9 fcirca iB-500^ Wel",aa^r [l9gen de gemeente-
dQy Verkiezingen alweer even
Ma%ns toch wülen we u hetleende feitje niet onthouden.
Iraira analyse van het stemge-
ty.ei rt ons namelijk dat
toto, enhagen dit jaar goed
ïetpi oor tien van de 27 raads-
els '?teaen Schaesberg acht ze-
fcinri j daar naast dat tien
ki t^sieden ook daadwerkelijk
Cotjp) euwenhagen komen, en de
\»t>nhie is duidelijk: Nieu-
l^ktuen *s volkomen verpoli-
(ja ■ "et zou niet gek zijn als
M)t>JH eens een onderzoek naarra Qedaan.

Oldtimers
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jeanette ackens

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

r\j\P* VAKANIE-REISa
U}^ " VIDEOCAMERA
[V/^K.T.V. «FIAT PANDA
\ ::l VA /y----ysr F..J yl^ y —̂y^i^^J/ f f :'___-___ ._■ _____■ ___P^ _#^

' i^4/<f /^^^^^r /drcniK|es en

_ïl 0 **
«j_"^J ___L 1Li_W II Ukri

als MDGO, Meao en LDS/MDS.
Wat de ruimtelijke gevolgen van
het een en ander zullen zijn, is
nog niet bekend.HEERLEN - De Heerlense MTS

gaat fuseren met de technische
afdeling van het Kort Middel-
baar Beroepsonderwijs (KMBO).
De samenwerking gaat al in per 1
augustus 1990.

Van onze verslaggever

Examen op de fiets

Uit protest tegen deze gangvan za-
ken weigerde het Vrouwenappèlzit-
ting te nemen in een werkgroepje
dat gisteravond tijdens de raadsver-
gadering de geloofsbrieven van de
nieuweraadsleden behandelde.

Coenders deed via zijn voorlichter
wel een oproep om de Kieswet te
wijzigen om in de toekomst mis-
bruik van volmachten te voorko-
men.

LimburgsDanblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Vrijdag 13 april "11

InLandgraaf werd op 21 maart liefst
twintig procent van de stemmen per
volmacht uitgebracht.



Vrijdag 13 april 1990 "12Limburgs Dagblad

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat heden
op Witte Donderdag, in de leeftijd van 58 jaarvan
ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn
dierbare echtgenote, onze lieve en goede moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

To Smeets
echtgenote van

Wil Penners
De bedroefde familie:

Buchten: W. Penners
Montfort: Lily Mans-Penners

Torn Mans
Dicteren: Rian Houtackers-Penners

Wil Houtackers
Ruud
Familie Smeets
Familie Penners

6122 CR Buchten, 12 april 1990
Corr.adres: Keerweg 101
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben in.
Holturn op dinsdag 17 april as. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus, waarna de begra-
fenis zal zijn op het r.k. kerkhof aldaar.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de hoogmis
van 2e paasdag om 10.30 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk
vanaf 10.00 uur.
Zij is opgebaard in het mortuarium van het zieken-
huis te Sittard. Bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie
dingenwaarvan hij in dit leven heeft mogen genie-
ten, heeft van ons afscheid moeten nemen, mijn
dierbare echtgenoot en onze beste vriend

Huub Selder
echtgenoot van

Helena Huls
Hij overleed op 68-jarige leeftijd, na een liefdevolle
verzorging in deHamboskliniek teKerkrade, voor-
zien van het h. sacrament der zieken.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: Helena Selder-Huls

Hetty en Torn
Landgraaf: Familie J. Selder-Konings

Familie Huls
6461 JTKerkrade, 11 april 1990
Schleidenstraat 214
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 17 april a.s. om 10.30 uur in de dekenale
kerk van de H. Lambertus te Kerkrade-Centrum,
waarna de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de eucharistieviering van tweede paasdag
om 11.30 uur in voornoemde dekenalekerk.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

mmmmmmmmmmammmmmmmmmmmammammmmmmm
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Enige en algemene kennisgeving
t

In dankbare herinnering aan wat hij voor ons ge-
weest is, geven wij u met droefheid kennis, dat he-
den van ons is heengegaan, in de leeftijd van 57
jaar, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader, mijn zoon, onze broer, schoonbroer, oom en
neef

Jef Lahaije
echtgenoot van

Tinie Brans Brabant
Mevr. H.M. Lahaije-Brans Brabant
Marjo Utens-Lahaije
Ad Utens
Ingrid Turco-Lahaije
Dino Turco
Familie Lahaije
Familie Brans Brabant

6223 EE Borgharen-Maastricht, 12 april 1990
Gozewijnstraat 28
De gebedsdienst zal gehouden worden zaterdag 14
april a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.
Cornelius te Borgharen-Maastricht, waarna aan-
sluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Bezoek uitvaartcentrum Sassen, St. Maartenslaan
44-48 te Wyck-Maastricht, van 17.00tot 18.00 uur.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht op 73-jarige leeftijd van ons is heenge-
gaan, onze zuster, tante en nicht

Dien Bosson
weduwe van

Joep Immelen
Familie Bosson
Familie Immelen

Heerlen, 10 april 1990
Oude Molenweg 99
Corr.adres: Koolweg 26, 6446 TK Brunssum
Heden, vrijdag 13 april om 14.30 uur, zal de dienst
van woord en gebed en de crematieplechtigheid
gehouden worden in het crematorium te Heerlen,-
Imstenraderweg 10.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-heid is uw naam in het condoléanceregister teschrijven.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Hierbij danken wij u voor het betoonde medeleven
bij het overlijden van onze moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

Rosalie
Thomas-Visser

Uw condoleances, bloemen en aanwezigheid bij debegrafenis hebben wij zeer gewaardeerd.
Familie Thomas

April 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op twee-
de paasdag, 16april a.s., om 11.30 uur in de St. Mar-
tinuskerk te Spekholzerheide.

I ~
Heden is na een slopendeziekte toch nogvrij plot-
seling in het bijzijn van zijn naasten van ons heen-
gegaan mijn zoon, broer en oom

Michel Wenmakers
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken over-
leed hij op 51-jarige leeftijd.

Beek: Mevrouw E. Wenmakers-
Houben

Geleen: Tiny van der Sterren-
VVenmakers

Geleen: Marion Aussems-van
der Sterren
Ed Aussems

6129 CC Berg a/d Maas 11 april 1990
Raadhuisstraat 95
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 14 april a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Michael te Berg a/d Maas waarna
aansluitend de crematie in het crematorium „Ne-
dermaas", Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieve deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Met groteverslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze zeer gewaardeerde collega envriend

Michel Wenmakers
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in dezevoorhen zo moeilijke tijd.

Collega's 80-WDA
DSM Research

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van ons lid van de advies-
raad

Michel Wenmakers
Zijn inzet zal steeds in onze herinnering blijven.

Bestuur, adviesraad en medewerkers
Stichting Comité JeugdwerkBerg a/dMaas

I "
Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

Anna Göbbels
echtgenote van wijlen

Gerard Mooren
Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Kerkrade: E. Bischops-Mooren
A. Bischops t
Ine en Loek
Ger en Marlies
W. Mooren
M. Mooren-Claassen
Pia en Arthur
D. Mooren
C. Mooren-Plum
Manon
en achterkleinkinderen
Familie Göbbels
Familie Mooren

Kerkrade, 12 april 1990
Vroenstraat 947
Corr.adres: Kruisstraat 33, 6461 HA Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 17 april a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Maria Goretti teKerkrade-Nulland, waarna
aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats Hambos.
Bijeenkomst in bovengenoemde kerk.
Zaterdag 14 april zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de Paaswake om 20.00 uur.

Enige en algemenekennisgeving

t
Bedroefd om zijn heengaan, dankbaar voor zijn
werkzaam en voorbeeldig leven, geven wij kennis
dat heden van ons is heengegaan, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader en opa

Johann Koch
weduwnaar van

Maria Elisabeth Übachs
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Maasmechelen (B): Mia en Hen

Gehlen-Koch
Gidy en Ans
Hans en Manon

Brunssum: Jos en Toke
Koch-Adamczyk
Sonja, Roger

12 april 1990
Sachariasstraat 12, 6365 BT Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 14 april om 14.00 uur, in de St. Dionysius-
kerk te Schinnen, gevolgd door debegrafenis op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Vrijdag as. om 18.45 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid heden, vrijdag van 14.00 tot 15.00
uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Dankbetuiging. Voor het ondervonden medeleven tijdens de uit-
vaartdienst en de begrafenis van onze lieve moeder
en oma

Anneke Giesen-Ossen
betuigen wij u onze oprechte dank.
Wij nodigen u uit voor de zeswekendienst op le
paasdag om 11.30 uur in de parochiekerk van St.
Martinus te Spekholzerheide.

Kinderen en kleinkinderen
Spekholzerheide, april 1990

De eerste jaardienstvan onze vader en opa

Jan Schiks
zal plaatshebben op 15 april a.s. om 11.00 uur
in de St. Josephkerk te Heerlerbaan

kinderen en kleinkinderen

I t
Je hebt nu rust gevonden,
al is vol droeflieid ons hart.
Je lijden moeten zien,
niet afdoende kunnen helpen,
dat was onze smart.

Aan hem diealtijd in bescheidenheid voor anderen klaar stond, onverbre-
kelijk en innig verbonden met vrouw, kinderen en kleinkind, familie en
vrienden, zullen wij altijd de gelukkigste herinneringen bewaren. Vlak
voor zijn 59e verjaardag is hij, na een dappergedragen lijden, en gesterkt
door het heilig sacrament der zieken, van ons heengegaan.

Leonard Hendrik
Hubert Hendriks

echtgenoot van

Anna Hubertina Gerardina
Schobben

Wij bevelen hem in uw gebedaan.
Landgraaf: Anny Hendriks-Schobben

Utrecht: Paul Hendriks
Landgraaf: Frans Hendriks

Marlie Hendriks-Vincken
Landgraaf: Lucy Weerts-Hendriks

Jan Weerts "
Linda .
Familie Hendriks
Familie Schobben

6373 GH Landgraaf, 11 april 1990
Oude Heide 25
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op dinsdag 17 april 1990
om 12.00 uur in de parochiekerk van het Heilig Hart te Nieuwenhagerhei-
de (Landgraaf).
Aansluitend cal de crematie plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
waarna aldaar gelegenheid is tot condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van het De Wever-
ziekenhuis, Heerlen, dagelijks geopendvan 16.00 tot 17.00 uur.
Vader zal bijzonder worden herdacht in de heilige mis op paasmaandag
om 11.00 uur in voornoemde kerk.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium en terug is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze gewaardeerde penningmeester

Leo Hendriks
Zijn vele verdiensten voor onze vereniging zullen wij met respekt en
dankbaarheid blijven gedenken.
Ons oprecht medeleven gaat uit naar echtgenote, kinderen en familie.

Stichtingsbestuur
Groepsraad
Oudercomité
Leden en oud-leden
Scouting St. Tarcisius
Nieuwenhagen-Landgraaf

I :
i

Op 11 april 1990, de dagvóór Witte Donderdag - de dag van de instelling
van het priesterschap - is na een liefdevolle verzorging in de B-kliniek te
Heerlen, paviljoen 4, yan ons heengegaan, gesterkt door de h. sacramen-
ten der zieken, onze dierbare broer, heeroom en neef

Jacques Lambertus
Josephus Hubertus

Frijns
Em.-pastoor

geboren te Epen op 12 juli 1914
priester van het bisdom Roermond

kapelaan te Oirsbeek
kapelaan te Stem

kapelaan te Schandelen
van 1954 tot 1983 bouwpastoor te Meezenbroek

Valkenburg a.d. Geul: M. Janssen-Frijns
Heerlen: M.A.H.J. Frijns

neven en nichten
12april 1990
Corr.adres: Douvenrade 39, 6419 AA Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op woensdag 18april a-S-
-om 11.00uur in deparochiekerk van St. Paulus Bekering te Epen, waarna
aansluitend bijzetting in het familiegraf op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren bij de ingang van de kerk vanaf
10.30 uur.
Avondwake dinsdag 17 april om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaardin de rouwkapel van deVerpleegkH-
niek te Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van
14.00-16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als I
zodanig te willen beschouwen.

Met leedwezen vernamen wij dat op 11 april 1990 van ons is heengegaan, |
de zeereerwaarde heer . r

J.L.J.H. Frijns |
bouwpastoor van de H. Geestparochie te Meezenbroek

A. Vizzino, pastoor
kerkbestuur en parochianen k

Wegens familie-omstandigheden is
hotel-restaurant

De Gerardushoeve !
te Epen \

op woensdag 18 april tot 15.00 uur GESLOTEN J

Ons restaurant is wegens sterfgeval
dinsdag 17 april de gehele dag gesloten.

Restaurant La Mancha
Akerstraat 3

Heerlen

Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij eenieder onze oprechte
dank voor de kaarten, brieven, bloemen en andere
vormen van warme belangstelling en welgemeend
medeleven bij de ziekte, het overlijden en de cre-
matie van mijn lieve man

Math Quaedvlieg
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het ver-
plegend personeel van het Groene Kruis dat mijn
man op lofwaardige wijze heeft bijgestaan tijdens
zijp laatste levensmaanden.

Mede namens kinderen
en kleinkinderen,
Mevr. W.F.M. Quaedvlieg-Bernards

Brunssum, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
paaszondag 15 april a.s. om 10.30 uur in deFatima-
kerk te Brunssum.

Diep is de pijn
Stil is het verdriet
Maria, jouvergeten kunnen wij niet

Op 12 april was het één jaar geleden dat
wij afscheid moesten nemen, van haar
die wij zo graag in ons midden hadden.
Mijn lieve vrouw en mamma, onze zus,
schoonzus en schoondochter

Maria Habets
Dit willen wij herdenken in de éérste
jaardienst, die gehouden zal worden op
le paasdag, 15 april om 11.30 uur in de H.
Remigiuskerk te Simpelveld.

Raymond en Marco Spork
Familie Habets
Familie Spork

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve vader, onze zoon, kleinzoon
en vriend

Leo Haan
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Tamara Haan
en familie

Landgraaf
April 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 14 april a.s. om 20.00 uur (i.p.v. 19.00
uur) in de kerk van Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onvergete-
lijke vrouvir, moeder en oma

Lenie
Sonnenschein-Peters

zal worden gehouden op paaszondag 15 april a.s. in
deparochiekerk van St. Josephte Heerlerbaan om
11.00 uur.

Dhr. Wiel Sonnenschein
Kinderen en kleinkinderen

"I

Dankbetuiging
Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het
heengaanvan onze lieve moeder,

Fransisca
Bartels-Ladeur

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uiting gebracht, was ons een
grote troost en zal een dankbare herinnering blij-
ven.

Kinderen Bartels
Brunssum, april 1990
De zeswekendienst wordt gehouden op paaszon-
dag 15 april a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Familie op de Langeberg te Brunssum.

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

Het is een jaar 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 St.-Cornelius te Heerier-
heide.

A.C. Sommer-Beaujean
Kinderen en kleinkinderen

tAldegonda Drissen, 86 jaar, weduwe van An-
toon Goertz. Klokweg 1, 5953 TM Reuver. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 14 april om 10.30 uur, in dekerk van deH.
Lambertus te Reuver.

t Maria Christina Wassen, echtgenote van Jan
Godefridus Reijnders. Angsterweg 27, 6063 AT

Vlodrop. De plechtige eucharistieviering zal wor-
den gehouden paaszaterdag 14 april om 10.30 uur,
in de parochiekerk van de H. Martinus te Vlodrop.

tWilhelmus Driessen, 72 jaar, echtgenoot van
Antonia Johanna Maria Spoor. Bisschop Schrij-

nenstraat 2, 6041 XX Roermond. De plechtige
eucharistieviering zal worden gehouden op dins-
dag 17 april 1990 om 11.00 uur, in de H. Geestkerk
te Roermond.

♦ ACADEMISCH

ZIEKENHUIS
MAASTRICHT

depoliklinieken en het
diagnostischcentrum zijn

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

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

- ; 4
Met leedwezen hebben wij kennisgenome
van het overlijden van ons lid

Milly Dohmen
Haar opgewektheid zullen we zeer missen-

Bestuur en leden
Bowling Bond Heerle»

Mama,
bestaan er
nog echte
olifanten?

( <§ | )

» / i-i "
GEEF OM DE TOEKOM**

Word voorf 27,50donateurvan h«*
Wereld Natuur Fonds. Giro25, Zeist'£

Sr >t. jozaFziGkonhuf)
■■Hiarkrada

In verband met de viering van s

Goede Vrijdag _^^
zijn de poliklinieken, laboratoria enz- va
het Sint Jozefziekenhuis te Kerkrade^^
GESLOTEN ____^
op vrijdag 13 april 1990

Voor spoedgevallen kan men terecht
bij de EHBO



v
n naar later bleek'eveneens valse aangifte

Ice? C^n overval °P een Echtse bloemenwin-
__,..' eind Januari, had de vrouw op het ideegebracht.

Bij de aangifte vertelde de vrouw dat twee
jongemannen in Batman-kleding haar huis
waren binnengedrongen, haar met geweld op
een stoel hadden vastgebonden en vervol-

Voorwaarden kabinet
hinderen grindakkoord

Deputé Hilhorst ongelukkig met aanvullingen „Van de royementscommissie heb
ik groen licht gekregen om daarover
mededeling naar buiten te doen. Of-
ficieel kan Bonsel van dat besluit
pas in kennis worden gesteldals het
algemeen bestuur dat formeel be-
krachtigd heeft," aldus Magielsen.
Magielsen bestrijdt de lezing van
Bonsel dat hij niet het enige partij-
lid was die bij de voorkeursactie
voor VVDer Van Rey betrokken
was. Volgens Magielsen is in deze
zaak de gangbare procedure ge-
volgd en was het aan de afdeling
Maasbree om tot de voordracht te
komen om Bonsel te royeren. Bon-
sel heeft aangekondigd alle juridi-
sche wegen te onderzoeken om een
royement aan te vechten.

CDA-voorzitter
werpt kritiek

Bonsel terzijde
ROERMOND - Het royement van
CDA-lid Ton Bonsel wegens zijn
steun aan Jos van Rey (VVD) bij de
Kamerverkiezingen, is formeel nog
niet rond. „Het algemeen landelijk
bestuur van het CDA moet dat roye-
ment eind april nog bekrachtigen,"
aldus CDA-voorzitter Limburg drs
A. Magielsen, die gisteren ook ver-
klaarde dat hij de aantijging van
Bonsel dat hij buitenzijn boekje zou
zijn gegaan 'met een gerust hart'
naast zich neerlegt.

Vliegveld
Met het besluit van het kabi-
net de procedures voor de
aanleg van de Oost-west-
baan bij Maastricht Airport
(Vliegveld Beek) voort te zet-
ten is een belangrijke stap
gezet naar de daadwerkelij-
ke aanleg van die baan.
Over enkele maanden is nu
het ontwerp-aanwijzingsbe-
sluit te verwachten.

In feite zet het kabinet dan het sein op veilig en staat het zo goed
als vast dat de baan er inderdaad ook komt, al zullen daar nog wel
ettelijke jaren overheen gaan. De vliegveldlobby heeft een over-
winning geboekt en de milieubeweging in Limburg - opnieuw -
een nederlaag geleden.
De beslissing is nog net op tijd gevallen om gouverneur Kremers
als afscheidscadeau te dienen. Hij immers heeft als geen ander ge-
pleit en gestreden voor de komst van de Oost-westbaan als motor
voor de economie in Zuid-Limburg. En het was dezelfde Kremers
die nog onlangs met stelligheid wist te melden dat de baan er hoe
dan ook zou komen.
Het staat vast dat de inwoners van Zuid- en Midden-Limburg een
forse prijs zullen moeten betalen voor de komst van de baan en de
daarmee gepaard gaande toename van het aantal nachtvluchten.
Zeker nu de Belgen niet van plan zijn toestemming te geven voor
vliegbewegingen boven hun grondgebied. Zolang die toestem-
ming er niet is - en de Belgen zijn hardnekkig - zullen vliegtuigen in
de omgeving van het vliegveld brede, cirkelvormige bewegingen
moeten maken bij het opstijgen en landen. Daardoor zullen veel
meer mensen, verspreid over een veel grotere regio, met vlieg-
tuiglawaai te maken krijgen.
Het kabinet is bereid mee te betalen aan de kosten - 200 miljoen
gulden - voor noodzakelijke geluidsisolatie van woningen in een
grote straal rond het vliegveld. De nieuwe baan kan volgens de
deskundigen over twintig jaarvoor een uitbreiding van de werkge-
legenheid tot 6000 banen zorgen. Uit een enquête, die deze krant
in november 1988 hield, kwam naar voren dat een meerderheid
van de omwonenden van hetvliegveld voor aanleg is, mits dat in-
derdaad een duidelijk merkbare invloed op de werkgelegenheid
heeft. Men was zelfs bereid daar negatieve milieu-effecten voor te
accepteren.
Nu is het de taak van allen die aangedrongen hebben ap de komst
van de Oost-westbaan ervoor te zorgen dat die werkgelegenheid
er ook inderdaad komt. Op hen zijn de blikken gericht. Want pas
over twintig jaarzal blijken of de aanleg van de Oost-westbaan in-
derdaad een noodzaak was, of dat er slechts sprake is geweest
van een duur, maar nutteloos prestige-object, met alle negatieve
invloeden op het milieu vandien.

Vrijdag 13 april 1990 "13
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Kans op wedergeboorte Miljoenenlijntje afhankelijk van ZLSM "Het Miljoenenlijntje tussen
Kerkrade en Simpelveld: een
natuurpark in wording.

Archieffoto: DRIES LINSSEN

’Uitkijken

buiten CDA’Vervolg van pagina 1

DEN HAAG/HEERLEN - PvdA-
bestuurder Arie Kuijper vindt twee
CDA-kandidaten voor het gouver-
neurschap zeer mager gezien de be-
langen dievoor Limburg op het spel
staan en is van mening dat minister
Dales desnoods maar buiten CDA-
kring naar geschikte kandidaten
moet omkijken. „Binnenlandse Za-
ken is die mening kennelijk ook toe-
gedaan," aldus Kuijper. Het minis-
terie meldde gisteren in ieder geval
niets over het aantal sollicitanten en
hun 'afkomst.

In de profielschets voor de nieuwe
gouverneur zoals die door Provin-
ciale Staten is opgesteld, staat dat
deze binnen het CDA moet worden
gezocht, „mits zulks niet ten koste
gaat van kwaliteit." Eén van de
CDA-kandidaten voor het gouver-
neurschap is het Limburgse Kamer-

lidRené van derLinden, zo wordt in
Haagse kringen gemeld.

De voorzitter van de Vertrouwens-
commissie, de CDAer Sjoof Drum-
men, wilde gisteren niet veel kwijt
over het uitblijven van een kandida-
tenlijst. „Maar als de minister nog
geen selectie heeft gemaakt uit de
kandidaten, dan hebben we de eer-
ste dagen nog geen werk." Toch
hoopt en rekent Drummen erop dat
voor de zomer een nieuwe gouver-
neur benoemd is.

CDA-voorzitter Lex Magielsen wil-
de gisteren ook niet veel commen-
taar geven op de gang van zaken
rond de benoeming van de gouver-
neur. „Ik denk dat er sprake is van
een zorgvuldige afweging. Ik wil
wel onderschrijven dat er zoetje-
saan aangepakt mag worden."

Als de Vertrouwenscommissie een-
maal een kandidatenlijst heeft ont-
vangen, kan zij gesprekken voeren
met daarop voorkomende personen
(maar ook anderen). Vervolgens
doet zij een aanbeveling aan de mi-
nister voor de te benoemen kandi-
daat. Het kabinet kan daar nog van
afwijken.

Reëel is volgens ingenieur Cuijpers
ook dat de NS ooit nog eens met de
Zuid-Limburgse Stoomtram Maat-
schappij (ZLSM) rond de tafel gaan
zitten om te praten over het op-
nieuwin gebruik nemen van de lijn.
Momenteel loopt nog een haalbaar-
heidsonderzoek voor ditplan.
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Volgens de Spoorwegdirectie wer-
den de werkzaamheden destijds
verricht omdat het tracé nog op het
onderhoudsschema zou staan. In-
middels is echter duidelijk gewor-
den dat de Na destijds bezig waren
met de aanleg van een natuurpark,
waar voor Nederlandse begrippen
zeldzame plantesoorten als orchi-
deeën, ratelaars, maanvarens en be-
zemkruiskruid onder goede om-
standigheden kunnen opgroeien.
„Jammer dat enkele maanden gele-
den de juiste informatie niet werd

Vervolg van pagina 1

KERKRADE - Toen de NS begin
dit jaar de kettingzagen lieten ron-
ken langs het Miljoenenlijntje, vroe-
gen tal van spoorfanaten zich af of
de nostalgische dieseltrein 'De
Blauwe Engel' weer op het uitge-
rangeerde traject zou worden inge-
zet. Niet duidelijk was immers
waarom er onderhoud werd ge-
pleegd aan een opgeheven spoor,
waaraan weinig onderhoud was ge-
daan toen het nog volop in gebruik
was.

doorgegeven," zegt NS-ingenieur
Wino Cuijpers, als hij samen met
NS-beplantingsdeskundige Ben
Aben het werkplan heeft ontvouwd.
„Maar toen waren we net begonnen
en kennelijk was nog niet iedereen
op de hoogte."
Toch zijn de bemoeienissen van de
NS om bepaalde spoorgebieden
met een hoge floristische waarde
voor het nageslacht te behouden,
niet van gisteren. Aben: „In 1983
werd de Nederlandse spoorwegflo-
ra geïnventariseerd. Twee jaar gele-
denzijn we met de inventarisatieals
leidraad op een twintigtal plaatsen
begonnen met werkzaamheden om
de omstandigheden voor bepaalde
plantesoorten te optimahseren. Het
traject van het Miljoenenlijntje,
waar begin dit jaar 2000 accasia's
werden gerooid, vormt één van de
grootste projecten binnen dit na-

tuurbehoudplan. De verwachtingen
van dit tracé zijn hoog. Er komen
langs die lijn planten voor, die je in
derest van het land niet ziet. Wist je
dat op het stationsemplacement van
Kerkrade-West orchideeën
groeien?"

Heemtuin
Vervolgens zegt Aben dat niet ver-
wacht mag worden dat het kaalge-
slagen traject binnenkort als een
heemtuin oogt. „Alles op zijn tijd.
De natuur moet haar gang kunnen
gaan. We kunnen hoogstens de om-
standigheden voor de planten ver-
beteren. Taluds afgraven en scha-
duwvrij maken, selectiefkappen en
maaien. Meer niet. We gaan niet met
kunstmest of met bestrijdingsmid-
delen strooien. De planten diewe op
het oog hebben, kwamen oorspron-

Aben denkt dat binnen nu en drie
jaar misschien al enig resultaat te
zien is van de werkzaamheden, die
onlangs werden verricht. Na het
jaar2000 worden de ontwikkelingen
geëvalueerd. De kans dat het ruim
anderhalve kilometer lange spoor-
lint tussen Kerkrade-West en Sim-
pelveld dan wel als een tuin oogt, is
volgens Aben reëel.

’Binnentienjaarpas

sprake van natuurpark’
keiijk ook al langs de lijn voor. En
die planten willen we zonder veel
kunstgrepen alle kansen bieden."

In 2010 zesduizend
banen op vliegveld

Cuijpers: „Zodra de ZLSM voldoen-
de kapitaal heeft om dit te realise-
ren, zijn de spoorwegen bereid om
te praten. Maar nogmaals: dat initia-
tief is niet aan de NS."

(ADVERTENTIE)

Restaurant

Q__W
Menu de Paques

Paasmenu

’ 49,-p.p.
Pate de foie gras
Ganzeleverpate

Crème de caille aux courgettes
Kwartelsoep met courgettes

Selle de Veau au Agneau uvec sauce "
basilic

Kalfsrug gevuld met lam en
busilicumsuus

Dessert de Paques
Paasdessert

Openingstijden: di. t/m zon. vanaf
18,00 uur

Paasmaandag geopend
Chapeau-Melon
Kampstraat 37

Landgraaf/Schaesberg
tel. 045-322068

Reserveren gewenst

Kampstraat 37
6371 AA Siïiaesh.rj;-Landgraaf

lel. 1145-322068 57494

Emeritus -pastoor
Frijns overleden

De geluidsnorm die nu op vliegveld
Beek wordt toegepast, is tijdelijk
van aard. Dit in afwachting van een
definief besluit over een nationale
norm voor nachtvluchten.

waarop de extra isolatie-maatrege-
len nu zijn berekend.

HEERLEN - Emeritus-pastoor Jac-
ques L.J.H. Frijns is afgelopen
woensdag op 75-jarige leeftijd over-
leden in Heerlen. Frijns was kape-
laan in Oirsbeek, Stem, Schandelen
en bouwpastoor in Meezenbroek.
Aan deze laatste parochie was hij
verbonden van 1954 tot 1983.
De uitvaartdienstwordt aanstaande
woensdag om 11.00 uur gehouden
in de parochiekerk in Epen, de ge-
boorteplaats van Frijns.

DEN HAAG - Het kabinet denkt
dat de luchthaven door de komst
van de Oost-westbaan in 2010 aanzesduizend mensen werk zal bie-
den. In dit getal zit directe en indi-
recte werkgelegenheid. Dat zijn er
nu ongeveer 3.700. De kabinetsvoor-
nemens zullen ter advisering wor-
den voorgelegd aan de Rijks Plano-
logische Commissie. In de procedu-
res die nu volgen, is ook overleg op-
genomen met de provincie en ge-
meenten over de noodzakelijke her-
ziening van streek- en bestem-
mingsplannen.

Financieel-economisch directeur
Messelink verwacht niet direct na-
delen voor de concurrentie-positie
van 'Beek' nu in het kabinetsbesluit
is opgenomen dat de bedrijven die
straks van de Oost-westbaan ge-
bruik gaan maken, via heffingen 85
miljoen gulden aan het project moe-
ten bijdragen. „Dat is hoogstens een
relatief nadeel want ook andere
luchthavens zullen straks met stren-
gere normen en dus hogere kosten
geconfronteerd worden."

Volgens Gedeputeerde Staten kan
de baan er al over vijfjaar liggen. In
een verklaring stelt het college dat
de betrokken overheden dan wel
aan het project de vereiste prioriteit
moeten verlenen.

W. Willems, de voorzitter van de
Vereniging geen uitbreiding vlieg-
veld Beek, zet grote vraagtekens bij
het bedrag dat nu voor woningisola-
tie genoemd wordt.

Het kabinet probeert overigens nog
steeds te bereiken dat van hetBelgi-
sche luchtruim gebruikkan worden
gemaakt. Alsrechtstreeks op België
aangevlogen kan worden, verwacht
Maij-Weggen dat de geluidshinder
in Nederland geringer zal zijn dan

De aanvullende milieu-effectenrap-
portage en het daarin vastgelegde
nieuwe exploitatie-scenario voor de
Oost-westbaan is overigens in con-
cept gereed. Het te verwachten ont-
werp-aanwijzingsbesluit zal over
enige maanden ter inzage worden
gelegd en in procedure worden ge-
bracht.

(ADVERTENTIE)
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jo een overval in Echt op 8 februari
BatSStleden waarbiJ twee jongemannen in
m man-pak een vrouw geld afhandig ge-
naakt zouden hebben, blijkt in het geheellen, sPrake te zijn. Bij nader onderzoek is

ha 1
et licht gekomen dat de vrouw het ver-aai verzonnen heeft omdat ze huishoudgeld*Kort kwam.

Vrouw uit Echt
verzon overval
door

’Batman’

gens met 1400 gulden buit ervandoor waren
gegaan.

Er volgde een uitgebreid buurtonderzoek.
Het onderzoek van een speurhondgeleider
en de technische recherche leverde niets op.
Ook mogelijke verdachten werden nagegaan.
Feiten, omstandigheden, verklaringen en
sporenmateriaal kwamen niet overeen, waar-
door de politie steeds meer twijfels kreeg
over de juistheid van de aangifte.

Door deRijkspolitie Echt is in beide gevallen
proces-verbaal opgemaakt wegens valse aan-
gifte.

litnburgs dagblad provincie



Grote kastenwanden, kleine
kastenwanden, Goergen kan
ze gebruiksklaar installeren

Het programma schuifkastenwanden in een mum van een tijd van uw
van Goergen is, dankzij de eigen nieuwekastenwand genieten.

l. _-_=? B_*»<»J ~"t^ Goereen voorbuitengewoon i-.__HL____ -ÜS TT*S?!. °. ,ip*>m_»^^___^~ "" I \ i V-VA^Jifl ________________■ ______________i keukens

showroom eens HjTlVHp^J^^PhaßSlM^H ruime keus aan
een kijkje nemen. | _f_y_________________j____y modellen, stijlen
Heeft u uw keus bepaald, dan zorgt en materialen. Ook de kollektie
Goergen ookvoor plaatsing. De mte- bijpassende tegels en plavuizen is
neurspecialistenvan Goergen laten u omvangrijk.

V-—-_^/ keukens - sanitair - cv.-tegels "kastenwanden
'"-"^É -v% Nijverheidsweg 17-18,Stem (md. Kerensheide),■ f|. Tel. 04490-31463/31367H Open: ma. 13-18, di. t/mvr. 9-18 enza. 10-16 uur.

' Verder volgensafspraak. Donderdag koopavond tot20 uur.
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REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Stat.nla.in 128,2582GW Den Haag
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

■MBB>ÉBÉ________^______________^_________^___k__J_4

Als jevan zn
kleuren bekomen

bent, wacht je
nog 'n verrassing.

w& Ism^mß. mlwlm&v&Br
Hi . _____ _____________■&' -i

Polo Jeton:al vanaf f20.390,-.
Degelijk, duurzaam en modieus... valt maakt met de zuinige 1.3-liter-injectiemo-

dat allemaal wel met elkaar te rijmen? tor (55 PK /40 kW) met geregelde
Zeker weten! Moet je de nieuwe Polo katalysator, weet jemeteen dat je 'n juiste

Jeton, in Coupé of 3-deurs-uitvoering, met keuze gaat maken,
al zn extra's maar eens bekijken. Dat geldt overigens ook wanneer je

De gewaagde lakkleuren en de geraffi- kiest voor de Polo Coupé, de Polo 3-deurs
neerde ruitenbekleding zouden jehaast het of de Polo Fox met al zn accessoires,
belangrijkste doen vergeten. En dat is Allemaal zijn 't op-en-top Volkswagens
en blijft natuurlijk zn betrouwbare afkomst, voor prijzen die stukken lager liggen dan je

Maar als je tijdens een proefrit kennis- zou denken. Er is al een Polo vanaf f 19.395,-.

(föj)Volkswagen.Wie anders?
\\A_>/ «et katalysator

Polo Jetonf20.390.-. Polo Foxf19.995,-. Polo f19.395- (voorgaande modellen leverbaar in Coupé en 3-deurs).
Prijzen zijn 'vanaf-prijzen inclusief BTW exclusiefafleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

Importeur: Pon'sAutomobielhandel BV. Postbus 72. 3800HDAmersfoort. Telefoon: 033-949944

Êkhm. It m%ij\ Ewilcwsic?
Zet jezelfniet buitenspel

\l O-*. J^^mW -̂*„ i» Nederland telt ruim 90.000 mensen met epilepsie.V^*fr " 1 __________W.\ *%. ~yisÊÊiE£So^W\ Er is n°9 iets: de EP'lePsie Vereniging Nederland (EVN).
m_öi_^v**s' '"Ité^S^mSÊr^ÊÊ-* «i\ Zi' 's een belangenvereniging van en voor mensen met
■ fcjl^^^^^^*^ >**\ epilepsie. Dit jaarvinden weer regionale en lokale info-
vÊ jELEvEN?\ markten plaats. Waarschijnlijk ook in uw omgeving.
I^^EPSiE-EEr4DEEUword|^___^-J Kom lan9S- Wij geven u graag alle informatie. Ruim
\E praatn_fl_ï "" 90.000 mensen hebben epilepsie, zijn enige nieuwe
L- leden dan teveel gevraagd?

Bon. Stuur mij informatie over de EVN.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND ÏÏSfSl Naam:Bel: (030) 66.00.64
/CX/XC/W Of stuur de bon naar: Adres:w EVN 9840
EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ 3506 GV Utrecht Postcode/Plaats:

É VEGERS MEUBELEN
Eiken Klassiek Slaapkamers Moderne meubelen

Honigmanstraat 47 Heerlerbaan 235 Mik Meubel Locht ï
Heerlen Heerlen Kerkrade

_____r ______H ______r ■.■.■■■'■'■:■,. n___B --'-'9 '■--■-■- ■ '■■■■ ■ ':<:__H
__r JÊ m wm __._. H i :M__r _^H HH ' 'n_____F ..^_-g*.. ,^^k - .»,■ .■■■tmtmt
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BSU.VDOR UWKTEaNDEN NAAR
1 'M IfDEEJUinEO1 L IV rlfCCInMJEjr

■__T _____-■ ____! JL ..." XToch is dat niet zo.
Uw eigen dealer presteert dat ook, zo niet beter. prijzen, denk aan de service en kom voor uw

Scherp geprijsd, klaar terwijl u wacht en met de banden naar uw eigen dealer. En niet alleen voor
vertrouwde dealergarantie. banden trouwens, ook voor een uitlaat 'n accu,

Geen enkele redenom naar een vreemde te gaan schokbrekers e.d. Uw eigen dealer geeft meer om
dus. Integendeel. Want wie heeft er nou meer hart uw auto én om u. Logisch toch! Let ook op de aan-

voor uw auto dan uw eigen dealer?Kijk naar de biedingen in de werkplaats,
want uw eigen dealer is écht goedkoperdan u denkt..! Kijk maar:

automobiel <é£É. MMT "»* «W MAAT MERK PRIJS [ZS cantonßEissa*.
BEDRIJF KOZOLEBV. CT W) I ■ VREDESTEIN SBo+ 79,-1 WÊÊfHÊ 0LUNIIULNTAL CS2I 139,-1 Valkenburgerweg 2&-Q
Edisonstraat 23, Landgraaf HR |kumhov7ss 79,- ËUSüM fc michelin MX -158,- jjg^ Heerlen. Tel. 045-71804
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Heerlenaar bekent
verkrachtingen in

Brunssum en Vaals
De politie heeft inmiddels de tien verbalen
verstuurd naar justitie in Maastricht. Justitie
in Maastricht moet nu besluiten of er een uit-
leveringsverzoek voor de Heerlenaar wordt
ingediend.

De Heerlenaar blijkt de man te zijn geweest
die de verpleegstersflat in Brunssum in juli
'88 in rep en roer bracht toen hij daar gemas-
kerd en wel binnendrong en een van de leer-
ling-verpleegsters verkrachtte. Enkele dagen
later waagde hij in diezelfde verpleegstersflat
nog eens een poging die evenwel mislukte.
Een maand eerder vergreep hij zich in een
woonhuis in Vaals aan de bewoonster die op
dat moment alleen thuis was. De man was
van plan daar in te breken.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM/VAALS - Een 23-jarige
Heerlenaar heeft de verkrachtingen
°P een meisje in Vaals en een ver-Pleegster in Brunssum bekend. De
■Tian werd in juli van het vorig jaar inAken aangehouden op verdenkingvan een verkrachting in die gemeente.
Daarvoor werd hij veroordeeld tot een
levangenisstraf van zeven jaar.Uit hetDuitse onderzoek bleek dat de manmeer op zijn kerfstok had.

e Heerlenaar werd verscheidene malen ver

hoord door een hiervoor samengesteld Ne-
derlands onderzoeksteam. Behalve voor-
noemde verkrachtingen heeft de man ook
toegegeven acht keer een poging tot ver-
krachting dan wel aanranding te hebben ge-
pleegd in Heerlen, Wijnandsrade, Hoens-
broek en Valkenburg.

School Maaseik waarschuwt ouders voor ’dodelijke trip’Brief over plakkerdes
met LSD wekt onrust

Van onze verslaggever

" Nederlandse en Waalse actieleiders voor de mergelgroeve van defirma Mamebel in Bassenge
(Eben Emael). Van links naar rechts: Daniel Joris en mevrouw Van Kan van Comité d'action
pour la sauvegarde et la protection d'Eben Emael, de heren Huygen enPhafvan het comité Bies-
landerweg Maastricht en J. Marchand wiens woning aan de ingang van de groeve ligt.

Foto: WIDDERSHOVEN

ld
_

Ouders van leerlingen van het H.-Kruiscollege in
aaseik hebben van de schooldirectie een brief gekregen

wordt gewaarschuwd voor 'dodelijke tatoeages' bij kin-ren. In de brief, die in Limburg terecht is gekomen omdat
dat ec*erlandse jongeren in Maaseik op school zitten, staat
...' Plakkertjes - die vaak bij de verpakking van snoepgoed
Hm ingesloten - de drug LSD bevatten. Directeur AKZO- Weert: ’Onschuldig gipspoeder’Verder onderzoek naar

transporten Eben Emael

-jt«r die mededeling komt nu als
is erd na de maaltijd. Inmiddelse brief op grote schaal geko-

DirecteurK. Martens van hetKruis-
college in Maaseik zei gisteren dat
hij de brief naar de ouders heeft
doorgespeeld omdat 'hogere instan-
ties' hem'daarom hadden gevraagd.
Hij schreef boven de kopie 'via offi-
ciële weg ontvingen wij onder-
staand schrijven met het verzoek
het aan u over te brengen.

Verzoek
Nu de directie van het Maaseiker
college ook nog eens de brief naar
de ouders heeft gestuurd, is een
ware telefoontjesregen uit met
name Nederlands-Limburg op gang
gekomen. Dag en nacht krijgt de
vriendenkring in Luik telefoontjes
van bezorgde mensen die om ophel-
dering vragen.

ke nn gels.met LSD zouden te her-
de rr\n zi.n aan de heldere kleur en
e_n f^e kartonnen verpakking met
Hik van Mickey Mouse. De 'do-
_lup <? tatoeages', de zogenoemde
enifiH o' zÜn afkomstig uit de Ver-
Prakr ï,

aten- "Het §evaar dat deze
jyi IJken ook in Europa hun weg
beelri pinden, is zeker niet denk-

hg' aldus de brief die eindigt
a]ie k verzoek deze informatie aan
t>e i/ennissen door te geven.

riL^.^ykt een kopie te zijn van
Vatl Scnrijven dat de vriendenkring
seu een Luikse verzekeringsmaat-
gest PIJ naar net personeel heeft
doerUrd- "We hadden alleen de be-
hor lnS een waarschuwing te laten
McnA zei een bestuurslid van de
de k enkrinë- H« erkende dat in

lef foute gegevens staan. Zo
êehr ide suSgestie gewekt dat het

■ Van LSD zonder meer do"
Psv t.

'S' "^e nebben zeker geen
hpt u se willen opwekken," zegtetbestuur.

pieerd en heeft de kwestie nogal wat
beroering in België gewekt. Dat ter-
wijl, zo erkent de vriendenkring
verder, in het land geen enkel geval
bekend is waarbij een kind via een
plakkertje met LSD in aanraking is
gekomen.

Het bestuur van de Luikse vrien-
denkring betwijfelt dit echter en be-
treurt het dat bij het kopiëren haar
briefhoofd met telefoonnummer is
gebruikt. „Daarmee hebben ze een
fout begaan. Ze hadden ons eerst
moeten raadplegen." Directeur
Martens weigert verder in te gaan
op de redenen waarom hij de brief
verder verspreidde.

Waar het oorspronkelijk schrijven
vandaan komt, is nauwelijks meer
te achterhalen. De vriendenkring
kreeg zelfook een van de kopieën in
handen, die op scholen in Luik wer-
denverspreid.

