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Steeds minder
monarchisten

DEN HAAG - Bijna driekwart
van debevolking heeft veel ver-
trouwen in koningin Beatrix;
slechts twee procent heeft hele-
maal geen vertrouwen in haar.
Toch neemt het aantal voor-
standers van de monarchie
langzaam af: in 1964 vond 86
procent van de Nederlanders
dat het koninkrijk gehand-
haafd moest blijven, tien jaar
geleden was dat percentage ge-
daald tot 82 en nu blijkt uit een
onderzoek van het Nipo dat 79
procent van de Nederlanders
voor de monarchie is.

Het vertrouwen in koningin
Beatrix is de afgelopen tien jaar
flink toegenomen. In 1980, toen
Beatrix haar moeder als konin-
gin opvolgde, zei 66 procent
veel vertrouwen in haar te heb-
ben; dat percentage is nu opge-
lopen tot 73. Uit het onderzoek,
dat werd gehouden onder dui-
zend huishoudens, wordt ver-
der duidelijk dat ruim 60 pro-
cent van mening is dat Beatrix
het even goed doet als haar
moeder, prinses Juliana.
Bijna 20 procent vindt dat Bea-
trix haar rol als koningin beter
vervult. Vierprocent van de on-
dervraagden heeft een positie-
ver oordeel over de vorige ko-
ningin.
Bijna 62 procent zegt datkonin-
gin Beatrix haar handtekening
onder een wet mag weigeren,
zonder dat dit gevolgen voor
haar positie moet hebben. In
België veroorzaakte koning
Boudewijn enige tijd geleden
grote commotie toen hij wei-
gerde zijn handtekening te zet-
ten onder een wet die abortus
in zijn land mogelijk maakte.

Jeltsin in
ziekenhuis

MOSKOU - De radicale Sovjetpoli-
Qcus Boris Jeltsin is tijdens een be-
*oek aan Barcelona plotseling in het
Kiekenhuis opgenomen wegens ern-
stige rugklachten. Aldus gisteren
Jet Sovjetpersbureau Tass. Jeltsin
f?u juist meedoen aan een discus-
sieprogramma voor de Spaanse tv
"Ver de toekomst van Gorbatsjovs
Perestrojka, toen hij last kreeg vanNn stekende pijn in de rug.

het weer

PONNIG . ,
Pc vannacht ontstane mist-
Panken lossen vanochtend
Nel op, waarna het weer een
fonnige dag zal worden. Ue
l^ind is eerst zwak, vanmid-
dag matigen komt uit oostelij-
ke richting. De middagtempe-
i^tuur loopt op tot ongeveer
23 gradenterwijl vannacht het

naar 8 graden daalt,
i^oor actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
W u bellen 06-91122346
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LeÜand
In Letland zal het nieuwgekozen
parlement, dat op 3 mei voor het
eerst bijeenkomt, zich, naar wordt
verwacht, dan al kunnen uitspreken
over onafhankelijkheidvan de Sov-
jetunie. Uit de uitslagvan de zondag
gehouden tweede ronde van de par-lementsverkiezingen in deze repu-bliek bleek gisteren dat het 'Natio-nalistisch Volksfront' in Letlandwel vier van de resterende 17 zetelsveroverde, maar uiteindelijk zes ze-tels' tekort heeft voor de absolutemeerderheid in het parlement

Het 'Front' zei gisteren echter ge-noeg steun van andere groepen tehebben voor de uitvoering van zijnonafhankelijkheidsprogramma Hetvolksfront beschikt nu over 128 zetels in het 201 leden tellende parle-
ment. Voor de voorgestelde wijzi-
gingen in verband met onafhanke-lijkheid heeft het volgens de grond-
wet een meerderheid van tweeder-de nodig, ofwel 134 stemmen.
Verwacht wordt dat het nieuwe par
lement in Riga donderdag ook zalbesluiten tot hulp aan Litouwenzulks in weerwil van een oproep'door Moskou. Estland ging Letlanddaarin al voor. Alle drie Oostzeere-publieken werden in 1940 door Mos-kou ingelijfd op grond van een ge-
heim pact met de nazi's.