Twintig miljoen
gezondheidszorg:

ttw "AAG - Staatssecretaris Si-
-129 sI y.an Volksgezondheid heeft
voor jj^yoen gulden uitgetrokken
de 2w ,kleine bouwprogramma's in
-H -j akzinnigenzorg en psychiatrie
kenu .technische diensten bij zie-
rl.t IZen en verpleegtehuizen.
cie i " wordt verdeeld per provin-
% bvr§ krijgt 20,8 miljoen gul-

Vervolg van pagina 1

Genoeg

peter bruijns

Cruciale dag

eigen waarnemingen van de actie-
groep per dag en vooral 's nachts
tientallen vrachtwagens met grijs of
wit poeder richting Eben Emael
denderen. „Er is middels snelheids-
controles en dergelijke geprobeerd
wat aan te doen, maar tot nu toe be-
stond niet de indruk dat het om ver-
voer van schadelijke stoffen ging.
Dit kan nader worden onderzocht
en dat zal zeker ook gebeuren," al-
dus een woordvoerder.

De provincie Limburg probeert te
achterhalen of de hand wordt ge-
licht met transportvergunningen en -
voorgeschreven routes, maar zon
onderzoek is tijdrovend.
De interesse van de Nederlandse
autoriteiten heeft bij de actiegroe-
pen nieuwe hoop gevestigd. „Er
moet duidelijkheid komen en een
leefbare situatie, dat is alles wat wij
willen".

LUIK/EBEN EMAEL/WEERT- De
Inspectie Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne, de milieudienst van de
Provincie Limburg en de dienst Bij-
zondere Wetten van de politie in
Maastricht gaan de zaak van de
mysterieuze transporten met al dan
niet giftig industriegips naar de
groeve in Eben Emael (zie LD van
gisteren) verder onderzoeken. De
door de actiegroepen Eben Emael
en Bieslanderweg Maastricht ge-
produceerde gegevens zijn voor de
instanties voldoende aanleiding om
nader onderzoek te doen.

BORN - Een zich razendsnel en in
grote cirkels voortbewegend licht-
schijnsel boven het stroomgebied
van de Limburgse Maas heeft
woensdagavond laat voor heel wat
consternatie gezorgd. De rijkspoli-
tie van Bom, Susteren en ook Echt
ontving diverse telefoontjes van
mensen diemet grote stelligheid lie-
ten weten 'met eigen ogen' een UFO
te hebben gezien.

Bornse politie
jaagt op UFO’s

" Meneer Sillen, enigszins van de schrik bekomen, belt zijn
familie om te vertellen wat er met zijn huis is gebeurd. Op
de achtergrond is duidelijk de schade aan de voorgevel te
zien. Foto: JANPAUL KUIT

Directeur Karreman van AKZO in
Weert, een van de bedrijven die
'grijs poeder' vervoert naar Eben
Emael, ontkent overigens dat het
om giftige stoffen gaat. Volgens
Karreman wordt er ongevaarlijk
calciumsulfaathoudend anhydriet
van zijn bedrijf naar de groeve ge-
bracht. Karreman: „Het probleem
deed zich voor dat anhydriet in Ne-
derland vrij vervoerd mag worden
en in België, waar al het afval van
produktieprocessen het predikaat
milieugevaarlijk meekrijgt, niet. In-
middels echter is er door de Waalse
minister een speciale vergunning
gegeven waardoor wij deze trans-
porten legaalkunnen uitvoeren. Het
wordt gewoon tijd dat er op dit ge-
bied één Europese wetgeving
komt."

Ook bij de bedrijven CCA Gorin-
chem en Centrale Rotterdam, zegt
men dat naar Nederlandse maatsta-
ven 'onschuldig afval' wordt ver-
voerd. Het zijn restprodukten die
dezelfde werking hebben als na-
tuurlijk anhydriet en na een bewer-
king in Eben Emael naar de Belgi-
sche cementfabrieken gaan. Het Co-
mité d'action pour la sauvegarde et
la protection d'Eben Emael klampt
zich in haar strijd tegen de overlast
van voortdenderende vrachtwagens
met de 'giftige' stoffen vast aan een
eigen Waals regeringsonderzoek dat
de aangevoerde stoffen van CCA,
AKZO en in mindere mate het rest-
produkt van de rookgasontzwave-
ling bij de elektriciteitscentrale Rot-
terdam schadelijk noemde.Muren ontzet

door botsing De politie in Maastricht kent de ver-
keersoverlast voor de bewoners van
de Bieslanderweg waarover volgens

bij een inhaalma
noeuvre moest rem

Eén van de gepar-
keerde auto's werd
tegen de gevel van
dewoning van de fa-
milie Sillen gedrukt.

AIJL~ ls de aanhang van de
mei^ÏÏ? Bond van Werkne-
DstOt \f"BW). die 400 leden bij
da „„, he<;ft rondlopen. Woens-onf J.°Kd besloot de ABW niPt
onstßir met achter de «arde
FNv t

g van de CNV en de
mina „ scnaren- B« de stem-derhn^ef de eisen in deze on-
n nandelmgsronde bleek dat
van dt? ■

vereiste meerderheid
WerH u

art var» de stemmenra gehaald. 59 ABW-leden

- Vandaag, vrijdag
„"; dertiende, is voor de CAO-
Onderhandelingen bij DSM een

dag. De uitslag van hetsesprek deze ochtend zal bepa-
ov °f er volgende week nog
vau rook uit de schoorstenenjanhet chemiebedrijfkomt. De
h«KÏStriebonden FNV en CNV"^bben besloten vast te houdenn een vijfploegendienst van
lo °^ut 34,5 uur, vier procent
„ onstijging en behoud van het
(EvT^m van extra vrije üJdvi) voor alle werknemers.

et name de eis voor arbeids-duurverkorting in de continu-
"enst.lijkt een flink gewicht in

ni
SChaal te leggen. Als DSM

et emgszins aan die wens te-
bn^?et komt> staan de twee"noen klaar om fabrieken bijUSM stil te leggen.

D^U dan de eerste keer in de
eoKt "geschiedenis zijn dat er
rein acties °P het bedrijfster-

<=in worden gevoerd. Zowel bij
de pnTd,Ustriebond CNV als bij
sm . is de actiebereidheidvèrt e ïndustriebond FNV
d„t,g^nWoordigt circa 2400 le-swJ?1J DSM- de CNV echterslechts 230.

(ADVERTENTIE)

EINDUITSLAG KRANTLEESKWIS
VOOR DE SCHOOLJEUGD
Hieronder volgen de namen van de winnaars van de vijfde en
laatste krantleeskwis. Vijf weken lang stuurden duizenden jongens
en meisjes de oplossing van de week in en maakten daarmee kans
op een van de drie weekprijzen.
De oplossing van kwis 5 luidt: poll-tax- Een cadeaubon van ’ 50,-

Ivo Feller
Eikstraat 13, 6101 BD Echt

- Een cadeaubon van ’ 30,-
Patrick Deckers
Galerijstraat 28, 6432 AV Hoensbroek- Een cadeaubon van ’ 20,-
Esther Gerards
Veeweg 88, 6374 AR Landgraaf

WINNENDE SCHOOLKLAS KRANTLEESKWIS 1990
Vele jongensen meisjes hebben met hun onderwijzer(es)
wekelijks de oplossingen ingezonden. Gedurende 5 weken hebben
zij er een spannende wedstrijd van gemaakt.
Dit is de winnende schoolklas van de krantleeskwis 1990:

R.K. basisschool A Gene Wienberg
groep: 8
Docent: C. Jaspers
Hilleshagerweg 32
6281 AE Mechelen

PROFICIAT!
Deze fanatieke kwissers worden van harte uitgenodigd voor een
interessante rondleiding door het LIMBURGS DAGBLAD en
ontvangen een leuke verrassing!

Nu het vakbondsfront is ge-
splitst in twee kampen, is het
zeer de vraag hoe het verder
moet met de CAO-gesprekken
als DSM niets toegeeft op het
gebied van arbeidsduurverkor-
ting. Het zal voor DSM volgen-
de week moeilijk worden ge-
woon verder te praten met
ABW en Unie BLHP over sala-
risverbeteringen terwijl links
en rechts door de ledenvan an-
dere bonden de fabrieken wor-
den stilgelegd. Als het daad-
werkelijk tot acties komt, zijn
de gevolgen enorm voor het
chemiebedrijf. Het stilleggen
(en later weer opstarten) van
een fabriek kost niet alleenveel
geld, het gevaaris ook groot dat
de afnemers van de bulkpro-
dukten die DSM maakt, over-
stappen naar een andere leve-
rancier. Want de concurrentie
is moordend in veel sectoren
waarin DSM actief is. En een
dalingvan de afzet leidt ook tot
een winstdaling. Het gevolg is
dat volgend jaarvoor het perso-
neel een deel van de winstde-
ling letterlijk en figuurlijk in
rook opgaat.

Maar dat is iets waar veel Lim-
burgers geen boodschap aan
zullen hebben. Het zou immers
mooi zijn als de lucht boven het
DSM-complex eens helemaal
opklaarde.

stemden voor acties, 47 tegen.
Dat houdt in dat de ABW ge-
noegen neemt met het bod van
DSM om twee jaar te studeren
op de vijfploegendienst en ver-
volgens eventueel in 1994 het
nieuwe dienstrooster in te voe-
ren. Dat is dezelfde opstelling
als eerder dezeweek die van de
Unie BLHP.

ROERMOND - Na
een botsing tussen
twee auto's is woens-
dagavond laat grote
schade aangericht
aan de woning van
de familie Sillen aan
het Broekhin-Noord
in Roermond. Een
aantal muren van de
woning werd deels
ontzet door de klap.
Er deden zich geen
persoonlijke onge-
lukken voor.

Gijzeling startte
in Borgworm (B)

Het ongeval ont-
stond toen de 37-jari-
ge G.K. uit Swalmen

men voor een voor
hem rijdende auto
die plotseling naar
links ging.K. verloor
de macht over het
stuur en botste tegen
een geparkeerde wa-
gen die vervolgens
een andere gepar-
keerde auto raakte.

De bestuurder van
de voor de inwoner
van Swalmen rijden-
de auto is overigens
na het ongeval door-
gereden.

Als gevolg van de atmosferische
omstandigheden bleken de 'vlie-
gende schotels' te zijn veroorzaakt
door een grote lasershow in een at-
tractiepark in de buurt van het Bel-
gisch-Limburgse Genk. Volgens
een woordvoerder van de rijkspoli-
tie is het naar alle waarschijnlijk-
heid de eerste keer geweest datdeze
lichtshow tot in Bom, Susteren en
Echt te zien is geweest.

Omdat de meldingenzonder uitzon-
dering serieus waren, trok een pa-
trouille-eenheid van het Borns-Sus-
terse korps er onmiddellijk op uit in
de richting van de Maasoevers. Hun
missie bleek niet vergeefs, want de
beide politie-manschappen zagen
inderdaad tot hun stomme verba-
zing ongekend sterke lichtbundels
over het water scheren. Midder-
nachtelijk contact met deBelgische
Rijkswacht moest er uiteindelijk
aan te pas komen om het UFO-mys-
terie te ontwarren.

BORGWORMPARIJS - Wolfgang
Wendt startte zijn tweede gijzelings-
actie woensdag enkele uren na zijn
spoorloze verdwijning in de Luikse
binnenstad. Eerder die dag ver-
moorde hij op een parkeerplaats bij
Brand/Aken een politieagent en
kaapte vervolgens een taxi. Twee
gegijzelde zwangere zussen werden
zes uur lang door de man bedreigd.
In Luik werden ze woensdagmid-
dag tegen kwart voor drie vrijgela-
ten.

houden

Volgende week
weer acties

winkelpersoneel
HEERLEN- De dienstenbond FNV
dreigt na het paasweekeinde lang-
durige stakingen te plannen, wan-
neer de winkels langer open blijven.
Ook in Limburg, waar het gisteren
in tegenstelling tot de rest van het
land vrij rustig was, zullen volgende
week op minstens vier plaatsen
werkonderbrekingen worden ge-

Een woordvoerder van de diensten-
bond FNV in Eindhoven wilde gis-
teren nog niet zeggen waar in Lim-
burg gestaakt gaat worden. In ieder
geval staat het vast, dat bij de acties
een aantal grootwinkelbedrijven in
de steden gemoeid zijn.

In Limburg is gisteren alleen bij de
vestiging van Albert Heijn aan de
Scharnerweg in Maastricht ge-
staakt. Het merendeelvan de perso-
neelsleden nam daar een uitgebrei-
de pauze van 9.00 uur tot 12.00 uur.

officiële mededeling

Gemeente Voerendaal
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van Voerendaal maakt
ter voldoening aan het bepaalde in artikel
84, lid 2 van de Onteigeningswet bekend,
dat de raad van deze gemeente in de
openbare vergadering van 9 april 1990
een besluit tot onteigening van de perce-
len, kadastraal bekend gemeente Voe-
rendaal, sektie F, nrs. 911, 912 en 913
alsmede van gedeelten van de percelen,
kadastraal bekend gemeente Voeren-
daal, sektie F, nrs. 991 en 2049, heeft
genomen.
De onteigening van de betreffende gron-
den wordt noodzakelijk geacht ten be-
hoeve van de uitvoering van de bestem-
mingsplannen "Voerendaal-Kunrade",
"Kunderhoes-Zuid" en "Kunderhoes-
Zuid, 1e herziening", alsmede het daarop
gebaseerde uitwerkingsplan
"Kunderhoes-Zuid/Voerendaal-
Kunrade".
De door de gemeente ter plaatse van de
hiervoren genoemde gronden voorgesta-
ne wijze van planuitvoering behelst de
navolgende bouw- en andere werken:
-op het perceel, sektie F, nr. 911: de
bouw van woningwetwoningen, de aan-
leg van wegen en het treffen van ver-
keers- en groenvoorzieningen;
- op het perceel, sektie F, nr.912: de
bouw van woningwetwoningen, premie-
koopwoningen en vrije sektorwoningen,
de aanleg van wegen en het treffen van
verkeers- en groenvoorzieningen.- op het perceel, sektie F, nr. 913: de
bouw van woningwetwoningen en vrije
sektorwoningen, de aanleg van wegen
en het treffen van verkeers- en (openba-
re) groenvoorzieningen;- op het gedeelte van het perceel, sektie
F, nr. 991: de aanleg van een van de
twee hoofdtoegangswegen tot het plan-
gebied;- op het gedeelte van het perceel, sektie
F, nr. 2049: de bouw van woningwetwo-
ningen en premiekoopwoningen, de aan-
leg van wegen en het treffen van ver-
keers- en (openbare) groenvoorzienin-
gen.
Het raadsbesluit tot onteigening ligt met
ingang van 17 april 1990 gedurende één
maand voor een ieder ter inzage op de
sekretarie van de gemeente, sektie be-
stuurlijke en juridische zaken (kamer 9),
Raadhuisplein 1, Voerendaal.
Gedurende de hiervorengenoemde ter-
mijn kunnen belanghebbenden, die zich
tijdig met bezwaren tot het gemeentebe-
stuur hebben gewend, schriftelijk bij de
Kroon bezwaren indienen tegen het
raadsbesluit tot onteigening. De be-
zwaarschriften dienen gericht te worden
aan Hare Majesteit de Koningin en inge-
diend te worden bij de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, Van Alkemadelaëfn 85,
2597 AC 's-Gravenhage.
Voerendaal, 10 april 1990.

DE BURGEMEESTER VAN
VOERENDAAL,
mr. H.G.M. Strous.

Daarin bevond zich op dat moment
Olivier Dubois. Toen de moedervan
het jongetje, Francoise Rongy,
plaats nam achter het stuur, kwam
Wendt tevoorschijn. Wendt dwong
de 30-jarige verpleegster uit Borg-
worm hem naar Parijs te rijden.
's Avonds belde Wendt de echtge-
noot van de vrouw en dreigde ge-
weld te zullen gebruiken indien hij
de Rijkswacht zou waarschuwen.
Gistermorgen om half elf volgde
nog een telefonisch contact. Tegen
twaalf uur liet de gijzelnemer de
vrouw en het zoontje op derondweg
vrij. Francoise Rongy durfde pas
een halfuur later de politie te waar-
schuwen. Volgens de Belgische po-
litie kijkt de Parijse politie inmid-
dels goed uit naar Wolfgang Wendt
die nog steeds spoorloos is.

De Belgische politie zocht hem nog
in Luik toen hij daar later in de bin-
nenstad een taxi nam naar Brussel.
Eenmaal onderweg vroeg hij de
chauffeur hem in het eerstvolgende
dorpje af te zetten. In Borgworm,
twintig kilometer van Sint Truiden,
rekende hij de taxirit keurig af, en
verschanste zich vervolgens in een
voor een bakkerij geparkeerde Opel
Kadett.

De ondernemingsraden van 45 gro-
te winkelbedrijven, waaronder Al-
bert Heijn en V&D, zullen gebruik
maken van het instemmingsrecht
van de OR inzake werkroosters om
wijziging van de sluitingstijden in
hun bedrijf tegen te houden.

nieuwsanalyse
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SMËKJ&&f GEZELLIG UIT 1&&» JÏËI
-—^^_—-^^——^^—-^^—-—m Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - H

DISCOTHEEK

Las Vegas
Tijdens de paasdagen zijn wij geopend

za - zo - ma vanaf 20.00 uur
met nieuwe d.j.

MARCO

__________ 'v~y' __k

■9" _____

** gezellig uitbij

■ dancing - '\
_____V*x #_dfl __■

_^^^K_~^<3^^^fo^H ,**^i_^--_3h__r'*

__B^»_________F_. J_^r^ ~_ï";— .. -"■
____

ImW * _____F %______^ /A - ■ MM ____.'▼N__j_______r^V __ amw ___>.___ . .-*»-_■v %a__wvi^y ,7 . M M_y i

\^^^k ___^r II «ooro-TBViT . y<^P*_.__«.i--*>_a^H Bg_7

|^V___w*C^\ V^__^^ \/\ S*ss_Il ■''^«s.^ '_>ci(s -"?=- W. fritureV^wa^l^l \\ Jolanda

»»"»vè_->\ \ \ i«^^o>^==___^r\\ \ \ai««

';. &*t-SUr

Paasweekend:
zaterdag NEW SPIKES
zondag: JUMP. maandag: EX-T.V.S.

Let op:
zaterdag 21 april dan zijn ze er weer,
het beste van het beste LA-STRADA

Dancing-disco

Maastrichterlaan 116, Vaals L^jgüU^gll||

I DANCING BEL AIR I
Zondags ■ I ■ ___É

HAPPY *^mM IHOUR W

Paaszondag 'FORMATIE FRESH
Gezellig êlWlCtfl^mm fiel-Xir

HOOFDSTRAAT 30KERKRADE
Open: donderdag, vrijdag, zaterdag,

021127 zondag v.a. 20.00 uur.

_f___j\i _'___ _\__\ \*__\

LA DILIGENCE . NA^°"
jlfr^^iffi t-SMI if woensdag 18april

Tf^PP RIGHT CONNECTION
___^ 9 ip ,n LimbU9 e*9ehelepaasweekend geopend

TIJDENS DE PAASDAGEN : 4 DAGEN OPEN
OP VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG IN lET OP .

I PAASMAANDAG : open vcnof 16 uur : PAASPARTY
Woensdag 18 april vanaf 14 uur "T KINDERDISCO"

fen namiddag voor dekinderen met disco, animatie en
vele verrassingen. Vraag naar dekinderdiscofolder !

Open : Vrij - Zat - Zon
I Borg. Janssenstraot 26 (t.o. de Kerk). Beek (Nl) - Tel. 04490-79297

e_ssi-H_eq
mkmL^^^i^^ ______■_____..____________■

ii Ij I IJ RfgHariH

Ca/é «7 j*4öfke»
Heufkestraat 3, Brunssum - Tel. 045-256716

Zaterdag 14april as. vanaf 20.00 uur in 4f
de zaal van CAFÉ 'T HÖFKE tVHIGH FLIGHT DRIVE-IN DISCO t£_f*„.et DJ ALBERTINO +V%

Ftenie en Hub .
MtTtTTTT«HHTHtWtTtIIIWTriIH»T .WTI

Tijdens de paasdagen
/Tj-.AV'/'.f-^ " geopend.

/ " JOijj/ Si' \\ Vrijdag, zaterdag vanaf 21.00 uur
fr^^--^ ; 1© paasdag van 15.00 uur tot 02.00

" «viffiinm» i' uur met orkest

' »^9ËpF' DUO MASSARAMA
JP 2e paasdag vanaf 21.00 uurtt^Sfe© Gratis paaseieren!

Schandelerboord 7 Vrolijk paasfeest Truus en Ger Jagers
HEERLEN

É
Paasweekend met V£l_ tiy/dfc-

zaterdag GONZO GANG
/} zondag THE SPIKES

rtfr_***>/>_ _. maan<teg normaal geopend

Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek
* Eldorado infolijn 04493-4848 * __-_>('

SUNPLEIN <éf f% LANDGRAAF
TEL. 045-312510 \S \)j

Vrijdag-, zaterdag-, zondag- en paasmaandag geopend vanaf 20.00 uur.
Vanavond superformatie

LASTRADA
Vrijdag 27 april

TWENTY 4 SEVEN FEAT
M.C. FIXX IT

Nu nóg groter, nóg beter, nóg gezelliger! Perfect licht en geluid^)

Dancing HOÜSMANS Montfort
ZATERDAG 14 april DECEMBER
ZONDAG Ie paasdag LAVITA J

DANCING I
GORISSEN
BRUNSSUM

Heden zaterdag
dansen met orkest

NEW TIME l

Gemeenschaps-
huis Schimmert

Paaszaterdag
DISCO
Paaszondag

GROEP WHY?
top-40 formatie
Paasmaandag

DISCO 11

m\WLmW9^W\WR^m\WW9mWWWf$k

PAASMAANDAG - PAASMARKT
lifemuziek van

„STABBS"
open: 's middags 14.00 uur

's avonds 20.00 uur

; t-i w*"P& GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30

/^k I \V? l^'.'MWl ffi^PPt l"jllli^lll<i
£ ■ THFUTFR'C IM 1 5 Zalen met een voor'elk wat wilsprogramma.

Str_fi(_^rhnilWhl im h ________ ■*_-____-_ !■ ■ in__.niC.riJ ll^l I Dat Is HS, de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

VSMSmWÊmmWfIfWÊ Schubert- Mendelssohn, _U W_ '" NEDERLANDSE PREMIÈRE /""" ~
WimUmmm^mAmmmma FaureDebussy.Milhaud.de __|K| De Paasverrassing van dit jaar "ROA/TlnOplmlt- 3!? "^_,oos,enA Falla/25,-;pasp. ’20,, _■■_. : is alles behalve een ei!'! IVVjIVI JL__VJ„ernst . Komedie van Oscar __■ __F- " cïiucoT_n.T.ii"ir ,-, m-r "-,,,,----, .
W.lde / 24,-’ 21.-. ’ 18, r___T^_________rT7l Ëfl_E: SYLVESTERSTALLONEenKURTRUSSELL een film var, R._. Hors!Sa^l6" SSS §XH TANGO & CASH_TnOffl__i _KTiïffl__ „Haargrens" / 13,50-pasp ■C^.-K ■ JUHANLhYbbN
-_Ü_____L___HHlMB!4!i||M ’ 10- JTP-Tip ’7 50 |LJn> ' dagelijks 14.30, 16.45, 19.00 en 21.30 uur
HET GOEDE DOEL. ’22 50 fet-C ■ ,
pasp. ’ 17,50; JTP-Tip MMM|WmmWÊÊmmmM ___-_-TF '’12,50. -__-_____E______i __________! -Fvife ■ Michael Douglas, Kathleen Turner en
■^.."__. Ballet Royal de Wallonië -|*f_fc : Danny DeVito eindelijk weer samen.
EEE „carmen". Baiiet op muziek Ï3--I-: THE WAR OF THE ROSES_, . ~^^^ van Bizet. ’ 33, - f 30, - ïTrlr'f _*_ a.Toneelgroep De Appel f 27-" Das_> ’23 - &______L__P dagelijks 14.15, 16.30,18.45en 21.15 uur mmmmr*****.

_ . .
„PRINS VAN HOMBURG" 7'P P ; ' ' 9JJIJ fl __fc"_3__i___il____r '"van Heinrich von Kleist. ’ 24, - b__|^^^___ rt__l________H H_____*9| __r J’ 21,-’ 18,;pasp. ’l6, _f*w.*.HM JEJJjJ *S J NEDERLANDSEPREMIÈRE _____ ÏW'mtr "W*l"i^_______________FT^a LIMBURGS SYMPHONIE _■ V MONIQUE VAN DE VEN en JOHAN LEYSEN J. MmmWaaW________ _______ ORKEST o.i.v Salvador Mas -__ __Z ROMEO :^mmm3
(kleine zaal) lEN VAN Conde. Solist Ohad Ben-Ari, ■—M _\_m»i__^ mm _____\
DUIJNHOVEN En we noemen piano, ’ 20, - ’ 17,50 - ; I I ; dagelijks 14 00, 16.00, 18 30 en 21.00 uur mWm^mWÊmWmWmWÊmWm^
haar..:'’ 22,50; pasp. ’lO,. ’ 15,50; pasp. ’ 14,50. . ;" . . > J
_RVfPP____________ffV*VM __—*-■_-__________b*v«^b e 'eukste Bel 9 aller tijden
[jJj^^B " zet de modewereld op zn kop.

Marionettentheater Komedie : = : URBANUS JS KOKO FLANEL I %>___»_»__ _M__a._aa__. I’ 8.50; pasp. en kinderen tot van Hout. BASTIEN EN - . d j »_ . >..<„ . |y____H__ mW*®ÊÈÊmm
14,aar ’ 6,, crèche ’ 2,50. BAST IENNE" opera van . I . T^^^^^Z^V^^^^ 'tP"l^ i
■J—B^^^—--- Mozart. ’ 11.-:pw-en .. : dagelijks 14.00, 16.00, 18.30en 21.00 uur V.J f^'JH;

!_ i H'i's een ecnte hondenliefhebber '" ''Mm Kk& WÈk

PAUL DE l_f „Beek Magie!" m.m.v. Monica ■ Doldwaze aktiekomedie met Torn Hanks __ î ffy| WjmJ
Maatjes" ’2O, - ’ '.7,50 - Rijpma en Meidert Veldhuis. = : en de hond Hooch.' 8»* __B______K_l
’ 15,50; pasp.’ 14,50; ’ 24,-’ 21, - ’ 18,; pasp. j [ '■ za, ma. enwo. 18.30 en 21.00 uur V^lH ■_§
WmFmff9mWKmW mWm/mWM WHUHfßmm^^^^^^^^^m Bekroond met 1 Oscar voor beste ong. scenario!H_ii__E__JL_i____.il B_kLa-_-__l |^y|jyg ï -Hij gaf ze de inspiratie die hun leven zo bijzonder "■"■MM $im^^®imm
WYNEKE JORDANS & LEO THEO lenart7 ' ' maakte Robin Williams vervult een glansrol in MRVAN DOESELAAR. Openingstijden djiens . \ \ DEAD POETS SOCIETY TQ fl rfAQua..e-ma,n, Progr, kassa-uren en voorstellingen. ;| ; vr

,
zo. di. en do 18 30 en 21 00 uur lilll|£U

Op*ingsti|den kassa: ma. tmvr. 10.00-15.00 uur "_ — __ V?Za. 10.00-12.00 uur; één uur voor aanvang. Tel: 045-716607. \ J '■ Walt Disney Pictures presenteert een O
Plaatskaarten eveneens tekoop bij Schunck, Promenade Heerlen \ f, i *>°<Jgewoon gezin doch ongewone buren! Ajen via De Landelijke Reserveerlijn 070-617710 ■ " ten film met'knmpachtige'situaties! __ \aMj

"ri._-.-_■--_»A.. . : . : HONEY...ISHRUNKTHEKIDS fIAMUTHEATERBnN 2,aarBel<"BVana""o''Ve'kriigbaa'en| : ' ' : mcl in ne< voorprogramma: I .y| V N1 ■■■-"tl fc-IHJUII inwisselbaar bij alle nederlandse theaters I I _■■■_[ ROGER RABBIT in TUMMY TROUBLE UC_L__ll|
_______

1 SHÜÜg dagelijks om 14.00en 16.00 uur W-»l»m#«»

B|[n ''M'r'[^i*|niS_B*vv-_l ■'.''^■^B-----------l--------------------^

Di. 17 apr. Fons Jansen leest voor uit eigen werk.
20.00 uur Entree ’ 15,50/12,00
Wo. 18 apr. Kijk naar je eigen. Musical voor de
1.4.00 uur jeugd. Entree t/m 10 jaar’ 5,00, volw.

’ 10,50/9,00
Vr. 20 apr. Camelot. Koninklijk Ballet van
20.00 uur Vlaanderen. Entree ’ 29,50/24,00
Za. 21 apr. Beek Magie, Pia Beek & Friends.
20.00 uur Entree ’ 19,50/16,00
Zo. 22 apr. Er staat een gek om de hoek.
20.00 uur Cabaretgroep Dubbel en Dwars. Entree

’ 23,50/20,00
Expositie: t/m 15 mei: Huub Wouters,
kaligrafeerwerk en miniaturen.
Openingstijden kassa: di. t/m vr. 10.00-16.00 uur, za.
10.00-12.00 uur. De kassa is gesloten op vr. 13 en
za. 14 april.

' I
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mm%/T jP#— uit voorraad

HET ADRES voor ADVIES en SERVICE
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Curatele:
Bij beschikking van de
arrondissementsrecht-
bank te Maastricht', de
dato 5 april 1990, is on-
der curatele gesteld
Maria Theresia Huber-
tina Ida Veerkamp, ge-
boren te Heer, thans ge-
meente Maastricht, op
8-9-1957 en wonende te
Maastricht aan de
Maasvelderweg no. 1
(Huize Maasveld); tot
curatrice is benoemd A.
M. Uiterwijk-Veer-
kamp, wonende te
Maastricht aan de Ka-
zemattenstraat 2 en tot
toeziend curator P.J.E.
M. Veerkamp, wonen-
de te Maastricht aan de
Hoog Frankrijk 10 C.
mr. A.H.
Odekerken-Holtkamp
advocaat en procureur
Tongersestraat no. 2
6211 LN Maastricht

/ 'i °n* As/r"""""**^

/s>ZTa :nes'ot
L^onr,atie°0r /

_______L___________J__| I

T^fW Wijngrachttheater
l Rodahal
fctaerod-fl^ Kerkrade

Zondag 15 april, 14.00 uur
DE GROTE MENEER
KAKTUS SHOW
Uitverkocht
Maandag 16 april, 14.00 uuren
18.30 uur
Wijngrachttheater
DEMONSTRATIEDAG
JAZZDANCE-CENTER
SPIRIT
0.1.v. Dian Homstra
Entree: ’ 10- per perspon^.^'
Woensdag 18 april, 14.00 uur
Wijngrachttheater
JUNGLEBOOK
Tekenfilm van Walt Disney__—^
Vrijdag 20 april, 20.00 uur
Wijngrachttheater
OPERATIE ORPHEUS
Moderne opera - Theo Joling
Met o.a. Lieuwe Visser (bas) -Entree: ’ 17,50; Passen: /J__f>-'
Even bellen is voldoende:
045-454141
Openingstijden kassa: di.-vr.:
10-16 u./za.: 10-12 u/ vanaf cc'
uur voor aanvang van de
voorstelling

2 jaar geldig. Vanaf ’lO,-- ..
THPATFRRniI verkrijgbaar en inwisselbaar DU
■ "tn I CnOUII alle Nederlandse theaters. y

■ ■ ""iii'1'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII""'^
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'iLi^K31 dat net aantal bezoekers
tietT gSe disco's in vergelijking
'lunst aantal Jaren geleden met
Dat w een kwart is geslonken.
ieUBJi t vooral door de dalende§fijzirf an<^as' beter gezegd: de ver-
is hPt g' btreeperkruis in Landgraaf
hete' meest recente slachtoffer. Na
besin fnavalsweekeinde van dit jaar
kzil!ot eigenaar Gorissen 'met pijn
-avnn!?art'te st°PPen met de disco-
:C"aen' Hij stelt zijn voormalige
v_orf nu alleen beschikbaar.^leesten en partijen.

Voor prof. mr G. Mois, hoogleraar
in de rechten aan de Maastrichtse
faculteit, was dit gegeven de aan-
leiding om een studiedag te orga-
niseren. Vanuit de Tweede Kamer
is immers krachtig aangedrongen
op de snelle ontwikkeling van
wetten, die een DNA-test bij ver-
dachten mogelijk maken. Daarbij
moet volgens Mois de grootste
zorgvuldigheid in acht genomen
worden. Naast het belang voor po-
litie en justitie zullen daarom tij-
dens de studiedag ook de medi-
sche en ethische aspecten van het
onderzoek aan bod komen.

Snel

Kleinere discotheken moeten daar-
door meer moeite doen het publiek
naar hun dansvloeren te lokken. J.
Verstegen, eigenaar van discotheek
Joy Vof in Cadier en Keer bijvoor-
beeld: „Ik probeer van alles: betere
discjockey's, mooiere discoshows
enzovoorts. Verleden week heb ik
mijn disco nog een ander kleurtje
gegeven."

Sinds een a twee jaar is bovendien
het uitgaanspatroon veranderd.
„Danste de meerderheid eerst nog
op vrijdag, zaterdag en zondag, te-
genwoordig gaat men alleen op za-
terdavond uit. De jeugd gaat bewus-
ter met haar geld om. Vroeger gaf
iedereen ook wel eens een rondje.

Nu haalt ieder voor zich," aldus
Schiffelers. „Het komt er op neer
dat de meesten op zaterdag hun
brood moeten verdienen. Het zou
me niets verbazen als binnenkort
veel discotheken in Limburg daar-
door over de kop gaan," voegt hij er
aan toe.

Twee uur
Een belangrijke oorzaak van de
dreigende teloorgang der discothe-
ken is, volgens H. Engels, eigenaar
van Drop In in Kerkrade, ook 'de
opkomst van het bioscoop- en ter-
raswereldje. „Mensen zien eerst een

film of zitten op een terras en lopen
dan pas rond middernacht binnen.
Gevolg is dat je op zaterdag tussen
twaalf en twee je winst moet halen.
Velen houden dat niet vol."

Hoop
De sectie discotheken hoopt met de
resultaten van haar onderzoek aan
te tonen dat het geen zin heeft om
meer discotheken uit de grond te
stampen. Doet men dat namelijk
wel, dan rest er voor velen nog
slechts de mogelijkheid de dans-
vloer te laten bevolken door nieuwe
of jubilerende bruiloftsparen.

Discotheekeigenaren zijn min of
meer verplicht hun disco om de
drie, vier jaar te moderniseren. An-
ders 'kunnen ze hun publiek wel
vergeten. Investeringen zijn echter
duur; voor velen zelfs onbetaalbaar.
Discotheken als Globe en Pepper-
mill hebben die middelen wel.

" Discotheken diezich voortdurend aan de nieuwe trends aanpassen trekken nog veel jongeren.
Daar zijn echterforse investeringen voor nodig. Kleinere disco's kunnen dat vaak niet opbren-
gem Foto: WIDDERSHOVEN

Ligging

Niettemin hebben enkele 'branche-
vreemde lieden' zich weten te ont-
poppen tot keizer van het discothe-
kenrijk. Peppermill in Heerlen bij-
voorbeeld mag wekelijks talloze
discogangers begroeten. De eige-
naar verruilde tien jaar geleden de
autohandel voor de wereld van de
glitter en glamour.

En dan heerst er nog de onverbidde-
lijke concurrentie. Die nam de afge-
lopen jarenflink toe doordat steeds
meer 'branchevreemde lieden' zich
op de discothekenmarkt stortten.
„Mensen uit het onroerend goed, de
autohandel en het bouwbedrijf zijn
discotheken begonnen," zegt Olde
Dubbelink. Deze zijn gelokt door
het succes dat discotheken tien tot
vijftien jaar geleden hadden. Gealen
noemt hen „zakkenvullers, onge-
schoolde lieden die personeel inhu-
ren en zelf aan de bar zitten. Mensen
die denken even snel geld te kun-
nen binnenhalen. Zulke lui horen
niet thuis in deze branche."

De bedrijfsleider van Peppermill, J.
Handels, wijt het succes van Pep-

De eigenaren van omliggende dis-
cotheken denken niet dat het even-
tuele geweldsaspect discogangers
naar buiten het centrum liggende
disco's drijft; eerder het verschil in
sluitingstijden. „Peppermill mag
openblijven tot vijf uur, omdat het
pand buiten de bebouwde kom ligt.
Wij moeten al om twee uur sluiten,
vanwege vermeende overlast voor
omwonenden. Die situatie doetveel
discogangers besluiten maar met-
een naar Peppermill te gaan," stelt
P.Schiffelers, eigenaar van Galaxy
in Landgraaf. Ook een discotheek
als Globe in Beek trekt als een mag-
neet bezoekers van kleinere disco's
weg. Voor La Diligence in Heerlen
geldt hetzelfde.

Acht maanden cel voor
messteker uit Urmond

Poging lot toebrengen zwaar letsel bewezen geacht

ting van de markt vluchtte, nog een
keer bedreigd.

op het moment van de steek dubbel
had gezeten. Ook maakteKoeleman
bezwaar tegen het feit dat de officier
nog tijdens de rechtzitting een
'nieuw' bewijsstuk overlegde: een
procesverbaal, waarin inderdaad
wordt gesproken over de gewonde
handen van het slachtoffer.

MAASTRICHT - Hoewel de Maas-
trichtse rechter mr J. Nolet een
meetlint met een lengte van twintig
meter hanteerde om de maten van
het in beslag genomen mes van H.P.
uit Urmond te nemen, ging het
woensdag in dezaak tegen dezever-
dachte om slechts enkele centime-
ters. „U hebt geluk gehad, dat Uw
zakmes op derib van het slachtoffer
bleef steken en niet in zijn milt of
nieren terecht kwam," meende mr
J. Sijmonsma, de officier van justi-
tie. „U had zich dan wellicht aan
doodslag schuldig gemaakt."

Van onze verslaggever

- relatief onschuldige - steekwond
van vier centimeter diep aan de
vechtpartij overgehouden had. Ook
heeft het slachtoffer verklaard, dat
P. wel tien keer op hem ingestoken
heeft. „Die man werd helemaal
wild, hij hield zijn mes op een rare
manier in zijn hand. Ik probeerde
zijn uithalen af te weren en raakte
daarbij gewond aan mijn handen.
Toen ik mij omdraaide om te vluch-
ten, voelde ik dat er iets scherps
mijn rug binnendrong."

Het medisch onderzoek toonde ech-
ter aan, dat de man uit Sittard er een

Wild

Sijsmonsma bleef niettemin bij zijn
eis van 15 maanden gevangenis-
straf, waarvan vijf voorwaardelijk.
De voorzitter van het rechterlijk col-
lege mr. J. Nolet ging akkoord met
een deel van die eis en deed op ver-
zoek van de verdachte gisteren nog
uitspraak: acht maanden onvoor-
waardelijke celstraf, met aftrek van
het voorarrest. „U moet toch toege-
ven, het is bij U geweld wat de klok
slaat. Vooral Uw grote mond is de
oorzaak van veel ellende." De ver-
dachte werd sinds 1981 voor een ze-
vental geweldsdelicten veroor-
deeld. De man is overigens sinds
kort van de drugs afgeraakt en heeft
met succes een nieuwe relatie aan-
geknoopt.

De kleding van de getroffen man
vertoonde later twee vrijwel identie-
ke sneden. „Daarmee staat echter
nog helemaal niet vast, dat mijn
cliënt twee keer gestoken heeft,"
voerde raadsman mr D. Koeleman
aan. Hij wees op de mogelijkheid,
dat de kleding van het slachtoffer

Hoewel de officier een poging tot
doodslagniet bewezen achtte, vond
hij dat er voldoende bewijs was om
aan te nemen dat de 25-jarige H.P.
op 4 juni 1989 in Sittard geprobeerd
heeft om een 50-jarige Sittardenaar
ernstig lichamelijk letsel toe te
brengen. De verdachte was in de
buurt van de Markt bezig om in een
grote afvalcontainer kartonnen do-
zen klein te snijden, toen plotseling
de nieuwsgierige vijftiger in de
openstaande deuren verscheen. Na-
dat P. hem gesommeerd had om
daar weg te gaan ontstond er een
handgemeen, waarbij de onwelko-
me gast een messteek in de zijkant
van zijn rug opliep.

„Dat ging per ongeluk. We schopten
elkaar en ik verloor mijn even-
wicht," voerde verdachte aan.
„Daarbij viel ik met het mes tegen
die man aan." P. demonstreerde
vervolgens, dat hij het mes op een
onschuldige wijze in de hand had
gehouden: met zijn duim op de
kling, waardoor de effectieve lengte
van het lemmet tot ongeveer 2,5
centimeter werd teruggebracht. Hij
zei niet gemerkt te hebben, dat zijn
slachtoffer gewond was geraakt.
Wel had hij de man, die in de rich-

Ed van Gelder: ’Welen is leuker dan hebben’Belgen beheersen
papiergeldbeurs

Hoewel er op de beurs niet ge-
ruild wordt, is het wel mogelijk
om papier geld te kopen. Van
Gelder schat dat voor ongeveer
95 procent van de bestaande bil-
jetten een kataloguswaarde is
vastgesteld. Maar meestal is de
waarde van de uiteenlopende
briefjes moeilijk te schatten. De
gaafheid van een biljet is vaak
bepalend, evenals de zeldzaam-
heid ervan.

(ADVERTENTIE)

MET DE KOMST
VAN DE LENTE
presenteren wij

vanaf
Paasmaandag 11 uur 's ochtends en daarna 4 dagen lang tot

9 uur 's avonds
de nieuwste trend in meubels van de
beste Europese ontwerpers de laatste
dessins in gordijnen en bekleding van

de beste Europese fabrikanten
de eerste etage van onze zaak is volledig gerenoveerd:

de schilder Carel Verbraak exposeert

Lentmrs
Het beste wat Europa in woninginrichting te bieden heeft...

vlak bij huis

Dautzenbergstraat 40
Heerlen 67573

Heerlenaar aan
overdosis drugs

overleden

Zelf is Van Gelder gespeciali-
seerd in oud, Duits noodgeld uit
het crisisjaar 1923, toen er in
Duitsland karrevrachten waar-
deloos bankpapier in de omloop
kwamen. Maar ook toen een bak-
kerij in de omgeving van Maas-
tricht enkele jaren geleden zelf
briefjes met daarop het opschrift
'een cent' ging uitgeven, werd de
belangstelling van de verzame-
laar meteen gewekt. „Het is toch
opmerkelijk, dat een stukje pa-
pier door een simpel opschrift
waarde kan krijgen."

GENK - Prof. dr Beuls is benoemd
tot hoofd van de dienst neurochirur-
gie van het Academisch Ziekenhuis
in Maastricht. Prof. Beuls startte
zijn loopbaan 18 jaar geleden als
neurochirurg in het Sint Janszie-
kenhuis van Genk. Samen met zijn
team verrichtte hij vorig jaar 1024
ingrepen. Dr Beuls verlaat het Sint
Jansziekenhuis op 31 mei.

Beuls benoemd
bij ziekenhuis

Maastricht
schappelijke kant van het verza-
melen. Sinds hij in 1981 begon-
nen is om literatuur over bank-
papier te verzamelen en te lezen,
heeft hij zich ontwikkeld tot een
autoriteit op dat gebied.