"Koninginnedag is gisteren overal in het
land uitbundig gevierd. De vorstin bracht
bezoeken aan de Groningse plaatsen Lop-
persum en Haren. In Amsterdam trok de
vrijmarkt tioeeëneenhalf miljoen bezoekers.
In de binnenstad lag alle openbaar vervoer
stil. Ook in Limburg was het op vele plaat-
sen gezellig. De stralende zon lokte vele men-
sen naar defestiviteiten die deOranjecomi-

tés hadden opgezet. Op defoto: Lachen in
het Groningse Loppersum. Op devoorgrond
prins Claus, prinses Margriet en koningin
Beatrix. Links achter prins Claus is nog net
kroonprins Willem Alexander zichtbaar en
achter prinses Margriet prins Constantijn.

" Zie verder de pagina's 7en 13

Vilnius wil westerse waarnemers bij overleg met Moskou

Litouwen: uitstel onafhandkelijkheid
Van onze redactie buitenland

VILNIUS/MOSKOU - De Li-
touwse regering heeft zich gis-
teren bereid verklaard de on-
afhankelijkheidsverklaring
van 11 maart te bevriezen om
onderhandelingen met Mos-
kou mogelijk te maken. Dit
heeft vice-premier Romualdas
Ozolas meegedeeld in een tele-
fonisch vraaggesprek met een
Deense krant, 'Berlingske Ti-
dende' in Kopenhagen. Vol-
gens onbevestigde berichten
gaat het om bevriezing gedu-
rende twee jaar, aldus het
blad.

Naar Ozolas zei, moet in de onder-
handelingen met de Sovjetleiding
eerst worden nagegaan welke wet-
ten van na de onafhankelijkheids-
verklaring doorLitouwen Sovjetbe-
langen schaden. Daarnaast moeten
er westerse waarnemers bij de on-
derhandelingenkomen om er op toe
te zien dat de Sovjetunie geen
dwang uitoefent of trucs uithaalt, al-
dus Ozolas. De Litouwse verklaring
kwam nadat de Sovjetunie haar
blokkade tegen de weerspannigere-
publiek in het afgelopen weekeinde
opvoerde. Anderzijds kwam er zon-
dag het bericht dat de gasleveran-
ties aan Litouwen gedeeltelijk lij-
ken te worden hersteld, maar daar-
van was gisteren in eerste instantie
nog niets te merken.

Het Kremlin lietzaterdag weten een
bevriezing in plaats van een herroe-
ping van de onafhankelijkheid-
verklaring van de Litouwers tekun-
nen accepteren. Moskou reageerde
daarmee op de oproep van presi-
dent Mitterrand en bondskanselier
Kohl aan Litouwen, afgelopen don-
derdag, de onafhankelijkheid 'een
tijdje uit te stellen.

Teheran: bal lig tweer op Amerikaanse helft
Iran eist eer op voor

vrijlating Frank Reed
Van onze correspondent

TEL AVIV - Iran zegt verantwoor-
delijk te zijn voor de vrijlating, gis-
teravond in Beiroet, van de 57-jarige
Amerikaanse gijzelaar Frank Reed.

Volgens een regeringsfunctionaris
in Teheran heeft de Libanese groep
dieReed sinds 9 september 1986 ge-
vangen hield, de Islamitische Orga-
nisatievan de Dageraad, hem pas la-
ten gaan 'na uitgebreide besprekin-
gen met de Islamitische Republiek*.

„Wij hebben hun gevraagd een
tweede gijzelaar onvoorwaardelijk
vrij te laten en opnieuw goedewil te
tonen op humanitaire en islamiti-
sche gronden," zo zei hij.

Naar de mening van de Iraanse re-
geringsvertegenwoordiger, geci-
teerd door de Tehran Times, ligt de
bal nu weer op de Amerikaanse
helft. De nadruk van de Iraniërs op
hun rol in de vrijlatingvan Reed, di-
recteur van de Internationale
School in Beiroet, moet worden ver-
klaard uit de openlijke dankbaar-
heid van de Amerikanen aan het
adres van Syrië bij de vrijlating van
gijzelaar Robert Polhill, tien dagen
geleden. De Iraniërs vielen buiten
het huldeblijk en toonden zich daar-
over nogal geïrriteerd. Gisteren be-
dankte de Amerikaanse president,
George Bush, Syrië én Iran voor
hun inspanningen om Reed vrij te
krijgen. Bush herhaalde zijn oproep

alle overgebleven gijzelaars onmid-
dellijk te laten gaan.