- „Het weten is. leuker dan het hebben," vindt
tff "reer^ense papiergeldverzamelaar Ed van Gelder. Op za-
d r<rr?^ april gaat hij met zijn collectiebankbiljetten naar
l 6 europese papiergeldbeurs in Maastricht, die daar voore| vierde achtereenvolgende jaar door de Nederlandse af-
eiirig van de 'International banknote Society' wordtgeor-

j niseerd. Dit jaar zullen het vooral Belgische verzame-
-, ars zijn die in Hotel Maastricht hun zeer uitgebreide ver-
koelingen exposeren. Maar volgens Van Gelder kunnen
kln aPril ook de nodige beleggers opduiken, voor wie het

zit van een waardevol bankbiljet belangrijker is dan de
eienschappelijke waarde ervan.

ROTTERDAM - De 35-jarige J.T.T.
uit Heerlen is woensdag in Rotter-
dam overleden aan een overdosis
verdovende middelen. Volgens de
Rotterdamse politie werd de man
's avonds dood aangetroffen in een
toilet van de gemeentebibliotheek
aan de Hoogstraat.

laars Va J 'er komen verzame-naar df K°Ver de hele wereld
Waardevni 6UrS die allicht zeer
«leekunn paP lergeld met zich
}*6 steedf bren§en- Zo zijn er
°°P van if exemplaren in om-

PaPier rLt 6t eerste echte bank-
Vari Stockl", 1661 door de bank
gedrukt v min Zweden werddan âf bilJet kan voor

p°tGk v_Ya_? Gelder niet echt ka-van de trend om in zeldza-

me voorwerpen te investeren, is
hij het in eén opzicht met de be-
leggers eens: papiergeld is kunst.
„Moet je nu eens kijken hoeveel
slimmigheidjes die Oxenaar in
zijn biljet van 250 gulden heeft
verwerkt. Dat is geniaal." Ge-
noeglijk bladert hij door een van
zijn albums, waarin Nederlandse
papiergeld van meer dan een een
eeuw in nette groepjes is gerang-
schikt. Een klein fortuin, maar
de belangstelling van Van Gel-
der is vooral gericht op de weten-

Van Gelder ziet bankbiljetten als
ingenieuzevindingen, dievol zit-
ten met beveiligingstechnieken.
Die kunnen veel vertellen over
de cultuur in een land. Als voor-
beeld legt hij een klassiek ogen-
de Amerikaanse dollar naast een
felblauw Nederlands tientje op
tafel „In de Verenigde Staten kij-
ken de mensen nogal raar tegen
de nogal abstracte stijl van onze
biljetten aan." Op de grond ligt
een traditioneel houten 'bankbil-
jet' uit Suriname, dat tussen het
vele papiergeld nogal uit de toon
valt. Over het nieuwe briefje van
25 gulden is Van Gelder niet zo te
spreken. „Waarschijnlijk zullen
we daar binnen kort wel een ver-
valsing van zien."

Ingenieus

Dozen
De ware pausen onder de verza-
melaars zitten volgens Van Gel-
der in België. „Sommigen van
hen hebben het geld bij dozen in
hun woning opgestapeld liggen.
Ik krijg soms het idee, dat Bel-
gen veel eerder geneigd zijn om
bijzondere verzamelingen aan te
leggen." In Maastricht zal het
Belgische geld op 21 en 22 april
dan ook een hoofdrol spelen.
Van Gelder weet wel waarom.
„Ik weet uit ervaring dat de
beurs een goede gelegenheid is
om eens rustig te kijken naar bil-
jetten, waarvan je soms niet eens
meer weet dat jeze in huis hebt."

Vrijdag 13 april 1990 " 17

■kd van Gelder laat een van zijn albums zien: „Bankbiljetten kunnen ook alskunst gezien worden." Foto: FRANS RADE

..

Moordende concurrentie en vergrijzing

Moeilijke tijden
voor discotheken

Themadag over
gerechtelijk

DNA-onderzoek
HEERLEN - Raadsheer bij het
gerechtshof in Den Haag, mr P.
von Brucken Fock, bespreekt vrij-
dag 20 april om 10.15 uur aan de
Rijksuniversiteit Limburg in
Maastricht een aantal problemen
dieaan de orde zijn bij het aanpas-
sen van de wetgeving inzake
DNA-onderzoek bij verdachte
personen. Naast Fock zullen nog
vijf andere gastsprekers zich bui-
gen over het thema: justitieel on-
derzoek aan en in het lichaam.

Van onze verslaggever

Mr Fock wilde nog niet zeggen om
welke problemen het precies gaat.
De raadsman zit in de commissie
Moons, die bekijkt of een ver-
plichte DNA-test in de wet opge-
nomen kan worden. In ieder geval
zal Fock ingaan op de mate van
rechtsbescherming, die interna-
tionale verdragen aan een ver-
dachte bieden tegen inbreuken op
zijn of haar lichamelijke integri-
teit.

Over dit punt ontstond in oktober
van vorig jaarnog een felle discus-
sie. Een van verkrachting ver-
dachte Kerkradenaar weigerde
toen een DNA-test te ondergaan.
In december 1989 sprak de Maas-
trichtse rechtbank hem vrij.

|. Van onze verslaggever
&ERLEN - Discotheken in Nederland maken moeilij-e tijden door. Een moordende concurrentie en de ver-

SriJzing hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat
en.allen discotheken in Nederland moesten sluiten.
~°k in Limburg ging er een aantal noodgedwongen.lc"t. Verwacht wordt dat er nog meer zullen volgen. Dat, elt Olde Dubbelink, voorzitter van de sectie discothe-
*en van Horeca Nederland.
Volaf_p,etls Geelen, voorzitter van de
lbUr

'm§ Limburg, moeten de Lim-
*ün' dlscotheken 'op hun hoede

oVe;anders0Ve; anders kan het slecht aflopen,
cothlïens weet hiJ niet hoeveel dis-
jena

, en er inLimburg zijn 'omdat
Hten tljks onderscheid kunt ma-
,-afé' H?Sfn een discotheek en een
.'ch -welke en hoeveel discotheken
den !n een benarde positie bevin-
ond' an hij evenmin bepalen. Een
VerlpH k' dat Horeca Nederland
,ind °en week heeft ingesteld en
hoe hU Jaar afloopt, moet uitwijzen
Voor !Scotheken in Nederland er-

ul staan.

permill aan haar gunstige ligging.
„Onze disco ligt goed aan de snel-
weg; vooral personen met een auto
komen hier. Disco's in het centrum
kampen met het probleem dat ze
vooral met looppubliek te maken
hebben. Dat drinkt eerst nog een
pilsje in het café en gaat zich vervol-
gens uitleven op de dansvloer. Dik-
wijls met geweld tot gevolg. Dat
schrikt af. Wij passen wel op."

provincie



MAASTRICHT

exposities

Mabi: Look whos talking, dag. 14.30
18.30 en 21 uur. De Reddertjes, dag.
14.30 uur. Cinema Paradiso, dag. 18.45
en 21.30 uur. Crimes and misdemeanors,
dag. 14.30 en 18.45 uur. Bom on the
fourth of july, dag. 21.15 uur.Lambada,
dag. 14.30 18.45 en 21.30 uur. Cinema-
Palace: Tango & Cash, dag. 15 19 en
21.30 uur. Koko Flanel, dag. 15 18 en 21
uur. Honey. I shrunk the kids, dag. 15
uur. The war of the Roses, dag. 18.30
uur. DeaS Poets Society, dag. 21.15 uur.
Lumière: Het Sacrament, dag. 20 uur.
Een Scherzo Furioso, dag. 21 uur. Wait
until spring, Bandini, dag. 22 uur. Kin-
derfilmhuis Zoem: Donald Duck is niet
in zijn eend(t)je, wo 14 uur.

MAASTRICHT/KERKRADE - „Het stelt me
teleur dat actieve campagnes over alcohol en
verkeer geen indruk op meneer hebben ge-
maakt. Blijkbaar lieten de mogelijke gevol-
gen van deze daad voor hemzelf en - erger -
voor anderen hem volledig koud."

Toch rekening houdend met het beroep van
de Kerkradenaar, waardoor hij 70.000 kilo-
meter per jaarin de auto zit, eiste officier van
justitie mevrouw mr Van Dijk deze week in

WEEKEND-
DIENSTENParaclub op

jaarmarkt
in Hulsberg

18

bioscopen

fimburgs dagblad

De Kerkradenaar werd in januarivan het vo-
rig jaar aangehouden in zijn woonplaats. Na
een onderzoek bleek hij achter het stuur te
zitten met een promillage van 1,64.

HULSBERG - Parachutisten
van de Zuidlimburgse Para-
club zullen op 16 april een po-
ging wagen om te landen op
het terrein van camping 't He-
melke in Hulsberg, waar dan
voor de zevende maal de Huls-
bergse jaarmarkt zal worden
gehouden.

VVD’er Hans Erkens niet naar FC Twente

CDA en PvdA vormen
coalitie in Schinnen

Op deze markt, die vanafelf uur be-i
zocht kan worden, maakt ook de
Brabantse barbier Pierre van
Liempt zijn opwachting.
Deze barbier scheert bezoekers
voor een dubbeltje en voorziet ze
daarna ook nog van een branden-
wijntje.
Op de markt worden bovendiennog
potten gebakken en demonstraties
gegeven.

De avond-, weekend- en zond»,
diensten beginnen op vrijdaga^:
en eindigen de volgende week
dagochtend om 8.30 uur. .
BRUNSSUM. Van de Wouw, Don|
straat 153, S 251620. ~HEERLEN. Apotheek Heel*J
Zuid, Bautscherweg 52a, S 4 + j|
en Ganzeweide, Stanleystraat 1
Heerierheide, S 210772. B.W
TIGH S 711400. .
LANDGRAAF. Apotheek LemPe 5
Hoofdstraat 5 Schaesbe|
S 310777. Voor spoedgevallen "1
en nacht bereikbaar. _[.
KERKRADE - EYGELSHOV»!
Schönefald, Hoofdstraat 2 i
S 452523. , rSKERKRADE-WEST. Sn.*8!
Kampstraat 114, S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide, J
Bleijerheiderstraat 52, S 460^Zaterdag van 10.30 tot 16uur eni\
dag van 12 tot 13 uur en van 18to J
uur. Voor spoedgevallen dag 1
nacht geopend. , A
SIMPELVELD - BOCHO^n
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, S««P3
veld, S 441100. Zaterdag van 1* jl
15 uur en zondag van 14.30 tot
uur. Voor spoedgevallen kan ""terecht van 22 tot 22.30 uur. __■
HOENSBROEK. Janssens, »"
venderstraat 90, K 225677. _
NUTH. Voor spoedgevallen fnapotheek (bgg TIGH® 711400)- I

TIGH - HEERLEN
711400

" De selectieploegvan Spirit

Van onze correspondent Schimmert

met hoongelach op de omarming
van CDA en PvdA. „Als je wilt dat
de politiek naar buiten toe serieus
overkomt, dan moet je vooral niet
dit soort zaken uithalen.Dit is onge-
looflijk en belachelijk. Op basis van
één gesprek zijn er zaken gedaan.
Normaal gesproken ga jeeerst over
een programma praten en dan pas
wethouders zoeken. Hier gebeurt
het andersom. Mevrouw Adriaans
heeft van het begin af aan hard ge-
roepen dat de PvdA per se een wet-
houder wil leveren. En wat zie je
nu? Laten we er maar mee stoppen,
dit gelooft echt niemand meer."

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

Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
jecten, schilderijen en sieraden van Ben
Bonke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
van 13-18 uur. Aquarellen van Margriet
Thissen. Zo 15/4 en zo 22/4 open van 14-
-18 uur.

UBACHSBERG

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

LANDGRAAF

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

HEERLEN

HOENSBROEK

Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Werk van kunste-
naarsgroep Concreet. Vanaf6/4. Open di
t/m vr en zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-
-22 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
Werk van Walter Swennen. T/m 4/6,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Beelden en tekeningen van Twan Lend-
fers. T/m 6/5. Open wo t/m zo van 14-17
uur. Schilderijen van Berdt Mullenders
en Arjen van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m
10/6. Open wo t/m zo van 14-17 uur.
Stadsschouwburg. Werk van Theo Le-
nartz. T/m 15/5. Thermenmuseum.
Heerlen in vogelvlucht. T/m 10/6, open
di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.
NMB bank, Bongerd 13. Pentekeningen
van P.W.J. Verboeket. T/m 30/4, open
ma tm vr van 9-16 uur. Geologisch Mu-
seum. Voskuilenweg 131. Expositie
'Dieren vroeger en nu. Van 10/4 t/m 6/7,
open ma t/m vr 9-12 uur en 14-16 uur.
ABP. Black Country, foto's van Leo Till-
manns. T/m 13/5. Galerie De Nor, Geer-
straat 302. Expositie 'Verschuivingen'
van Alma Vis. Van 15/4. t/m 13/5.

Tot voor kort luidde de verwachting
dat het CDA zou gaan samenwer-
ken met de Vernieuwingsgroep '70,
die in maart met 1730 stemmen sa-
men met het CDA als winnaar uit de
bus kwam. CDA-voorzitter Lou
Smeets beaamt dat er sprake is van
een ietwat verrassende keuze. „Op
basis van de verkiezingsuitslag zijn
we met de Vernieuwingsgroep gaan
praten, maar in de fractie was er een
lichte voorkeur voor de PvdA. Toen
hebben we besloten om de knoop
maar door te hakken. We gaan nu
nog praten over een goed vierjaren-
plan en de financiële paragraaf. Het
CDA ziet het echt wel zitten met de
PvdA, mede omdat qua verhouding
de scherpe kantjes er nu af zijn. En
dat is in het verleden wel anders ge-
weest." Fractievoorzitter Wilma
Adriaans van de PvdA noemt het
overlegmet het CDA tot nu toe 'con-
structiefen positief en ze denkt dat
het mogelijk is in de komende jaren
goed met het CDA te kunnen sa-
menwerken, hoewel menigeen dit
een maand geleden nauwelijks voor
mogelijk had gehouden. „Het is na-
tuurlijk altijd prettig om als coalitie-
partner gevraagd te worden", meent
Adriaans.

Volgens Erkens is het niet uitgeslo-
ten dat er voor de PvdA andere be-
langen een rol spelen. „Ik kan me
voorstellen dat de PvdA de samen-
werking ook niet als echt serieus be-
schouwt, maar dat ze 'ja' zegt tegen
het CDA om meer zetels in de com-
missies tekrijgen en er dan uitstapt.
Maar ja, dat zou de politiek ook niet
goed doen." De VVD gaat in ieder
geval oppositie voeren. „Dat gevoel
had ik al voor 90 procent na de eer-
ste oriënterende gesprekken, maar
na wat nu is gebeurd gaan we er
echt heel hard tegenaan." Erkens
blijft raadslid voor de VVD, nu er
geen sprake meer is van een mana-
gerschap bij FC Twente.

De VVD reageerde gisteren bij
monde van raadslid Hans Erkens

Kruis

(Informatie over avond- en
einddiensten van artsen, tan°,i
sen, apothekers en het Gr° i

ARTSEN

HEERLEN. Wachtdienst v<£ .
spoedgevallen tijdens avond .
nacht vanaf 18 tot 8 uur. Weeke^24 uur doorlopend Er 711400. w®
dagen, tijdens werkuren, S 713' j,
NUTH - VOERENDAAL - SlMr»
VELD. Wachtdienst voor sv° eab
vallen S 04405-2995. ü
BRUNSSUM - SCHINVELD " !_■
BEEK. Wachtdienst voor spoeo6
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBE^iBINGELRADE. Wachtdienst v"

spoedgevallen S 225588. ,w$
KERKRADE. Voor spoedgev^ jis de dienstdoende verpleegku'
ge bereikbaar onder S 462222- ,f
EYGELSHOVEN - LANDGR^[eWachtdienst voor spoedgeva1
S 323030. j

GROENE KRUIS

Wormenkwekerij
mag er komen

klein journaal
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

KERKRADE - Ledenvan het Kerk-
raadse Jazzdance-center Spirit ver-
zorgen op Paasmaandag in het
Wijngrachttheater twee voorstellin-
gen, om 14.00 en 18.30 uur. Spirit
brengt een aaneenschakeling van
dansen, die allefacetten van de jazz
weergeven.

Dian Homstra, de drijvende kracht
achter Spirit: „Aan het Jazzdance-
gala verlenen niet minder dan 400
leden van Spirit hun medewerking.

Jazzballet
met Spirit

Bij de circa 25 voordrachten, waar-
van de finale het grote spektakel
wordt, is elke dans zó gekozen dat
het geen aaneenschakeling is van
louter en alleen dansen uit de jazz-
danswereld." Volgens Dian Homs-
tra is doelbewust gekozen voor

thema's uit het dagelijks leven.
Soms ludiek, soms ook droevig.
Elke heeft een boodschap. Alle
nummers zullen overigens monde-
lingwordentoegelicht, zodat de toe-
schouwereen inzichtkrijgt in de be-
wegings- en belevingswereld van de
dansers en danseressen.

Toegangskaarten (tien gulden) zijn
ook tijdens de voorverkoop ver-
krijgbaar aan de kassa van het Wijn-
grachttheater in Kerkrade.

Chalet aan de Komeetstraat. Entree
gratis.

DEN HAAG/SCHINNEN -Het is F.
Douven in Oirsbeek niet gelukt om
de vestiging van de wormenkweke-
rij van H.J. Extra aan de Vloedgraaf
in Oirsbeek tegen te houden. Giste-
ren wees de afdeling bestuursge-
schillen van de Raad van State zijn
verzoek af om de hinderwetvergun-
ning voor de kwekerij op te schor-
ten.

Hoensbroek

..gil
HEERLEN. Voor spoedgeva '„
TIGH (brandweercentrale) ®e
S 711400. -yjfc
BRUNSSUM - HOENSBBO^' 'Voor spoedgevallen eigen hms
bellen. J
KERKRADE-WEST. Voor sp°
gevallen eigen huisarts bellen- ..^ ;
SCHIMMERT. Voor spoedgeval'
eigen huisarts bellen. r/dKERKRADE-OOST. Tot zate%,
12 uur vlg. telefoonbeantwoor |
van eigen huisarts. Van zaterda».^ ■uur tot zondagmorgen 11 uur-n(:3( 'pens, St. Pieterstraat 67, S 45^Van zondagmorgen 11 tot maan s,
morgen 10 uur Hanssen, B. P° \irf
straat 28, __■ 452879. Van maan» (
morgen 10 tot dinsdagmorgen ö jj
Vluggen, Bleijerheiderstraat
S 452913. <rr jj'
SIMPELVELD - BOCHOLTZ- *$.
dag: Schiffelers, met Pasen j
Mom, Karolingenstraat 27 S^v
veld, S 443938. _,_vel
SCHAESBERG. Zaterdag M«J
Fr. Erenslaan 32, S 313186, zon .„
Pieck, Pasweg 97, S 311?ijU*'
maandag Stuurman, Hoofd»
19b, S 320660. _,_<É'
ÜBACH OVER WORMS - *'w.
WENHAGEN. Eigen huisarts
len. R /VOERENDAAL. Praktijk
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidsce^ #
Hoensbroek-Noord kunnen »a&
nacht bellen, S 214821. _^

" De afdeling InDoFo van de
Heemkundevereniging houdt in de
paasvakantie een nieuwe tentoon-
stellingvan foto's dievoor de oorlog
gemaakt zijn. De expositie vindt
plaats in de school 't Kirkeveldsje
aan de St. Remigiusstraat. De ope-
ningstijden zijn: maandag 16 april
van 10 tot 18 uur, dinsdag 17, zater-
dag 21 en zondag 22 april van 10 tot
18 uur. De entree is ’1,50.

" De fanfare St-Hubertus houdt op
Paasmaandag een puzzelwandel-
tocht. Men start om 13 uur in Dr
Biese Gats, Professor Asserstraat 4.
Inschrijfgeld: ’ 2,50 per persoon.
Voor degenen die niet meewande-
len worden in het gemeenschaps-
huis sjoel- en dartwedstrijden ge-
houden.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Kantoor Heerlen,
S 045-739284
Emile Hollman,
S 045-422345
Hans Rooijakkers,
S 045-714876
Frank Seuntjens, chef
S 04750-22937
Richard Willems,
©04406-15890
Joos Philippens,
S 04455-2161
Kantoor Kerkrade,
S 045-455506
Jeanette Ackens,
S 045-351740

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

9 G. Heuvelmans bij het orgel.

per persoon

Schinveldpersoonlijkheid, op wie geen en-
kele gebruiksaanwijzingvan toe-
passing is," aldus burgemeester
Ritzer. Landgraaf" De speeltuin gaat dinsdag 17

april om 10 uur weer open. Een ge-
zinskaart kost ’l5,- en een dag-
kaartje één gulden.Sponsorloop

Sancta Maria

HEERLEN - Een tienjarig meisje
uit Heerlen is dezeweek gewond ge-
raakt, toen zij op de Breukerweg in
Heerlen werd aangereden door een
wagen van de vuilnisophaaldienst.
Het meisje werd door de chauffeur
van die wagen niet gezien toen hij
op de Breukerweg rechtsaf sloeg.
Met beenbreuken moest het slacht-
offer worden opgenomen in het zie-
kenhuis.

Meisje gewond

Heerlen

" Het Ruben's poppenkasttheater
speelt morgenmiddag in De Nor
'Blauwe Nijd krijgt de kriebels...'"

TANDARTSEN" De begrafenis- en crematievere-
niging Hulp en Steun houdt don-
derdag 26 april om 20 uur de alge-
mene ledenvergadering in café 't
Hoefveld, Belvauer 58. De stukken
kunnen vanaf 17 april na telefoni-
sche afspraak worden ingezien op
Grensstraat 113 te Waubach,
-f? 319220.

KERKRADE - De leerlingen van
het college Sancta Maria houden
vandaag een sponsorloop in de
Kerkraadse Groene Long. De scho-
lengemeenschap probeert op die
manier geld bijeen te brengen voor
de in Kikwit (Zaïre) geadopteerde
middelbare school. De leerlingen
van mavo, havo en atheneum heb-
ben zelf sponsors gezocht en zullen
de opbrengst aan zuster Rosaline
Mommaerts beschikbaar stellen.

" Met ingang van 17 april is speel-
o-theekDe Speeltrein in het Ora teWaubach ook 's morgens open.
Dinsdag kan men er van 10.30 tot
12.30 uur terecht en donderdag van17.30 tot 19.30 uur. Voor informatie:
S 314340.

Burgemeester Ritzer prees Sjir
Renneberg om zijn zakelijke en
bedrijfsmatige benadering van
de politiek. „Een man met een
scherpe analyse, maar ook met
een scherpe tong, als hij 't niet
met je eens was. Een specifieke

Renneberg
geridderd

Raadslid Sjir Renneberg uit Ja-
beek werd gisteravondbij zijn af-
scheid als raadslid van de ge-
meente Onderbanken door bur-
gemeester Vincent Ritzer be-
noemd totRidder in de Orde van
Oranje Nassau. Renneberg was
in totaal 28 jaarraadslid van eerst
Jabeek en daarna Onderbanken.
In zijn Jabeekse periode was hij
tevens 16 jaarwethouder. Ook op
cultureel gebied is Renneberg
steeds actief geweest. In Jabeek
was hij jarenlang voorzitter van
de fanfare St. Caecilia, terwijl hij
ook in Schinveld bestuursfunc-
ties vervulde.

Heuvelmans
25 jaar organist

G.E.J. Heuvelmans viert op 21
april zijn 25-jarig jubileumals or-
ganist van de parochiekerk van
de H. Martelaren van Gorkum
aan de Sittarderweg in Heerlen.
Het jubileumzal om 19 uur wor-
den ingezet met een mis in voor-
noemde kerk. Tijdens deze mis
brengt het kerkkoor onder lei-
ding van J. Spit de 'Messe in C'
van Anton Brückner ten gehore.
Na de miszal in debovenzaal van
café 'Stad Heerlen' het jubileum
op feestelijke wijze worden
voortgezet.

LANDGRAAF - Onbekenden heb-
ben vernielingen aangericht bij de
vijver van de kasteelruïne in
Schaesberg. De vandalen hadden
het vooral gemunt op de kabels, die
de hengelaars van visvereniging
'Ons Zuiden' onlangs hebben aan-
gebracht om oever-verzakkingen te-
gen te gaan. Doordat enkele van
deze kabels werden doorgesneden,
verdwenen flinke stukken van de
wal in het water.

Vernielingen
bij vijver

Schaesberg

De afdeling was het niet met omwo-
nende Douven eens, dat hij stank-
overlast ervan zal ondervinden. Ook
is er volgens haar geen sprake van
aantasting van zijn uitzicht. Wor-
menkweker Extra, die het uit lief-
hebberij doet, heeft een aantal bo-
men geplant bij de kwekerij. Daar-
door kijkt Douven niet uit op de
kwekerij.

" De paasactiviteiten van het Open
Huis, Gasthuisstraat 19 zien er als
volgt uit: maandag start om 14 uur
de paaspuzzelwandeling over een
makkelijk begaanbare route van 5
kilometer. Om 15.30 uur kunnen
kinderen van 0 tot 10 jaar eieren zoe-
ken en om 16 uur zijn erkleur- en te-
kenwedstrijden voor de jeugd en
eiertikken voor alle leeftijden. Voor
informatie: S 717535.

Eygelshoven

-vo*HEERLEN - HULSBERG - / f.O
RENDAAL. Zondag v.d. Voort> ~,
geweg 47 Voerendaal, S 75l^e li'
maandag Muskens, Promenaö t p
S 713047. Spreekuur van U l

uur. B.g.g. TIGH S 711400. «tf*
KERKRADE - ÜBACH Hj#
WORMS - SCHAESBERG -j^N;
WENHAGEN - EYGELSHÜ\ JReinderrs, WillemSophiastra^
Kerkrade, S 417700. Spre*g .<>'
van 11.30 tot 12 uur en van v
19.30 uur. , ~-tf 'SIMPELVELD - BOCHO^V*'
GULPEN - VAALS - WIJLRE -' 1
TEM. Rijksen, Vaalshagerwe|uu
Vaals, S 04454-1553. Sprf^..1
van 11.30 tot 12 uur en van 1h°
18 uur. _- 'BRUNSSUM - SCHINVE^ijJ^
NUTH - HOENSBROEK - »*£ f
NEN. Kortenbach, A ge Wa 1-W
Schinveld, S 250313. Spre^ t.t
van 11.30 tot 12 uur en van 17'J
18 uur.

" Voor jongelui van 12 tot en met
16 jaar houdt Sjek op dinsdag 17
april een fietstocht naar Valken-
burg. Vanaf 9.30 uur kan men in-
schrijven bij Sjek, Laurastraat 10,
S 351931. Kosten: ’2,50." De jeugd van Schuttersveld mag

zondag paaseieren zoeken op de ter-
reinen van W Schuttersveld. leder-
een wordt om 14 uur verwacht.

De vereniging is enkeleweken gele-
denbegonnen met het werkrond de
vijver.

Paasmissen
in Heerlen

Brunssum

" In het Socio-Project wordt op
Paasmaandag een rommelmarkt ge-
houden. Particulieren en markt-
kooplui bieden tussen 10 en 18 uur
nieuwe en tweedehands spullen
aan.

DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dierenaj"
wordt eventueel doorverwezen-

Veel bonnen
in KerkradeKerkrade

"De speeltuin Buschkesberg
opent zaterdag weer haar poorten.
Voor de 30e keer wordt dit feit ge-
vierd met het paaseieren zoeken
voor de jeugd.Alle leden zijn om 14
uur welkom.

HEERLEN - Het gemengd kerke-
lijk zangkoor St. Jozef uit Hoens-
broek verzorgt op Paaszondag van-
af 10.45 de mis in de Heilige Hart-
kerk van Mariarade-Hoensbroek.
Het koor zingt composities van de
heren Stalmeier. " In het Unitasgebouw wordt zon-

dag vanaf 14 uur het Heavy Easter
gehouden met medewerking van de
bands Aphrodisiac, Madkrptbrulf
en Gail of God. Entree ’6,-." Burgemeester Ritzer van Onderbanken speldt Sjir Ren-

neberg de versierselen op die horen bij de onderscheiding
'Ridder in deOrde van Oranje Nassau.

Foto: CHRISTA HALBESMA

KERKRADE - De gemeentep g..<
van Kerkrade en de marecna «.

hebben tijdens snelheidscon
200 processen-verbaal uit^jeri "j
De controles werden geho^0pgji
de St-Pieterstraat, Hamstraat, <jt

genbachweg, Drievogelstraat
Laurastraat.

Het Heerlens mannenkoor St. Pan-
cratius zingt op Paasmaandag vanaf
10.30 uur in de Pancratiuskerk van
Heerlen.
Het mannenkoor brengt werken
van Rheinberger ten gehore.

" De ziekendagen voor Kerkrade-
West worden van 24 tot en met 26
april in het verenigingsgebouw
Heidsjer Tref gehouden. Dagelijks
is er een gevarieerd programma van
9 tot 16.30 uur. Het geheel staat on-
der leiding van onder andere pas-
toor Salden.

" De drumbandfanfare showband
Antonius Treebeek geeft maandag
om 15 uur een paasconcert in het

Van onze verslaggeefster Boete voor
Kerkradenaar

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

SCHINNEN- De fracties van CDA en PvdA in de Schinnense
gemeenteraad zullen per 1 mei de coalitie vormen. De wethou-
derskwestie blijft voor het CDA onbespreekbaar en de PvdA
heeft zich hierbij neergelegd. Woensdagavond kwamen de be-
sturen van beide partijen in Oirsbeek tot een principe-ak-
koord. De fracties bezetten 11 van de 15 zetels in de nieuwe ge-
meenteraad. De Vernieuwingsgroep '70 en de VVD gaan oppo-
sitie voeren met respectievelijk 3 en 1 zetel.

APOTHEKENMaastricht een voorwaardelijke ontzegging
van de rijbevoegdheid voor zes maanden en
een boete van 1500 gulden. Politierechter mr
Wortmann volgde de officier in de geldboete,
maar legde de man uiteindelijk een voor-
waardelijke ontzegging van vier maanden
op.

Advocaat mr Van derReijden probeerde de
voorwaardelijke ontzegging nog positief te
beïnvloeden. Hij wees de politierechter erop
dat de dienstdoende agenten niets op hetrij-
gedrag van zijn cliënt hadden aan te merken.
„Bovendien heeft mijn cliënt sinds dit voor-
val geen druppel alcohol meer gehad."

KERKRADE

Royal: Look whos talking, dag. 14.30
16.30 18.45 en 21 uur. Rivoli: Young Ein-
stein, dag. 17.30 en 21.30 uur. Lambada,
dag. 15 en 19.30 uur. Maxim: Bom on
the fourth of july, dag. 20.15 uur. De
Reddertjes, dag. 14 16 en 18 uur. H5:
Tango & Cash, dag. 14.30 16.45 19 en
21.30 uur. The war of the Roses, dag.
14.15 16.30 18.45 en 21.15 uur. Romeo,
dag. 14 16 18.30 en 21 uur. Koko Flanel,
dag. 14 16 18.30 en 21 uur. Turner and
Hooch, za ma wo 18.30 en 21 uur. Dead
poets society, vr zo di do 18.30en 21 uur.
Honey, I shrunk the kids, dag. 14 en 16
uur. De Spiegel: A short film about love,
vr t/m di 21 uur. Kinderfilmhuis de
Spoel: Pudding Tarzan, za 15 uur. Alice
in Wonderland, wo 15 uur.

HEERLEN

Wijngrachttheater: Junglebook, wo 14
iiiir

SCHAESBERG
Autokino: Turner and Hooch, vr fm ma
21 uur. Black Ram, vr fm ma 23.15 uur,
di wo 21 uur.
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SjefLahaye, vader van twee inmiddels getrouwde doch-
ters, heeft echter nooit hartklachten gehad. Hij was zelfs
nog steeds een fanatiek trimmer. Als lid van de Wieler-
vrienden Borgharen (voorheen wielervrienden Sjef La-
haye, maar op zijn aandringen werd die benaming gewij-
zigd) stapte hij wekelijks met onder meer de oud-renners
Pierre Steenbakkers en Tom.Reijnders enkele keren op
de racefiets.

„Sjef is een van de allersympathiekste renners die ik heb
gekend," vertelde de geëmotioneerde zijn ex-collega Jan
Hugens gisteravond, nadat hij de onheilsboodschap had
vernomen. „Ik heb als onafhankelijke nog met Sjef ge-
koerst. Hij was altijdeven vriendelijk, bescheiden en rus-
tig. Zijn dood is een gevoelig verlies voor de Limburgse
wielersport."

De uitvaartdienst van Sjef Lahaye vindt morgen, zater-
dag, om 11.00 uur plaats in de Sint Martinuskerk van
Borgharen.

bennie ceulen

Van onze sportredactie

Oqj, " MTJND - Jan Tops en Doreen blijven een paar apart.
"% ln e vele wendingen van de Westfalenhallen - waarop tal-
j tus„ Combinaties sneuvelden - haperde er niets in de relatie
{ja

en de gezonde Hollandse jongemanen de mooie merrie uit
' WarioVer; Als vijfde sloot Tops de eerste proeve van be-

een f mkeid af tijdens de wereldbekerfinale voor springruiters,
'rp rs ractie achter de groten der aarde - John Whitaker en Pier-< uurand.

_.
S ciell^ Imend.van voldoening ■ stapte

' eHsrin U'^ Valkenswaard vervol-
Se |e VlP_box van zijn Mexicaan-eige? vriend Romo binnen, denaar van Doreen. Daar werd de

nuchtere Nederlander innig aan de
borst gedrukt. Maar Tops bleef laco-
niek: „Ik zei het, er is geen constan-
ter paard danDoreen. En als ze haar
dag heeft, kan ze alles".

Vrijdag 13 april 1990 "29

De Limburgse wielerwereld verliest met SjefLahaye een
bijzonder mens. In de jaren vijftig behoorde hij bij de
amateurs tot de beste renners van ons land. Zo schitterde
hij in 1955 in de Ster van Namen, een zware etappekoers
in Wallonië. De renner van Toer en Wielerclub Maastricht
stapte in 1956 over naar de profcategorie en werd genera-
tiegenoot van legendarische Tourcoureurs als Wout
Wagtmans, Wim van Est, Jaap Kersten, Gerrit Voorting,
Jan Nolten, Hein van Breenen en Martin van der Borgh.
Sjef Lahaye werd opgenomen in de Eroba-equipe van " Sjef Lahaye

Nederlandse equipe start wereldbekerfinale voorvarend

Topprestatie met Doreen
Van onze

sportredactie

KERKRADE -Henk
Fraser heeft negatief
gereageerd op het
voorstel van Borus-
sia Dortmund om nu
al een voorcontract
te tekenen voor het
seizoen 1991/92. „Dat
is onreglementair. Ik
heb geen zin om de
mensen in Kerkrade
wat voor te liegen en
dan straks in de pro-
blemen te komen",
aldus de voorstopper
van Roda JC. „Bo-
vendien wil ik liever
al aan het einde van
dit seizoenRoda ver-
laten".

Het gewenste ver-

Geen voorcontract met Dortmnund

Fräser wil
Roda verlaten

snelde vertrek, Fra-
ser staat nog een sei-
zoen onder contract
bij Roda JC, heeft
volgens de technicus
niets met de gang
van zaken bij de
Kerkraadse club te
maken. „Ik heb het
uitstekend naar mijn
zin bij Roda en kan
het ook goed vinden
met de overige spe-
lers. Ook voor het
publiek, dat me al-
tijd heeft gesteund,
zou ik best in Kerk-

rade willen blijven.
Maar ik heb puur
persoonlijke rede-
nen om aan een ver-
sneld vertrek te wer-
ken".

Fraser hoopt dat, ze-
ker nu hij wellicht in
aanmerking komt
voor een plaatsje in
de Oranje-selectie
voor het WK, er inte-
resse uit het buiten-
land komt om hem al
aan het einde van dit
seizoen in te lijven.

Fortuna herdenkt
dokter Thei Jessen

Twee miljoen
kaarten verkocht

ROME - Voor de eindronde van het toernooi om het wereldkam-
pioenschap voetbal zijn 2.258.000 toegangskaartjes verkocht. Dat is
88 procent van het aantal beschikbare plaatsbewijzen. De verkoop
van deruim twee miljoen entreebiljetten leverteen recette van meer
dan 240 miljoen gulden op.
Volgeboekt zijn de stadionsin Rome, waar de Italiaanse ploeg speelt,
en Palermo waar Nederland twee wedstrijden in.de voorronden af-
werkt. Er zijn nu nog iets meer dan 300.000 tickets voorhanden. Die
worden vanaf vrijdag in Italië in de voorverkoop gebracht.

SITTARD - Tijdens een plechtig-
heid voorafgaand aan de wedstrijd
Fortuna Sittard-FC Twente zal mor-
gen om 16 uur de verleden jaarover-
leden Thei Jessen op een bijzondere
manier worden herdacht. Mevrouw
Frida Jessen zal een bronzen pla-
quette in de bestuurskamer onthul-
len. Voorts zal de noord-tribune

" Het herstel van Henk Duut zal
langer duren dan gepland. De For-
tuna-verdediger die tegen Ajax een
gebroken middenvoetsbeentje op-
liep werd eergisteren geopereerd.
Tijdens die operatie werd een meta-
len plaatje in Duuts voet bevestigd,
waardoor het aaneengroeiend van
het gebroken bot bespoedigd
wordt.

worden omgedoopt in Thei Jessen-
tribune. Ruim 250 genodigden en
oud-spelers zullen de plechtigheid
bijwonen.

Bayern niet te stoppen
" Jan Tops snelt naar een vijfde plaats

HAMBURG - Bayern München
lijkt niet meer te stoppen op weg
naar de prolongatie van de titel.

Van Daele
niets wijzer

Van onze sportredactie

NnEo^M - Joop van Daeleï^ bii^ jd niet of hiJ zi Jn con",olgenri txcelsior mag uitdienen.> de «f Week beraadt het bestuur
,6 hui-j ste divisieclub zich overvan «»ge situatie. Een groot deelBeuit onS!lectlegroep heeft kritiekf6r> he,, oefenmeester, die doorNelin£°Peratie al sedert de jaar-
%in_xl "?et ziekteverlof is. Om dell\ de e peilen liet de clublei-
tle»n)^t_.Spelers deze week (ano-
N no£x men' waarvan het resul-
?aakt v niet °PenDaar werd ge-
dacht.? Daele wenst Excelsior.
IJn verhif an°°P- te houden aan'oopt rDmtenis die een jaar door-

Ook een Tops in glansvorm was
echter niet opgewassen tegen de
huizenhoge favoriet van Dortmund:
John Whitaker met Milton. De ge-
vierde combinatie ging niet gebukt
onder alle verwachtingen en nam
brutaal de kop. „So far so good",
was het simpele commentaar van de
Yorkshire-Brit. „Het is altijd voor-
delig om een voorsprong te heb-
ben".

AC op tv
st>% r? UM "De voetbalwed-

yern München-AC Milan
streek °P.woensdag 18 april recht-
?■ Het i ultgezonden op Nederland

r tweede wedstrijd in de
to -r-..fwnale van het Europacup-
litze,.w-r V°or landskampioenen. De

na '?.g begint om 20.24 uur. Di-
tudio op van de wedstrijd geeft

_?!. _«. Port de uitslagen en flitsenV.r,L overige wedstrijden in dewse voetbaltoernooien.

Miljonair Romo was voor deze spe-
ciale gelegenheid met zijn voltallige
familie in Dortmund neergestreken.
Hij vond zijn ruiter er in uitgelezen
gezelschap na de eerste doorkomst
voor de wereldbekerfinale. Tops
zelfwas blij zijn vriend dit plezier te
doen. Enkele jaren geleden ver-
kocht de sluwe handelaar Doreen
voor om en nabij een miljoen florij-
nen aan paardenliefhebber Romo.
In de Westfaler zandbak demon-
streerde Tops hoogstpersoonlijk de
kwaliteiten van het kostbare beest-
je. Dat hij tegelijkertijd de Neder-
landse eer hoog hield, was een bij-
zaak voor hem. „Het is jammer dat
Lansink en Raymakers er niet kun-
nen zijn, maar zon wedstrijd rij je
toch vooral alleen".

is nog lang geen beslissing gevallen.
Zowel Vfß Stuttgart als Werder
Bremen bleven op een gelijkspel
steken-Donderdag zegevierde de voetbal-

ploeg uit Beieren met 3-0 over FC
Kaiserslautern. De landskampioen
zag zijnVoorsprong op de naaste be-
lager Bayer Leverkusen met een
punt groeien omdat dat elftal een
punt moest afstaan aan Bayer Uer-
dingen (1-1).

In de onderste regionen van de
Bundesliga wordt de situatie voor
HSV stilaan hachelijk. De eens zo
roemrijke Noordduitse club verloor
met 0-2 van FC Nürnbergen beland-
de op de voorlaatste plaats van de
ranglijst. Borussia Mönchenglad-
bach verschafte zich weer een
beetje lucht in de strijd om de de-
gradatie door middenmoter Wald-
hof Mannheim met 2-0 te verslaan.

Homburg-coach met
vakantie gestuurd

HOMBURG - Trainer Sepp Stabel
van de hekkesluiter van de Bundes-
liga, FC Homburg, is donderdag na
de 0-1 nederlaag tegen FC Köln met
vakantie gestuurd. De 41-jarige
coach, die op ditmoment in de ziek-tewet loopt, had al geruime tijd eenmeningsverschil met voorzitterManfred Ommer. Stabel was sinds
dit seizoen in dienst van Homburg.
Hij heeft een contract tot 30 juni dit
jaar- Tot aan het einde van de com-petitie wordt hij vervangen door as-
sistent-trainer Manfred Lenz, die de
ploeg al coachte in de wedstrijden
tegen Karlsruher SC en donderdag
tegen FC Köln.

Bayern München heeft na de 29ste
speeldag vier punten meer dan Le-
verkusen en FC Köln, dat met 1-0
won van hekkelsluiterHomburg. In
de strijd om de UEFA Cup-plaatsen

Collards huidige werkgever,
Utrecht, heeft nog altijd geen pogin-
gen ondernomen de sterspeler te
behouden. Héerenveen-doelman en
revalatie van het onlangs gehouden
WK, Marcel Nijland, heeft monde-
ling toegezegd in het noorden te
blijven, maar wil van het bestuur
van de club voor 15 april uitsluitsel
over de toekomstplannen.

Inmiddels heeft ook eerste divisie-
club Heerenveen, waar Collard al
eerder speelde, verregaande belang-
stellingvoor de center getoond. „Ze
belden me maandag toen we net
met de selectie uit Frankrijk terug-
kwamen. Over twee jaarbestaat die
club 25 jaar en dan willen ze een
sterke ploeg op de been brengen.
Ook voor de sponsors zou het een
geruststellende gedachte zijn als er
een speler van naam in Heerenveen
speelt".

Collard wacht af
UTRECHT - Ijshockeyer Tonny
Collard is nog altijd in afwachting
van bericht uit Oostenrijk. In Kla-
genfurt is het bestuur van de gelijk-
namige club drukbezig de benodig-
de formaliteiten rond te krijgen.
Een daarvan is het verkrijgen van
het Oostenrijks staatsburgerschap
van de Utrechter. „Na het WK heb
ik nog niets van ze gehoord. Maar
eind april moet hetrond zijn, anders
gaat het niet door".Superschimmel

Niemand twijfelt er aan dat Whita-
ker ook in het loodzware paasweek-
einde het hoofd koel houdt. Voor
Milton, met 1,7 miljoen gulden aan
gewonnen prijzengeld de grootver-
diener onder de paarden, gaat geen
zee te hoog. In de handen van de 35-
-jarige Whitaker zal de superschim-
mel ongetwijfeld nog dit seizoen de
verdiensten tot boven de twee mil-
joen gulden opschroeven. In de we-
reldbeker kan daar met een totaal
prijzenfonds voor de winnaar van
pakweg twee ton al de basis voor
worden gelegd. Een foutje, black-
out of valse hinnik kan echter al
desastreus zijn. Een dozijn achter-
volgers heeeft minder dan eenspringfout achterstand, onder wie
Durand, Sloothaak, Bost en broer
Michael.