Ondertussen wijst nog niets erop
dat binnenkort een grote uitwisse-
ling van gijzelaars en gevangenen is
te verwachten, waarbij onder ande-
ren de journalist Terry Anderson
(gegijzeld sinds 1985) en de Britse
Anglicaanse onderhandelaar Terry
Waite, vrij zouden moeten komen.
Zon ruil kan waarschijnlijk pas tot
stand komen als Israël de ontvoerde
Libanese sjeik Abdel Karim Obeid
vrijlaat, samen met vele honderden
Libanese en Palestijnse gevange-
nen. Maar Israël is daartoe alleen
bereid als ook gevangen genomen
Israëlische militairen onderdeel uit-
maken van de uitwisseling.

Uri Lubrani, de Israëlische coördi-
nator in Libanon, zei in een vraagge-
sprek met het dagblad Ma'ariv dat
Israël bereid is te onderhandelen
met elke serieuze partij, met inbe-
grip van Iran, over de vrijlating van
de gevangenen.
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Rijkswacht
bevrijdt

overvallen
bankpersoneel
BRUSSEL - De Belgische rijks-
wacht heeft gisteren in Mortsel, aan
de rand van Antwerpen, twee bank-
employés uit benarde omstandighe-
den gered. De mannen hebben
urenlang opgesloten gezeten door
toedoen van enkele overvallers.

Volgens voorlopige gegevens dron-
gen de twee of drie mannen tegen
09.00 uur de bank binnen. De filiaal-
houder wist echter via een intern
systeem de politie te alarmeren, die
de buurt afgrendelde terwijl scherp-
schutters van de rijkswacht zich op
dakenvan naburige huizen posteer-
den.
Na urenlang vruchteloos wachten
bestormde de rijkswacht tegen drie
uur het bankgebouw. Ze trof de -di-
recteur en een werknemer onge-
deerd aan, maar niet de overvallers
diekennelijk vóór de aankomst van
politie en rijkswacht
's morgensvroeg al wisten te ont-
snappen. Dat verklaart ook waarom
depolitie, die in de veronderstelling
was dat er een gijzelingaan de gang
was, al die tijd geen contact met de
mannen kreeg. Onduidelijk is of en
zo ja hoeveel geld de overvallers
hebben buitgemaakt.

Cuba bang voor
aanval door VS

HAVANA - Het Cubaanse ministe
rie voor de Strijdkrachten is veront
rust over de 'vreemde en gevaarlij
ke' gelijktijdigheid van drie militai-
re oefeningen die het Amerikaanse
leger in de eerste helft van mei rond
Cuba zal houden. Het. ministerie is
begonnen met het doorvoeren van
'spoedmaatregelen tegen een even-
tuele verrassingsaanval.

Bij de oefeningen zullen gevechts-
vliegtuigen, bommenwerpers, aan-
valstroepen van de luchtmacht en
de marine en diverse oorlogssche-
pen betrokken zijn. Het Amerikaan-
se ministerie van Defensie maakte
bekend dat volgende maand voor
het eerst drie militaire oefeninger
rond Cuba gehouden zouden wor
den, waarvan er één, 'Ocean Ventu
re', al begonnen is.
In een verklaring van het Cubaanse
ministerie, die zondag werd aange-
haald door het Cubaanse persbu-
reau Prensa Latina, wordt de vrees
geuit dat de Amerikaanse basis in
debaai van Guantanamo, in het oos-
ten van Cuba, bij de manoeuvres be-
trokken kan worden. Het ministerie
noemde de oefeningen een agressie
tegen Cuba, die zullen zorgen voor
spanning in het Caribisch gebied.

RAF-toestel
neergestort:
tien doden

LONDEN - In Groot-Brittannië is
gisteren een verkenningsvliegtuig
van het type Shackleton van de
Britse luchtmacht (RAF) boven de
eilandengroep Hebriden nabij
Schotland neergestort. Hierbij zijn
alle tien inzittenden om het leven
gekomen. Dat heeft een woordvoer-
der van de RAF meegedeeld.

Het toestel, uit het bouwjaar 1950,
vloog in dichte mist zeer laag over
het dorp Northon op het eilandje
Lewis en sloeg vervolgens te pletter
tegen een berg, aldus ooggetuigen.
Wrakstukken van het toestel en de
lijken van de inzittendenzijn terug-
gevonden.

De piloot had geen noodsignalen
uitgezonden. Het toestel was 's och-
tends van zijn basis bij Lossie-
mouth bij helder weer opgestegen
voor een routinevlucht.

Unita wil
bestand

LISSABON - De Unita, de door de
Verenigde Staten gesteunde ver-
zetsbeweging in Angola, wil in juni
een bestand tekenen met de Ango-
lese regering, wat een eind moet
maken aan de al 15 jaar durende
burgerstrijd. Maar tot er een be-
stand is zal de gewapendestrijd ver-
hevigd worden voortgezet. Dat staat
in een gisteren in Lissabon uitgege-
ven verklaring.

Geen extra geld
gezondheidszorg
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Opwindend
Cluster

promotie
concert

In het programma
waarmee de Stichting
Cluster de Concert-
reeks 1990 opende,
trok de doorWilhelmi-
na Glanerbrug onder-
leidingvan SefPijpers
gespeelde première
van Hardy Mertens'
Tweede Symfonie, al-
leen al door naar
grootse opzet, de
meeste aandacht. Het
is een vijfdelige com-
positie die ruim drie
kwartier duurt, en be-
vat een mezzo sopraan
solo en een deel met
mannenkoor. De ver-
gelijking met Mahler
dringt zich al vlug op:
op sommige plekken
klinkt er zelfs een on-
dubbelzinnige laat-ro-
mantische gestiek
door, maar dan inge-
kleurd met twintigste
eeuwse middelen.
Vooral in de inleiding
van het tweede deel,
met de door Marja
Reinders krachtig ge-
zongen solo, is onmis-
kenbaar Mahler, of
nog duidelijker, Ri-
chard Strauss aanwe-
zig. Bijvoorbeeld in
het gebruik van het
lage register van de
klarinetten en het toe-
voegen van het karak-
teristieke geluid van
de altfluit in het creë-
ren van een achter-
grondsfeer voor de
zangsolo.

Brede melodielijnen,
een symfonische ma-
nier van orkestreren,
en wijdse spannings-
bogen dus, maar dan
in concreto uitgewerkt
met hedendaags mate-
riaal. Zo werkt de
componist in het vier-
de deel, met mannen-

koor, met een hoofd-
thema dat alle twaalf
de tonen van het oc-
taaf gebruikt, maar
laat daarbij toch een
aantal duidelijke toon-
centra doorwerkendie
de luisteraar houvast
bieden. En door ver-
volgens vanuit dit the-
ma een hechte vorm-
struktuur op te bou-
wen, wint hij de vrij-
heid om bijvoorbeeld
dodecafonische bege-
leidings motieven te
gebruiken bij een
koorpartij die op het
eerste oog niet zo on-
conventioneel is. De
open octaaf, kwint en
unisono klanken die
het Heerlens Mannen-
koor 'St. Pancratius' te
zingen had waren in
deze context dan ook
niet zo eenvoudig te'
realiseren dan je zou'
denken. Onder leiding
van Sef Pijpers, waar-
aan de symfonie is op-
gedragen, wisten koor
en orkest elkaarechter
goed te vinden en dit
deel te laten spreken
als geen ander.

Een contrast ten op-

zichte van deze. com-
positie van Hardy
Mertens, vormde na
de pauze het werk van
Johannes Marie Suy-
kerbuyk. Zijn Ruthe-
nische Rhapsodie nr.l
getuigt van een com-
pleet andere manier
van met het orkest
omgaan. Hij schrijft
voor harmonie orkest
alsvoor een kamermu-
ziek ensemble, met
alle moeilijkheden van
dien voor de uitvoe-
renden. Hij werkt met
kleine melodiefrag-
menten die hij vrij in
het orkest rondstrooit.
En de in dit werk op
Russische volkliedjes
geïnspireerde thema's
worden begeleidt met
lichtvoetige dansende
achtsten figuren,
waarbij de schijnbaar
constante ritmische
puls wordt doorbro-
ken door voortduren-
de verschuivingen in
de ritmische onder-
grond.
Het gedrevenkarakter
van dit werk kwam
volledig tot zijn recht
in de opzwepende uit-
voering van het spe-