Voor drie of meer gele kaarten wer-
den verder geschorst: Goossens
(BW Den Bosch), Braaf (DS '79),
Hulshof (Go Ahead Eagles), Wee-
ring (FC Groningen), Van den Dun-
gen (NAC), Van der Laan en Mole-
naar (RBC), Steinmann (FC
Utrecht), Berghuis (Volendam) en
Oosterhuis (Wageningen). Barendse
van BW Den Bosch, die tegen
Roda JC twee keer geel kreeg en
voortijdig naar de kleedkamer
moest, kreeg een wedstrijd schor-
sing.

KNVB straft
Limburgers

DEN HAAG - Voor de drie Lim-
burgse clubs die in de eredivisie
voetballen brengt Paaszaterdag per-
sonele problemen mee. Bij Fortuna
is Willy Boessen geschorst. Regi-
nald Thai van MVV zal naar aanlei-
ding van de gele kaart die hij tegen
Volendam ontving ook een duel
moeten missen. Bij Roda JC is
Henk Fraser prominent-afwezig.
Rini van Loon is door de tuchtcom-
missievan deKNVB voor vier duels
geschorstvoor het slaan naareen te-
genstander in het duel tegen NEC.
Bovendien kreeg de speler een boe-
te van 150 gulden.
Carlo de Leeuw van Eindhoven
werd voor eenzelfde vergrijp ook
vier wedstrijden naar de tribune
verwezen, terwijl hij daarnaast
eveneens werd beboet met 150 gul-
den.

Peter van Velzen
Mistent Advocaat

van onze sportredactie
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Helaas zag het de meeste andereAmerikanen nog zwart voor de ogen
na de groteske laser-show ter op-
luistering van de opening van het
evenement. Drie man op rij pro-
beerde de brede sloot twee keer te
nemen en dat betekende uitsluiting.

FC Homburg - FC Köln 0-1, FC
Nürnberg - HSV 2-0, Fortuna Düs-
seldorf - Karlsruher SC 0-0, Bayern
München - FC Kaiserslautern 3-0,
Bayer Leverkusen - Bayer Uerdin-
gen 1-1, Werder Bremen - VfL Bo-
chum 1-1, Borussia Mönchen Glad-
bach - Waldhof Mannheim 2-0, St.,
Pauli - Vfß Stuttgart 0-0, Borussia
Dortmund - Eintracht Frankfurt 0-0.
Stand: Bayern München 29-42
Bayer Leverkusen 29-38 FC Köln
29-38 Eintracht Frankfurt 29-36 Bo-
russia Dortmund 28-32 Vfß Stutt-
gart 29-31 Werder Bremen 29-29
St.Pauli 29-29 FC Nürnberg 28-28
Waldhof Mannheim 29-26 Karslru-
her SC 29-26 Bor.M.Gladbach 29-25
VfL Bochum 29-25 FC Kaiserslau-
tern 29-25 Fortuna Düsseldorf 29-24
HSV 29-23 FC Homburg 29-18.

Tweede Bundesliga:
Saarbrücken - Alem. Aken 0-0

„Rare jongens, die Amerikanen",
klonk het teleurgesteld van de tri-
bunes. Jan Tops, die in de piste
rond stapte alsof de lasershow spe-
ciaalvoor hem was gehouden,wreef
zich echter tevreden in de handen:
des te matiger de Amerikaanse
prestaties, des te meer er te verko-
pen valt. Tops is af en toe een uitste-
kende ruiter, hij blijft vooral een
slimme handelaar. En zo wil hij het
ook.

Henryk Bolesta in Pools team
Van onze sportredactie

KERKRADE - Henryk Bolesta
maakt aanstaande dinsdag zijn ren-
tree in het Pools nationaal elftal. Op
die dag wordt in Warschau een ere-wedstrijd voor een goed doel ge-speeld tussen een selectie samenge-
steld door de huidige bondscoachAndrzej Strela en een team gefor-meerd door oud-bondstrainer Gors-
ki.
De doelman van Roda JC is opge-
roepen door Strela en mag de uitno-
diging zien als een belangrijke stap
terug in de richting van een vaste
plaats in het Poolse doel. Bolestaspeelde als spelervan Widzew Lodz
ooit een interland. Maandag, onmid-

dellijk na het duelRoda JC-Vitesse,
vertrekt de doelman naar Schiphol
voor de vlucht naar de Poolse
hoofdstad. Woensdag wordt hij
weer terug verwacht op Kaalheide.
De pogingen van Roda JC om Bo-
lesta definitiefin te lijven, zijnvoor-
lopig op niets uitgelopen. De Poolse
autoriteiten weigeren vooralsnog
elke medewerking aan een transfer
omdat Feyenoord, contractueel nog
altijd werkgever van Bolesta, zijn fi-
nanciële verplichtingen nog niet is
nagekomen. De Rotterdamse club
twijfelt of men niet zelf de Pool in
het doel wil posteren nu Joop Hiele
waarschijnlijk naar het buitenland
vertrekt.

wijlen Toine Gense. Dat jaardebuteerde hij in deTour de
France met de 87e plaats in het eindklassement.

Acute hartstilstand velt oud-Nederlands kampioen tijdensfietsen

LimburgsDagblad sport
Sjef Lahaye
is niet meer

ULESTRATEN/BORGHAREN - Voormalig profwielren-
ner Sjef Lahaye is niet meer. Een acute hartstilstand
maakte gisterenmorgen onverwachteen einde aan het le-
ven van de oud-Nederlands kampioen uit Borgharen.
SjefLahaye werd 57 jaar. Het noodlot sloeg toe toen Sjef
Lahaye met zijn sportfiets op weg was naar kennissen in
Schimmert. Tussen Ulestraten en Schimmert werd de
ex-Tourcoureur plots onwel en viel met zijn fiets in de
berm. Een in allerhaast gealarmeerde arts kon slechts de
dood vaststellen.

1958 Was het beste seizoen in de carrière van de sympa-
thieke Limburger. Sjef Lahaye veroverde de Nederland-
se titel op de weg. Het NK werd toentertijd in drie wed-
strijden afgewerkt. Lahaye, die onder meer een van de
kampioensritten op het Caubergcircuit in Valkenburg op
zijn naam had geschreven, kwam als regelmatigste uit de
bus. Lahaye eindigde in zijn topseizoen ook op de vierde
plaats in het eindklassement van de Ronde van Luxem-
burg en finishte als 14e in de Ronde van België. In de
Tour de France, waarin hij knecht was van latere winnaar
Charly Gaul, stapte hij in de negende etappe af.
In 1960, waarin hij de eersterit in de NK-cyclus op deAd-
steeg in Beek won, beëindigdehij de Ronde van Zwitser-
land op de achtste rang. Nadat hij in het voorseizoen de
Ronde van Spanje als 23e in het totaalklassement had
volbracht, verscheen Sjef Lahaye in 1961 wederom aan
de start van deTour de France. In de elfde etappe staakte
hij de strijd. Het was meteen zijn laatste Ronde van
Frankrijk. SjefLahaye zette aan het eindevan het seizoen
1961 een punt achter zijn wielerloopbaan. Hij was toen
pas 29 jaar oud.

Het overlijdenvan SjefLahaye betekent een nieuweklap
voor de Nederlandsewielersport, die de afgelopen maan-
den meerdere bekende renners heen zag gaan. Zowel jon-
geren (o.a. Bert Ooosterbosch en Johannes Draaijer) als
ouderen (Hein van Breenen, Lahayes geboorteplaatsge-
noot Jan Lambrichts en eerder deze week Albert van
Schendel), met in de meeste gevallen een hartkwaal als
oorzaak.

Trimmer

Bedelen
SjefLahaye, diezijn laatste jarenals renner in de Groene
Leeuw-ploeg van Albert de Kimpe sleet, was het beu
steedsvoor zijn schamele maandloon te moeten bedelen.
Toen hij de racefiets voorgoed op stal zette, had hij nog
veel geld van sponsors te goed. Na zijn actieve loopbaan
werd Sjef Lahaye uitbater van een tankstation in Heer.
Later werkte hij als bankwerker op de scheepswerp
Maasöok en bij Lagro Staalconstructies in Maastricht.
Enkele jarengeleden werd hij WAO'er. SjefLahaye bleef
de fiets echter steeds trouw.
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Huishoudelijke artikelen

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:
Bosch stofzui-
ger BBS 5003
compleet met

hulpstukken en
3 jaar motorga-

rantie, geen

’ 349,- of

’ 259,- maar
’148,-.

Maar ook: Zanussi wasem-
kam ZK9SBBV, met 3 stan-
den, geen ’ 239,- of ’ 179,-
-maar ’ 98,-. Maar ook: Blue
Air vaatwasser, 12 couverts,
geluidsarm, geen ’ 1098,-

-of ’ 898,- maar ’ 498,-.
Maar ook: Bosch dubbel-

deurs koelkast, 260 liter in-
houd, geen ’ 1.298,- of

’ 998,- maar ’ 598,-. Maar
ook: elektrische inbouwoven
met grill en draaispit, geen

’ 895,- maar’ 398,-, en
nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te k. 4-pits GASSTEL. Tel.
045-214619
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’195,-,
kleuren tv's, stereoinstalla-
ties compl. v.a. ’ 95,-. en al-
les met garantie bij Vriesko,
Sittarderweg 136, Heerlen.
Tel. 045-727342.
Kachels Verwarming

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

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
WINKELRESTANTEN en
restpartijen. Tel. 043-
-210830. Fax 043-216601.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Hebt U nog oude spulletjes
voor de ROMMELMARKT.
Wij komen het gratis bij U
ophalen. Tel. 045-226019.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
Te koop gevr. DUIKFLES en
automaat. Tel. 045-711277.
Te koop gevr. TV's, stereo's,
video's en JUKEBOXEN,
defect geen bezwaar. Tel.
045-323788.
Te koop gevraagd WIENER.
Tel. 04492-1820.
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def.
geen bezw. 045-726206.
Te k. gevraagd BADGEY-
SER en zonnescherm plusm
6 mtr. 045-211332.

Literatuur
ENCYCLOPEDIE, Oost-
hoek te koop. Laatste nieu-
we uitgave. Nw.pr. ’ 3.200,-
-v. ’ 900,-, tel. 04406-12875

Muziek

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

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

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

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

16 april 2e paasdag
Koopzondag en Keyboardshow

van 10 tot 18 uur, met onze eigen demonstrateurs Marcel,
Frank en Roy.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.

Mega - Tone Studio's
Digitale opnames tegen analoge prijzen.

Tevens arrangementen, composities, cassettes, CD's enz.
Voor info: 04740-2057.

PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Voor bruiloft en partij, OR-
GANIST met zang en trom-
pet kan nog werk aannemen
Tel. 045-231326.
Top-40 drummer zoekt aan-
sluiting Top-40 BAND. Tel.
na 18.00 uur 04490-72032.
Te k. electr. GITAAR Ibanez
RB 150, kl. wit, vr.pr.
’500,-. Tel. 045-316694.
Te koop electr. GITAAR V2jr.
oud, ’450,-. Tel. 045-
-723631.

Te koop 2 ORKESTBOXEN
Mc-Laren, belastb. tot 200
W, Te bevr. J.Steenstr. 83,
Kerkrade. (Haanrade).
Te koop PIANO, donker ma-
honie, i.g.st., vr.pr. ’ 1.500,-
Tel. 045-444878.
Te k. Yamaha PIANO, 4 jr.
oud. Tel. 045-312424. Op 't
Veldje 15, Schaesberg.
Te k. KORG M 1, Akai MPC
60, 2x Tannoy DTM 8, ART
proverb, Akai ME3ST plus
PAPS. Tel. 04450-1372.
Te k. 3 mnd. oude PIANO,
merk Scholze, kl. zwart
hoogglans, nw.pr. ’ 7.000,-,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-323171. .
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kunst en Antiek

Guntlisbergen antiek
"Decoratieve trend" een nieuwe dimensie

2e Paasdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur!

Antiekhandel A. Guntlisbergen heeft het assortiment uitge-
breid met herschilderde en gepattineerde antieke meube-
len. Er wordt gebruik gemaakt van zuiver natuurprodukten
die de fraaie oude kleuren volledig terugbrengen. Naastdeze nieuwe decoratie-trend vindt u als vanouds de collec-
tie boeren- en rustieke meubelen uit de 17e, 18e en 19eeeuw. Alle meubelen met certificaat van echtheid en inruil-
garantie. Gerestaureerd in eigen werkplaats.

6000 m2kijkgenot Nederlands,
Engels, Duits en Spaans antiek.

DE DIEZE 21, BEST, INDUSTRIETERREIN BREEVENGEOPEND MA. t/m ZAT. VAN 10.00 tot 17.00 UUR.

Antiekbeurs in
Gemeenschapshuis te Roosteren
Zaterdag 14 april van 12.00-17.00 uur. Zondag 15 april

1e Paasdag van 11.00-18.00 uur. Maandag 16 april
2ePaasdag van 11.00-18.00 uur. Ruime keuze betaalbare

meubels, kleingoed en verlichting. i

ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en gramo-
foons. 045-272333.
Mooie strakke meubels,
prachtig uitgestoken Franse
kasten, salontafels, antieke
mijnlampen en nog veel
meer. ALPHA-ANTIEK Val-
kenburg, Wilhelminaln. 59,
04406-13874. Dag. maar
ook iedere zondag geopend.
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemst (B) 09-32-12261156
Te k. ant. EETHOEK (Henri
2) -tafel, 4 stoelen, prachti-
ge gr. kast en kleine kast.
Vr.pr. ’ 3000,- 045-313534.
Eiken EETHOEK Luiks, pim.
1900, met 6 stoelen, 2 kas-
ten, ’4.250,-. 045-211071
Te koop noten DRESSOIR
2.20x1.00x0.65 ’450,-. Tel.
045-453422 na 18.00 uur.

De grootste keuze in antieke
kasten, vitrines, klokken,
kachels en curiosa vindt u in
onze 1.500m2 showroom.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: dond.'
vrijd. zaterd.
Ja, met Pasen ruimen wij
ons magazijn op. Antiek,
oud en niet nieuw. Prachtige
kasten tegen zeer gunstige
prijzen, maar ook de spulle-
tjes van oma v.a. ’ 1,- tot...
Beide PAASDAGEN vanaf
10.00 uur 's-morgens. Ko-
ninginneweg 3, Valkenburg.
Wij vragen geen entree en
het kopje koffie staat gratis
voor u klaar.
19 eeuwse en eig. tijds.
SCHILDERIJEN in div. pr.
klas. Bel. 045-216734. Als U
ons vrijblijvend wilt bezoe-
ken. Ook 's avonds na 19 u.
Het loont de moeite. Kunst-
handel H. v. Leeuwen Pon-
sebroekwg 21 Heerierheide
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Foto/Film

Te huur
Videocamera's

diverse merken, ’ 39,50 per dag.
speciale weekprijzen.

Foto-Video De La Hay, Nieuwstraat 3, Hoensbroek.
045-211875.

Braderieën/Markten

Enorme Luikse vlooienmarkt
14 april en 2e Paasdag

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

2e PAASDAG jaarmarkt
Hulsberg Camping
't Hemelke

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

Diversen

Snuffelmarkt kerkrade rodahal
Zaterdag 21 april en zondag 22 april.

Huur een kraampje op deze vlooienmarkt ’ 45,- p.d.
Bel 01640-57521/35916.

PORNOVIDEOCASSET-
TES te k. va. ’ 22,50 of 5
voor ’ 100,-. Stationsstr. 31,
Sittard. Maastricht, Via Re-
gia 105 (Brusselse Poort).
Ook verhuur.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (fris)drankje.
Eens geweest, u blijft
komen!!! Tel. 045-353489.
Te k. MOTORJAS MQP
maat XL met uitritsbare bin-
nenvoering. 045-273040.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
Tel. 045-229680.
Grote PAASSHOW 2e
Paasdag. Fabrieksprijzen
meubels kortingen 10 tot
20%. Meubelhuis Kleba,
Akerstraat 230-232. Hoens-
broek. Tel. 045-212854.

Te k. MSX I computer z.
i mon., filmcamera Canon, 514 XL-S, compl. met len-
■ zen, microfoons en projector. merk Noris met geluid en

mix mogelijkh. en microf., pr.; n.o.t.k. Kissel 33 A, Heerlen

" Wij geven 15% extra korting
;op div. soorten vloertapijt, dus MEENEEMPRIJS.
I 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 ’ 99,50r min 15%. Dit zijn extra mee-. neemprijzen. Meubelhuis
Kleba, Akerstr. 230-232.

■ Hoensbroek. 045-212854.

' Eiken BANKSTEL 3-1-1;
t tev. aanhanger en autokar.

Industriestr. 39 K'rade-W

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

06-lijnen

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

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eén gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Telefoonsex 2

Sex'o'foonAutomatic 06-320.320.11
Onschuldig 06-320.321.18

Onbedorven 06-320.323.03
Vrouwen vertellen 06-320.325.53

Partnerruil 06-320.321.06
Chick 06-320.321.61

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

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

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

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

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

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

vanavond nog een afspraakje wil!!!

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

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

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

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

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

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

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

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

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

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm
Sex in bontjas en alleen

hoge hakjes. Dobbelen om
'n Vrouw

Mevrouw is streng voor
die jongen

06-320.326.90 (50ct. p.min)

'Grieks!
Marcha 50 et/min. 06-

-320.325.55
Als de man dat laatste strikje

lostrekt gaat de avondles
over in Jannie's eerste

Sexnacht
06-320.326.93 (50ct.p.m.)

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

320.320.24.
Tropische

verrassing. De lekkerste van
Nederland!

06-320.350.61 -50 et p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Homo live
Twee hete jongens gaan tot-

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

Als de grendel knarst is er
geen uitweg meer voor
Andrea. Dame dient 2

Mannen.
Vera's verzet...

I 06-320.330.61 (50ct. p.min)
Ze is mooi, slank en 29 jaar.
met 2 Jongens

vergeet ze urenlang dat ze
getrouwd is...

06-320.326.73 (50ct.p.min)

Vakantie
Plots staat die man voor
haar. Ze rilt in haar bikini,
maar niet van de kou...

06-320.326.72 (50ct. p.min)
Meneer betrapt zijn vrouw
met het Knappe meisje. Hij

straft ze allebei.
Bukken jullie!!

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

Op de bisexbox
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje.... 06-320.328.38
(50 ct.p.m.)

Wendy als meisje voor dag
en nacht. Haar enige loon is.

Straf
en een leren slipje.

06-320.326.92 (50ct. p.m.)

De trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en

vriendinnen zoekt op dit nr.
06-320.327.37 (50 ct.p.m.)
Hij is wel vaak in gesprek,
maar blijf proberen. De

Pornobox,
onbeschaamd, maar wel...

eerlijk.
06-320.320.51 (50ct. p.m.)

Lifesex
Liefhebbers uit Amsterdam
samen met beginnelingen

uit Woerden. Partnerruil en..
lesbisch

06-320.326.71 (50ct. p.m.)

De ruilsexbox
Snel resultaat, Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 ct.p.m.)

Mooie benen, een kort rokje.
Blonde Dory in het

donkere
park, en dan plots 2knullen.
06-320.326.70 (50ct.p.m.)

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.
Anneke gaat met 2 knullen
naar dat stille huis. Op de
Massagetafel

gebeurt het...
06-320.330.17 (50 ct.p.m.)

Weer vonden vurige bellers
van de

Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan... De Sexbox, daar

i draaien mannetjes en
vrouwtjes niet om de pot.

Die zeggen hoe ze het willen
"doen" op 06-320.322.22

(50 ct.p.m.)

De wip-inbox
Heet zo, omdat er heel

wat ge... wordt op
06-320.324.60

Leuk toch? Trouwens, de
Lijfsexbox, daar durven ze

ook en .... jij mag best. meedoen op 06-320.324.90
(50 ct.p.m.)

Na de disco gaat Emmy met
2 mannen mee. In een

eenzame
bungalow leert ze veel, voor

de spiegel....
06-320.323.85 (50ct. p.m.)
In een hoekje ontkleedt het

jonge stel zich voor
lifesex

Dan komt er een meisje
binnen naakt.

06-320.329.24 (50 ct.p.m.)
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.)
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.)
Als hij in dat donkere park
trimt, wordt John gevolgd
door 2 mannen. Zijn eerste

Homonacht
06-320.321.33 (50ct.p.m.)

Het leven begint bij 40.
Ook het sexsleven. Op de

40plus Box
fijn en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28 (50ct. p.m.)

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.
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer.
Ze vinden het op de

Generatiebox.
06-320.326.27(50ct.p.m.)

De vrije
jongens-en meidenbox.
Voor alles wat jong en
nog vrij is. Vrij is om
afspraken te maken.

06-320.327.88 (50ct.p.m.)

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

Buurvrouw
Chantal,

waar gebeurd
06-320.328.01

Meisjes
samen onder de douche

06-320.328.88

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

gaat alles en voelt zicht, heerlijk
geboeid... 06-320.330.51
i (50 ct.p.m.)

Meidenbox
Kom in kontakt met mooie1 meiden:
06-320.329.99 - 50 et p/m

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
Vrouwen zoeken sexcontact. sex-contact-lijn
: 06-320.320.33

Lekkere meiden willen
verwend worden

sex-relatie-lijn
06-320.320.44

Direct Snel Sexcontact!!
live-afspreek-lijn

06-320.320.55 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
sexcontact:- 06-320.326.33

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

Tippelbox
06-320.326.66

Je windt er geen
doekjes om. Ik
trouwens ook

niet.
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid

Tippelbox
06-320.326.66

sexkennismakingslijn
allemaal

kanjers!!
06-320.328.03

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.
Meiden versieren doe je op
de afspreekbox

Bel
06-320.330.77 - 50 et p/m

Mooie vrouwen zijn op zoek!
sexkontaktentel
06-320.321.44 - 50 et p/m

üLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

Sex met het
buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.01 - 50 et p/m .
Lekkere meid zkt.
sexcontact bel de
Tippellijn
06-320.330.66

Homo
Het is wel slikken voor die

hete jongens
06-320.330.88 - 50 et p/m

Bel zelf rechtstreeks Lenie.
Info na elk verhaal - 50 c/pm
06-320.324.95

Sabbelbox
Lekkere meiden live 50 cpm

06-320.331.69
Sado Maso live. 50 et p/m
06-320.323.95

Kontakten/Klubs

Club Merci
Ben je wat van plan, wij zetten je in vuur en vlam!

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd

Club Nirwana bekend van TV!!!!
Alleen ECHT mooie jonge meiden. GÉÉN valse beloftes:

bel 045-46 33 23 !!! OOK WEEKENDS.
Kerkrade, Nieuwstraat 147 van 19.00 tot 03.00 uur.

Privéhuis Michelle
Geen woorden maar daden.

Nieuw: Elke en Angie
045-228481/045-229680
Per direkt gevr. voor nieuw privé-adres. 04490-75028.

Enkele charmante dames
Paradiso

Europawg-N 158 Landgraaf
045-317032 v.a. 14 uur.

Ondeugende dames aanw..

045-326191
Escortservice. All-in.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

Bar St. Tropez
Putstr. 40, Sittard

ledere dag 21-5 uur. Tevens
meisjes gevraagd. 04490-

-* 15828, na 21 u. 17402.

Thai Privé
voor sport, Franse en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma.-vr. van 11.00-24.00 uur
Suffolkweg 13, Weert. Tel.
04950-42966.

Mooie meid?
Op zoek naar een club met

'n prima werksfeer?
Bel CLUB NIRWANA

045-46 33 23

’ 50,- all-in
Katja, Stella en Monique, tel.

045-423608.

Privé Cherry
Ma.di.wo. van 10-19 u. Do.-
vrij. 10-22 u. 045-462805.

Diana escort
tel 045-320323

De betere service in
Club Lolita

Hoenderstr. 6, Maastricht.
Open v. 13.00-24.00 uur, "vrijd. en zaterd. tot 02.00 uur

Tel. 043-2159*73.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.

Nieuw
Club Maxim

Rijksweg 28, Baexem. Tus-
sen Roermond en Weert.

Wij doen wat anderen belo-
ven. Tenminste 6 meisjes
aanwezig. Geopend van

14.00 uur tot 4.00 uur. Tel.:
04748-2973.

Privé Anita
na 16.00 uur. Tel. 045-

-352543, ook zaterdags.
Privé, 2 meisjes,

tel. 045-460063

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

West. 045-412762
Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

Slavin 04492-5605.

Videoclub
v.a. ’ 20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

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

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.

13Kerkrade-W. v.a. 12.00
uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Brigitte
Privé 045-254598.

Attentie Attentie

Contactburöj
Yvonne t

Deze week speciale a^en veel nieuwe adres»,
Vrangendael 154, S'tl^j

Tegenover Fortuna-sta"
Tel. 04490-2320__-^

Yvonne en de meisjes
wensen U prettige

Paasdagen

Privé
Yvonne

Weer nieuwe meisjes tf*
zat. 11-23 u. zond. 1&£045-425100 kerkragib-

Contactburo
Geleen |(.Bern. in privé-adr. op

04490-48768 v

Inschr. dames-^-^
Een PICCOLO in het UU
burgs Dagblad helpt "_., n
weg naar snel succes- iij
045-719966. — j

ALBÜ
VOOR

DE KAAS!
pHÏÏ

Dan zorgt de Gulpener
voor de mosterd.

Want wat is eronder hetgenot van
een heerlijk glas Gulpener Pilsner
lekkerder dan een stukje kaas met

echte Limburgse Mosterd
Tijdelijk ontvangt U in iederekrat GulpenerPilsner

( 30 of50 cl)een gratis potje van die
heerlijke Limburgse Mosterd

Dus., drink smakelijk!

©IIPEMIi
LIMBURGS BIER

30
i —~~— g

'Heidetuinbijuwhuis? Tennisbanen om de hoe ■' Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken.
Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip-

Zet't groot in de krant, want:

Je huis in dekrant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en krante

Dat de Honda Civic een eigenzinniguiterlijk heefthoeve
wij u niet te vertellen. Dat ziet u. Met zn lage neuslijn

-^ u - # " | " Het geheim van die neuslijn #

De Honda Civic kiest graag Honda-. e gen doubk w_hbo„e

I _l " _L .______. _J wielophanging. In al zn kompak*a

de weg van de minste weerstand, zorg, deze «.o. een ideale motorkar
lijn. En tegelijkertijd voor een heerlijke wegligging-

Maar dat kunt u niet zien, dat moet u ervaren-
* j

Neemt u dus gerust even kontakt op met uw Hond3

dealervoor een proefrit.

'n Hondagaat.^jg^^,,^

Bom. GarageKnops 8.V., Sittarderweg 10,04498-53434. Geleen. CrombagAuto's BV, Rijksweg Z236,04490-46260.

Brunssum. Auto Heral B.V, Haefland 15,045-252244. Heerlen. AutobedrijfRotor B.V, Heerlerbaan 229,045-416900.

Limburgs Dagblad



MAASTRICHT
Het volleybalteam
van Jong Oranje
heeft de oefencam-
pagne in Limburg af-
gesloten met winst
in een vriendelijke
ontmoeting met de
toekomstploeg van
Engeland. Voor een
handjevol toeschou-
wers zegevierde Ne-
derland in Maas-
tricht na een zeer
matige ontmoeting
met 3-0 (15-12, 15-11,'
15-13).
Tweede trainer
Henk Wever, stand-

Opnieuw winst in
volleybalinterland

in voor de verhinder-
de hoodcoach Paul
van Sliedrecht, diri-
geerde grotendeels
zijn wisselspelers
tussen de lijnen. Ne-
derland acteerde
evenwel zonder veel
inspiratie. Bijgevolg
kon hetrelatief oner-
varen Engelse sextet- al sedert jaren ge-

traind door de Maas-
trichtse oefenmees-
ter Gerard Zwarts -op basis van enthou-
siasme de Oran-
jeklanten geruime
tijd bijbenen.
Vanaf vandaag ne-
men beide teams
deel aan een interna-
tionaal toernooi in
Brussel.

Sittardse maat passeerde nulmeridiaan op weg naar Fort Lauderdale

Ongeëvenaarde ervaring
voor Sander Geelen# De hitte aan dek was

vaak ondraaglijk. Deson-
danks behaalde Dirk
Nauta en zijn crew reeds
de vijfde zege in de non-
maxi-klasse.

Sport in BRD eist
195 slachtoffers

oefenvoetbal
'i'Hci.,,SK^-LummerlL 1-3

jj)8 - De Vredeskoers gaat■ toen in Berlijn van start.
A (jp

aS maakte de voorzitter
S/ b poolse wielerbond, Zbig-
».43st ln- in Gorlitz bekend dat
H 'id v

e editie van de etappewed-
ij\ fj °or amateurs kan plaatsvin-
ts Vfg6., Was lange tijd onzeker of

ty esk°ers dit jaar verreden
tyHs-^den omdat een Westduitse
.'e de zich had teruggetrokken.
üNrst Organisatoren nu financieel

Unt werd niet bekendge-

MOSKOU - Ook Eline Coene
heeft geen.Russische berin kun-
nen schieten. De scherpe pijlen
van de 26-jarige Velpse in de
achtste finales van het Europees
kampioenschap badminton
brachten Vlada Tsjerniavskaja
donderdagmorgen alleen uit
haar evenwicht. Partijdige lijn-
rechters, die er in Moskou alles
aan doen om hun landgenoten
verder te helpen, voorkwamen
echter dat de nummer drie van
de Sovjetunie definitiefwerd ge-
veld. Met 4-11, 11-4 en 12-10 ver-
dween de als derde geplaatste
Nederlandse ontgoocheld uit het
toernooi. Eerder werden Astrid
van der Knaap en Monique
Hoogland al door tegenstanders
uit de Sovjetunie uit het evene-
ment getikt.
„Dit bewijst weer eens dat een
dergelijk toernooi nooit in zon
land gehouden mag worden. Ze
hebben nauwelijks de kennis om
een wedstrijd goed te leiden. Ik
heb het natuurlijk ook zelf laten
glippen, maar een aantal beslis-
singen haalde me helemaal uit
mijn ritme. Dit is een enorme te-
leurstelling", aldus Coene.

Eline Coene
bestolen

Rw -De eredivisie basketbal-
fffLoie S,lnS Weert heeft gisteravond
lNb naar nieuwe sponsor be-
V\gettlaakt. De oude sponsor Mi-y j^e 2al het veld ruimen voor Se-
\ Oritro een Japanse producent
W Weermachines. De nieuweij 'Zal Selex BSW worden.
Ssnanciële bijdrage van deze

,Jti Cj r 2al een bedrag omvatten>t r̂ea 800.000 gulden in driejaar.
k stipt6 Zal bet begrotingsdeel van
Vr^ nting BSW ten opzichte vanXle^de jaren sterk verhoogd
V 'i- Samen met gelden van an-
% °"sPonsors van de Weertse% Sr geprobeerd worden het
2% ru ctureel te versterken zodat
W6t.n grote rol van betekenis kan
,^kMuln de top van de Benelux-\ tbal.
% s.sPonsoring van het eerste
ÏS-.1 e nieuwe sponsor ook fl-
\d e gelden ter beschikking
NCverse clinics (basketbal in-
fc^oi.l amPen) voor de jeugd, deN Ê.eidingen en het tweede
kll- h lermee wordt de doorstro-?.|6 u°vendien van eigen kweek-% naar het hoofdteam bevor-

Turks/Duitse
ploeg drie dagen
in Maastricht

IU ,
\ INRICHT - Amateurvoetbal-St r- V'28 uit Maastricht ont-hult . dens het paasweekeinde
%_ n^lrca vijfentwintig personen
IV*! Turks/Duits voetbalgezel-
Ph.t ,V Oberursel uit Frankfurt.
IS-s ,ader van deze driedaagse
lv°lsri g' e pinksteren
FVv?a wordt door een bezoek van
Ncj tweede team aan de Duitse
rt ter an enkele wedstrijden op
fWrein van WVV geprogram-
ft^ zaterdag (16.00 uur) Maas-
ÏUn Urkgucu contra SV Oberur-
\'?aandag (11.00 uur) WVV 2v " Oberursel.

Nieuwe sponsor
Weert BSW

De zeilers hebben, naar uit hun ge-
sprekken bleek, het nog behoorlijk
zwaar gehad. Dat was op dit traject
nu eens niet het gevolg van storm
en/of koude, maar simpelweg van
een intense hitte. Het jongstelid van
de bemanning, de 23-jarige Sander
Geelen - hij nam in Uruguay de
plaats in van Hans Sluiman uit Am-
sterdam - vertelde dat de boot in het
gebied onder de evenaar net een
bakoven was. „Onder dek wees de
thermometer een temperatuur van
35 graden Celsius aan. En aan dek
was het helemaal niet te harden in
de loodrecht boven je staande bran-
dende zon. Een beetje slapenkon je
eigenlijk alleen in de kooien aan die
kant van het schip, waarop de zeilen
nog enige schaduw wierpen. Toch
raakten die kooien doorweekt van
het zweet en de atmosfeer onder
dek was dan ook bepaald niet fris
meer. Aan dek probeerde je verkoe-
ling te vinden door putsen met zee-
water over je heen te gooien. Maar
ook dat hielp niet veel, zon 27 gra-
den als dat water was".
Ondanks deze narigheden had de
Limburgse zeezeiler de reis niet
graagwillen missen. „Het was eerst
wel even wennen. Maar al gauw
voelde ik me helemaal thuis in dit
team en was het voor mij een gran-
dioze ervaring. Ik ben dan ook blij
dat ik ook de laatste etappe aan
boord zal zijn. De vijfde mei starten
we weer en ik kan me daar nu al op
verheugen"

’Dammen niet meer op eerste plaats’

John van den Borst kansloos tegen Jannes van der Wal

DEN HELDER -De reactie van John van den Borst na de ne-
derlaag gisteravond tegen Jannes van der Wal moet door velen
van zijn vooral jeugdige fans als een cultuurschok zijn ervaren.
„Ik ben absoluut niet teleurgesteld. Ik ben naar dit NK toege-
komen om leuke partijen te spelen. Voor een fatsoenlijke voor-
bereiding had ik geen tijd. Dammen staat bij mij niet meer op
de eerste plaats". Een wonderlijke ontboezeming vantde Lim-
burgse damambassadeur, die ooit het spel tot kunst verhief en
omschreef als meer dan een zinnige tijdsbesteding.

Van onze medewerker EDDY BUDE

NEUSS - Het afgelopen jaar zijn,
volgens een bekendmaking van de
Duitse Sport Bond (DSB), 195 per-
sonen in de Bondrepubliek omge-
komen ten gevolgevan sportbeoefe-
ning. Dat waren er zeven minder
dan in 1988.
Van de slachtoffers vielen er 123 als
gevolg van niet bekende of niet in
acht genomen defecten aan het hart,
38 stierven op weg naar het of op de
terugweg van het sportveld. Bij de
directe boefening van de sport vie-
len 34 doden.
Ook het aantal sportongevallen liep
in de Bondsrepubliek in vergelij-
king met 1988 iets terug met 262
naar 118.769. In 1989 werden in de
BRD door de beoefening van sport
1316 personen invalide. Het jaar
daarvoor waren het er 1323.

Drukte op draf-
en renbaan

SCHAESBERG - Op de draf- en
renbaan van Schaesberg wordt van-
avond een uitermate aantrekkelijk
koersprogramma afgewerkt. Dank
zij de deelname van een aantal trai-
ners uit het westen van ons land
starten er gemiddeld per koers zon
tien paarden. In de Oostende-prijs
komen maar liefst 13 dravers aan de
start. De in Schaesberg woonachti-
ge Fin Miko Manninen is hierin fa-
voriet met Keystone Pompeii. In
zijn laatste koers leek dit paard na
een enorme startfout kansloos voor
een ereplaats, maar een indrukwek-
kende achtervolging leverde hem
toch nog een tweede plaats op. Zijn
gevaarlijkste concurrent in de koers
van vanavond is Boyke Hollandia,
een snelle maar soms wat onbe-
trouwbare draver die na ruim drie
maanden koersrust de draad weer
oppakt.
Er staat ook een hoofdkoers op het
programma. In de laatste koers van
de avond ontmoeten acht „grootver-
dieners" onder de dravers elkaar
over de sprintafstand. Zenith Nora,
deze keer gereden door Frans Gor-
ter, lijkt de beste kansen te hebben
op een zege. Hij versloeg in Schaes-
berg precies twee maanden geleden
zeer verrassend zijn succesvolle
broer Alfa Nora, en paarden van dat
kaliber ontmoet hij nu niet. Het eni-
ge paard dat een bedreiging kan
voor hem kan vormen is Amerie
Uithuizen met oud-Europees kam-
pioen Jan Wagenaar. Voor Amor 0.,
die van stal veranderde op het mo-
ment dat hij zijn oude vorm bijna
had bereikt, is de outsiderrol weg-
gelegd. De eerste koers start om
19.00 uur.

LD-tips:
Pasen-prijs: 1. Edino; 2,-Enjov Buitenzorg;
3. Debutant S. Outsider; Earlv Six.
Waregem-prijs: 1. Trudy Sigero; 2. Duke
Nanouk; 3. Darby Speed. Outsider: Eef Ha-
zelaar.
Printemps-prijs: 1. Delgadotranss R.; 2.
Dean Boszorg; 3. Caresse Heidia. Outsider:
Crackje van Nora.
Sterrebeek-prijs: 1. Queen of Crown; 2.
Dambo; 3. Duivel. Outsiders: Erpedo B en
Ep Oorklep.
Tongeren-prijs: 1. Everytranss R.; 2. Davi-
na Heidia; 3. Darlina H. Outsiders: Diederik
en Dyoca Buitenzorg.
Bosvuurde-prijs: 1. Chapel; 2. Dartel West-
land; 3. Chianty Way. Outsider: Bianca Pe-
trosia.
Hippodroom-prijs: 1. Cann de Bloomerd; 2.
Betram Rodney; 3. Chelsea Cede. Outsi-
ders: Cay van Hoafer en Zimrod B.
Oostende-prijs: 1. Keytone Poinpeii; 2.
Boyke Hollandia; 3. Dereddertranss R. Out-
siders: Chris Victory en Claproos Valo.
Paques-prijs: 1. Zenith Nora; 2. Amerie Uit-
huizen; 3. YgorPeterhof. Outsider: Amor O.

laxed. Met open vizier en zonder
angst treedt ik de tegenstanders te-
gemoet. Om een bescheiden klasse-
ring zal ik echter niet rouwen".
Zettenverloop Van der Wal-Van den Borst
1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 7-12 4.41-

-37 1-7 5.35-30 20-25 6.40-35 15-20 7.45-40 20-
-24 8.33-29 24x33 9.38x29 19-23 10.39-33 12-17
11.47-41 7-12 12.31-27 14-19 13.44-39 17-22
14.30-24 22x31 15.37x17 11x22 16.32-27
19x30 35x24 22x31 18.36x27 12-17 19.43-38
10-15 20.38-32 15-20 21.24x15 25-30 22.34x25
23x45 23.41-37 18-22 24.27x18 13x22 25.49-44
8-12 26.37-31 17-21 27.33-28 22x33 28.39x28
6-11 29.31-27 2-8 30.44-39 8-13 31.39-34 12-18
32.42-37 5-10 33.46-41 13-19 34.48-43 19-23
35.28x19 9-14 36.19-13 18x9 37.34-29 9-13
38.29-23 11-17 39.37-31 13-19 40.23-18 17-22
41.31-26 22x13 42.26x17 3-8 43.43-38 8-12
44.17x8 13x2 45.27-21 16x27 46.32x21 19-23
47.38-33 14-19 48.25-20 23-28 49.33x22 19-23
50.22-17 23-29 51.17-11 29-33 52.11-6 33-39
53.6-1 39-43 54.21-16 43-48 55.1-23 48-25
56.23x5 25x46 57.15-10 4x15 58.16-11 15-20
59.11-6 2-8 60.6-1 8-13 61.1-23 46x19 62.5x23
20-25 63.23-10 13-18 64.10-19 18-22 65.19-32.
Tfjdverbruik wit 2.17 uur; zwart 2.52 uur.

Op regelmatige wijze werd Van den
Borst door Van der Wal van het
bord getikt. Vroeger was de Utrech-
tenaar na een nederlaag nauwelijks
aanspreekbaar. Na de marathonzit-
ting van ruim vijf uur verklaarde
Van denBorst: „Een verdiende zege
van Van der Wal. De helepartij heb
ik slechter gestaan. Op zijn aanval
had ik geen antwoord. Misschien
heb ik het ergens in het middenspel
wel beter kunnen doen. Jannes
maakte het karwei knap af.

John van den Borst, oneindig vaak
finalist in de Nederlandse finale,
WK-deelnemer in 1986 en interna-
tionaal grootmeester, heeft belang-
rijker zaken in zijn leven ontdekt.
Binnenkort wordt hij voor de twee-
de keer vader. „Bijna twintig jaar is
het dammen een innig deel van mijn
leven geweest. Ik wil er gewoon
minder tijd aan besteden. Het NK
beschouw ik niet meer dan een va-
kantie".

Van onze sportredactie

Ji^T LAUDERDALE - Opnieuw heeft schipper Dirk Nauta
% ,ltwellingerga van het enige Nederlandse jacht in de Whit-

-38 iiti„ r °und the world race, de Equity & Law 11, een overwin-
st TyP Z^n naam gebracht. Donderdagmorgen om kwart voor

' Ïds^erlandse tijd kwart voor twee 's middags stuurde hij

Vin over e msn voor de haven van Fort Lauderdale in
w öa- Daarmee kwam hij al voor de vijfde keer in deze
o^,rs te zeilwedstrijd van de wereld als eerste binnen in de ge-
ij - beerde klasse van de kleinere jachten, de non-maxi-divi-
'feh aa^ heeft hij nu een voorsprong van ruim vijf dagen

■I.rh J*T& toonden de schipper enha.ra2nen> waaronder de Sittar-
f..v sander Geelen, hun presta-.v*n tot nog toe. Toch heeft het\^ hen in deze vijfde etappe
«sp u_uay naar Amerika nog om
.t(r " en- Ongeveer halverwege
'-oVe-,et la§ net Nederlandse jacht
...er mijl meer dan 600 kilo-
*i.t_n^oor °P de naaste „concur-
jeUg als de Franse I'Esprit de Li-
iiw en de Belgische Rucanor
h tot\^er voor de Nederlanders

r>T I

aanvankelijk dik in dat zij een paar
schepen van de maxi-klasse zouden
kloppen. Maar ook voor hen keerde
het tij. Ter hoogte van het Carai-
bisch eilandje Bermuda liepen ook
zij vast in een windstilte. „Het was
buitengewoon frustrerend om te
merken dat derivalen wel een dikke
wind in de zeilen hadden", aldus
vertelde de schipper na aankomst.
„In een dag of wat waren we al zon
140 mijl kwijt. Ze liepen enorm op
ons in en we hielden ons hart vast.
Ook een zege op handicap kwam in
gevaar. Gelukkig kwam er later
weer wind. En door toen de puntjes
heel goed op de i te zetten konden
we weer wat van het verloren gega-
ne terrein heroveren".

BADMINTON

" Johnvan den Borst nietonder de indruk van zijnnederlaag

Moskou, Europese kampioenschappen:
Vrouwen enkelspel, achtste finales: Tser
niavaskaja (Sov) - Coene (Ned) 11-4,4-11, 12
10. Mannen, dubbelspel, eerste ronde: Meij
er/Pelupessy (Ned) - Spencer/Richards (Wa-
les) 15-1, 15-5; achtste finales: Meijer/Pelu
pessy (Ned) - Mundt/Abraham (DDR) 15-7
15-9.

lm, 9. Theus, 10. Augustin (DDR) zelfde tijd
als Wust.

PAARDESPORT

TENNIS

DAMMEN

Van den Borst, die na de nederlaag
tegen Van der Wal van de gedeeld
eerste plaats naar de gedeeld vijfde
positie duikelde, kijkt terug op een
wisselvallige start. Het gelijkspel te-
gen Hans Jansen deed hem meer
pijn als de nederlaag tegen Auke
Scholma. „Tegen Jansen had ik de
winst voor het grijpen. Op tien ma-
nieren kon ik winnen. Helaas koos
ik voor de enig overgebleven remi-
segevende voortzetting. Dat was
toch wel pijnlijk", aldus Van den
Borst, die twee uitstekende zeges
liet aantekenen tegen Van Leeuwen
en debutant Teer.

De excentrieke Groninger, die door
de zege samen met Scholma en
Hans Jansen de ranglijst aanvoert,
hield tegen Van den Borst de tijd-
verdeling goed in de gaten.Een ron-
de eerder tegen Van der Tak had
Van der Wal het wereldrecord snel-
dammen verbetert door in de drie
nog beschikbare seconden tien zet-
ten te voltooien. Dat kwam hem wel
op een officiële waarschuwing van
de scheidsrechter te staan wegens
opzettelijke poging tot vernieling
van de klok.

Jachtspringconcours,tabel C, 1,50m, eerste
onderdeel wereldbekerfinale: 1. John Whi-
taker Milton 69,84, 2. Durand Jappeloup
70,04, 3. Godignon La Belletiere 70,25, 4. Mi-
chael Whitaker Mon Santa 70,47, 5. Tops
Doreen 70,64, 6. Sloothaak Walzerkönig
71,74, 7. Bost Norton deRhuys 72,02, 8. Ha-femeister The Freak 72,16.

Dortmund. Springconcours in twee fasen
tabel A, 1,50 m: 1.Michael Whitaker Gipfel-
stürmer 0-20,08, 2. Bost Nicomea 0-20,54, 3
Reinacher Parodie 0-20,80, 4. Beerbaum Rosella 0-21,22, 5. Anderson Amanda 0-21,44
19. Tops Nectar du Valon 0,25-38,96 in eer
ste fase.

AUTOSPORT

WIELRENNEN

ijl. _ ' Pr°fwedstrijd over 164 kilome-
Vre. n,nelisse 3 uur en 54 minuten, 2.
_s?to-25 D=0-05- 3- Scharmin 0.10, 4. Roe-
D,J ' a- Van der Hulst 0.29, 9. Ludwig

'd^etan 6'1"' R°nde van Nedersaksen,
Vr'4-rr.^ e: l- Georgiev 163kilometer in
J-f?" 0 (V.".Uten en 29 seconden, 2. Glöck-
? 5-ui ,?',," Pedersen 0.10, 4. Lafille 0.11,
1 h° skarn Nederlanders: 16. Duin 0.15,
,VeHaa \49- Zuyderwijk, 52. Startman,
K Mat len zelfde liJd als Duin. Alge-
ï(ljn"iijtenement: '" Sypytkowski 14 uur,
V. Sm-en 42 seconden, 2. Zuyderwijk
lC °-27 RVsko ö-1"?. 4- Kinjazev 0.25, 5.
>i» Van a kiese z.t. Vrouwen: eerste

K^°or_<_i o n naar Bad Bentheim: 1.i -_" en 2^ '6 kilometer in 1 uur, 58 mi-
rV» 6|\ 5 oeconden, 2. Niehaus, 3. Ranft,
WSe'- AVaulltz a»en zelfde tijd als Van
tHel 1 u, meen klassement: 1. Van
Jh'aUs Ook 58 m'nuten en 5 seconden, 2.
V^arm'n Rossne>- 0.08, 4. Ranft 0.13,
V»**'»-^ 1-5'fO*arCK o,r- Tweede etappe van Ma-
'\ '"» su, au duLoir: l- Wust 190küo-

Cas_i n "r.5 minuten en 26 seconden, 2.y.f: 6. Th Jalabert, 4. Vermote, 5. Re-
,-ij°t.9 'fUs' Algemeen klassement: 1.
\n 2tï' 9 min>Jten en 45 seconden, 2.

""„"*" Wanov 0.01, 4. Wust 0.31, 5.

' D- Jalabert, 7. Redant, 8. Nebiu-

In het NK zijn twee WK-tickets te
verdienen. Volgens Van den Borst
hoeft de gebrekkige voorbereiding
niet in zijn nadeel te werken. „Op
Van der Wal en Clerc na is iedereen
aan elkaar gewaagd. Natuurlijk pro-
beer ik zo hoog mogelijk te eindi-
gen. De ervaring leert dat een inten-
sieve voorbereiding niet altijd posi-
tief werkt. Ik speel mijn partijen re-

Nairobi. Safari-rally, na negen klassement-sproeven: 1. Waldegard/Gallagher Toyota
Celica Turbo 42 minuten en 11 seconden
straftijd, 2. Ericsson/Billstam Toyota CelicaTurbo 43.58, 3. Duncan/Munro Subaru Le-gazy 45.21, 4. Heather-Hayes/Levitan Suba-
ru Legazy 46.40, 5. Fiorio/Pirollo LanciaDelta 50.14.

Amelia Island. Internationaal 700.000 gul-
den toernooi voor vrouwen achtste finales:
Garrison - Martinek 6-4 6-4, Sanchez - Rinal-
di 6-0 6-1, Cueto - Magers 6-1 6-4, Kelesi -Fulco 6-2 7-6, Zvereva - Kanellopoulou 6-1
6-3, Bassett- Ferrando 6-4 6-2.
Barcelona. Internationaal toernooi, man-
nen, 750.000 gulden, achtste finales: Jaite -Javier Sanchez 6-3 3-6 6-3, Bruguera - Skoff
6-2 6-3, Emilio Sanchez walk over tegen Pa-
loheimo, Perez - Mancini 6-4 6-1, Gomez -Lopez 6-1 6-4, Tsjesnokov - Costa 6-4 6-0, Pe-
rez Roldan - Prpic 6-2 7-5, Berger - Arrese
3-6 6-3 6-3.

Tokio, Open Japans kampioenschap, 2,3
miljoen gulden: Mannen, derde ronde:
Chang (VS) - Kunnen (W.Dld) 7-5, 6-2; Ed-
berg (Zw) - Antonitsch (Oost) 6-2, 6-7 6-1'
Lendl (Tsj) - Russell (VS) 7-6, 6-2; Kricktein(VS) - Conneii (Can) 6.3, 6-2; Gilbert (VS) -Mronz (W.Dld) 4-6, 7-5,6-1; Masur (Aus) - Pa-
trick McEnroe (VS) 6-2, 7-6; Mansdorf(Isr) -Davis (VS) 7-6, 6-7, 6-2; Grabb (VS) - Kratz-mann (Aus) 6-4, 6-2. Vrouwen, kwartfinales:Sawamatsu (Jap). Date (Jap) 6-4, 7-6; Smy-
lie (Aus) - Okamoto (Jap) 6-3, 6-2; Sviglerova
(Tsj) - Javer (VS) 6-1, 6-4; Lindqvist (Zw) -Cordwell (NZI) 6-2, 6-2

Den Helder. NK dammen mannen, vijfde
ronde: Meijer - Van Aalten 0-2, Scholma -H.Jansen 1-1, Stokkel - Krajenbrink 1-1,
Teer - Bies 0-2, Van der Tak - G. Jansen 1-1,
Van der Wal - Van den Borst 2-0, Van Leeu-
wen - Clerc 1-1. Nagekomen uitslagen vier-
de ronde: Krajenbrink - Meijer 1-1. Stand:
1/3.H. Jansen, Scholma enVan der Wal 6 uit
5, 4. Clerc 5-4, 5/10. Van der Tak, Van den
Borst, Van Aalten, Van Leeuwen, Bies en
Krajenbrink 5-5, 11. G. Jansen 4-4, 12/13.
Stokkel en Meijer 4-5, 14. Teer 3-5.
Rosmalen. NK dammen vrouwen, vijfde
ronde: Andries - Nicolai 1-1,Wanders - Van
Lith 1-1, Lanters - Janssen 1-1,Graas - Hart-
kamp 1-1, Polman - Schouten 1-1. Stand na
vijf ronden: 1. Schouten 9, 2. Van Lith 8, 3.
Polman 7, 4/5. Graas en Wanders 6, 6. Jans-
sen 4, 7/9. Andries, Hartkamp en Lanters 3,
10. Nicolai 1.

(ADVERTENTIE)
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DE ECHTE HEERLENSE THEATERS

" ROYAL i "
m Hij i.s hip, hij is cool,hij is 3 maanden oud... —m Dc glimlach van JohnTravolta,

dc«gen vanKirstic Alley.
dcstem \aj^ruceWillis.

E WOKWHO* lETALKMG;_ dagelijks om 1. \0 - 430 - (>.4"> - 9.00 uur

■ RIVOLI ■
■ IN 1905 ONTDEKTE HIJ DE RELATIVITEITSTHEORIE. ■
B IN 1906 ONTDEKTE HU ROCK 'N ROLI. m

. 3JR. ■
m dagelijks om 5.10 - 9.3Uuur _
m

■ MAX,M T"

I^-^ FOUUTH-
■ 0,IITIY"
H cl.u;eh|ks.,mB.lï uur fjj J JIJ JE. ■

MET SPECIAAL VOORPROGRAMMA

■ I * —v,*_ I —
■| | (l.igelijks om _'.i)i) - 4.0n - (i.(ii) uur |
CEMTRALE KASSA: TEL. 045 - 71 42 00

1 ■BMlïff^'T"*' p_l_-_Ü IHiajk^gJ

FINANCIERINGSKANTOOR jtM |É|l

Scharnerweg 108 Maastricht «j Hf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijksvan 11.00 - 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd enLid Nederl.

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

1 RAMEN en DEUREN"

Mies en alleen uil eigen werkplaats

DE GAAS b,v. 045-442726

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

>«ö CORSTENS-
y©^ VERSCHUREN
&&* Helmond koopt
Zat. 14 apr. mankanaries lichte
kleur 12donkere 9 popjes 7 rode
& roodzalm man 15 popjes 1.
putterbast. 27.50 JONGE KA-
NARIES man lichte kleur 8 don-
kere 5 jonge popjes alle kleur 5JONGE rode & roodzalm man 8
popjes 10 pst. GLOSTERS,
WITTE & KUIVEN SPEC.
PRIJS. d.duiven 10 meeuwen 4
zebra's 7 park 8 valken 20 witte
etc. 30 collis 20 pp. Brengen:
SITTARD 10.30-11 uur, Putstr.
10. HEERLEN 11.30-12, Em-
mastr. 7a. TERBLIJT 12.30-1,
Rijksw. 46. BEEK 1.30-2, Maas-J trichterlaan 7.

Mama,
bestaan er
nog echte
olifanten?
t.

GEEF OM DE TOEKOMST.
; Wordvoor ’27,50 donateuryan het

Wereld NatuurFonds. Giro25,Zeist. &
WW»

Weleens

in geslaagd

om 's avonds

'n reis-

verzekering

af te sluiten?

Omdat u overdag niet overal aan toe-

komt, is GWK ook 's avonds open.

Voor uw reisverzekering, Reis- en

Kredietbrief, Italiaanse benzinebonnen,

Autobahnvignet en andere reispapieren.

Vragen? Bel gratis 06-0566.

BIJ GWK HAAL JE 'T ALTIJD.

GWK
DeGrensmssdkantcseiiNV

GWK-kantoren bij u in de buurt: Heerlen,
NS-station. Bocholtz, grensovergang E 314.
Vaals, grensovergang Maastrichterlaan 2.

I Vervul nu uw huiselijke hartewensen
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_I Soepel teder in eigentijdse vorm. " ■ "
Dat geeft een voortreffelijk zitkomfort aan deze MPURFIFNü

mm GEGARANDEEHD T GOEDKOOPSTE IN KWAUTEITS MEUBELEN
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e I ROERMONO. WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY GROTE MARKT 12 *e ■ —--------- gr
3 I ImW Dr~ .-.__..______.._.._..____-------.---------------------■—--«---—--^---.----------—.-^----..^-i ..
i _ ——-^ m

ii.

■ ■

'?'■/s£'■/ ~■/.;.. '■''■'',"' ■"JL-mBW BBÜI XJ§B-si-2-^-^-------"^^---?*^^--_-l mmmm^-fasaw jja^M SI __£___■ i

Met de komst van de nieuwe Alfa 33 krijgt De vloeiende lijnen van de carrosserie zetten afwerking en kwaliteit - onder meer door de
rijden weer dynamiek. Zijn nieuwe lijnen zich voort in het schitterende interieur. toepassing van elektroverzinkt plaat-
stralen kracht, sportiviteit en stijl uit. En standaardvoorzieningen als getint glas, staal - van hetzelfde hoge niveau als de
De fameuze boxermotor is nu ook leverbaar elektrische ramen vóór, neerklapbare achter- techniek. Kom kennismaken met het nieuwe
als 16-klepper met gefaseerde klep- bank, in hoogte verstelbaar sportstuur, genieten en ontdek dat het kiezen van een
timing, digitale ontsteking en elektro- toerenteller en close-ratio 5-versnellingsbak auto eenvoudiger is dan ooit: de nieuwe Alfa 33. _i«^Él3___l_Kt
nische multipoint injectie. Een briljante bevestigen de bijzondere klasse van de nieuwe m*Wm :_-^Ps__
krachtbron die net als de 1.7 injectiemotor is Alfa 33. Alfa 331.3 FJ. 25.190,- - /__§?■ nÖpIiI
uitgerust met een geregelde katalysator. De uitvoeringen met injectiemotor zijn lever- Alfa 331.7 IEFl. 30.850,- 'hW__HÜm MMaar ook met de 1.3 motor levert de Alfa 33 baar met ABS en zijn standaard uitgerust met Alfa 331.716VQV Fl. 35.190,- "vBLI bHv
het hoogste vermogen in zijn klasse. stuurbekrachtiging. Bovendien zijn Prijzen mcl. BTW af importeur. SÉF'

<t2£&_ rrrcciA/c/t tt*p {_wir*6^

AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Rijksweg Zuid 310, Geleen Raadhuisstraat 16|Roermond Edisonstraat 23,Landgraaf

04490-56222 04750-21092 045-321088
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door fred sochacki

John Verhappen heeft
juiste slag te pakken

Nederlands jongste golfpro
’gekweekt’opBrunssummerheide sport kort Het Interpolis bridgetoernooi is ge-

wonnen door de Tilburgers Bertens-
Lucassen, in de bridgewereld geen on-
bekenden hoewel ze in deze combina-
tie zelden opereren. De winnaars wer-
den er ’ 5.000- rijker van, een teken
dat de sponsoring voor Interpolis een
serieuze zaak is. Naast een aantal an-
dere aantrekkelijke hoofdprijzen kon
men azen op „de snip", het briefje van

’ 100- dat na elkeronde van 3 spellen
aan de hoogste score werd toegekend.
Opwinding dus allerwegen, want zon
briefje van 100 voor 3 goede spellen
windt je meer op dan vele briefjes die
je met regulair hard werken bij elkaar
hebt gezwoegd. Jammer dat de vele
Limburgers, diezich in een of meerde-
re van de 40 voorronden tussen Bom
en Vaals hadden geplaatst, deze finale
niet mochten halen. Onderstaand
kunnen ze zien of ze al danniet zouden
hebben gescoord.
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West Noord Oost Zuid
pas pas pas IKI
IR 2Sch 3R 3H
pas 4H en allen passen.

Hoe start u tegen dit 4H? Laten we
voorop stellen dat uitkomen geen
100%-ige wetenschap is. In een aantal
gevallen is er ook een stukje fantasie
vereist. Dit geldt vooral de vraag wan-

neer je wel of niet met troefmoet star-
ten. Maar over één ding zijn de geleer
den het in dit verband toch wel eens.
Als de tegenstanders een kleur zijn
overeengekomen terwijl ze daarnaast
nog een of meerdere andere kleuren
hebben geboden moet je zeker niet
met troef uitkomen. Het gevaar is dan
nl. veel te groot dat de leider een es-
sentieel tempo krijgt om een of meer-
dere verliezers tijdig op te ruimen.
Troefuitkomst is nu dus echt uit den
boze. Toch koos West hier voor een
hartenuitkomst en u ziet dat de leider
nu zonder meer 4H met een overslag
kan maken. Hij haalt nl. de troeven en
valt de schoppen aan, waardoor het
aantal verliesslagen beperkt blijft tot
de 2 zwarte azen. De leider dacht daar
anders over. Hij won de hartenuit-
komst in de hand en legde in slag 2
schoppenboer op tafel. Vanuit West
gezien kan dat alleen maar een single-
ton zijn en dan is duiken het beste. De
leider zal dan zijn schoppenkleur
nooit vrij kunnen krijgen. West won
echter en speelde in slag 3 schoppen
om tot zijn eigen verrassing Oost nog
een introever te zien maken.

Na afloop was West best bereid toe te
geven dat hij schoppenboer eigenlijk
niet had moeten nemen, was Zuid be-
reid toe te geven dat hij eigenlijk
4H+l had moeten maken, waarop
West weer bereid was te erkennen dat
hij eigenlijk niet met troef had moeten
starten en waren OW samen tenslotte
bereid te verklaren dat ze misschien
beter met 5R hadden moeten uitne-
men. Kortom: wat hebben we met zijn
allen toch weer lekker zitten knoeien.
Nu viel dat best mee, want beide pa-
ren vielen tenslotte in deprijzen. Maar
voelt u, wanneer u dit ziet, ook zo uw
handen jeuken? Dan toch maar probe-
ren er volgend jaar weer zelfbij te zijn.

" KERKRADE -Het tafelvoetbal-
team Petit Boys '68 uit Kerkrade,
heeft het kampioenschap in de
hoogste klasse van de afdeling
Zuid-Oost hoek van de Tafelvoet-
balbond behaald. De nummer
twee, Smile Boys uit Eygelshoven,
eindigde met acht punten achter-
stand. De receptie is morgen van
19.00 t/m 20.30 uur in Café-zaal het
Palet in Kerkrade-West.

" KERKRADE - Tennisvereni-
ging LTC-Dentgenbach, gelegen
aan de Tunnelweg, houdt maandag
16 april een open dag. De dag be-
gintom 12.00 uur met een toernooi
voor leden. In de hal zijn diverse
stands aanwezig, van waar de ver-
schillende commissies hun activi-
teiten zullen toelichten. Voorts is
er een tennismodeshow van Joel
Sport.

" BOCHOLTZ - De jeugdafdeling
van Sportclub'2s uit Bocholtz"
houdt in het Paasweekeinde voor
de 14e keer in successie internatio-
nale jeugdzaalvoetbaltoernooien
voor C- en B-teams om de Burge-
meester Persoon Wisseltrofee. In
de sporthal Bocholtz wordt er van
vandaag 14.00 uur t/m Paasmaan-
dag 16 april 19.30 uur nemen 32 C-
en 32 B-teams deel uit Nederland,
België, Groot Brittanniën en Duits-
land.

Marsroute

.^UISfSSUM -Meteen stok in
2ich and voelt Jonn Verhappen

1 in zijn element. Als drum-
fool *n beginnende hard-
fes " oep KaDoom of als Pr°-Va^lorial op de driving-range
tno _^e golfbaan Brunssum-rheide. Sinds dindsdag
ij § de achttienjarige zich de

6 Solfprofessional van~ "erland noemen. Twee jaar
liila^6 arDeid en onverzette-
uJKheid mondden in Papendal
j 0 bet begeerde papiertje.
sla ernappen kan aan de
y.S. want golfprofessionals

Jn gevraagd.

Jtyerw n op vijf plaatsen beginnen.
-r_e §enoeg. Golf is een snel
prQ

, letlde sport en de vraag naar
cW° wordt alsmaar groter." Golf-

' 'ucrar en voeSde bij die vraag het
ftiaanH ste contract- Nog ruim een
mt "d. dan vliegt John Verhappen
ejj ,-^ï °P eigen benen te gaan staan
hjj verder te bekwamen totdat
djg lteindelijk head-pro is. De jeug-
heef>^°^er zit boordevol plannen en
tlo_i ZlCh de Nederlandse top tot
<je Af.esteld. De overeenkomst met
doenri ense g°lfclub laat "cm vol-
v_n eruimte om zich naast het ge-
Ont. V?n lessen als golfer verder tebikkelen.

Van onze medewerker
Jr\L

v^PPen krijgt voldoende
t. 0

® zijn bekwaamheden verder
*al „? wikkelen. De Brunssummer
Wer j. lnirnaal twee jaar als assistent
h_ a _j aam moeten zijn om zich
V_e Pr° e m°gen noemen. In die
Vlei331- zal hij zich voornamelijk
°r._erf 6n op het korte spel. „Op dat
1^ van het g°lfspel kun je de
erk r^ 1"?1 b°eken. Het precisie-

°efen' Uaarin ook gaan de meeste
Ver iv en zitten. We zien wel hoe-* uiteindelijk kom."

BRUNSSUM - „Biljarters zijn een apart volk. Ze hebben minder gevoel
voor humor en zijn serieuzer. Het spel vergt enorm veel concentratie
waardoor er minder plaats is voor andere dingen", zegt Martin Wingelaar.
De dertigjarige Brunssummer is de enige internationale biljartscheids-
rechter die onze provincie rijk is. Vorig jaar beloonde de Conféderation
European de Billiard zijn onopvallende maar effectvolle arbitragekwali-
teiten met een plaatsje in het internationale scheidsrechterskorps. Winge-
laar zorgt echter niet alleen voor de orde rond en op de biljarttafel. Hij is
een van de weinigen in Nederland diehet biljart artistiek, het zogenaamde
kunststoten, beoefend. Als actief wedstrijdspeler.

„In Limburg schat ik dat er zon
vier- tot vijfduizend actieve wed-
strijdbiljarters zijn. Vier daarvan
houden zich bezig met biljart artis-
tiek. Dat zijn tweevoudig ex-wereld-
kampioen Jean Bessems, Ger Hol-
ka, Ruud Laisina en ik", legt Winge-
laar uit. Na dertien jaar kaderspel,
libre en driebanden wilde de pro-
grammeur weleens wat anders. Een
jaar intensieve training leverde een
verdienstelijke achtste plaats tij-
dens het NK in Ulestraten op.

Jeugd EK
Vorige week was Wingelaar een van
de acht arbiters tijdens het jeugdEK in het Brabantse Gemert. Daar
zag hij de Limburger Raymond
Knoors brons halen. „Tot nu toe heb
ik twee EK's mogen arbitreren. Een
schitterende ervaring want je komt
met het puikjevan de internationale
biljartsport in aanraking. Ik leef he-
lemaal mee als ik moet arbitreren".

Volleybaljeugd
naar NK

fes jun ~ borgen reist de meis-
alOTni_nse'ectie van Pancratius-

V°Ue vii naar Dieren- De talent-
ir> de f evbalploeg treedt daar aantinaleronde van het NK.t) e 1Jos olnS was het team van coach
6e*in4erAtdts iets minder gunstig
strij-j '" in de eerste poulewed-
Sen _ °et worden aangetreden te-
0/0s nuidige titelhouder Aver-

ee ri
*e 1zt?168 van Datak/VCL 2 wacht
&e mop.1"6 klus' De Landgraafequi-
°P be, ,voor een inhaalwedstrijd
'1 Tnb°ek bij kampioen Odulphus

agenda

.en, La*"; 'ootball, sportpark Strijtha-
Arnhern P .aaf z"idLimburg Strikers-raicons, aanvang 13.30 uur.

Vtt[ 2ÖV,
a
endi'agse' Heerierheide. Van 17

r Ur en l» ">«
Aanvang 09.00 uur-10.00n<,s_nbifun 1915 uur- Info bij sport-aa Heerlen, kosten 7,50 gld.

Trots meldt Wingelaar dat de Ne-derlandse scheidsrechters als de
besten ter wereld te boek staan. „De
opleidingen in Nederland zijn van
een hoog gehalte. We hebben veel
regels waaraan we ons moeten hou-
den. De juistepositie bij de tafel is
erg belangrijk. Je moet het over-
zicht behouden. Spelers proberen
wel eens een puntje te snoepen doorstiekem met twee voeten van de
grond te gaan als jij aan de andere
kant van de tafel staat. Af en toeschieten twee ogen tekort".

Verplicht
Honderdvijftig jaar geleden werd
het biljart artistiek uitgevonden.
„Toen ging het nog om de mooiste
bal. Wie die had gespeeld, was win-
naar. Nu heb je 68 verplichte figuren
die je in drie pogingen moet vervol-
maken. Voor elke figuurkun jepun-
ten halen. Kunststoten vergt veel
training. Het geeft een kick als jeuit
een moeilijke positie slaagt".

met eerst 52. ...2-7 en daarna 45-50. 53.
27-22! 50x39 54. 22-17 39x22 55. 17x28
35-40 56.11-6 40-44 57. 6-1 44-49 58. 23-
-19 49-27 59. 19-14 27-4. Het eindspel is
kansloos voor Van der Wal maar zoals
vaker gaat hij door tot het bittere ein-
de. 60. 1-29 2-8 61. 29-15 4-13 62. 14-10
13-30 63. 28-23 30-25 64. 23-19 25-39 65.
10-5 39-22 66. 15-4 22-36 67. 26-21 36-47
68. 21-16 8-12 69. 16-11 12-18. Weinig
stijlvol. 70. 4x36 en pas nu gaf zwart
het op.
Om zelf te puzzelen de stand van het
diagram. Een ingewikkeld probleem
dit keer om vrije uurtjes in de paasda-
gen mee te vullen. Er geldt wit speelt
en wint.

De oplosisng van vorige week.
Wit, tien schijven, op 28, 31, 32, 35, 37,
39, 42, 43, 45 en 48.
Zwart, tien schijven, op 11/13, 15,17/21
en 24.
Afgedwongen winst via 1. 31-27 11-16
2. 39-34! 18-23 (op 2. ...20-25 direct 3. 34-
-30 25x34 4. 28-22 enz.) 3. 35-30! 24x35
4. 34-29 23x34 5. 28-22 17x28 6. 32x25
21X41 7. 25-20 15x24 8. 42-37 41x32 9.
43-38 32x43 10. 48x17 met dubbele op-
positie (J. Stokkel).

1. 33-28 17-21 2. 31-26 20-25 3. 26x17
11x33 4. 39X28 16-21 5. 44-39 18-23 6.
38-33 13-18 7. 42-38 21-26 8. 47-42 14-20
9. 37-31 26x37 10.42x3110-14 11.41-37
5-10 12. 46-41 8-13 13. 31-27 20-24 14.36-
-3114-20 15. 41-36 10-14 16. 34-29 23x34
17.49x29 18-23 18. 29x18 12x23 19. 45-

-40 3-8 20. 39-34 4-10 21. 43-39 6-11 22.
48-43 8-12 23.49-44 12-17 24.50-45 23-29
25. 34x23 7-12 26. 35-30 24x35 27. 27-22
20-24 28. 32-27 11-16 29. 22x1116x7 30.
27-22 15-20 31. 22-18 13x22 32. 28x8
19x28 33. 33x22 2x13 34. 40-34 14-19
35. 37-32 10-15 36. 32-28 24-30 37. 22-17
7-12 38.17x8 13x239. 31-27 9-13 40.45-
-40 13-18 41. 28-23! 19x28 42. 38-33! Te-
genover het ondoorzichtige randspel
van Van der Wal plaatst Van Leeuwen
ijzersterke centrumacties.
42. ...18-23 43. 33x22 20-24 44. 43-38 15-
-20 45. 38-33 23-29 46. 34x23 30-34 47.
39x19 20-24 48. 19x30 25x45. De dure
doorbraak geeft zwart een minieme
remisekans. 49. 33-28 1-7 50. 36-31 7-12
51. 31-26 12-17 52.22x11 45-50. Wit ver-
liest, zwart had door kunnen vechten

Van Leeuwen-Van der Wal NK 1990
le ronde

Na de eerste paar rondes van het kam-
pioenschap van Nederland in Den
Helder (het is tevens kwalificatietoer-
nooi voor het WK), valt er nog geen
hoofdkandidaat voor de titel aan te
wijzen. De toppers deden het nogal
wisselvallig tot nu toe en veel zegt het
allemaal nog niet. Het blijkt opnieuw
dat het krachtsverschil in de nationale
top klein is en dat factorenals vorm
van de dag, incasseringsvermogen en
even een beetje mazzelen veel uitma-
ken. Zo kan de ranglijst binnen een
paar dagen totaal veranderen.
Opvallende theoretische nieuwigheid-
jes vielen nog niet te noteren. Wel een
paar opvallende uitslagen, één al di-
rect in de eerste ronde na devolgende
partij.

kunststoters. „De sport moet nog
groeien. Maar dat zal niet eenvoudig
zijn. Voor caféhouders is het niet
aantrekkelijk om kunststoters in
huis te hebben. Het laken slijter erg
snel door. We spelen met ivoren bal-
len. Heel anders dan die kunststof-
ballen van tegenwoordig. Die zijn
veel elastischer en gaan springen als
je ze een beetje snelheid meegeeft.
De ballen krijgen bij het kunststo-
ten vaak enorme dreunen te verwer-
ken".

Arbitreren van een biljartwedstrijd
vergt veel concentratie. „Het lastig-
ste is nog het kaderspel. Behalve de
punten moet je ook nog rekening
houden met de vakken waarin maar
een beperkt aantal caramboles mo-
gen worden gemaakt. Maar ik klaag
niet. Ik vind het geweldig om het temogen doen. Bovendien steek ik er
elke keer weer wat van op", besluit
Wingelaar.

Nederland telt slechts 27 actieve

SITTARD - Bijna zevenduizend
loopfanaten beginnen morgen-
vroeg om klokslag 05.00 uur van-
af de Sittardse Stadsschouwburg
aan de 28e editie van de Kenne-
dy-mars. De tachtig kilometers
moeten voor 1.00 uur zondag-
morgen volbracht zijn. Volgens
Marjan van der Loo, een der or-
ganisatoren, zal eenderde van de
deelnemers de tocht voortijdig
beëindigen. De grootste groep fi-
nishers wordt tussen 17.00 en
22.00 uur verwacht.

De route; Start in Sittard, Nieuwstadt,
Mariahoop, Posterholt, Vlodrop, 't
Reutje, St. Odiliënberg, Montfort, Maas-
bracht, Wessem, Thorn, Kessenich,
Geistingen, Ophoven, Aldeneik, Maas-
eik, Roosteren, Dicteren, Susteren,
Nieuwstadt en finish in Sittard.

ïcide. 14.De2, Le6 15.d4,L:b3 Gedwon-
gen. 16.d:e5 In betere stelling snoept
wit een „Leckerbissen" op e5, oftewel:
wint een pion. 16 Le6 17.e:d6, c6Na
17 e:d6 kan wit kiezen tussen
18.L:d6(18. ... D:d6 19.Db5+ ), 18.Db5+
of 18.Tdl, allen met pionwinst. 18.0-0,
Das 19.a3, Dcs+ 20.Lf2! Wit „ziet" de
zwarte val: 20.Kh1, Lc4 21.Df2, Lc3 20..... D:d6 21.Tadl Zwart heeft zijn pion
herovert, maar staat nu beduidend
minder. 21. ..., Dc722.b4, ThB 23.Pd5!
In combinatie met zijn volgende zetprachtig gespeeld! AFDRUK DIA-
GRAM 23 DbB Na 23 c:ds24.e:d5 is de zwarte stelling ook nietveel soeps. 24.Lc5!, b 625.Ld6, Db 726.Pc7+, Kd7 27.P:a8, LdB De enige
zet. Op 27 D:aB volgt 28.Lg5+ en op
27. ..., Le7 speelt wit 28.Lg3+ en29.Pc7. 28.Lc7+, KcB 29.T:f7ü Alles
kan! Wit is met zijn tegenstander aanhet dollen. 29 D:aB Wat anders?
30.L:d8, L:f7 De toren blijft een verbo-den vrucht, maar we kunnen zwart
zijn gulzigheid niet kwalijk nemen;
zijn stelling is reeds verloren. 30. ...,
T:dB kon wegens 31. Da6+ en mat nietDg4+, Kb 732.Dd7+, Ka 633.a4, Lc4
Aan het eindspel wat na 33. ... TdB
34.D:d8, D:dB 35.T:d8 ontstaat, is voor
zwart geen eer te behalen. Wit mag het
nu elegant uitmaken. 34.b5 en zwartgaf op.

Zesduizend lopers
in Kennedymars

’De kiek krijg je pas als je over de finish gaat’ Volgens Heijnens moetje in jeeigen
tempo lopen. „Ik probeer wel een
mensen over te halen om zich op te
geven. In een groepje lopen is wel
gezelliger, alleen dan kun je niet je
eigen tempo lopen. Te snel of te
langzaam lopen kan funeste gevol-
gen hebben".

Morgen probeert Jean Heijnens het
voor de 25e keer. „Henk Stessen uit
Sittard heeft een keer vaker deelge-
nomen. Hij is al zestig dus er zit een
redelijke kans in dat ik ooit record-
houder wordt. Want dat is uiteinde-
lijk wel mijn streven".

Van onze medewerker
EDDY BUDÉ

HOENSBROEK - „Verstand op nul
en blik op oneindig". Zo beschrijft
Jean Heijnens het lopen van de
Kennedy-mars. Morgenvroeg om
klokslag 05.00 uur staat hij er weer.
Tussen ruim zesduizend overige
loopfanaten. Voor de 25e keer pro-
beert de Hoensbroekenaar de tach-
tig kilometer binnen de gestelde li-
miet van twintig uur te volbrengen.
„Natuurlijk is het geen pretje om
bijna honderdduizend keer de ene
voet voor de andere te moeten zet-
ten. Het gaat echter om de uitda-
ging. De kick die je telkens weer
krijgt na het bereiken van de finish
is onbeschrijflijk".

De vijftig moet Jean Heijnens kun-
nen halen. „Het is opvallend dat
mensen vaak nog tot hun zestigste
progressie boeken. Dat zie je bij-
voorbeeld aan Ritterbeek en Her-
mans die ondanks hun gevorderde
leeftijd elk jaar steeds betere tijden
neerzetten. Ik ben pas 39. Dus kan
nog wel even mee".

chamelijk als geestelijk. Mentaal
moetje opgewassen zijn tegen tach-
tig kilometer lopen. Voor velen is de
tweede helft niet minder dan eenkwelling".
In 1966 liep Heijnens voor de eerste
keer mee. „Ik zat op het St.Janscol-
lege in Hoensbroek en we besloten
met zeven scholieren in te schrij-
ven. Een jaar later was het groepje
geslonken tot twee man. Op een ge-
geven moment bleef ik alleen nog
over. De eerste keer deed ik er ze-

ventien uur over. Vorig jaarreikte ik
tot 12/2 uur".
Zijn record staat op 11.35 uur. „Elk
jaar probeer je de tijd aan te scher-
pen. Maar dat is vooral afhankelijk
van de omstandigheden. Een goede
voorbereiding, conditie op peil en
gunstig weer zijn belangrijke voor-
waarden. Verder is het handig als je
met een schema werkt. Helaas heb
ik vorige week een fikse verkoud-
heid opgelopen. Dat komt nu slecht
uit".

,Jean Heijnens, 39 jaar en ABP-me-
dewerker, is geen loopfreak. „Twee
maanden voor de Kennedy-mars
begin ik langzaam te trainen. Weke-
lijks een uurtje meer. Toeleven naar
de Kennedy-mars gebeurt zowel li-

op i 1 e yij fjig uur die ik per week
de - e driving-range zal zijn, kan ik
Ver). 6"1 trainen en werken aan de

ng van miJn eigen spel.
cat> cc' sPeel i^ ongeveer handi-

even'ln de toekomst moet die
6ffe j âP verder omlaag. Als het

cadead tot nu iet alleen om
f>fOP"Pro te kunnen worden. Ik wil
ttyj eren een plaats bij de beste
Or<jp g spelers van de Nederlandse
ilat ,r °f Merit te verkrijgen. Mocht
opf--. en dan moet ik me beradenmi_n verdere toekomst."

Droom
b_sJf0edeklassering op dielijst van
e,^ e sPelers kan het begin zijn van
d. ,bestaan als tour-professional,
Jo jjnr°om van elke goede golfer.
beSef

.yerhappen is realist genoeg te
V_gj lett welke opoffering en hoe-
l\x\\e en training daarmee gemoeid
tale J? zÜn. Om over mentaliteit en
6Venwi°g maar te zwijgen. Dromen
een v kosten niets en als jeer net
t.Scl; erwezenlijkt hebt, wil het eufo-
Werl. gevoel dat ontstaat de harde
te1 ei3Jkheid wel eens camoufle-
e<ie'i biJ de beste twintig van

kl üs te komen, is al een hele
v^rk steeds meer Engelsen zoeken
Hier ■ s Professional in Nederland,
e.^ -ls de groei veel sterker dan in
lan-j raditioneel golfland als Enge-
s.eeJ et Peil komt daardoor ookvs noger te liggen."

Biljart-arbiter Martin Wingelaar, Limburgs enige international
’Soms schieten twee ogen te kort’

met john van den borst

Vandaag de oplossing van het schaak-
probleem van twee weken terug. De
stand: wit: Kg 2, Dhs, Lf4, Pe2, c4, f6,
g5, h2; zwart: KhB, De6, TfB, LaB, LdB,e5, f7, g7, h7. Wits' positie is hier op-
permachtig. Daar de zwarte pionnen-
keten nog onverzwakt is en zwart zich
zo goed mogelijk defensief heeft opge-
steld, zal wit met een fraaie combina-
tie de partij moeten beslissen. Met de
pionzet 1.g6! vlecht wit enkele bijzon-
der aardige minor-promoties in de
stelling. Na 1. ..., f: g6volgt namelijk
2.f:g7+, KgB 3.D:h7+!, K:h7 4.g:fBP+
en 5.P:e6. Zwart heeft, om de matdrei-
ging op h7te pareren, dus maar één af-
weerzet: 1 h6. Nu beslist wit de par-
tij echter opnieuw met een dameoffer:
2.D:h6+!, g:h6 3.g7+, KgB (Na 3. ...,
Kh7 zit de minor-promotie 4. g:18P+
er weer in) 4.g:fBD+,K:fB s.T:dB+,DeB
6.T:eB+ 1-0. In Nederland hoor en zie
je niet zo gek veel van blinden- en
slechtziendenschaak. In het Oosten
ligt dat anders. In Polen bijvoorbeeld
heeft elke grote stad een blinden-
schaakvereniging en een eigen bonds-
team. In Muszyma, vlakbij deTsjecho-
slowaakse grens (zie voor verdere ge-
gevens uw atlas) wordt ieder jaar het
traditionele „Memorial Kopydkows-
ki" toernooi gehouden. De tijdnoodfa-
se schijnt voor een blinde schaker een
ware crime te zijn, daar je voor dat je
iets kunt spelen de houtjes moet be-
tasten. De Pool Dukaczewski won tus-
sen landgenoten, Russen, Hongaren,
Finnen en Engelsen het toernooi.
Hieronder een partij van de toernooi-
winnaar.
Dukaczewski - Misiejuk (Weens 6)
1.e4, Pc6!? Tegenwoordig Tony Miles
„pet" variant. De witspeler bewandelt
liever bekendere paden. 2.Pc3, e53.Lc4, Pf6 4.d3, Le7 Een vrij onbeken-
de zet in deze stelling. Gebruikelijker
is 4. ..., Pa 5 4. ..., Les of 4. ..., Lb4. 5.f4,
d66.Pge2, e:f4 7.L:f4, Pes B.Lb3, Pg6
9.Lg3, Pg4 10. Pf4 Op 10. Dd2 volgt
hetzelfde als op de tekstzet. 10. ..., Lgs
11.P:g6, h:g6 12.Df3, TfB! Een „lelijke"
zet.' 12 0-0 is het beste. 13.h3, Pes
Met hetpaard naar e3is natuurlijk su-
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

schaken

# John Verhappen demonstreertde slag vanuit een zogenaamde bunker.
Foto: MARCEL VAN HOORN

" Biljartarbiter en kunststoter Wingelaar, contra-effect met
een been los van de grond. Foto: frans rade

bridge
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TWEEDE PAASDAG GEOPEND! MU lUDCUnUr
wm*wmmm T—H ALBERT KLIJN
.■ÉJBjgjJgjflnjj^ DE KOUMEN 7 - HOENSBROEK - TEL. 045-220055
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AUTOMOBIELBEDRIJF

hasry sohobB3@n
TEGELSTRAAT 3 BRUNSSUM 045-850675

j aPrÜ ’ lichtmetalen velgen + J
Yen mci / brede banden t.w.v. ’ 2000,-J

w^mSK bi J aankoop van een l^inSnifff -3 Nissan Micra - Sunny f*ft SI,'^a^l of Bluebird | I

H________________aJr>' M m______ '.^__l____l ______________ » _^Eb t

mßH_H_____________S__l b I

Uw Nissan Dealer I
WW Jurgen Autocentrum I

Kerkrade Heerlen
Langheckweg 36-40 Hoek Schelsberg-Huisbergerstraat
Ind.terr. Dentgenbach Tel. 045-723500I Tel. 045-452570 ¥

ÊÊÊ BMHC MM rURBLUr

Opel Kadett stationcar '85
Opel Ascona 16 S 5-deurs '87
Opel Ascona 1600 4-deurs '87
Opel Kadett Sedan (3x) '86
Opel Kadett '83-'B4-'B5-'B6-'B7
Opel Kadett GT (2x) '86
Opel Corsa 5-deurs '87
Opel Corsa 3-deurs '83-'B5-'B6-'B7-'BB
Mitsubishi Lancer F '83
Mazda 121 3-deurs '88
Mazda 323 3-deurs '86
Mazda 626 2-deurs '81
Subaru Mini Jumbo '88
Peugeot 309 XS (105 PK) 1600 inj '88
VW Jetta TurboDiesel (veel extra) '85
Nissan Sunny 4-deurs dcc. '85
Bij Opel Bergsteyn in de showroom: 6?.63

de sensationele Opel VeCtKl
2000 16V 4x4

Rijksweg 61, Berg & Terblijt
g 04406-41700

$ SUZUKI
AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Alto 3-en 5-drs '85,86,87,88
Suzuki Swift 1.0 3-drs. +#5-drs '87
Suzuki Vitara 1.6 met. top demo 17.000 km '89
Suzuki Swift 1.3 GL en 1.3 GLX '85,87,88
Suzuki SC 100 GX Coupé '79,80
Daihatsu Cuore 850 '88
Fiat Uno 45, Fiat Panda 34+ 45 '85,88
Skoda 130L '86
Hyundai Stellar '85
Volvo 360 GLT 2.0 '86
Wvo 340 GL autom. 26.000km '87
Subaru Justy '87
Ford Escort 1.3 '85
Ook diverse andere merken voorradig
Al meer dan 40 jaar
een begrip voor service! so_2B

'NIVECO KIPPER
STRIJKT ZNVLAG

NOOIT
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Bouwvoertuigen hebben een zwaar leven.
Maar modder, stulfzanden steile hellingenkrijgen deIveco
kippers nietklein.

Er is een ruime keuze: Frontstuur- en tor-
pedocabine. Watergekoelde en luchtgekoelde motoren
van 160 pk tot 360 pk. Totaalgewichten van 16,5 tot
34ton. Aandrijvingen als 4 x 4, 6 x 4, 6 x 6 en 8 x 4.

Voor iedere vervoerstaak in de bouw is er een
Iveco op maat.

_f* AD A _T* C APK- KEURINGSTATIONV7_r\KA\V7 C tachograafservke v.d.o.

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

IBMiB _M

I OCCASIONI PAASSHOW
S Paaszaterdag 1 open van 10.00-16.00 uur
H Paasmaandag ’|S_4/VD£/?-S^—
H akerstraat I^l^H brunssum

\ÈÊ_^_______m __^"*"^^ Ww ____/

[j=i NISSAN-dealer en MERCEDES-specialist__■ JURGEN AUTOCENTRUM
Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions

KERKRADE
Langheckweg 36-40

ind.terr. Dentgenbach, tel. 045-452570

Door eigen import:
steeds wisselende voorraad nieuwe
auto's en demonstratieauto's van
190-560 SEL tegen concurrerende
prijzen.

" I

NiSSan 200 SX rood, 14.000 km, Sept.,'B9 500 SE: autom., bl.zwartmet, ABS, Pullman, airco, enz.,

Nissan 300 ZX d.grijsmet., 48.000 km, okt. '87 51 oooicm 198» _
_LJ '. 500SEC: autom., alle ertra's, 83.000 km 1984 .

Diverse gebruikte NiSSanS Micra, Sunny, 300 O 5-bak: bo.deau.ood, getint glas, schuil-kant.dak 1986
Bluebird en andere merken in prijsklassen v.a. 300 0: anten.., zilvermet., lederen beki. e.», ms

’ 6500,-. 380 SE: autom., blauwmet-, airco., velours beki. enz. 1984

AIinCDC MCDI/CU 260 E: zilvermet., ww-glas, centr. vergr., lichtmet. wielen, r-spiegel,
HNUEnt mE-HVCn radiocass. etc, 57.000 km, bwj. 1988 .
Audi 1002.2 cc rookzilver '86 230 E: aut. nachtgroenmet., centr. vérgr., S.K.D., ww-glas, sportv. enz.
Austin Mini autom., blauwmet. '86 47.0110 km 1988
Ford Sierra 1.8CL ie eig, wit'B7 230 E: zilvermet., veloursbekl., 5-bak, veel extra's, 65.000 km, bwj.Ford Scorpio 28i GL alle extras, roodmet. 86 __
Ford Sierra XR4i wit '84 -"
Honda Prelude 2.0 autom., goudmet. 'SS 200 T: (combi) geel kenteken, blauw.'zwartmet., sportvelg., ww-glas,
Honda Prelude 2.0 autom. zilvermet. '83 diverse extra's, 60.000km, bwj. 1987 ■Mazda 626GLX 5-drs., beigemet. '88 250 g: autom. blauw/zwartmet., schuif-/kanteld., centr. vegr., ww-glas,
Mazda 626 2.0 Sedan groenmet. '87 _jv. extra's 1988
Opel Corsa TR 1.3S wit '86 '—Jeep Wagoneer pick-up zwart 25° D: Perlmutgrijs, schuif- kanteld., centr. vergr., ww-glas, div.
Peu.eo.2K«Pw.t'.6 extra's, 50.000 km 1988 „
Renault 25 GTS wit '84 p 200 0: d.blauw, ww-glas, centr. vegr., bwj. 1987 „
Renault 21 GTS 8000 km blauwmet. aug. '89 «in n. m,....,-,_,->-,.,. „, _, „i-,- .-... „.„. .„_„;<,■. j-_ c ■.„_ ~^
Toyota Carina 1.6 GL zilver '84 *"* ÏJr^ÏÏSli«__.L .«»< * ' ' 'VW Golf GTO grijsmet. '87 elektt. ramen, ongmeel 80.000 km 1985 _,
Golt GTi beigemet. '86 190 0: donk.blauw, ww-glas, centr. vergr. 1988
VW Jetta CL groenmet '86 Igo D.raokzilvermet., schuifd., ww-glas, centr. vergr. enz. 58.000 kmvw Passat dieselwit 83 1007
Volvo 740 GL blauwmet. '85 .
Volvo 245DL combi wit '83 19° D: roodmet., ww-glas, centr. vergr., r-spiegel, alarm, buitentemp.
Volvo 440 GLi smoke zilver nov. '88 mtr, 70.000km, bwj. 1986

% 230 GE: (jeep) autom., groen, alle extra's, bwj. 1983 I
6429° Meer dan 20 jaar specialist voor: M
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Sloperij heet voortaan sloopbedrijf

Autowrak kan geheel
worden hergebruikt " Broederlijk

naast elkaar
op het
emplacement :
gloednieuwe
en gesloopte
auto's.

fen jaar geleden was het plan al klaar, maar pas nu wordt
M gelanceerd. De branche was er nog niet klaar voor,
Raar nu vele sloperijen echte sloopbedrijven zijn gewor-
Pen en de organisatie een serieuze gesprekspartner is bij
industrie en ondernemers, legt de Stichting Belangenbe-
hartiging Autoslopersbranche (STIBA) haar beleidsplan
VP weg naar morgen' op tafel.

" CLASSIC CARS MAAS-
TRICHT organiseert op 31
augustus, 1 en 2 september weer
een weekeinde voor klassieke
automobielen. Als lokatie is ge-
kozen voor Recreatiecentrum de
Dousberg. Op het programma
staan onder andere een interna-
tionale rally/stertocht, een Con-
cours d' Elegance en een ten-
toonstelling voor zeer bijzondere
automobielen. Voor meer infor-
matie: R. Leclerq tel. 043-432103.

" ETTORE BUGATTI is het the-
ma van de seizoententoonstel-
ling in het, Autotron te Rosma-
len. Het tijdperk Bugatti wordt
van 14april tot en met 30 septem-
ber tentoongesteld. Ettore Bu-
gatti was niet alleen een ontwer-
per van auto's maar ook van
kunstvoorwerpen. In het Auto-
tron staan een dertigtal Bugat-
ti's. Zelden vallen er zoveel para-
depaardjes uit de autohistorie te-
gelijk te bewonderen. Ook de
roemruchte Bugatti type 57, die
speciaal gebouwd werd voor de
race Parij s-Nice, is aanwezig in
het Autotron te Rosmalen.

" SKODA brengt voor de Ne-
derlandse markt de Skoda Favo-
rit Mint. Deze Skoda ontleent
zijn naam aan de lichtgroene
mintkleur van de striping op de
Favorit. De door Bertone ont-
worpen Favorit heeft voorwiel-
aandrijving en een vijfversnel-
lingsbak. De 1300 cc motor is
voorzien van een katalysator. De
Skoda Favorit Mint is leverbaar
voor 16.295 gulden.

" VOLKSWAGEN levert de
Golf en Jetta naast de bekende
1,6 liter turbodieselmotor van 70
pk. nu ook met intercooler. Het
vermogen neemt daardoor toe
tot 80 pk. Standaard is deze mo-
torisering voorzien van één vijf-
versnellingsbak. De turbo-gebla-
zen Volkswagen Diesel trekt in
13,2sec. van 0-100, de top be-
draagt 169 km./uur. De meerpirjs
voor de versie met intercooler
bedraagt ten opzichte van de 70
pk.-versie 1320 gulden.

" PRINS AUTOGASSYSTE-
MENin Eindhoven is er als enige
fabrikant van autogas-appara-
tuur in geslaagd om langs me-
chanische weg de zware
U9/USB3 emissienorm te halen.
Het certificaat, dat dit resultaat
bekroont, werd uitgereikt door
de Duitse keuringsinstantie
TÜV. Het ging hier om de in-
bouw van een installatie in een
Chrysler GTS 2.5i. In dit geval
was geen peperdure elektronika
nodig. Het positieve resultaat
van deze test is bijzonder aange-
zien per 1 mei dit jaar allenieuwe
personenauto's moeten voldoen
aan de zeer strenge emissienorm,
zowel op benzine als LPG. Voor
de leveranciers van LPG-apara-
tuur brengt dit grote technische
inspanningen met zich mee.

pn paar doelstellingen eruit ge-
P-nt: volledige naamsbekend-Nd en erkenning van STIBA-
Nüsloopbedrijven, zowel door
verheid als maatschappij; vak-

geschoold personeel;
!°Uedige recycling van de auto
? een rentabiliteit per sloopbe-
sr.f5r.f van minimaal 15 procent.''ant een ondernemer is nou

in de eerste plaats op
*mst uit.

ken, dan kon hij een sloperij be-
ginnen. Had hij quitte gespeeld
met een wrak dan liet hij het
staan. Zo ontstonden kerkhoven.
Maar dat is allang over. Er moet
gewerkt worden aan een auto-
wrak, in de eerste plaats om alle
gevaarlijke stoffen eruit te halen
en voor hergebruik beschikbaar
te stellen. In Nederland hebben
we nu al de best geoutilleerde
sloopbedrijvenvan Europa. Nie-
mand . weet dat. De autosloper
heeft altijd in het verdomhoekje
gezeten en komt daar maar lang-
zaam uit. Voor de buitenwereld
zijn autowrakken niet meer dan
een milieuprobleem, maar voor
de slopers is het pure handel."

yeel te ambitieus," zeggen pes-
!lrnisten in het autosloperswe-
'e'dje, maarL.Th.M. Reuser, ma-
ter van de STIBA, laat zich
j^ar niet door ontmoedigen. Zelf

's hij geen autosloper, maar jurist
aangesteld als missionaris van

*e organisatie. „Het is een plan
Ian de autoslopers zelf, ik ben al-
*en aanvoerder van de discus-
s'e>" omschrijft hij zijn rol. Rev-
J-r weet zeker dat het plan kans
!*n slagen heeft. „Als je aan-
J^cht wil, moet je je nek uit dur-
*en steken. Dus zeg ik: in 1996 is
* geen autosloopbedrijf meer

milieu-gevaarlijk opereert."

pet autosloopbedrijf ondergaat
plgzaam een gedaanteverwisse-

Van een schroothoop er-
op een achteraf terreintje

ij^ar particulieren hier en daar
onderdeel van een wrak af-

goopten, zijn honderden auto-
?°perijen omgevormd tot een
J^us bedrijf. Een groot terrein
Jaar de autowrakken netjes op_ staan, waar de onderdelen

worden en ver-
.°lgens in een hal keurig geor-
'^nd verkocht worden, is geen

meer. Van de 2100
j'operijen die er nu zijn, zijn er
?"0 sloopbedrijven en verwacht
I °rdt dat er uiteindelijk ruimte

"s Voor 500.

afvalsessies) met de autobanden-
industrie op zitten.

mentaliteit van de consument.
„Die moet ervan overtuigdraken
dat de tijd van roestbakken al-
lang voorbij is. Dat een gebruikte
startmotor net zo goed, of zelfs
beter, kan zijn dan een nieuwe."

Hergebruik
Dat milieu speelt een groterol op
deweg naar morgen, mede onder
invloed van het ministerie van
VROM. Hoewel tot 1991 het aan-
tal autowrakken zal dalen, zal
dat, met het oog op de huidige
toename van het wagenpark, in
1996 weer opgelopen zijn tot
561.000 personenauto's en 83.000
bedrijfsauto's. Om al dit mate-
riaal zo milieuvriendelijk moge-
lijkkwijt teraken en om alleklei-
ne sloperijtjes te saneren, wil de
overheid alleen nog maar eer-
vergunning afgeven aan 'bedrij-
ven met een milieuhygiënisch en
bedrijfseconomisch verantwoor-
de bedrijfsvoering. Dat gebeurt
onder meer door het verplichten
van bodembeschermende voor-
zieningen, zoals een vloeistof-
dichte vloer en door hergebruik
van (oude en nieuwe) materialen
en onderdelen.

Voor de belangenbehartigers
van de autoslopersbranche was
het een verrassing dat de oplei-
ding zon succes had en dat het
mogelijk bleek de autoslopers te
organiseren. „Autoslopers zijn
echte individualisten en eikaars
grootste concurrenten. Toch zijn
de meesten bereid hun bedrijf
milieuvriendelijk te maken en
lid te worden van de STIBA. Een
autosloper is ook zeer rechtlij-
nig: als je een plan maakt, moet
je dat ook waarmaken. Daarom
ben ik optimistisch over het re-,
sultaat."

Ook verzekeraars hebben hierin
een taak. „Het is in het belang
van de verzekeringsmaatschap-
pijen om schade zo snel mogelijk
te repareren. Nu duurt het soms
wel drie of vier weken voor een
bepaald onderdeel binnen is. Dat
kan met het communicatiesys-
teem zelfs teruggebracht tot een
halve dag."

Pas een slopervroeger hobbyist,
ij* is hij ondernemer geworden.
"*lad iemand een paar autowrak-

'Mensen hebben een volstrekt
prkeerd beeld van een autos-

Men ziet een berg
gakken voor ogen met aan de
l^ort van het terrein de autoslo-

die met een ongeïnteresseerd
.wat mot je' zijn klanten bena-
f^rt," zegtReuser, terwijl hij met
Fn handgebaar de houding van
P 'sloper' imiteert die zijn klant
pn richting uitstuurt.

De ANWB heeft 45 miljoen gulden uitgetrokken om de wegenwacht
zowel op materieel als organisatorisch gebied geheel te renoveren.
Onder meer wordt het aantal meldkamers teruggebracht van dertien
naar vier stations.
Voor de Randstad zal Badhoevedorp als centrale meldkamer gaan
fungeren. Het huidige, reeds bestaande station zal voor 1992 worden
uitgebreid tot het grootste ANWB-steunpunt in Nederland. Andere
centrale meldkamers komen in Assen (voor het noorden), Planken
Wambuis bij Arnhem (oosten) en Geldrop (zuiden).

Wegenwacht wordt geheel vernieuwdVakopleiding
Voor het opzetten van een onder-
neming zijn wel de nodige ken-
nis en een forse investering ver-
eist. Een vloeistofdichte vloer, al
dan niet met een olie- en vetaf-
scheider, kost de ondernemer al-
leen al duizenden guldens. Het
lidmaatschap van de STIBA
moet oneerlijke concurrentie

Reuser: „Kunststof kan zo terug
naar de fabriek voor hergebruik.
Het is eerst afval, maar op het
moment dat je het teruggeeft is
het grondstof. Daar moet voor
betaald worden. Daar kan bij
voorbeeld een recyclingbedrijf
voor kunststof voor op poten ge-
zet worden, waarvoor je eerst
met alle partijen die er bij be-
trokken zijn rond de tafel gaat
zitten", zegt Reuser. Hoewel de
industrie er een paar jaar geleden
nog niet over dacht met de STI-
BA te praten, is de organisatienu
een serieuze gesprekspartner
van onder meer DSM en General
Electric. Ook heeft de STIBA er
al vier 'strafsessies' (strategische

Er moet nog wel een methode
worden bedacht voor de meest,
effectieve inzameling en schei-
dingvan stoffen. Dat moet niet te
ingewikkeldworden voor de slo-
per. „Een autosloper is een
autosloper en geen chemicus of
ingenieur. Hij moet niet hoeven
uitzoeken van wat voor soort
kunststof een bumper of dash-
board is gemaakt. Hij moet ge-
woon weten: dat kan in die con-
tainer."

Het vandaag gepresenteerde lan-
delijke communicatienet, moet
het hergebruik van onderdelen
in het autosloopbedrijf mede sti-
muleren. Door het gebruik van
semafoons kan een sloper snel
aan zijn collega's vragen of zij
een bepaald onderdeel in 'huis'
hebben. Zo komt de particulier
snelleraan zijn tweedehands ma-
teriaal. Het optimaal gebruik van
het systeem hangt ook af van de

voorkomen. Bovendien is de sec-
tor danbeter controleerbaar. „De
overheid kan ons hierbij een
handje helpen door de consu-
ment te verplichten alleen zaken
te doen bij een STIBA-onderne-
mer." En hou je je niet aan de re-
gels, dan is er een duidelijke
sanctie: het royement van de or-
ganisatie.

Ook voor de kennis wordt ge-
zorgd in de vorm van een vakop-
leiding, die eind van dit jaar van
start gaat. „Auto's slopen is een
vak. Net zoals je een opleiding
hebt voor automonteurs, is die er
ook voor autodemonteurs. De
praktijk van de opleiding is zo-
wel gericht op oude als nieuwe
auto's. Jazeker, wij slopen nieu-
we auto's." De autosloper -
'meestal in het bezit van een
LTS'diploma' - krijgt ook een
cursus financieel management
en marketing en beheer. Daar
leert hij zijn 'Wat moet je' te ver-
anderen in een 'watkan ik voor u
doen?'

Nissan imponeert met 300ZX
Rijden met sportmodel is regelrechte sensatie Veertigautodealers rond Heerlen bundelen krachten in Vaho

Merkendealers gaan
nauwer samenwerken

" Nissan
300ZX,
een sportieve
alleskunner.

|j °gen wij hier spreken van een
goeiig tikje voor Porsche?
;.j acht het wel, zeker als we naast

'fte Prestaties en het uiterlijk, ook
vllBkijken naar dewerkelijk bij-
rider complete en comfortabe-
le standaard-uitrusting. Deze 24
V6Pper van de firma die niet teroerd is om ook mini-auto's als
!*n Micra te bouwen, heeft alles

boord om een snelle reis teraangenamen.

naar het veelvuldig gebruik van
elektronika in de auto. Ook het
kunststoffen alternatief voor
plaatstaal wordt algemeen ge-
bruikt in de auto-industrie. Dit
zijn ontwikkelingen die een mo-
dern garage- en dealerbedrijf op
de voet zal moeten volgen. Dit
stelt de merkendealer voor hoge
investeringen in nieuwe appara-
tuur en bijscholing van perso-
neel. En dat zal de consument
uiteindelijk in een vakkundig en
betaalbaar onderhoud van zijn
auto zal terugvinden.

die zich specialiseren in een be-
paalde tak van auto-onderhoud
zoals banden, uitlaten accu's en
dergelijke. De Vaho vindt dat
een merkendealerook het onder-
houd aan een een auto behoort te
doen. Minimaal worden dezelfde
kwaliteit- en garantievoorwaar-
den geboden, meestal zelfs bete-
re. De Vaho gaat op de vervan-
gingsmarkt van auto-onderdelen
met concurrerende prijzen en
kwaliteit opereren. Tevens wor-
den er gezamenlijke shows, als-
mede winter- en zomeracties ge-
houden waarin seizoensgebon-
den autobenodigdheden aange-
boden zullen worden. Hierbij
denken de leden van de Vaho
aan banden, sleepkabels, uitla-
ten, vakantie- en winterbeurten.

In de autmobielbranchestaan er
veel veranderingen aan te ko-
men. Met een Verenigd Europa
in het vooruitzicht zal voor deze
branche de concurrentie steeds
sterker worden. De autobedrij-
ven in Oostelijk Zuid-Limburg
trachten op deze marktontwik-
kelingen in te spelen. Zodoende
werd de 'Verenigde Autobedrij-
ven Heerlen en Omstreken' op-
gericht, kortweg Vaho, waarin
vooralsnog een veertigtal mer-
kendealers uit Heerlen, Kerkra-
de, Landgraaf en Hoensbroek
hun krachten bundelen. Deze 40
merkendealers zijn zich van de
diverse technische en politieke
ontwikkelingen op. autogebied
bewust en zij treden in de toe-
komst met diverse acties geza-
melijk naar buiten.

Schoon
Tegenwoordig wordt er alles aan
gedaan om een auto zo schoon en
milieubewust mogelijk te laten
rijden. Ook de Vaho-dealer zit op
deze golflengte. Tevens wordt er
scherp gelet op een milieube-
wuste bedrijfsvoering. De consu-
ment merkt dat niet direktbij het
onderhoudvan zijn auto maar de
diverse chemische afvalproduk-
ten - zoals afgewerkte olie, accu-
zuur en verdunner die tijdens de
'beurt' vrijkomen - worden opge-
vangen in speciale reservoirs en
door speciale recyclingbedrijven
afgevoerd.

0 6t pakket omvat ondermeerJr^putergestuurde airconditio-
ning, trillingsvrije ABS, cruise-
s?ntrol, snelheidsafhankelijke
d uürbekrachtiging, meesturen-

achterwielen, differentieel
t-, 6t beperkte slip, multilink ach-yr~ en voorwielophanging,
,j.artt.systeem, elektrisch be-
V_?nde zijruiten en lichtmetalene'gen. wordt vervangen door één vlak

rood ofrook-glas, is het helemaal
af. Er is ook een korte 300ZX
zonder peuter/bagage achter-
bankje, die komt echter niet naar
Nederland.

Het hoofddoel van de Vaho-le-
den is een herkenbare presenta-
tie naar de autoconsument in
Oostelijk Zuid-Limburg. Uiter-
aard zal ieder Vdho-lid zijn eigen
gezicht behouden. Een vooruit-
strevende groep van enthousias-
te merkendealers gaat zich ech-
ter nu samen met de consument
sterk maken voor een gezonde
aütotoekomst.

De Vaho wil door de gezamenlij-
ke inspanningen een pakket ser-
vice en kwaliteit biedenvoor een
betaalbare prijs. De automerken-
dealers in Oostelijk Zuid-Lim-
burg die een automerk vertegen-
woordigen, of het nu om Ford,
VW/Audi, Suzuki of Alfa Romeo
gaat zijn allemaal lid van de Ver-
enigde Autobedrijven Heerlen
en Omstreken.denruimte, waar bijvoorbeeld na

100.000 kilometer de 6 bougies
met platina punten worden ver-
wisseld, of de twee intercoolers
voor de turbo's even worden ge-
checkt.

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

Van de 282 pk sterke Nissan
sportwagen zijn er inmiddels in
ons land op papier al tegen de 40
verkocht. De importeur wil dit
topsegment bedienen vanuit
aparte afdelingen bij 15 daartoe
aangestelde dealers. Een spe-
ciaal opgeleide monteur ont-
vangt de klant in een afgeschei-

Evenwichtig
6.ortom, geen kaal Japannertje
h beslist geen onooglijk ding.
„6 lijn van de kortere 200SX is
k6d doorgevoerd. Deze 452 cm
f!nge versie van de 300ZX heeft
m*1 evenwichtige opbouw. Mooi
twa* gehouden front, met Re-
l/JWtAlpine en Porsche kenmer-
|y en een achterzijde die geluk-
te? niet lomp overkomt. Als de

'edeling in de achterlicht-units

De autoconsument in Oostelijk
Zuid-Limburg, met belangstel-
ling voor een nieuwe auto, dan
wel een tweedehands, zal vanaf
13 april kennis maken met de Va-
ho-dealerorganisatie. De Vaho
treedt dan voor het eerst naar
buiten door middel van een ad-
vertentiecampagne. Ook wordt
door de Vaho de strijd aangebo-
den met de zogenaamde 'Fast-
Fit' bedrijven. Dit zijn bedrijven

De automobielbranche- met in
het kielzog de consument - zal in
de jaren negentig in een techni-
sche, milieu-technische en poli-
tieke stroomversnelling raken.
De technische ontwikkelingen
gaan erg snel. Door het gebruik
van de computer worden de ont-
wikkelingvan nieuwe modellen,
de toepassing van nieuwe mate-
rialen en de produktietechnie-
ken enorm versneld. Kijk maar

streep. Het heeft immers veel
weg van een circuit-racer. Alle-
machtig wat een kanon. Tijdens
de introductierit in Duitsland
kon op stukjes rustige Autobahn
zonder mankeren 250 km/u wor-
den gehaald. De auto geeft geen
krimp en er staat geen druppel
zweet in je handen. De remmen
pakken prompt aan, het geheel
blijft strak op koers en de accel-
leratie is ongekend. Met de auto-
maat voel jebij 180 km/u nog een
licht tikje dat er wordt opgescha-
keld! Beslist een imponerende
auto.

Opschieten
De 300ZX is in ieder geval be-
doeld voor klanten die van op-
schieten houden. En dan wil je
niet alleen snel bij de dealerweg
zijn, maar ook vanaf de start-

nder de kap is het niet directtrak vormgegeven, maar wat
*n kracht straaltje van de motor
Gemoet! De Nissan 300ZX rij-.en is niet minder dan een sensa-
ije- Zo beheerst als de V6met
P^bbele turbo met elke snelheid
Legaat. Het is zonder meer pri-
E|a geregeld. Mag ook wel als we
E? prijskaartjes zien van 'your.. fi personal race car'. Die be-nnen bij f 143.000,- en eindigen
r* boven de anderhalve ton.

Limburgs dagblad i
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_Z(__T^%___ Grootse PAASSHOW J^f^~ fl ~^ta—-^ bü Autobedrijf ;\^i?*©==%* JASPER B.V. Il
★ Van 12 t/m 22 april. (w/W
★ Speciale aanbiedingen op nieuwe 205, 309 en 405 \~^/voorraadmodellen.
★ Paasmaandag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.
★ Voor iedere bezoeker leuke attentie.
★ Bij aankoop van gebruikte auto boven ’ 7.500-, minimaal ’ 2.000-

-voor uw inruiler.
★ Extra hoge inruilprijzen.
★ Donderdag koopavond.
Keuze uit ± 80 gebruikte en ± 50 nieuwe automobielen allen keurig voor u opgesteld in
onze ruim 2.000 m2verwarmde showroom. Dit alles alleen bij uw off. Peugeot-dealer.

« AUTOBEDRIJF JASPER BV

Sk-^ LET OP! Paasmaandag geopend van V ||* Jjj HJ

i w
'i Veneken Sittard Veneken Beek ■,

BAudi 801600, grijsmet 1984 8MW316i,4-drs., wit 1988 ,■
Audi 801600, blauwmet 1985 OpelKadett 1.3S GT,rood 1988fUUFiatRegata 70 ES, rood 1984 Opel Kadett GLS 1.3, zilver 1985 ■

l i Fiat Uno 45, blauw 1985 Passat Avance comfort, I 1«Ford Sierra 2.0, wit 1986 5-drs., diesel, wit 1987 _■, Mitsubishi Lancer Golf GTD, wit 1986 _ ■"■GL I.2,roodmet 1984 Golf GTI 16V, 139 PK, blauwmet.. 1988■%"yOpel Ascona 1.6S, goudmet 1985 GolfAvance Sportief 1600,5-bak, r00d.... 1983 B|
BOpel Kadett 1.2 S, groenmet 1983 Golf GTII.B, wit 1987 ■

OpelKadett 1.3GL, grijs 1986 Passat 1600,5-drs., zwartmet 1988 ■■ OpelKadett 1.3S, wit 1987 Renault R5TL, blauw 1987 ,■
i" Peugeot 205 XE, rood 1987 Fiat Uno45, wit 1987 ■
B B WV JettaCL 1.8, groenmet 1987 OpelKadett sedan 1.3 S, zilver 1987 ' J

ffi■VWJettaCl.6, blauw 1985 8MW316,4-drs., wit 1986>Q
VW JettaC 1.3, wit 1985 Golf Memphis, 5-drs. turbo diesel, grijs 19881 J
VW JettaC 1.3, roodmet., 4-drs 1988 Volvo 480 ES airco, grijsmet 1988 IJ

PW VWGolfCl3, goudmet 1984 Passat Avance 5-drs. turbo diesel, wit, 1987 g_■C VWGolfCl3,rood/blauwmet 1987 MitsubishiColt 1200EL wit 1988 J_■ VWGolf CL 1.6, blauwmet 1986 Polo, Golf, Jetta, div. uitvoeringen 62x J*■a VW Passat GL 1.8, blauwmet .....1984 Golf Memphis I.Bi, 90 PK, wit....1989,%_\ft VW Polo, 3-drs., wit 1985,1988 Citroen AXI.OE wit 1987' ■ H

BVW Polo coupé,rood 1984 Verwacht: VW Passat CL turbo diesel, 80 PK, C
Volvo340, wit 1985 stuurbekrachtiging, centr. slot, donkerblauw- ■-■U Volvo 343 DL autom 1982 metal., nieuw model 11-1988 ■_

ï Auto Veneken b.v. !;■ „Occasionkelder" „Occasioncentrum" I
B " Leyenbroekerweg 27 Prins Mauritslaan 171 -■■ 6132 CN Sittard 6191 EE Beek 1■| 572.9 tel. 04490-15777 tel. 04490-72882 ■_

I COUMANS GELEE_
Alfa 75 1.8Turbo <faj
Alfa 75 1.8 L ÏLi
Alfa 75 1.8L ..._._...".. «L
Alfa 751.8 !.""".. óp*
Alfa 751.8 lv. part ...____..__._..... «p
Alfa 75 2.0L v. part „„", ij
Alfa Alfetta 2.0L «L
Alfa Giulletta 1.6L ... ol
Alfa 33 1.3 """" o[e
Alfa 33 1.3 .""."" i(e
Alfa 33 1.5Tl B 6.."!!."!."!! Ófej
Alfa 33 1.3JuniorS6Öfi,
Alfa 33 1.7QV B6JS.

Mi} _. 1 1]3Z\sßfl | n} ;K^ sj &
Audi 10065kwK6 .; Ofefl8NW5201 ."" 0£
Mercedes-Benz 230 E if'Volvo 240 GLTK 6._."...... ll°
Volvo 740 GLE TD Intercoler I*l
Mazda 626 Coupé 2.0-12V ÖLX K 6...0».Honda Prelude 2.0 EX K 6o-
Opel Omega C2.0 NE autom. K 6li
Opel Corsa 1.3 NB S60«
Opel Kadett HB 1.6 D ......!! o<>
Saab 900LPG ofa
Saab 900Turbo "".' qL\
Ford Sierra 1.8Laser T " if£Ford Sierra 2.0 IS ".'.'.'.'.'.'. oïaiFord Escort 1600KR 3 i ............. o£,
Renault 11 GTX "'

0i
Renault 11 TSE .-.__._..! OW
Renault 9 C -.."."!_._....."!" OV'
Seat Malaga GL 1.2K 6._...___"_". OVVolks. Jetta Cdiesel OZÜ
Lancia All2Elite O$L
Mini 1000HLE "............... 09C
Nissan Bluebird 2.0 D grijs kent 0?e

' — Ui

Wa lpVBi ■Pl Btw____\ \m\{'m^m\_____\__\ ___■___■ 0-— ___

I

GRANDIOZE I
SEAT PAASSHOW.

KOM LANGS EN PROFITEER
VAN ONZE FANTASTISCHE PAASAANBIEDINGEN.

1.2 L of 1.5 L Injectie Motor System 1.5 L Motor System Porsche met
Lichtmetalen velgen, brede banden, Porsche, katalysator, 5-versnellingsbak, Bosch LU Jectronic Injectiesysteem,

5-versnellingsbak, dakspoiler, sportieve sportstuur, dak- en achterspoiler, getint 5-versnellingsbak, geregelde 3-weg'
bekleding, verstelbare rugleuningen en glas, 2 buitenspiegels, Crono-striping, katalysator, verstelbare hoofdsteunen voor,
hoofdsteunen, hoedenplank, achterruit- wis-was installatie achterop, sportieve interval op ruitewisser, wagenbreed tapijt,

verwarming, katalysator, wis-was bekleding, in 2 delen neerklapbare achterruitverwarming, van binnenuit
installatie op achterruit. achterbank, 3- of 5-deurs uitvoering. verstelbare rechter buitenspiegel.

mW ._________l_____ Jf ~,-:■■:'X:':X-:i '^-ÉÉi_____ nii^LWSSSU____f^^

mWamïï mmjS^^mWÊT^^^^^"' '" .__li_____ _^_^^S^^^___^"T^J _____ 'AtmV^^^^M^rK^ SI MhP*^ '^^~JI?**lB-_S^^ _E____________S_l!!* \v ■

|^^^^B_twj.4 HHf -": :*»:■:'. WÈÊBmaf*&mmßr WÊÊ ____BI

____x*__________________%___\\ ___W...^. m\m^m^Êtm^mmWmmtamttmfMm^Mximmm\\ mr mnmWmWÊ Wp <$$lE tmmm\^^m^^^SSÊÊs3ÊÊBH-**"'
i_-_-_-P m^mmW Jk.I Volkswagen Groep.

FINANCIERING TOTIN 1991 TEGEN 0%RENTE. VRAAG ONS OM DETAILS.

ACH AiitnA*i-tG Autosport Automobielbedrijf
jeu^fe^o h!^S Brouns B.V. Ton Schuijren B.V.

Hoensbroek, 045-222455. Kerkrade, 045-412545. 1^ Rötscherweg 60,
045-/25507. Landgraaf, 045-313588.

BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE
ZN AUTO LEKKER SCHOON HOUDT?

EERST DENKEN, DAN DOEN.

— _—ft,

M - EXCELLENT OCCASIONS - M
B Jaguar Daimler 3.6 ÊB

_^B antracietmetaltc, airco., leer, 23.000km 1.89 BÊ >aK Mercedes 300DBE
MW blauw/zwartmetalic, 5-bak, etc. 18.000km 389 Bg jjjBB Chevrolet Corvette Cabrio B %ME leer, airco.. ABS, stereo, automaat, 36,000 km...7/88 _____

-^Ë Opel Omega 2.4i-Wf___Hr BHV CD-uitv.. digital dashbord. metalic etc. etc 2/89 k^W ticJv Mercedes 560 SEL BE
alle opties, airbag, antracietmetalic 11-87 _____EB Mercury Le Sable GS BE H

3-ltr, airco., automaat, metalic, ABS etc 11/87 BBWE Ford Scorpio 2.9i B
J^B Ghia-uitv., automaat, stereo, ABS, schuifdak 2/87 t.
ÊB Mercedes 230E BE

antracietmetalic, 5-bak. schuifdak etc 6:87 BÊ \Mercedes 190 BE \
automaat, model 1990,1eeigenaar, ABS etc 3/87 KB O]

B Honda Prelude 2.0 BE
16-aIb4WS 887 BE

50 inruilauto's met Bovag-garantie en een keuringsrap- BS
port. Tevens uw adres voor alle merken nieuwe automo- EB

bielen. Tot ziens in onze showroom. (ÊÊ
Telefooninfo: 045-728484 6728

, BBMn ,1 | EB

. -- ][

PAASSHOW i
ANWB gekeurde auto-occasions

ALFA ROMEO en andere merken

VRIJDAG - ZATERDAG EN I
PAASMAANDAG

van 10.00 uur-16.00 uur
UW ALFA ROMEO DEALER

Smeets Mercedes-Benz biedt
topkwaliteit service voor het

| tarief van een middenklasser.
ï/T\ Naast ofißdële Smeets Mercedes-Benz B.V.I i(__^*W JMercedes-Benz dealer wijnaa_..xis.v..g.-..-». 043:1 ka Hp^i/Hut-mbrook, -ih _4_-224k<.0HII \T Jf - ... ...I .... .1.. .1,.. AkfilsU)oinv<!gl{),(.227.\/\ Maastricht. "|Blel"<K)rio4:i-«i:i2oü
_W VUOfcll UW UCdier Rijksweg Noord 125, KIB2 AE CiiliHMi. Tclrfcxin ()44<)()-4t>:):):i

I . 1

_r Am
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eens om de persoonlijke levens
van de acteurs ging. In dit geval
hebben demakers naar mijn idee
een soort opera geschreven".

Met nog een paar andere schrij-
vers heeft Gaaikema eerst een
proefvertaling moeten maken,
omdat de producenten, Joop van
den Ende en de directie van
Theater Carré, een tekst zoeken
die zo veel mogelijk de bijzonde-
re sfeer ademt van dit grootse,
romantisch sociale drama. Op
goed geluk iemand een opdracht
geven, brengt dan te veel risico
met zich mee.

Maar voor de kandidaat-vertalers
is zon proef toch een soort audi-
tie, inclusief het huizenhoge risi-
co te worden afgewezen. „Ik heb
daar nooitover hoevenna te den-
ken. Er zijn van die dingen in het
leven, die doe je gewoon. Je
komt in de ban van iets en dan
moet jewel. Het gevoel dat deze
musical me geeft, heb ik in jaren
niet gehad. Eind van de zomer
moet hetklaar zijn, dan moet het
ook goed in de mond van de zan-
gers liggen, de tekst moet dan
goed klinken".

Van onze showpagina-redactie
EIJGELSHOVEN - Volop feest op zaterdagavond 28 april in het So-
cioproject van Eijgelshoven. De Sloveense zangvereniging ZVON
houdtvoor detwaalfde maal haar jaarlijkseOberkrainerfeesten en zet
daarmee een goede traditie voort. Niet alleen voor de Sloveense ge-
meenschap, maar ook voor veel Limburgers is dat een gebeurtenis,
waar steeds weer reikhalzend naar wordt uitgezien.

'DieRuhrtaler Oberkramer' onder leidingvan Jos van Peij zorgen tij-
dens deze showavond voor de muziek. Samen met de Sloveense
dansgroep 'Slovenska Folklorna Skupina' is dit orkest ook tijdens de
daaropvolgende zondagochtend vanaf 12.00 uur tijdens het Früh-
schoppen van de partij met veel feestelijke klanken.

Van onze rtv-redactie
Kaarten in voorverkoop (vijf gulden en aan de kassa zes gulden) zijn
vanaf vandaag verkrijgbaar in Eijgelshoven bij N. Michon (Lijster-
straat 3, ® 045-351773), Heerlen bij O. Zerdoner (Arendstraat 54, ®
045-221838) en Landgraaf bij J. Deserno (Europaweg-Noord 111, @
045-319272).

Pet rapport, dat op verzoek vanPc Tweede Kamer is gedaan en
r°rige week door het Commissa-
Paat voor de Media aan de minis-'er is gepresenteerd, rept over
f.en uiterst sterke financiële posi-
fje van alle Hilversumse omroe-pen. De presentatie van het rap-
port komt op het moment dat de
pliroepen juist aan de minister

Van onze rtv-redactie

ting over de liefde getuigt al even
min van een zonnige kijk op de
mensheid.Als er al zoiets als ech-
te liefde bestaat, dan wordt zij
niet beantwoord. Zij die erin ge-
loven storten zichzelf in het on-
geluk.Een moeder-tegen-wil-en-dank

gaatop zoek naar een vader voor
haar kind. De kleine spruit voor-
ziet een en ander van wijsneuzig
commentaar.

LOOK WHO’STALKING
VS 1989.Regie: Amy Heckerling.
Met: Kristie Allen, JohnTravolta
e.a. In: Royal Heerlen, Mabi
Maastricht, Forum Sittard en
Royal Roermond.

De film volgt het leven van een
eenvoudige boerenzoon uit een
bergdorpje in de Andes, vanaf
zijn geboorte tot en met zijn dood
op de Belgrano, een oorlogsschip
dat tijdens de Falklandoorlog ge-
torpedeerd werd.

VERONICO CRUZ
Argentinië/Engeland 1988. Re
gie: Miguel Pereira. Met: Gonza
lo Morales, Juan José Camero
Juanita Caceres e.a. In: Filmhui-
zen Roermond en Venlo.

De geschiedenisvan een oude en
een nieuwe bioscoop in een klein
dorpje op Sicilië. Won de Oscar
voor de beste niet-Engelstalige
film.

CINEMA PARADISO
Italië 1989. Regie: Giuseppe Tor-
natore. Met: Philippe Noiret,
Jacques Peerin e.a. In: Mabi
Maastricht.

NOS wil
dag en nacht

Teletekst

" Seth Gaaikema: Jekomt in de ban van iets en dan moetje wel."

ook 'The phantom of the opera'
gezien, prachtige voorstelling,
maar ik heb er geen traantje bij
kunnen laten".

Heerlijk
„Als vertaler sta je natuurlijk on-
der de regisseur, dus als er een
bepaalde tekst niet helemaal per-fect is, zal ik die toch weer moe-
ten veranderen. Jehebt als verta-
ler bij een musical met zo veel di-ciplines te maken: de regie, de
choreografie, de decors, de kos-
tuums, de zang, het orkest, het
koor. Er komt zo veel bij kijken.
En eigenlijk is dat heel goed, ik
vind dat heerlijk".

" 'Die Ruhrtaler Oberkramer

danzo maareen show. „Een mijl-
paal", aldus Gaaikema. „Zoals
'My Fair Lady' dat was, omdat
toen voor het eerst een literair
gegeven, 'Pygmalion' van Shaw,
voor een showwerd bewerkt. En
zoals 'West Side-story', waarvoor
een thema van Shakespeare is
gebruikt. Het is een mijlpaal zo-
als 'A chorusline', waarin het op-

dat toen door het koor werd ge-
zongen, heet eigenlijk 'One day
more. Veel mensen bleken juist
dat het mooiste van de aVond te
vinden. Je ziet dat ik dus al een
enorme binding met die muziek
had".
In de theatergeschiedenis is de
musical 'Les Misérables' meer

daarvan gebruikt. 'Nog tien jaar

„Sindsdien schalt de muziek van
'Les Misérables' dagelijks door
mijn huis. En in mijn oudejaars-
avondprogramma voor de televi-
sie heb ik een paar nummers

jïolgens hem is het dekunst juist
emotionele zeggingskracht,

__fet alleen in de beelden op het
podium, maar ook werkelijk inJN tekst te laten voelen en 'zing-
S^ar' te maken. „Toen ik de show
W Wenen zag, nog voor ik wist
jjatik misschien devertaling zou
■togen maken, was ik meteen
P^rkocht. Vlak daarvoor had ik

1
o**s Misérables', een musical die
ojj tientallen steden in Oost enofest een theaterhit werd, is geïn-
oftireerd op de gelijknamige ro-
tkan van Victor Hugo. Een epos,
°W vertelt over het ellendige lot
"jan de allerarmsten en hun op-
hand in het Frankrijk van rond

jB3O. Gaaikema vat de show sa-
jjten als 'pure emotie, een drie
jjur durend gedicht.

[van onze showpagina-redactie

HLKMAAH - „Behalve 'My
"'air Lady' heb ik vroeger
vk 'Kiss me Kate', 'Oliver'jfl 'Sweet Charity' vertaald
rfi op den duur ben ik zelf

Jofean schrijven. Maar dit
oject is voor mij toch
ier een echte uitdaging., in eervolle opdracht". Dat

<*gt Seth Gaaikema overjjjr.taak om de musical 'Les*isérables', op tekst van
fJJain Boubil en muziek van
hjlaude Michel Schönberg,

vertalen. Volgend voor-
°j>ar gaat deze duurste thea-
"pproduktie die Nederland
i)oit op de planken bracht,
.ft het Amsterdamse Carré

■°*i première.

NOS laakt rapport
over financiën

Hilversum - De nos wü een[iderhoud met minister d'Anco-
[a van WVC over het rapport
'Ver de financiële positie van de
Publieke omroepen. Dat heeft
NOS-voorzitter drs. J. van der
jijden gisterochtend medege-

ifeeld. Het NOS-bestuur vindt
at het commissariaat en het ac-

dat het rap-
°rt heeft opgesteld, volkomen

(erkeerde conclusies heeeft ge-
trokken.

extra zendtijd en extra geld heb-
ben gevraagd om dagtelevisie uit
te breiden.
Tijdens een openbare vergade-
ring van het NOS-bestuur werd
de handelswijze van het Com-
missariaat sterk bekritiseerd.
Volgens de bestuursleden heb-
ben het accountantskantoor en
het commissariaat zich niet ge-
houden aan afspraken. Zo is ten
onrechte, aldus de omroepen,
het eigen vermogen van de zend-
gemachtigden betrokken in de
financiële beschouwing.

HEERLEN- Teletekst moet ook
's nachts en in de vroege och-
tenduren te raadplegen zijn. Dat
is de strekking van een voorstel
dat opvrijdag 20 april zal worden
besproken in het bestuur van de
NOS. Kijkers en informatievers-
trekkers als Schiphol, NS en de
Rijkspolitie dringen al sinds jaar
en dag aan op uitbreiding van de
serviceverlening. NOS-Teletekst
is zelf bereid ook 's nachts het
nieuws te verversen.

Van Morrison
Eerste Paasdag
op KRO-radio

■EERLEN -De lerse popzanger_an Morrison staat op Eerste
,|aasdag centraal in de radio
'W-zendingen van de KRO. Inre programma's tussen 9 en 19

tjltr' zal veel muziek van de 44-ja-
t Se Morrison te horen zijn. Luis-
k^aars maken kans op de com-r^te CD-collectie van de pop-
P^ger ter waarde van ruim 700r^den, door deel te nemen aanpt 'Van the Man-spel.

Tot op heden zendt Teletekst,
dat inmiddels tien jaar bestaat,
alleen uit tijdens de uren dat de
tv-zenders in de lucht zijn. Het
komt erop neer dat 's nachts en
voor negen uur 's ochtends via
Teletekst geen informatie ver-
kregen kan worden over files,
vertragingen in het openbaar
vervoer en de aankomst- en ver-
trektijden van vliegtuigen. Juist
deze pagina's worden vaak ge-
raadpleegd.

Vlak voor een keurige politie-
man overgeplaatst zal worden
naar de grote stad krijgt hij voor
het eerst van zijn leven te maken
met een moordzaak. Het betreft
een oude vriend van hem. Ook
'erft' hij diens lobbes van een
hond, waar hij nogal problemen
mee heeft, maar die hem ook op
het spoor van de moordenaar zet.

TURNER & HOOCH
V.S. 1989. Regie: Roger Spottis-
woode. Met: Torn Hanks e.a. In:
H 5Heerlen, Autokino Schaes-
berg en Royal-Micro Echt.

L.A.-cops Tango en Cash worden
'erin geluisd' door zowel een in-
ternationale gangster als de FBI.
en belanden in de bak. Daar wor-
den ze belaagd door zware crimi-
nelen die ze persoonlijk achtei
de tralies geholpenhebben. Zaak
om zo snel mogelijk te ontsnap-
pen.

TANGO & CASH
VS 1989. Regie: Andrei Koncha-
lovsky. Met: Sylvester Stallone,
Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack
Palance e.v.a. In: H5Heerlen en
Cinema-Palace Maastricht.

Nederland 1989. Regie: Rite
Horst. Met: Monique van deVen.
JohanLeysen e.v.a. In: H5Heer-
len en Cinema-Palace Maas-
tricht.
Een echtpaar verheugt zich op
de geboorte van hun eerste kind.
In de zevende maand van de
zwangerschap blijkt hun baby
niet levensvatbaar. De film gaat
over de verwerking van dit dra-
ma.

ROMEO

Gala-avond in Weense sfeer
" 'Stehgeiger' André Rieu dirigeert op zaterdag 12 mei in de Heerlense stadsschouwburg
opnieuw het Johann Strauss Orkest.

Vooral Schiphol is deze situatie
nu beu, want veel vliegtuigenko-
men vroeg aan of vertrekken
vroeg. Daarom heeft Schiphol
besloten deze vluchtgegevens nu
komende zomer via de Teletekst
van Veronique door te spelen.

Radiogesprekken
Jan ten Hoopen
in boekvorm

Laurens en Stephanie hebben
een open huwelijk, waarvan met
name Laurens de vruchten
plukt. Stephanie plaagt hem wel-
eens, verbaal en door middelvan
grapjes, zoals het vervangen van
oogschaduw-remover door Du-
bro-citroen, hetgeen pijnlijke
consequenties heeft voor een
vriendion van Laurens.

EEN SCHERZO FURIOSO
Nederland 1989.Regie: Marianna
Dikkert. Met: Hans Dagelet, Will
van Kralingen, Joke Talsma e.a.
In: Lumière Maastricht.

HEERLEN - Voor een gala-avond in Weense sfeer
kunt U zaterdagavond 12 mei vanaf 20.30 uur in de
foyer van de Heerlense stadsschouwburg terecht.
Het bekende Johann Strauss Orkest onder leiding
van André Rieu zal de populaire Weense walsen,
maar ook andere muziek van weleer nog eens laten
herleven.

Van onze showpagina-redactie
Hoogtepunt rond middernacht is een 'Concertant
Intermezzo' waaraan óók de sopraan José Kalthof
en de tenor Wim Steinbusch meewerken. Om dit
feestelijke gala te completeren zijn tijdens de
avond ook volop Weense delicatessen, exclusieve
gerechten en drankjes verkrijgbaar. De voorver-
koop van kaarten (’47,50) vindt vanaf vandaag
plaats tijdens de kantooruren aan de kassa van de
Heerlense stadsschouwburg.

LEIDEN - Op verzoek van dui-
zenden luisteraars gaat de Leidse
radio- en televisiepresentator
Jan ten Hoopen (ex-NCRV en
AVRO) een serie van dertig ra-
diogesprekken in een boekje
bundelen. Het zijn de interviews
diehij voor deAVRO hield in het
programma 'Het is te Hoopen'. Eurosport brengt

’verboden’ WK-film

gentinië was zeer omstreden.
Bovendien is 'Argentinië '78'
de geschiedenis ingegaan als
het WK van de 'gestolen titel.
Nederland eindigde als twee-
de, maar de internationale
kritiek op de scheidsrechters
was enorm. Al vanaf het be-
gin bestond de indruk dat Ar-
gentinië móést winnen.

HEERLEN - Eurosport
zendt morgen, zaterdag, om
22.00 uur de 'verboden' film
uit over de wereldkampioen-
schappen voetbal 1978 in Ar-
gentinië. Na twaalf jaar heeft
de FIFA de film over de titel-
strijd vrijgegeven.

De bedoeling is het boek komen-
de zomer op de markt te bren-
gen. Daarin worden gesprekken
afgedrukt met LiesbethList over
'Jaloezie'; Freek de Jonge over
'Stompzinnigheid'; Max Tailleur
over 'Ik lach om niet te huilen';
Ton van Duinhoven over 'De
waarachtigheid op toneel en in
het leven'; Frans Boelen (direc-
teur van de Leidse schouwburg)
over 'Maskers af, lente in, gordij-
nen open.

De wereldvoetbalbond hield
de uitzending lang tegen we-
gens het controversiële ka-
rakter van de film. De organi-
satie van de wereldkam-
pioenschappen voetbal in het
toen door een bloedig gene-
raalsregime geregeerd Ar-

Het tweede, tot bioscoopformaat
vergrote deel van de tiendelige
tv-serie 'Dekalog', na het uiterst
morbide en zwartgallige 'Gij zult
niet doden. Kieslowski's opvat-

A SHORT FILM ABOUT LOVE
Polen 1988. Regie: Krzysztof
Kieslowski. Met: Granya Szapo-
lowska, Olof Lubaszenko, Stefa-
nia Iwinska e.a. In: De Spiegel
Heerlen en Filmhuis Sittard.Afgezien hiervan is het een

film met schitterende beel-
den van één van de topperio-
den van het Nederlandse
voetbal.

(ADVERTENTIE)

f Natuurlijk ook voor^

BOEKEN

__k ■■ aa. yE __■

(ADVERTENTIE)

m £Bcuaie \W
[PERZISCHE TAPIJTEN!

Oranje Naaaaustraat 19, Haerlan, 045-713660
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Sloveens
festijn met

Oberkrainer-
muziek

Gaaikema werkt aan Nederlands duurste theaterproduktie
’Les Misérables pure emotie’

Limburgs dagblad show

films
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I Onze kassabon levert E W
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I Bewaar 'm dus! Kerkstraat 45, Brunssum

Q

sierra-aanbieding: I Sierra Special
I OP=OP I nu met ’ 2.000.- korting

VADAH. DAS OP EN TOP SERVICE.

Voor boren en zagen Verkoop en verhuur

f niAQO P \/' > f BOUWMACHINES \
v*m \tij J l DAMOISEAUX^RV )

DIABO B.V. BOUWMACHINES DAMOISEAUX B.V.
Boort en zaagt meer dan u denkt!!! Verkoopt en verhuurt meer dan u denkt!!!

Telefoon 045-414151 Telefoon 045-411930
66062 Industrieterrein De Beitel 108, 6422 PB Heerlen

3 . ■ ■

HAWSSBN -— ,/si ~|

" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba's

" saxofoons - klarinetten m^^
" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten _lw*&)> ww\." slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz /^^K?2dß A
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires ff \H
" eigen huurprogramma met recht van koop T__k. J_fl

_
Enorme kollektie dwarsfluiten, w.0.: Yamaha, Pearl, Hammig. Trevor J. James en
vele anderen.

Alle bemindemerkeneaxotoone In voorreed, w.o. Solmor- Com - Yamaha -PeterPomol " Armstrong
■ Jupiter■ Amati en veleanderen.

wijpre^e. - m**^ .Lk\AV^fil_lA_nTregelmatig _^WVl_i_ll ift lAliU"i*****"
een topartiest __k fc IB^B ■l.»m■
uit de showwereid! %!.#***-»■ Moltweg 82 " Landgraaf * 045-315080 J

J

Voor uw kampeeruitrusting
van A tot Z .^

" bagagewagens £S^-~l^^ _^^^.
" vouwwagens "ra. .~Wfj_____. f?^ff*» \at
" enz. enz. 'xA f^X \ "■"^I EIGEN ATELIER \ W u °°*c André Jamet
I 1 '±> vouwwagens

/entenkuió tjanó
Heisterberg 78, Hoensbroek tel. 045-224200

OOK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...

n.y>m__u_v_w_^_w_Mm__wmfy£Z} '%__\

KONTAKTLENZEN-BRILLENSPECI AALZAAK

fmW____\ I InnOOQn Honigmanstraat 37, Heerlen\B\ \\m md IOOtJI I Telefoon 045-716705

\_____^/ Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist_____

Een autofabriek brengt tegenwoordig een groot aantal roestwe-
rénde laklagen op een auto aan. Dus wat hóórt er te gebeuren

na een aanrijding, een flinke kras, het schampen langs een
paaltje? Juist... lakherstel! Natuurlijk is de kleur belangrijk.

Maar onder de kleurlaag brengt Autoschade de Vries de bescher
ming aan die de fabriek vereist. Dus voorbewerking, grond-
lagen, drogen bij voorgeschreven temperaturen in speciale

cabines, weer bewerken, en uiteindelijk pas op kleur spuiten.
En dat zó perfekt dat zelfs experts moeite hebben om te zien
dat de auto ooit schade had. Dat kan alleen bij Autoschade
de Vries! Alles onder één dak met de modernste spuit- en

rich .apparatuur en kleurmakerij.

MEER INFORMATIE? M__f_§ffi_WÉË
BEL NU 045 - 722463 1

autoschadep^JQde Vries bf
Hersteltplaat- en chassisschade onzichtbaar..!

GRASBROEKERWEG 28, HEERLEN

GOODYEARf jJUm
___^^^^P^_^^^^__. -^^-* _L m"*_F_T fém m^S^^^^

besneeuwde en beijzelde wegen. 1 W Jr

__■ lm»-:':':■■'■: ■' _H ■■* ~ïy^'%mwtioÊÊB

_f 1 **3N ' \*s*mm^Bol^^

Bandenspecialist I
-K_.IG-K.E-N M._f. [I
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 tel. 04490-10707 Jl
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Het Limburgs Dagblad stelt de volgende geldprijzen j
-jr-j^-^ÜT^D^^^^ I beschikbaar, welke besteed dienen te worden bij een I
1 la»*?^^1^ I van cle adverteerders van de Paasprijsvraag 1990. I
l , i—«» —-rr-Sis^nïsrtr,d' 1 |ï£^r \\ __^*i_>o^- F «I^S#__^ 1

3. Elk Pu-ze,ti®^tempt de kop 'Paasprijsvraag ■*«.5S^-kß(^ Een radiorecorder met dubbel cassettedeck Een Husqvarna elektrische graskantmaaierl van de paginasi met a w
Qp y siaat PriJZetl t.w.v ’ 249,- t.w.v

a

’ 159,-
Los de puzjßtjes eer,v^ maar weer op«" ■ - ■ J Fa. Keulen Fa. E. Gielen & Zn.teikeïhe?dte^krijgen; zo zult u de namen beslist (beschikbaar gesteld dOOr Markt 21 Wolfhagen 3

I terugvin en. adverteerder 9.6v°n n Een massief eiken mlml-set 3Y3 kratjes van 12 flessenlubileêuw +6
_

4. Hebt ude naam yan „oteer die dan»' Een IJT k|eurentelevisie t.w.v ’ 230,- exclusieve glazen
\ die in hetpuzzenje eitje

_
rks onder u ■ t /1000,- Wessels Meubelen Totaiewaarde ’112,50

het betreffendeva^ nummer van de pagina m Cas.no Landgraaf Haspeisestraat 18 Leeuw Bier
het vakje, de advertentie voorkomt. h Moltweg 82 Sittard yalkenburg_aan de Geul

I verm„ nJ!!,-.plties hebt opgelost, moet u ■ Landgraaf __ Een stereo autoradio/cassetterecorder
"

Een diner voor twee personen
5 Ais u alle Pu" !|J arvoor bestemde plaats uw

_
Een gehee| verzorgde 10-daagsereis naar t.w.v ’ 225,- t.w.v ’ 110,-

-tenslotte op de ad woonplaats en ■ Pineda de Mar per luxe touringcar voor twéé Vadah Autocenter B.V. Restaurant De Blauwe Engelnaam, adres" P^J,en. Uefst in bloWettere. ■ personen Rijksweg Zuid 90-100 Valkenburgerweg 21. telefoonnummer invui . in een gesloten ■ (geld,g tot oktober 1990) - 3^ Heerlen
r. iii/nntuwopossingenTom'""^ . vaneen ■ Totaiewaarde ’900,.
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A*Sparke. TraiteurTanen: Res,auran. Van '(franKeren 0 . e Postbus diuy." — Boschstraat 81 Abshoff

in de hoek vermelden Een^ bureaustoe. astrjcht Geleenstraat 16-18

Paasprijsvraag'. _ 28 april I EmlyHandelSOnderneming Een Velouta wandtapijt 0.95 x t.30 mtr. . Munstergeleen ___
~ moet uiterlijk op zaïeiuoy m , t.w.v ’175,- Een Kodak kleinbeeldcamera met ingebouwde

7. Uw°Pb2rtziin SWard Tapijtcentrum Hoensbroek ' electonischeflitser, 5 jaar garantie, filmpje en

8 De deelname is gratis.
Dersoneelsleden Een elektrische bureaurekenmachine met telrol Hoensbroek tw.v.... ’ 100,-

-"'" S^^^^irUiS9enoMn' 1 950'-
...V mrnmmST

,0. Alleen de origine^" m^he.gebmM | w*jtar__r_.. 44 Bowling-en partycentrum 55?51"
ODlossingentormuiici 3 , er per ■■ — Hoeve de Aar Kadobon te besteden bij Wocom Interieurs

. 1 neelname is beperkt tot een tormu £ uUeren fen bureaustoel Welterlaan 45 Totale waarde ’ 100,-
-1 huishouden (adres). Indien meerdere f 265>. Hegrien Wocom |nterjeurs

van een adres worden a
worden ■ van Dooren Kantoormeubelen 2pr zen bestaande ujt: oude Veemarktstraat 1

a«e formulieren van dat adres onge y Isstraat 23 stofvlrispakket + fles parketonderhoud è ’ 85,- Heerlen

verklaard. . pen enkele —— Totaiewaarde ’l7O,- 2x 6 vrij-entreekaartjes voor een gezellige
,o uotlimburgs Dagblad neemiyc flaat — Sportartikelen Houkes Parket avond uit in „El-Dorado" Spaubeek12'Santwoo delijkheid voor zoekra^r, | f 250j. Totaiewaarde

P
f 60,-

-hP7waVn van de-ingestuurde opioss a ■ Sporthuis Jos Brey Voerendaal „El-Dorado"? 1 bestaande uit 3 adverteerders en . Hoofdstraat 70 Rijksweg-Noord 29 Bongerd 5
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13.25 Playdays. Afl. The tent shop.
13.45 Cartoon time. Afl. Popeye Dou-

blé Bill.
14.00 News and weather.
14.05 Film: The train robbers.
15.50 Children's SSVC. The really

wild show.
16.05 Oh! Mr. Toad. A tale of two

Toads.
17.05 Film: The last starfighter.
18.40 News and weather report.
18.55 Steal. Mark Walker presenteert

de spelshow waarbij een high-tech
computer de tegenstander vormt.

19.20 Top of the pops. Geprsenteerd
door Mark Goodier.

Jack achter geld aan?
20.15 Surprise, surprise.
21.05 Rules of engagement.
22.00 News and weather report.
22.15 Haie & Pace.

19.50 Coronation Street. Waarom zit

22.40 The friday late film. Winter kill.
00.05-00.55 Music of the night. The

songs of Andrew Lloyd Webber." Willeke van Ammelroy en
Huub Stapel in 'De lift. (Ne-
derland 2 - 23.00 uur)

18.18 Bassie en Adriaan. Serie. Afl
34: Bij de post.

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

18.58 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 29.

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

20.00 (TT+«»)Journaal.
20.20 Dennie Christian 1989. Mu-

ziekspecial rond deze zanger. Gas-
ten: Vader Abraham, Mieke, Micha
Marah e.a. (herh.).

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

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

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

21.30 America's funniest home vi-
deos. De leukste amateur video-op-
names. Presentatie: Bob Saget.

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

22.45 Ivo Niche spreekt met Steven
Spielberg.

23.00 (TT)De lift. Nederlandse speel-
film uit 1983 van Dick Maas. Er ge-
beuren vreemde dingenmet een lift in
een kantoorgebouw. Is er opzet in het
spel? De liftmonteur Felix Adelaar en
de journaliste Mieken de Beer gaan
op onderzoek uit.

00.35-00.40 Journaal
BBC Europe

09.25 Today's Viewing.
09.30 Breakfast News.
11.00 News and weather.
11.05 Open air. Deel 1.
11.20 Kilroy.
12.00 News and weather.
12.05 Going for gold.
12.30 Playdays.
12.55 Five toeleven.
13.00 News.
13.05 Open air. Deel 2.
14.00 News and weather.
14.05 Daytime live.
15.00 One o'clock News.
15.30 40 minutes; Tracey's search.
16.05 Horse racing.
18.35 Eyespy.
19.00 Newsround extra.
19.10 Netter than new: surface da-

mage.
19.35 Volgens aankondiging.
20.00 Six o'clock news.
20.30 Newsroom south cast.
21.00 Wogan.
21.45 'Allo 'Allo'!.
22.10 Whicker's world: Hong Kong.
23.00 Nine o'clock news.
23.30 The justice game.
00.30 Newsnight.
01.15 Weatherview.
01.20 Jazz 625: Coleman Hawkins.
02.15 International cricket.

Duitsland 2

06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show. 09.30 WK Cir-
cus. 10.00 Mobil Motor Sport news.
10.30 TRAX: sportmix. 11.00 W.K.
kunstschaatsen. 12.00 W.K. kunst-
schaatsen. 13.00 Harlem Globetrot-
ters. 14.00 Handbal. 15.00 Basketbal.
17.00 Curling. 18.00 Handbal. 19.00
Freestyle climbing masters. 20.00
WWF worstelen. 21.30 TRAX: sport-
mix. 22.00 IJshokey. 00.00 Curling.
01.00-02.00 WWF worstelen."Deborah Kerr en Jean Simmons in 'Schwarze Narzisse'.

(Duitsland 1 - 22.35 uur)
09.30 Jedem das Seine. Pasen in het

ZDF.
09.45 Das Moskauer jüdische aka-

demische Theater. Introductie van
de Russische speelfilm Jüdisches
Glück.

10.00 (■+**)Jüdisches Glück. Rus-
sische speelfilm uit 1925 van Alexan-
der Granowskij.

11.40 Deutsche Fluslandschaften:
Die Mosel.

12.10 Heute.
12.15 Schweigen ist das Ende uns-

res Lieds. Ballet.
12.55 (TT)Die Schneekönigin. Tv-

film van Paivi Hartzell naar het
sprookje van Hans Christian Ander-

'OO Programma-overzicht.
"■l5 Wohin sollen wir gehen? Do-

over de toekomstper-spectieven van de 20.000 Duitsers in|!*amibië.g-00 Tag der Versöhnung. Een"uits-Noorse protestantse kerkdienst
l'anuit Bergen (Noorwegen).
'00 Die Karpfenschlacht. Tv-kin-

«"Oo O russische Erde. Muziekfilm
r^er de toernee van de zingende.Monniken uit Sagorsk (USSR)

■00 Florian - Ich gehore dazu. Do-cumentaire. Afl. 2: Florians eerste
f3r in het voortgezet onderwijs.
■45 Das Geheimnis der Spinnen-M'phle. Tsjechoslowaakse kinderfilmi"'! 1983 van Vojtech Vacke en Radim

LLVrcek.
"05 Tagesschau.

HO Mem Jerusalem. Documentaire
\zr& het samenleven van en de con-
l'cten tussen Joden, Christenen en

|.S|amieten in de heilige stad.MO Die Hintte Jahresziet. Serie.tf«- 5: Judas. (herh.).
■40 Durch die Heimat des Eises

fJ"d der Stürme. Documentaire over
r^ tocht naar de Zuidpool van Rein-?°ld Messner en Arved Fuchs. Afl. 1:
j|r schwere Beginn.j.'<s Tagesschau.
j^o Mem Freund, der Diamanten-
?**■ Engelse speelfilm uit 1962 vanpander Mackendrick. Na de dood
s£n zijn ouders besluit de 10-jarige
*arnmy Port Said te verlaten en naar
j'ln tante in Zuid-Afrika te gaan.
J0Wünder der Erde. Am heissen
yid der Welt, documentaire over vul-

en geisers op IJsland en''leuw-Zeeland.

sen.
14.20 Johnny, der Glückspilz. docu-

drama. Afl. 1. Johnny en zijn vrien-
den, straatkinderen in Manaus, wor-
dendoor 'mooie' Philipp en zijn bende
gebruikt om drugs te smokkelen.

15.05 Heute.
15.10 Wer ist dran? Tv-film van Hart-

mut Griesmayr. (herh.). Fred Willdorf
krijgt een hartaanval en tegen de zin
van de dokters haalt zijn vrouw Irma
hem naar huis, waar hij om de beurt
door haar en de kinderen verzorgd
wordt.

16.55 Zur Passion: Klage und Hof-
fnung. Portretten van vrouwen uit
drie generaties in opstand.

17.40 Florian. Serie. Afl. 1: Ein Zivi
Für Kuni.

18.58 Programmaoverzicht.
19.00 Heute.
19.15 Die Liebe lasst sich nicht be-

graben. Beschouwingen bij Goede
Vrijdag.

19.30 Auslandsjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.

20.15 (TT)Tage der Angst. Tv-film
van Heide Pils. In het park wordt een
lichaam gevonden.

21.55 Heute.
22.00 Aspekte. Cultureel magazine.
22.40 Gottes eigenes Land. Ameri-

kaanse documentaire van Louis Mal-
le over het hedendaagse Amerika.

00.05 "«Europas Jugend musiziert.
Samenvatting van het vijfde Interna-
tionale Concert voor Jonge solisten.

00.50-00.55 Heute.

Super Channel

Duitsland 3 West

07.00 Daybreak. 08.00 Touristic maga-
zine. 08.45 The Mix. 09.00 News and
Weather. 09.15 The Mix. 16.00Hotline.
17.00 On the air. 19.00Hit Studio Inter-
national. 20.00 Barilla is Music. 20.05
Concert special. 21.00 Nelson Mandela
Concert. 22.00 News and weather.
22.05 Nelson Mandela Concert, deel 2.
23.15 The 80'srelived. 00.15 News and
Weather. 00.30 Blue Night. 01.30 Time
Warp. 01.45 Late Night Mix.

14.30 Teletekstoverzicht.
14.55 Blüten im Staub. Amerikaanse
speelfilm uit 1941 van Mervyn Leßoy.
De film is gebaseerd op het leven van

MTV Europe

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

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van21.00-7.0000k
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1 )
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz

Edna Gladney.
16.30 Markus Passion. Documentai-

re over de vondst van dit werk van
C.P.E. Bach in Keulen.

17.00 Kultur der Schmerzlosigkeit.
Auf dem Weg zum schmerzfreien Ge-
sellschaft, studio-discussie met theo-
logen en pijn-deskundigen.

18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
Afl.: Hasen jagen/Haken schlagen.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine.

20.00 Metros dieser Welt. Serie over
metro's. Vandaag: Parijs.

20.15 Grenzen. Bahnhof, Lektüre,
Metz, documentaire.

21.00 Plus 3 extra. Mit dem Mvt der
Verzweiflung, wenn Arbeitslose sich
selbstandig machen, reportage.

21.30 West 3 Aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 Mahabharata. Speelfilm van

Peter Brook en Jean-Claude Carriè-
re. Deel 1: Das Würfelspiel.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

Duitsland 3 SWF
13.35 Uraufführung nach über 100

Jahren. Documentaire.
14.05 Messa per Rossini. Uitgevoerd

door de Gachinger Kantorei, het fil-
harmonisch koor Praag en het radio
symfonieorkest Stuttgart.

16.00 Thérèse. Franse speelfilm uit
1986 van Alain Cavalier. Sinds haar
twee oudere zusters in het klooster
zijn gegaan wil de 15-jarige Thérèse
ook niets liever.

17.30 Der Mann der Baume pflanzte.
Tekenfilm.

18.00 Die Campbells. Canadese se-
rie. Afl.: Auf Freiersfüssen.

18.25 Das Sandmannchen.
18.30 Geschichte des Streichtrios.

Serie over het strijktrio in de kamer-
muziek. Afl. 2: J.S. Bach.

19.00 Malen direkt ms Herz. Marc-
Chagall-Superschau am Rhein, do-
cumentaire.

19.30 Rufe von einem fremden
Stern. Documentaire. Deel 2.

20.20 Komm und siehe. Russische
speelfilm van Elem Klimow. De film
wordt door een korte inleiding vooraf-
gegaan.

22.40 Komm und Siehe. Discussie
met Duitse en Russische scholieren.

23.35 Südwest aktuell.
23.40 Psalmensinfonie. Van Igor

Strawinsky.

07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 At
The Movies. 12.00 Remote Control.
12.30 Club. 13.00 Spotlight 13.30 VJ
Kristiane Backer. 14.00 Aftemoon Mix.
17.00 3 From 1 at 5. 17.15 Afternoon
Mix. 17.30Coca Cola Report. 17.45 Af-
ternoon Mix. 18.30 Week in Rock.
19.00 Greatest Hits. 19.30 At the mo-
vies. 20.00 Saterday Night live. 20.30
Club MTV. 21.00 Spotlight. 21.30 Yo!.
22.00 VJ Ray Cokes. 23.00 Coca Cola
Report. 23.15 VJ Maiken Wexo.

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

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satellietTV-KANALEN,

GOLFLENGTEN
Jabel- en CAI-abonnees:
"Oor kanalen zie schema exploitant

= zwart/wit programma

'" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app.: 'T = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
JjWerland 1: 5. 26 29, 46, 51, 53 en 57
"«derland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Viering. Serie tv-vieringen. The-
ma: Jezus is gedood.

17.45 Bericht van de Wilde Ganzen.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Een van ons. Programma over

mishandeling van Turkse vrouwen.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TT)Ein kurzes Leben Lang.

Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
Riek Wallace. Peter Weisman lijdt al
sinds zijn geboorte aan spierdystrofie
en zal maar 20 of 30 jaar leven.

21.50 Wünder sind möglich. Docu-
mentaire over een voormalige alcholi-
ca die een kloosterkliniek heeft opge-
richt.

22.30 Tagesschau.
22.35 Schwarze Narzisse. Engelse

speelfilm uit 1947 van Michael Po-
well. Zuster Clodagh krijgt opdracht
met enkele andere zusters een mis-
sie-port op te zetten in de Himalaya.

00.10 (TT)Zwischen Himmel und
Erde. Tv-film van Thomas Engel naar
de gelijknamige roman van Otto Lud-
wig.(herh.).

01.50 Tagesschau.
01.55-02.00 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

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

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 Bonjour les clips.
14.30 RTL-Matinee. Met: The Edge of

Night, tv-feuilleton, As the World
turns, tv-feuilleton.

16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-
presenteerd door Irene Moors.

17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

België/TV 1
m

,'°o My little pony. Amerikaanse te-\ Afl. 3: Vluchtende bloe-

j'2o Duel in de diepte. Nederlandse, u.dserie. Vandaag: Vrienden onder
.^'^aar/man tegen man.

■ __° Sinia Mosa. Braziliaanse serie.bLI6O-
-'Bn Nieuws-
'Bn Tik Tak- Animatieserie. Afl. 228.
(6'°s Postbus X. Jeugdserie rondel mysterieuze weldoenersorgani-
18^ie.Afl.: De vergulde veder., '3S David de kabouter. Tekenfilm-
1alne- AA- 15: De houthakker.
l'°o Programma van de Neder-

ig _?dse Omroepstichting.
1 '*5 Mededelingen en programma-
-I>erzicht.jfj-30 Nieuws.

'°0 De droomfabriek. Programma
* ..6t hartewensen, dromen, fanta-
5, |èn en nachtmerries.
ga° Gloria Estefan & The Miami

Jj?Ur|d Machine. Muziekspecial.
d'p 0 Filmspot. achtergrondinforma--sj| bij de filmactualiteit.h'i5 Kunst-zaken.fc'<° Nieuws.$*5 Weerbericht.
[jlO Tijd is geld. Programma over
Ve£sen en geld.

s_?° De twee kruisen. Italiaanse-,P6eifiim uit 1987 van Silvio Mae-ir*>nzi. in 1942 wordt pastoor Titus
■i.

" Gloria Estefan in 'Muziek-
special'. (België/TV 1 - 21.35
uur)

vanwege zijn verzet tegen het Natio-
naal Socialisme door de Gestapo ge-
arresteerd en overgebracht naar het
concentratiekamp van Amersfoort, al-
waar hij zijn medegevangenen zoveel
mogelijk probeert te steunen, wat de
gevolgen voor hem persoonlijk ook
mogen zijn.

01.45-01.50 Coda. Giovanni's room
van Eddy Timmermans.

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

19.00 Buren. Australische serie. Afl.

332. Jim helpt Ruth Wilson.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 W.O. II - Het minste kwaad. Se-

rie over de positie van de Belgen tij-
dens de bezetting. Afl. 5: Onderdui-
kers en premiejagers.

21.00 Het Europa van het Gulden
Vlies. Reeks over de glans van het
Bourgondisch tijdperk. Afl. 3: De ver-
brijzelde droom (1454-1477).

21.50-22.30 De zeven laatste woor-
den van deVerlosser aan het kruis.
Werk van J. Haydn uitgevoerd door
het Brandis-kwartet.

België/RTBF 1
15.30 Ecran des vacances, kinderpro-
gramma met de tekenfilm De Smurfen,
Cadichon, Comic strip, Draghetto,
Monstres et Merveilles en Yogi Bear.
17.10 Nouba Nouba, kinderprogramma
met de tekenfilms Cubitus en Bouli.
(herh.). 17.35 Papa Bonheur, Ameri-
kaanse comedyserie. 18.00 Baby
boom, serie. Afl.: Noël. 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 Contacts,
verkeerstips. Vandaag: Gordel en on-
gevllen. 20.10 Barabas, Amerikaanse
speelfilm uit 1962 van Richard Flei-
scher. 22.30 Les Chevaliers de la nuit,
Amerikaanse serie. Afl. 2: Tony pro-

beert zijn financiële moeilijkheden op te
lossen door geld te vragen aan het
commissariaat tegen de misdaad.
23.20 Lottotrekking. 23.25 Weerbe-
richt, laatste nieuws. 23.45-23.50 Bour-
se, beursberichten.

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
La maison blanche dans la ville noir.do-
cumentaire over het verschjil tussen
blank en zwart in Washington D.C.
20.55 Onbekend. 21.10 Via Crucis,
rechtstreeks vanuit Rome. Commen-
taar: Armand Pierard. 22.35 Nieuws,
weerbericht en beursberichten. 22.40-
-23.20 Orthodox-Russische gezangen.
Gezongen door het monnikenkoor van
Zagorsk.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Envoyé Spécial.
17.15La Chance aux Chansons. 17.45
Gourmandises. 18.00 Des chiffres et
des lettres. 18.20 Recreation. 18.50
Club TVS. 19.00 Futur's. 19.30TVS In-
fos et météo. 19.40 Papier Glacé.
20.00 Un Heure pour l'Europe. 21.00
Visa Pour Le Monde. 22.00 Journal Té-
lévisé et Météo. 22.30 Ciné-Club: Va-
cances Portigaises. 00.10-01.05 Con-
cert de Paques.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.07 HetGe-
bouw met om 7.07 Act. binnenland.
(7.30 Nws.). 8.07 De tafel; 9.04Re-
dactie Tijdloos Nederland. 10.04
Aid. binnenland met o.a. Mediaru-
briek i.o en BORAT; 11.04 De bui-
tenlandreportage, met BORAT;
12.04 Afdeling binnenland. (12.30
Nws); 12.52 Informatie voor de vis-
sers. 12.55 Meded. tbv land- en
tuinbouw. 13.07 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.04 NCRV-V.1.P.-
-roem. 16.04 Radio l vrijdageditie.
17.30 NwS. 20.04 Ten tijde van de
avond zal er licht wezen. 20.20 Mu-
ziek in de stille week. 21.04 Water
en vuur muziekspecial. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.02-7.00 Ve-
ronica's Oh, wat een nacht, metom
0.02, Stemband. 2.02 De Zwoele
Zomernacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 Ontbijtshow. 7.50 Het levende
woord. 8.02 Echo. 8.13 Ontbijt-
show, vervolg. 8.50 Postbus 900.
9.02 Adres onbekend. 10.02 In ant-
woord 0p.... 11.50 Postbus 900.
12.02 Van twaalf tot twee. (13.02-
-13.15 Echo). 14.0 Het leven trekt
smalle kringen. 15.00 Stabat mater
van Part. 15.30 Binnenlandse za-
ken. 16.02 Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.02 Nederlands hit-
werk. 18.02 Radiojournaal. 18.30
De hersengymnastiek. 19.02 De
burgemeester is jarig. 20.02 Kerk-
dienst. 20.58 Wilde ganzen. 21.00-
-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Rinkel-
dekinkel. 7.02 Ook goeiemorgen.
9.02 De top 100 aller tijden. 18.02

radio
De avondspits. 19.02 De top 40
22.02-24.00 Countdown café.
Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert I. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg och-
tendconcert 11. 9.00 Pianomuziek
van Leo Michielsen. 9.25 Passie-
muz. yan Rossi en Haydn. 11.00
Intermezzo. 11.10 Het internatio-
nale concertcircuit. Radio Symf.
Ork. Berlijn met trompet. 12.30
Jazz op vier-concert. 13.00 Nws.
13.02 Operette. EO: 14.00 Orgel-

bespeling. 14.30 Klein bestek.
Werken voor cello en piano. 15.25
Uit de schat der eeuwen. 15.55
Passions kantate, C.P.E. Bach. Uit-
gevoerd door Collegium Vocale
Gent en La Petite Bande 0.1.v. Si-
giswald Kuijken met sol. 18.00
Nws. 18.02 Musica Nova. 19.00De
Sigiswald Kuijken met sol. 20.00
Nws. 20.02 Europees concert po-
dium: Cancionera de Palacio (ca.
20.50-21.05: Muziekspiegel van
Konrad Boehmer). 22.00 Horizon.
22.30 NOS Jazzgeschiedenis.
23.00-24.00 NOS-Jazz.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00 Meerdan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het Gebouw, met om
13.10 Standplaats Palmboom.
13.30 Het interview; 14.30 Eurobu-

ro; 14.50 Muziek in het Gebouw;

15.10 Afd. onderzoek. 15.30 NL
Standplaats Honduras. 16.00Afde-
ling Binnenland. 16.35Welingelich-
te kringen. 17.35 Postbus 51 Ra-
dio-magazine. 17.55 Meded. er
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Paulus de boskabouter.
18.20 Uitzending van Groen Links.
18.30 Homonos. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 De bij-
bel open. 21.00-22.15 Goede vrij-
dagavonddienst vanuit Jeruzalem.

Omroep Limburg
7.o7Ochtendmagazine: Limburg
Aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02 Kon
nieuws. 12.05 Middagmagazine
Limburg Aktueel, Uit in Limburg,
agenda en muziek. 14.02, 15.02
16.02 Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal Weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel. editie Noord en Zuid
17.25 Op de valreep.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Het leven is mooi. 10.00 Nieuws.
10.03 Platenpoets. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00 Nieuws. 13.10Goed op
Vrijdag. 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Limburg Vandaag 18.00
Nieuws. 18.10 Hitriders. 20.00 Zig-
Zag. 22.00 Nieuws. 22.05 Country-
Side. 23.30-6.00 Nachtradio, (om
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.0,0 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 12.45-
-15.00 Matthauspassion von
J.S.Bach. 15.05 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight: Euro-Tops.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-
tuell + Sportvorschau. 18.40-20.05
Konzertabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treft nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12.15
Casinoparade. 14.00 Viva. 16.00
Entenjagd. 17.00 RTL-Themen.
17.15 RTL-Musikduell. 17.50
Sportshop. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traüm-
tanzer.

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

'""("0-13.05 Nieuws voor doven en
J'echthorenden.<r.O
Mo Die Matthaus Passion van
"ach. Uitgevoerd door het Tölzer jon-
tenskoor en La Petite Bande 0.1.v. Si-
jfewald Kuijken, vanuit de Carolus
oorromeuskerk in Antwerpen.
'"30 ""Journaal.
'■35 Lekker weg. Toeristisch maga-
Jjne. Vandaag: Utrecht. Presentatie:

."arnix Kappers.
WO5 Jagers van het luchtruim. Na-
tuurfilm over haviken.
°/30 De verbeelding. De Piëta van
beeldhouwster Désiree Tonar.
J'OO ""Journaal.
r*'ls Hints, spelprogramma met be-|tende Nederlanders. Presentatie:.frank Kramer.«■so Love brings vs together. So-
fisten van jeugdkoren uit Oost- en
West-Europa zingen bekende liede-en 0.1.v. Harry van Hoof.

■«■l5 Deze man...deze vrouw.
JWralische serie. Afl. 3. Liza raadt
Marion aan te scheiden van Neil.
«heila, een oude vriendin van Marion,

Lfnoet worden geopereerd.
P-.O Glad ijs. Spelprogramma ge-
presenteerd door Berend Boudewijn.
[["35 Brandpunt. Actualiteitenru-;"iek.

Hj>o Als ik jouw was.... Milou van
"Prang in gesprek met mensen over
lemma's en keuzen in hun relaties,
"andaag: Leven met een geestelijkgehandicapt kind.?00 ""Journaal.

r^O-00.40 Pilatus en anderen.
Wse speelfilm uit 1972 van Andrzej

De film is gedeeltelijk geba-kerd op thema's uit de roman De;feester en Margerita van Michail
de veroordeling en te-
van Jezus. De regisseur

het lijdensverhaal met de"van nu.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

TROS
16.00 Gloss. Nieuwzeelandse serie.

Afl. 30. Alistairs nieuwe plannen wor-
den bedorven door een slechte af-
werking van de vorige.

16.48 Dieren van de Middellandse
Zee. Natuurfilmserie. Afl.: Biologische
indicatoren.

17.23 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-
rie, (herh.).

17.55 Alf op Melmac. Serie. Afl. 9:
Ruimtegarnaal.

KIJK ELKE |
V^k Bk f*-*

\_l j-*9'' V

LIMBURG DAGBLAD

Met muziek van
SKYRAPiQ j

045-739300
dagmagazine. Presentatie: Viola van
Emmenes.

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

Baby love.
19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Surpriseshow.
22.10 De Koos Postema Show.
23.00 Journaal.
23.10 Reflections in a Golden Eye.

Amerikaanse speelfilm uit 1967. Een
eigen intepretatie van regisseur John
Huston van het boek van Carson
McCuller over het leven van een ho-
mosexuele officier in het Zuiden van
de Verenigde Staten.

01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

08.00 Die Welt der Schnorchel.
Amerikaane tekenfilmserie. Afl.: Der
Roboterschnorchel.

08.25 Cubitus. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Abenteuer im ewigen
Eis/Schlaraffenland.

08.45 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Blinky, ein Haustier.

09.10 Tekenfilm.
09.15 Die zertanzten Schuhe. Oost-

duitse speelfilm uit 1977 van Ursula
Schmenger naar een sprookjevan de
gebroeders Grimm.

10.00 Der kleine und der grosse
Klaus. Oostduitse speelfilm, (herh.).

11.00 Otello. Italiaanse opera-verfil-
ming van Franco Zefirelli. M.m.v. Pla-
cido Domingo, koor en orkest van de
Scala di Milano 0.1.v. Lorin Maazel
m.m.v. solisten.

13.00 Mem Vaster ist ein ausserirdi-
scher. Amerikaanse serie. Afl.:
Broadway Danny Derek.

13.35 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.05 Einfach tierisch. Dierenpro-
gramma gepresenteerd door Iff Ben-
nett.

14.30 Blutiger Staub. Amerikaanse
speelfilm uit 1964 van Roy Rowland.
Drie uit de gevangenis ontsnapte
mannen uit de Zuidelijke staten vallen
in de handen van een stel bandieten.
Ze moeten hand- en spandiensten
verrichten bij de overval op een geld-
transport.

16.00 Twist & Shout - Rock 'n Roll
und erste Liebe. Deense speelfilm
uit 1964 van Bille August.

17.45 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Dornenkrone van Alexej Jaw-
lensky.

17.50 Heimatmelodie Spezial. Maga-
zine gepresenteerd door Maria en
Margot Hellwig.

18.45 RTL aktuell.
19.05 Der Hammer. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Ratschlage für die Frau.
(herh.).

19.30 Gemini Man. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Das Attentat.

20.15 Streets of gold - Giganten im
Boxring. Amerikaanse speelfilm uit
1986 van JoeRoth. Na het.mislukken
van zijn bokscarrière woontAlek Neu-
mann in Broolyn. Als twee jonge bok-
stalenten hem om hulp vragen denkt
hij toch nog beroemd te worden.

21.45 Mem Leute - Deine Leute.
Talkshow met gasten uit alle mogelij-
ke maatschappelijke richtingen.

22.55 Das Messer am Ufer. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1986 van Tim
Hunter. De 17-jarige Samson doodt
zijn vriendin. Zijn club staat voor het
probleem hem te dekken of aan de
politie over te dragen.

00.30 Tunnel der lebenden leiehen.
Engelse griezelfilm uit 1972 van Gary
Sherman. (herh.).

01.55-02.00 RTL plus-Aerobics.

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

gramma.
19.10 Bamboe, het wondergras. Do-

cumentaireserie over toepassingen
van Bamboe. Afl. 1: De reus onder de
grassen.

19.35 Alan B'Stard. De nieuwe
staatsman, Engelse serie. Afl: Een
opmerkelijke carrière. Alans collega
Piers Fletcher-Dervish is staatssecre-
taris van Volkshuisvesting geworden,
een baantje dat Alan graag wilde heb-
ben.

20.00 ""Journaal.
20.20 Langs dekant van deweg. Tv-

spel in vier delen over het leven van
Vincent van Gogh. Afl. 2: Karel Mi-
chiel Verlat en Theo van Gogh. Nadat
hij in conflict is geraakt met Karel Mi-
chiel Verlat, directeur van Koninklijke
Academie voor Schonme Kunsten in
Antwerpen gaat Vincent naar Parijs
en trekt bij zijn broer in.

21.16 Via Crusis - de veertien kruis-
wegstaties van Liszt. Uitgevoerd
door het Nederlands kamerkoor 0.1.v.
Reinbert de Leeuw, piano.

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

22.45 Profeet Abraham. Ramadan-
uitzending.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.
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SSVC

RTL Plus.

Nederland 1

RTL VeroniqueNederland 2

Eurosport

Duitsland 1

11.45 Knight Rider - The movie.
13.00 Eastern meditations. Afl. A

prayer for Murphy.

SAT 1
: 08.05 Love Boat. Afl. Die Liebe ist wie: eine Seifenblase. 09.00 Das Schwert: von Monte Christo, Amerikaanse avon-: turenfilm uit 1952. 10.15 Telefoni Bian-: chi. Italiaanse speelfilm uit 1976 van
E Dino Risi, met Vittorio Gassmann en
E Ugo Tognazzi. 12.05 Highway in die
E Vergangenheit. Canadese speelfilm uti
E 1985 van Arvi Liimatainen, vandaag het
E eerste deel. 14.00 SAT. 1 SPORT live.
E 17.00 Deine Lippen, deine Augen,E Amerikaanse filmkomedie uit 1980 van
E Michale Pressmann. 18.45 SAT.I
E Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en program-
E ma-overzicht. 19.05 Drei Engel für
: Charlie. Afl. Schutzengel auf Skiern.
E 20.30 SAT 1.Bliek. 20.35 ... und fanden
E keinen Ausweg mehr. 22.45 Sat. 1
E SPORT. 23.35 ■ Der grofie Atlantik,
E Engelse oorloogsfilm uti 1953 van
E Charles Frend. 01.30-01.40 Program-
E maoverzicht.
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ledere vrijdag, zaterdag en zonctag
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Beekstraat 7, Schinveld I . _
»■■-■Tel. 045-252975 TOM! " G" W"C°

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

Vanaf 29.950,"

_____%s_\_m WÊ&^&^E E.. ~'-ï W^^^^W^^lm _MJMWPWI!S.!%!-^

■ _^_k. *HI-^-^-^-fi-M____i______W____^^ m.^j^W^mmm^T,mmt,mVÊ^

wß'-X ■-~ '^mEaWBÊE mWÊ

WILT U DE
TESTVERSLAGEN ZIEN
OF STAPT U ZELF IN?

Hyundai wordt door kenners zeer gewaardeerd. Daar hoeft u de tests in de bladen maar op na te slaan.
Op de Paasshow van uw Hyundai Dealer liggen ze voor u ter inzage. Maar waarom dan niet meteen
uw favoriete Hyundai zelf getest? Zo wordt u zelf een kenner.

\NtIKOrA
IV P<my,K-ed, en SunaM -ijn pro-uktcn v_n Hvundai Motor Company, Catalogusprijzen mcl. BTW afimpurtair.

vrijdag 13 april ( 9.00-18.00 uur) BEITEL 19 - HEERLEN - TEL. 045-424010
zaterdag 14 april ( 9.00-18.00 uur) Weg Simpelveld-Kerkrade
maandag 16 april (10.00-16.00 uur) t.o. de Peppermill

VERDIEN UW SPORTPRIJZEN IN ÉÉN SLAG TERUG!
Grandioze aanbieding bij aankoop van ’ 350,- aan sportprijzen e.d.

1 club 21 spel of bierspel t.w.v. ’55,-

-I\AL-/w! (geldig tot Pinksteren 1990)

mathS
" sportprijzen " zeefdruk- B \
kerij " graveren " offset- B Jdrukkerij " foliedrukkerij " __aV
relatiegeschenken

Stationsstraat 48, 6411 NK Heerlen, tel. 045-713379
64501

WWWWWWWIWWM^WIWWWMWWWWWWWPW-^W-WWWWWWIWWW»^^ . mmjmmmmmmmwt*timmM*l*mmmmxWmmmmmmmW*mm**Mmmemamm^m**

VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN j

blijven ónze prijzen betaalbaar

jTEKENTAFELS 1 TEKENKASTEN KASTEN

[-B-. 6 laden A 1-formaat 675«- * I
AO-formaat 695.- m\\^^^Bm\\\\

170X100 cm 180 x so 275,-
Ao-formaat Prijzen exct, BTW, franco 197x92295,--*95" . l Wering doorheelNederland. 1 ~,,„" I

P J2I Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
\[_\_^E 613S** Sittard, Handelsstraa. 23(handelscentrum Bergervreg), tel. 04490-14867 Lot op hrt
«^^T H_HBH-_----H--HH-^-M~~B^<erd'^oF>envanlo'oo-1600uur Julateadrw»

_■_*_—É_WÉ_««_B»«l—_«*«—l«______________i

'nw\n _______.^^7\______*'V __^_ü__-^________________-
.«__________fl HÉUÉfI| aL*"^'JVM__________________ ______

<.É_iif*___..-^s__li_Bi 7" 'Bo^___m
__u Ik _^____A_m_^:

NIEUW: Zeiss kontaktlenzen
Zacht van 550,- voor 490,-
Hard, zuurstofdoorlatend
van 495,- voor 450,-
-""\ f* OPTIEK

A H k HERMAJVW
*I\ Steenweg 6\J\J Sittard

PHILIPS K.T.V.

28 CE 5597
FSQ beeldbuis, hifi stereo, teletekst
60 voorkeurzenders, C.T.1., i.r.
afstandsbediening

PAASPRIJS 1798_r—

KERKPLEIN 39, LANDGRAAF
Tel. 045-313815

Donderdag koopavond, maandag gesloten

' De traiteur van
Limburg voor al uw

feesten groot of klein
Geleenstraat 16

6151 EX Munstergeleen
L 04490 - 15841 22995

/a^SSns ai\ Spanning'sensa,ie
-< / VfILKEWBURG en vermaak voor

/3/-.°\ éfö*yjiÊÊb\ he'hele 9ezin'■^^^^X^^^til^, Ons recreatiepark

\ £*_£ ,'fikstwJ ligt in een bosrijke
\w^(^v9«i3j_ / omgeving bovenop

IPÖ.rg--?^/ de Cauberg.

Nieuw: QUADS 80 cc, 4 versnellingen en
KALI kinderskelters!
In onspatk is aanwezig:

skelterbaan, quadbaan, kindercrossmotoren,
restaurant met groot terras, bar, speeltuin, verlichte

golfbaan, luchtbed, waterpistolen e.d.
Reserveringen:

Skelterbaan Cauberg, Postbus 122,
6300 AC Valkenburg
Tel. 04406-12685

Geopend vanaf 10.00-20.00 uur
Bel voor speciale groepsafspraken voor speciale

uurprijzen.r ' 65073

Vrijdag 13 april
Zaterdag 14 april
en 2e paasdag

met div. Euroccasions

_R_s_srfW _____
J^/o^^ Tijdens de paasshow

EXTRA VOORDEEL
Autobedrijf

KSS SOIMDAGH BV
UK De Koumen 34-36

Heerlen (Hoensbroek) «515

TheGiant
t J| Suzuki Swift Sedan.
■■HB Vanaf f 22.995,-*

Er is al een Swift 3-deurs
vanaf f 17.295,-*

$ SUZUKI

AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
1 Grasbroekerweg 9 - 6412 BA Heerlen - tel. 045-724545

1 rn7R APK KEURINGSSTATIOfJ
f AUTO KEUREN? I

/biSJ<-J>\ Snel en vakkundig!
w-T AA V"*l\J^->-fC-/7 * Klaar terwijl U wacht
\ /r~T\ vnsJ7_s/ * Geen afspraak nodig .

I—■ 1 * Bij afkeur géén kosten
erkend ' a

keurings- * Gratis koplampen en Co
bedrijf afstellen

m

HEERLERWEG 134
VOERENDAAL __f_" l IN^^,
Bel voor meer informatie Tï_fS\^___= "r^TfS)—_?
Con van Zandvoort >sï^ 'VSfVV- y

~__7

I OP DE GOEDE
WEGNAAR:

JE ONTMOET DE
WERELD OM DE HOEK...

BIJ DE BOEKELIER.
By ons vindt u dagbladen,

1800 verschillende tijdschriften, stripalbums,
vele actuele boeken en eigentijdse papeterie.

fl mol'VJll:U.<ii:VïW:iiflyïl
Promenade 133

6411 JD Heerlen. Tel. 045-711382
'-^

" "■ _é
f\ Vanaf Paasmaandag

( I ] 16 aprill99o geven
V J i wij kortingen tot 50%

_^L_. op gerenommeerde
f "^ meubelmerken zoals:
f 1 —^

Charm Classic -V J\\ Bielefelder Werkstatten
■ *^ Heidense - Mulleman

Zl » Bench - RAC - Form
mmmm\ Ghyczy - M& G

„,1 I Interieurverzorging
~"i _ __af Frans Eurlings bv

Valkenburgerweg 43
f 6367 GT Voerendaal

ii" V^ J Paasmaandag geopend

mLy
LU-_

■■■■.■''.■■..■■■■■■.. ■" ■ . ■',-■" , ■ ■ ■

INTERIEURVERZORGING FRANS EURLINGS B V
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/<^>c^ ALS EEN HAAS PROFITEREN BIJ
jL^ VERKOOPCENTRUM VENCKEN B.V.

J. /- 4r' V"""X *e Heerlen, tijdens de paasoccasionshow met gratis paasattentie
<PV \V" V "C^\_/ (zolang de voorraad strekt).

c -^^^p^ Keuze uit:
1. ’ 500- gratis accessoires bij aanschaf 2. Minimaal ’ 1500- inruilprijs voor uw 3. 9 maanden aanvullende

van een occasion boven ’ 8000- huidige auto bij aanschaf van een no-risk garantie gratis
occasion boven ’ 10.000-

Openingstijden: Zaterdag 14 april van 10.00-17.00 uur, paasmaandag 16 april van 10.00-17.00 uur

v Verkoopcentrum Veneken, Peter Schunckstraat 10, Heerlen, tel. 045-412641

É
Partycentrum

voor: kegelavonden
A bruiloften

"1

je Gezellig Uit-pagina | ÏÏ!^4lw»4i£übeek"

I meer informatie bel de Eldorado-infolijn: 04493-4848.

| ' '.'■"..—-—_-—J—- . ■— ■■ ■■.■ . —.■'-!!—.

EBBmnc mm twrblux

\^jJ Koii_l Rijksweg 61
npn Berg en TerblijtI "~"* | __■ 04406-41700

~l.

Méér dan 50
TOPOCCASIONS

met MAZDA kroongarantie
AUTOCENTER^m^mm

Limbricht - Bornerweg 2-8 ■ Telefoon 04490-15838,,

Een huis
koop u

RIKSEN
Edisonstraat 9 Landgraaf

Telefoon 045-316222

IJ/AAR NIEMAND lETS
VV WIJZER VAN WORDT

lp _______jo^

PAPIERVERNIETIGERS VAN I9D4HLE
Uw gegevens veilig vernietigd op uw werkplek.
Voor verkopers, secretaresses, inkopers,
managers, agenten etc.
Uw prullebak vervanging voorf 495,— excl. BTW

Verkrijgbaar bij:

GIN GUUS NIEUWENHUIS
J Wilhelminaslraal 44. Sittard. lel. 04490-12123__ _ — _

prdijrien Karpetten vioertoeaekkjng Zonwering Matrasser F hl ettrgg Paasdagen Gordijnen Karpetten vioerbeöeKKing
Wering _f&stéjej_\rf^ _A / I f^jL Es^ K
fP>tt£f%-&Ss o^^^__|__|K_M.--<S W -MEiLmmmfß -_ _f * E ... E E jB E mm^E^E^^mm^mmmiß^^Êi'' i"'Mmm^<m^^mmmm TB E ________■ __H 1 tC tS fT%Aft'Afl

./%ftpgpr^\r* ÏA^T I I KH f l IET Cf l/A iv/ f^f\l I lAADI /CP 1'

W^l^f I f ffV f tV^j BELL I LLi VmfXß \,yKS*— \rnjiFt jl-^\_/j
"oerbedekking Zonwering Matrassen Prx>tekttnrichting Prettige ftiesdegeii Gordijnen Karpetten Vloerbedekking Zonwering Matrassen
■Oiektinrichtlrip Pretti&e 1%/i^rfeaen Gordiinen K_iroetten Vtoeriwlekkirw Totiweritw Hatrassen Proiekttnrichtirw Prettwe PüQsdü@en

K^rnAttwi Vlo_^*bpdökkïric? Touwprino' IM.-^fH.i___€*n P** Mino Prp'ttlop' Pfio^éfi&^n Gordiin^n K-^rnetten Vloerhedekkincr* XsSS,S SWS _ S. Xs.,S.S §*/Xs.u.WWl . T .V--V.-Ï s_<PW%_l X<SXsX.S 5 SST AWV---S .??V(SS 5 C, s ICM»! <..4-\*i.*\.^S .'. SS S§L .$ S VfcUgW S MUvUUcVII V*VS W-> |ü ÏV! !" . XS..*. h*fVW^tV> . T IWI WV»VVS\i\H S $_.

Hatr^i^^ri.Profektinrichtlnp Prêttlüg* Ptifi%dössßr ' °n Vloerbedekking Zonwêrinp Matrassen Pröiektinrichtin^
O I O o O O O * k?

i, O O I . . J O O ■ O * "'■si 'ucroeQBKKiriö z»oowenns i iatrass©n i iwiei<xinncni ibi i\_a.rpci.tcri viot.iotx.eivK.iiy z»onwsnnj? i idtrd»cn
v O O I — § O' ■ o
'Oipkt.nrirhfir_o Pr&ftï&& 9fna<:eiam^n C^AtTilinAn K" im? Matrassen Prni^kfinrichtin.^ Pf&tti&êl feösdöu^n
»Ul*H's!nA**. Is* ■■-^S.-'-''S~'\SX'j--'S-----\S"\ \/l---v\ .*\**|-\---'-S.f-'' slsi~_.v-,4*'S S-vS---\- / --S\;s'\'S. Si tV-^S.-*? S'-Sj .-,- \ Q>»S_«9Fff*"»-*_"____ &% C w .-*XS''V'V. g S S-V .--'S S-\ |ïf *_! S*!^___#"_*_!_._*. \/l_^____;l^l^___rf^i__>l_^l/'tï^lP^nen iNßnpecten vsoerDCxicKKinp x.onwerin2 * roosoopco vjoruiinoi is3.rpetten vioerDcaeKKing

Zonwering Matrassen Proietóniichting Prettige f bedekking Zonwering Matrassen Projektlnrichtini
SfficTA r/i/ito/io^n CiArniinAn K^rr.Aftpn VlAAriif 'noerAttHTP rri/ï^/ï/i^pn L^nriiiini^n KJ***r,t^f^n

\_ Ö ö ■.* * o o *r lr\ s s' s' * "^ «^ s§ !"_»_."''" \s; * ? s'% . -- ~T'OöfoPoP'kk'iF-0 /nnwAnno' ivi^tr:^«xAn Pröifèkfir Vin^rnPciPKlCina /onw^i

öi^kf lnrirHtïfK? PrAftlov,A Pfifï§.Afsnp>r% C #* l& ii«___r!

K^nieltc^n Vloerhecic^kskin^ "Zönw^rif
Matrassen rrojektinneliting Prettige i

\ r®ttige ftiosdegen Gordijnen Karpetten Vloerbec. ; 1
*o^rhAdpkkinc^ "Zonwêrinp Mafra^spn Prïiiektïnrirs*" W>X-VJ!V..'SXSXs SS& A»»WÏ SV S X.«S SS SS. S S&S/V5 S^Av_XSX--S SSS X" S V.SXV. Sj S S SX<! .■ ;o O »

Olf^k'f'inHr'Hf'ino PrAff'löTP lT^s^.rriiinAn IC'iri .^rinrt |^«|Vv.\s.,ss SV-.S IUI it * * i.,<s.x. | UWUU^VH xJVis v-ss|s su § l\s..S |„ w-s ii .V s s< |_E^VI

"B C_l __] ■feiaiiMaßiiaiJßiama-kiaawaßi hoofdstraat 141,6432 gb hoensbroek, telefoon 045 -213682

UL__ __k_ lI^IHJIftiJM PUNTERWEG 46, 6222 NW MAASTRICHT; TELEFOON 043 -631277 (INDUSTRIETERREIN BEATRIXHAVEN)
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-fl-Jlülf *% „MARJOLEIN'S

9irf^'M
"m^JË f Tel. 045-713024

__________________£- WK_________l IH

EXTRA FEESTELIJKE PAASAANBIEDINGEN
Broodafdeling: [ HJJC" nn*"»»* *10 Q~

Boerenrozijnenslof met spijs ,_, „DE KLEINE DOKTER normale prijs 24,95 nu ’ 13,30
geen 3,50 maar nu ".... ’ 2,65 DR R|nER" 20-kruidendrank. normale prijs 4,75 nu ’ 3,95

Kaasafdeling: MARJOLEIN'S LECITHINE GRANULAAT 98%

'rie
o "ha ma ■/ 1 Q(« <«- Een prima middel bij hart- en vaatziekten en een te hooggeen2,10 maar nu J 1,95 per 100 gram cholesterolgehalte. Bovendien werkt lecithine erg gunstig bij

Selderie-bieslook kaas , .. _ _ een te hoge bloeddruk
geen 17,50maar nu ’ 13,50 per kilo Groot blik van 350 gram

Groenteafdeling: normale prijs 19 95 f 19 Q«.... Openingsaanbieding J I-..9Jbiologische prei , . __ ——— - * !—
geen 2,25 perkilo maar nu ’ 1,25 per kilo BÜ aankoop van een grote fles Zweedse kruiden (naar
Bio-wortelen recept van Maria Treben) van 49,95
geen 2,00 per kilo maar nu ’ 1,50 per kilo Het boek Genezingen van Maria Treben
Nieuw! Marjolein's natuurlijke afslanker voor een goede spijs- _/l TTËCvertering en hongerstillend. Kuur van 3 weken geen 24,95 \M ____■ EC __L \MmuMm __> «w
maar ’ 19,95 Winkelwaarde 24,50 Zolang de voorraad strekt.

COMBI ZI J LST R A
FOTO «VIDEO-AUDIO

j ' .'ii",'"" 1

P t <o~__ JEBÊBSÈÊÊmmm
EEN COMPLETE
HIFI-INSTALLATIE? I flflDE SONY XO-DB2 mM
IS ER KLAAR voORSfI-_-_-HHBBB._BBHf]_.Hflfl
Nu bij Combi: de Sony XO-DB2. Een compacte Hifi-systeem waarvan alle elementen perfect
op elkaar zijn afgestemd. Naast de afstandbediening is deze midi Hifi-reus uitgerust met:
semiautomatische platenspeler, synthesizertuner, 2 x 35Watt versterker (met de laatste
technische snufjes), dubbel cassette-deck, _■ _f\_f\_m\
meervoudig programmeerbare CD-speler met 4 x 1 rvcv- Il I^_UC»oversampling en SS - AlOl luidsprekerboxen. _L_r_7U.- m^^J-'^^mW m

JT~ Z I J L S T R A
fl fl Saroleastraat 60 Heerlen
fl W en natuurlijk:

uw kleurenfoto's in l uur
met de kwaliteit van de vakman.

Tandprotheticus is nu een
wettelijk erkend beroep.
Dat betekent voor u en uw
(kunst)gebit extra zekerheid.

Voor een kunstgebit ga ik
naar de erkende vakman!

De leden van de Organisatie
van Nederlandse
Tandprothetici (ONT) zijn
gekwalificeerde specialisten in
het vervaardigen van een
gebitsprothese. Zij maken de
prothese zelf in nauw overleg
met u, waardoor tandvorm,
kleur en zetting worden
aangepast aan uw
gezichtsvorm en wensen.

x^*""**>xn Maak vrijblijvend kennis met
/'T 7 \ een tandprotheticus voor
i V-V I advies. Of stap binnen voor
\ Cv) / prijsopgave, veranderingen of
___^_______J reparatie.
ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

U bent welkom bij de
volgende wettelijk erkende
ONT-tandprothetici bij u in de
buurt:

BEEK
Tandprothetisch Centrum ED HOUBEN
Burg. Janssenstraat39 04490-79721

HEERLEN
TY'dent Tandprothetiek
Nobelstraat32b 045-714488

GELEEN * 653
,
5

Hochstenbach Tandtechniek
Barbarastraat 14 04490-45050

..

i jv-y hotelM^nuMtteiitar
, ZmmTS. S UW REISORGANISATIEM

BM 1 VAN HULST/MONTEMAR
10 ■ 13 " 1* EN l " Betrouwbaar en aangesloten bij het Garantiefonds.I 17DAAGSE I " Slechts één afzetpunt in Spanje: rechtstreeks1 REIZEN J naar Hotel Montemar.

L Ti " Vertrek ma en vr per Royal Classtouringcar.| 'Montemar, M^ nUtfthe, \\11 Wekelijks vjmapnnoJ_oMODer- i yw ZEER LUX£ TOuringCAßS:
li ~~ TT 11 " Touringcars nooit ouder dan 2 jaar.

BijVOOrbeeiQ. II . Royal Class-stoelen (extra veel beenruimte;
I _"»_■__" u reist komfortabel als'n vorst!)I 10 dagen 7M..Ï nn Il WntPl/VP v.a. O^**) PP \\ "IN UW HOTEL IS T.V. AANWEZIG
I .ia I (i.v.m. WK-voetbal)

ti 10dw|en
va 44U« PP I -ANIMATIE-EN SPORTPROGRAMMA.

I App/ l " OOK IN HOOGSEIZOEN NOG
1 ,_,- nmzen excl. toeslag Royal Clas^aS^WJ] yOLOp BOEKINGSMOGELIJKHEID.

3-vanhukt/montemarOp
\. jJlteE-STE. aan! PLO^JA <s____Ss_,
k Centraal boekingskantoor: DEN BOSCH, 073-124171

Hik BEEK Winkelcenter Makado, 0449078585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240 045-259292■jjj|tk GELEEN Markt 114, 04490-49755 ■ GULPEN Rijksweg 25, 04450-1275
HEERLEN 0. Nassaustraal 4,045-7155551 KERKRADE Theaterpassage 17, 045-464800
MAASTRICHTKesselskade 63, 043-212741 ■ SITTARD Markt 37, 04490-12960
VALKENBURG Th Dorrenplein 10. 04406-16161

:::::Vivvv.vv.'"M.'.1.1,1.1..1.1.1.1'.'.'.'.'.' ■ mni " .'.' '.■■■ .'.'■.'.,■.■.. " mmmmmmmmm'.. ■.■>i.i........;.;.;.;.; :■'■:■..;...' '.'v.*'

_\W __B_^H_________P9 I

1 a\W JJUJUr^öÜHI Br '■ I
1 tJm\ __k Sra____M__El9___i__Hl ___B__B
I 'JBm^vE* SIL'

JB) ..f■ _W\_\\\\\ \\\\vÊÊwm\v^-^"*A_tlémmmW^^'^^^Bfo> ' ________^

Vrolijk
snoepen

Mobil wenst u bijzonder lekkere Paasdagen
en brengt u alvast in de stemming. Elke bezoeker van ons

Mobil Station ontvangt een zakje verrukkelijke
chocolade-eitjes. Dit aanbod geldt tot en met 16 april of

zolang de voorraad strekt.

-"* ** ________________ ___J____T^____B m\\amrmmaßËWEi^^rn*^0^

B.V. PETROTANK h.o.d.n.
Mobilstation „Beersdalweg"

Beersdalweg 115, 6412 PE Heerlen

[yïjfl [__\i__iil

m^

MARATHON SPORT
s

Brunssum-Kerkrade
Rumpenerstr. 6 M. Gorettistr.

Adidas tennisschoen
Nastase Super-2 "_§€%
Nieuw model füi

__>

TENNISMODE
1990____________ ___________t_^mumS - .

fl ■ *|&i, m

■-e_^f' \ Jkki 1

U-'M fl,
B <

fl

sporthuis
» JOS BREIJ
cJK_g) Hoofdstraat 70, Hoensbroek

Tel. 045-213274 y

p ■ £3________ ____-^___i ir____-__[^____!^_____________^
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Sprookjes worden werkelijkheid
bij TAPIJTLAND

Op iedere vloerbedekking moet geleefd kunnen worden.
Gezinstapijt moet aan ieders eisen voldoen.

Luxe bieden, warmte, sfeer.
Daarnaast is eenvoudig onderhoud een dagelijkse

I noodzaak. Praktische mogelijkheden, die passen binnen
uw budget en bij uw wensen, leveren wij met vijf tot

zeven jaar garantie.

y* ab
Wim v.d. Ree Riek v.d. Berg

HEERLEN, Oranje Nassaustraat 23a - 6411 LE Heerlen "i^iï. Tel. 045-740754

’ AUTO
(LEASING

Heeft u al eens een
leasing overwogen?

1045-724200
IHt N/MUI _AA' Ü»|AAHI.AN«|a/tro
I "ef plezier van persoonlijke servkel

I Beersdalweg97
I fa*tTrF«''"»"«'''"'"*'»'"iiI i»I Gezellige familiecamping in de bossen |I _■ " verwarmd zwembad * visvijver + sportvelden «

* recreatieprógramma * alle moderne
voorzieningen * het hele jaar geopend l

I

Camping 'Dc Stemoraof i
paalsteenlaan 90, 3761 Lanaken-Neerharen (België) iTel. (09-32) 11/72.16.86. Fax (09-32) 11/72.16.47. «

5 km van Maastricht, i
5 km van autobaan E314 afslag 33. 'ii■iiyii■w««^_qn__i

ii ■ im_ \ - /_> \
___-T X. **% «fr-* >_.

V 1925 7 NN

cCtV\ r7£, LidA.N.V.K.
feus-Miiii I i W fmmT7mm**mmrTmmmlmmË■M_IT/IjSs^^ll

VjT Keukens
IJTaar garantie |

* Exclusieve keuken ontwerpen

* Deskundig advies en planning
* Komplete installatie
* Eigen servicedienst

Officieel dealervan ""\
topmerken als:

LEICHT -LAGER - BRUYNZEEL
MAPE-DESIGN

h MORETUZZO - NOBILIA
\ KELLER FRANCE - M.M.C. E.A. J

KEijKENINBOUWAPPARATUUR
Grootste keus van Limburg

togen scherpe prijzen

«^^SIGN-STUDIO:
Glaspaleis Kerkplein

Heerlen Centrum (bij de markt)
FRANSE STIJLKEUKENS:
Eikenderweg 77 Heerlen

'k,^ Tel. 045-71 75 55 1

PAASMAANDAG MEUBELSHOW
van 10.00 - 18.00 uur

Massief eiken

zo mogelijk in iedere gewenste kleur

WESSELS MEUBELEN
Haspelsestraat 18, Sittard, tel. 04490-23029

66766

igia.wJSKi
■COMMUNIE- |^|||a|

PF»:' ."■:■%,;' '■* "'S ■:■ -#^fl___Wr!-i.-li__*_'^ __É_j_. "■ ' *%. raWW

Ïl
I\J I I W \£ \J \J

I %M\ar \rw \aU ________ :" T_L_________ T___ tBI

bour
De aparte juwelier

Hoek Saroleastraat-Geleenstraat Heerlen

JSSË6L,[Wonen
Topïorm \*m

meubelen
__r__*T~" "^ = f Houd.

modern - eiken " klassiek
Limburgs Handwerk

Akerstraat Noord 362
Heerlen-Hoensbroek

(verbindingsweg Heerlen-Sittard)
tel. 045-229191 .

tweede paasdag geopend
van 10.00-17.00 uur

met speciale paasaanbiedingen

______________________■_-_.___________._____________■■_■__.__■

lid Amsierdamse Diamaniheurs __ü-^

de goedkoopste juwelier in Nederland
Sittard-Umbrtchterstraat 32-Tel. 04490-21965

WBmWBBmmWmWBmBBBmWBmWmBmWmBmWBBm

J JF' ~y*C Jl Met onze bekende
vn.,.;.. _# m^^^mmm{^^^/\ garanties J\_ L | Klein in m _____ü__« Jr\ meters B _______________________________rJ>J GROOT in B WmWBBÊBBB^JVJ service I r-^^^^^^^^^Mfliliill^yMiÉi■'», ■grootste ■ Een n/euw ■ ■ . t'JliffPMcollectie B. voorjaar, E \\\WttÊÊÈÈm\% een n/'euw HHfl

Richting mmym^|
Emmastraat

ni voorbij
ABN-BANK , r—- "

/§S ALLE MATEN EN MERKEN
" /^V —S>»^P NIEUW EN GEBRUIKT.

I^^<: j (y-^fr ■ Concurrerende prijzen.
jttyfefiè». CJ -"-^^ _, Specialist jn het

BiW&k—_/ BALANCEREN EN UITLIJNEN
__V ■SNr?ïfc^'^ Van UW waBen-WW_\W^ROUWETTE
"*W-iWwzaiitobanden

Putweg49 KLIMMEN Tel. 04405-1286

tweede paasdag
geopend van
10.00-16.00 uur

Vaesrade 100 -6361 HHNUT>I^*«
045-244644 ■_

lier KOTERS REiSINR) Kw jeaü£ mmd

VLIEG" BOOT - TREIN " BUS " AUTOVAKANTIES " CRUISES - OVERTOCHTErT""^!!^^^^TREKTOCHTEN - FIETSTOCHTEN - DUIK- EN GOLFVAKANTIES - ZAKENREIZEN -V .OVERTOCHTEN " CHARTER- EN LIJNVLUCHTEN - VERRE REIZEN - DOE-VAKANTitS<.

Voor informatie en boekingen fßp^'\

IXmmSmmm^Êl^isfumltl
Weert - Noordkade 49 - 04950-38333 Roermond - Stationsplein 1 - 04750-11711
Weert - Muntpassage 19 - 04950-36660 Geleen - Groenstraat 4a - 04490-54466

li Venlo - Vleesstraat 84 - 077-543322 Stem - Haalbrugskensweg 28- 04490-37666
Venray - Schoolstraat 16- 04780-85252 Hoensbroek - Kouvenderstr. 11 - 045-226655

-I-i-Hli.iHili.iliiiiini r ihiihiiiiiiiii in ii *

CORSA lOY

3-deurs ’ 22.750." mcl. BTW
Kom hem bekijken, maandag 2e paasdag

CANTON-REISS
„lüaan u aufas mat svuriat koopt"

Valkenburgerweg 28-32-34,
I 6411 BN Heerlen. Tel. 045-718040.

810markt
&._...:-;;__\

10 jaar natuurlijke levensmiddelen
overheerlijk ....

De gehele maand feestelijke aanbiedingen
10 produkten van de Rit

Topkwaliteit in haring- en honingprodukten
10% korting!!!

Laanderstraat 51, Heerlen, tel. 045-719143 (naast Eurotegel)

Openingstijden: maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
zaterdag 9.00-16.00 uur

KANTOORMEUBELEN I
EMLY Handelsonderneming
heeft In haar pakket van kantoormeubeien
aSenbekende merken ven zeer hoge kwaliteit
zoals:

Jan de Bouvrle
dlrektlemeubelen, vergadertafels, lage katten

en zeer luxe eysteemburo's

Voortman
stalen buro's, complete kantoormeubel*
alsmede stalen kasten, kluizen en safe».

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen

Artifort
tuxe buro's en stoelen

Van Blerk
buro's en kasten

Wilkhahn
kantoormeubeien

Tevens leveren wij ook baSes, buro's en kasten
op maatwerk. Dit alles van zeer hogekwaliteit.

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat 348
SITTARDtel.: 04490-23738

Q4498-54510

TUINSCHERMEN:
Geïmpregneerd en/of geschaafd, gemaakt van 19

mm dik vurenhout
Luxe eikenhouten schermen

Verder tuinplanken, palen, hekjes, parketvloeren,
eiken bielsen en balken

Voor goed en degelijk tuinhout

Buizerdweg 8, ind.terr.
Abdissenbosch-Landgraaf. Tel. 045-318518.
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KEUKENCENTRUM
MUYRERS & WIJNEN

GEEFT WEER EEN HALVE
KEUKEN KADO!

9 aanbouwkeukens (van de 30) in diverse hout- en
kunststofuitvoeringen gaan onze showroom verlaten...!
Voor de snelle beslisser is er dusveel geld te verdienen...!
Ons keukencentrum onderscheidt zich doorzn exclusiviteit
en topkwaliteit van merken zoals:

SeM___c OKS?) rose»i £aMv
Eigen montage- en onderhoudsdienst door vakkundige
mensen
Uw garantie is onze servicereeds meer dan 90
jaarlang!

Keukencentrum
É3ÏII- Muyrei-s

' VV' Wijnen bv
__________y. Markt 11, Simpelveld, 045-441 800

Openingstijden showroom: maandag t/m vrijdag 8.30-17.30.
Donderdag koopavond. Zaterdag van 8.30-16.00 66.75

bedrag 72x 60x 54x 42x
5.000 99,- 113.- 122,- 148.-

-10.000 193,- 220.- 238,- 290.-
-15.000 289,- 330,- 357,- 435.-
-22.000 425,- 484,- 524,- 639,-
-32.000 644,- 730,- 788,- 954-I enz.

Elf. jaarrentevanal 12,2%
Elk bedrag lot 100.000,- en andere looplijd mogelijkf | Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

g_____ Vraag gratis advies bij uw intermediair I

emmastraat 11 heerlen
telefoon 045-713495

UW SPORT
IS ONZE

SPECIALITEIT
<-^'''---mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmm.......mamammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm

VOOR UW NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO NAAR

C^ Renault Kerres

Kerkrade, Domaniale Mijnstraat 25 - Tel. 045-452424
DEALER VOOR KERKRADE, LANDGRAAF EN OMSTREKEN

fl \<\yy Tl f] |

■vi ___n_B-__i- El Inn L'SkHLIIU fc i 1
Wereldklasse die u toekomt m^^Lmmm^. Hfe* ' IflHHaal gratis het dikkeALNO KeukenKijkßoek bij:

KELLERHUIS KEUKENS
Ringovenstraat 1 Geleen Telefoon 04490-47905

I VLOERBEDEKKING EN
GORDIJNEN KOPEN?

Natuurlijk bij Heerlens grootste winkel in
woningtextiel met de scherpe prijzen.

TA6ORbv| WLm^mmmim
& Alle gerenommeerde merken
ft Grote collectie uit voorraad leverbaar
ft Eigen stoffeerders
ft Gratis opmeten, gratis leggen
Kom en overtuig uzelf. U zult verstelt staan
van de grote collectie!

____>^ _»>_»._». Geleenstraat 62T/IbORbV He^len
I mmmmmmms 045-714226

CRUTZEN AUTO'S I
Uw C____3 _U^_^^^T*^^ dealer

Zelfs onze service kan niet meer stuk

Stationsstraat 115, Beek (L.)
Tel. 04490-71727-==z—-—-—[

"Bel eens op en
wij vertellen u hoe u

hoge rente krijgt (6^%)
en toch altijd

flinke bedragen
kunt opnemen.

Prolijt-giroSparen, een unieke spaarvorm

1 Assurantie-, financierings- en adviesburo

1 jS^jMTMvan °PPen bv
///jtmmTm\Vnm\^^_^_f Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum,

| maandag t/m vrijdag 9.00 ■ 12.30en 13.30- 17.30uur_ donderdagavond 18.30■ 20.30uur en zaterdag 9.00 " 12.00uur
K

f
CM
CA

Uw spaar-adviseur:
de agent van CÜK-Bank,bankbedrijf van De Grenswisselkantoren N.V.

1 CDK-Bcmk '
AUTO KLANKSTAD I

Kaalheidersteenweg 185
Kerkrade

Tel. 045-413916

Paasaanbieding.'
Showroomklaar ft -auto's o km
Fiat Panda *Q*

" "n° ’ ’ 5.000,-FiatTipo S ... ,
FiatCroma l kort,n9!

67267

JVHOCOtAMINTERIEURS

Emmastraat 1
Oude Veemarktstraat 1

Heerlen
Tel. 045-711864

Interieurs o.a.
Rimadesio
Frighetto
Colzani
Moroso
Mazzoli
Harvink
La Palma
Reflex
Fasem
Meubin
Schoninger
Schonbuch
e.v. andere merken

in onze kadoshop o.a.
Zani
Kosta Boda
Taitu
Guzzini
Melior
Ivv
Aalto
Zani-Zani
Austin
e.v. andere merken

Snaidero
Abaco

Paasaanbieding
twee showroom

keukens
mcl. apparaten

Speciale aanbieding
Ups inbouwkluizen
kluizen
geldkisten
autosafes

WOCOM interieurs
tweede paasdag

I geopend
10.00 tot 18.00 uur

' ' _—__-_—____m—rmm„mmmm„mtwmaml

JOS BOGMAN l
HEEFT EEN LEUKE PAASVERRASSING jfTW

voor u. JmL
ledere bezoeker krijgt een leuke attentie. fV. nIII'Voor elke koper van een A1occasion heeft hij vandaag \ \. N^—»en morgen (goede vrijdag en paaszaterdag) een envelop \ \u //\ |||

klaar liggen met waardevolle accessoires./Sr-—— i\ v^TL_iAsJ
Fiesla 1100 CL 2-drs. wit 1987 fesSMAw ’ _-/Q-^ *"**.Fiesta 1600i XR2 i 2-drs. zwart 1989 IIIJ=BS-5253 V£ üV^-J^
Escort 1400Laser 5-drs. gijs met. 1986 Mitsubishi 20 i GLS i-Galant 4-drs. ;
Escort 1400 Laser 3-drs. wit 1986 zilver met. 1988 \\Escort 1600 CL 3-drs. bruin met. 1986 \>(V^^_j) _yÊ?\
Escort 1600 iBravo 3-drs. rood 1987 Nissan 1200 Micra SDX 3-drs. wit 1986 XjLt^ /o__B_i *-Escort 1400 CL 3-drs. grijs met. 1987 Nissan 1300 Travel Cherry 3-drs. /_<__?*? \ y^^p
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| BOSCH AUTO ELECTRO |
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur
REPARATIEWERKPLAATS:
voor STARTMOTOREN en DYNAMO'S onder vakkundige leiding

ERKEND INBOUWSTATION VAN:
Df\CrH ALARMSYSTEMEN met T.8.8.5.
DwOwn verzekeringscertificaat

9)BLAUPUNKT AUTORADIO'S HiFi. Grote voorraad.
W\K_O_RCHE_R Het com P|ete hogedrukreinigers-

programma bij ons in de showroom!'

KiEP -"
In de Cramer 31, 6411 RS HEERLEN
Tel. 045-716951 Fax 045-740397; ; >
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" GECOMBINEERDE
" OPENBARE VERKOPING

van I
KUNST & ANTIEK alsmede afkomstig uit het j# FAILLISSEMENT

0 van HORECA-GROOTHANDEL K.T.V. te
Nieuwe-Gein |" de komplete NON-FOOD-sector tevens wegens o.a.

# BEDRIJFSBEËINDIGING van een
LUNCHROOM-CAFÉ-DISCO alsmede |

ca. 2000 stuks zeer COURANTE
# VOORJAARS-MODE & JEANS

VEILINGBEDRIJF HELVETIA LIMBURG BV, zal veilen op maandag 16 april en dins- 1
■■ dag 17 april, door Alpha International bv., t.o.v. de weledelgestrenge heer J.L.G f

Jeukens Gerechtsdeurwaarder te Heerlen, alle goederen aanwezig aan de Stations- i
A straat 145, te . Nuth (Ü I
mm¥ KUNST: in opdracht .van de erven van wijlen de heer Cor Driessen, in leven beel' I

dend kunstenaar te Heerlen ca. 150 stuks plastieken, schilderijen, boetèeersels c" f
reliëfs, alsmede een collectie foto-albums van schutterijen, kermis in Heerlen, cif' ,
eussen, carnaval, Limburg divers etc. van 1962 t/m 1989. I
AFRICA-KUNST: collectie maskers, totems, beelden in hout en in brons, o.a. Bun* «
Grusi, Tetala, Ikenga lbo, Ntomo, Watusi etc. 1
Uniek is de geheel gestoken wandelstok van de voormalige President Sekou ToU' I

V re van Guinee, destijds cadeau gedaan aan de Maastrichtse „Mata Hari" Moniqu"
Goubet. J
ANTIEK EN VARIA: 17e en 18e eeuwse dekenkisten, 19e eeuwse kussenkast me' 1
gestoken panelen, Henri-Deux-eethoeken, geheel gestoken 18e eeuws halbankje, I
schilderijen van o.a. Doornbos, Lucifer, Andre Dieteren, Cornelissen, Hahnraths etc f

mmW Apothekers-balans. Stel antieke bronzen beelden, veel kasten, slaapkamers, corn' lmodes, antieke toogkast, Louis Philippe secretaire, Bedjah uit India, Mechelsc I
eethoek, telefoonkastjes, getorst haltafeltje, Engelse eetkamer met 6 stoelen, opaS'
toel, Mechelse spiegels en secretaire Pied de stalles, antieke bedden, bascules, bOl 1
kroonluchters, wandapplieken, Chinese borden, Imari kaststel Regout, veel klei"' fmW goed, serviezen, koperwerk, brons, 19e eeuws staand horloge, Engelse halklok. 1
schoolklok, Oeuil de Boef, Comtoises etc. Antiek bedoeïnen geweer, 4-delige Sony 1
stereo-minitoren met boxen, Sony video-camera en -recorder betamax.
JUWELEN: een kleine collectie damesringen in wit en geelgoud met briljant, robijn. I
smaragd, saffier etc, alsook hangers, chokers, armbanden, horloges in wit en gee' W

m*w goud, o.a. Delray met briljant.
PERZISCHE EN OOSTERSE TAPIJTEN: handgeknoopt, alle met certificaat o.a IGhom, Meshed, Mirr, Bidjar, Shiraz, Bochara, zijden Chinese figuraal kleden, Nain. 1
Bochara etc k
HORECA: 120 lunchroomstoelen en 60 marmoride tafels, 40 meter zitbank, 3 com- »
plete demontabele eiken barmeubels met bovenbouw, complete disco-inrichting me' k
o.a. tangobal, helicopter-spots, flashlights, Bigi-schakelpanelen, stereo-installatie fmmm met boxen. Perspectief wandlampen, grote partij LP's & singles, o.a. complete serie ]
Elvis Presley, tontafels met karrewiel, bartafels, zaalbuftetten met en zonder rieten 1
kap, plantenbakken, diepvriezers, koelkasten, Bain-Maries, hot-spots, crêpe-bak' I
platen, rechauds, RVS salade-bar met verlichting, gebaks-vitrinekast, roterend J
salamander-grill, Taylor-softijsmachine, snijmachine etc, partij linnengoed, hand' fdoeken, lakens en dekens, servies en glaswerk etc- 1
FAILLISSEMENT KTV HORECA-GROOTHANDEL: ALLES NIEUW!! 4
Modular RVS bakwand, Palux infra-grills, Luckon bordenwarmet. 1
koffiezetmachines-Animo, Bravilor, potten en pannen 'in aluminium en roestvrijstaaL i
contactgrill, tosti-apparaten, warmhoudovens, hot-pots etc. (alsmede 180.000 stuK5 f
hotelporselein glaswerk, bestek, koksgereedschap etc).

A VOORJAARSMODE & JEANS: 2000 stuks jerseydameskleding in fmmW voorjaars-kleuren en een partij Jeans jacks en rokken met borduurwerk.
AUTO'S: Fiat Ritmo DCL 1985,Ford Mustang Coupé'Bl. I
KIJKDAGEN: eerste paasdag - 15 april 1990 van 10.00-17.00 uur
tweede paasdag -16 april 1990 van 9.30-12.00 uur. i

A VEILING: tweede paasdag - 16 april aanvang: 13.00-17.30 uur. Des avondsm*m aanvang: 19.00-22.00 uur. dinsdag -17 april aanvang: 13.00-17.30uur des 4
I avonds aanvang: 19.00-22.00 uur.

De KIJK- EN VEILINGDAGEN WORDEN GEHOUDEN TE NUTH,
aan de Stationsstraat 145.■ Tel. 045-244444 of 045-244312. Fax 045-243530 J
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