ciaal samengestelde
Cluster harmonie or-
kest onder leiding van
Pierre Kuypers. Bin-
nen de gelederen van
dit orkest was de 'har-
de kern' van de Lim-
burgse project-orkes-
ten wederom terug te
vinden. Je zou haast
zeggen de F-side, de
Fanatiekelingen in dit
geval, maar dan alleen
in de positieve zin van
het woord: zij vormen
de solide basis van
vakstudenten en zijn
een perfect uitgangs-
punt om binnen vijf
repetitie middagen tot
dit resultaat te komen.
Zij leverden, ook in
een aantal geslaagde
arrangementen, van
o.a. The Walk to the
Paradise Garden van
Frederick Delius en de
Cuban Overture van
George Gershwin, van
respectievelijk Jo
Conjaerts en Martin
Koekelkoren, een fan-
tastische prestatie.
Het concert van afge-
lopen zondag in de
Stadsschouwburg in
Sittard, dat opgeno-
men is door de KRO
en in het programma
Zin in Muziek zal wor-
den uitgezonden,
krijgt een vervolg in
het najaar. Dan zijn
nog drie concerten
van het Cluster orkest
geprogrammeerd: 30
september in de Oran-
jerie in Roermond, 11
november in het Wijn-
grachttheater in Kerk-
rade en twee decem-
ber in de Maaspoort in
Venlo.

mariëlle
hintzen

kunst

Aanzienlijk deel oevre nog nooit uitgevoerd

Herdenkingsconcert
componist Matty Niël

K

MAASTRICHT - Op 7 mei 1989 overleed de musicus Matty
Niël. Om de herinnering aan de meest consequent schrijvende
componist uit de geschiedenis van onze provincie levend tehouden, is op initiatief van pianist en Niël-kenner Peter Soe-
ters door de stichting INTRO een herdenkingsconcert georga-
niseerd. Aan deze speciale uitvoering, die op dinsdag 8 mei
plaatsvindt in de St. Martinuskerk te Wyck-Maastricht, wordt
medewerking verleend door organist John Franck, tenor Hein
Meens en het vocaal ensemble Studium Chorale onder leiding
van Eric Hermans.
Voorafgaand aan het concert, dat om 20.30 uur begint, wordt
om 19.00 uur een mis gelezen ter intentie van de overleden
componist.
Zowel de keuze van de locatie als de
programma-samenstelling zijn niet
toevallig. Voor wat de St. Martinus-
kerk betreft: Matty Niël heeft tij-
dens zijn laatste levensjaren in het
Maastrichtse stadsdeel Wyck ge-
woond. Een tweede reden is het or-
gel: het monumentale Pereboom &
Leyser-orgel, bouwjaar 1878, is on-
langs geheel gerestaureerd. Verder
worden op het concert niet uitslui-
tend composities van Niël uitge-
voerd. Dat zou ook niet in zijn geest
geweest zijn: de Maastrichtse musi-
cus hield niet van 'eenzijdige' pro-
gramma's, maar prefereerde om
muzikale redenen het zogenaamde
sandwich-model, waarbij enkele
van zijn werken tussen andere,
liefst oudere muziek geprogram-
meerd werden. Dus opent John
Franck het herdenkingsconcert met
de Prière opus 20 voor orgel van
naamgenoot César Franck en be-

sluit Studium Chorale gepast met
enkele a capella-motetten uit de
Portugese Renaissance.

De twee hiertussen uit te voeren
werken van Matty Niël zijn canta-
tes, beide gebaseerd op teksten van
Hermann Hesse, handelend over
het leven na de dood. Zo heeft het
gedicht Stufen, waarop Niël in 1973
een vierdelige cantate voor ge-
mengd koor schreef, als motto: 'Des
Lebens Ruf an uns wird niemals en-
den'- de roep van het leven aan ons
zal nooit ophouden; de titel van de
twee jaar later ontstane vijfdelige
cantate voor tenor en orgel spreekt
in dat opzicht directvoor zich: Para-
dies-Traurn. Voor het ensemble Stu-
dium Chorale is Stufen inmiddels
een repertoirestuk. Hein Meens en
John Franck geven van Paradies-
Traurn de eerste integrale uitvoe-
ring. Het is een compositie, waaraan

Niël blijkbaar veel waarde hechtte:
van het tweede deel hieruit vervaar-
digde hij in 1983 een instrumentatie
en 'promoveerde' die tot midden-
deel van zijn pianoconcert.

Matty Niël was niet alleen als mens
en leraar, maar ook als componist
een opmerkelijke en moeilijk te
doorgronden persoonlijkheid. Hij
hieldconsequent vast aan zijn muzi-
kale principes en weigerde conces-
sies te doenaan wie of wat dan ook.
Hij componeerde zonder aan even-
tuele uitvoeringen met bijbehorend
applaus te denken - dat interesseer-
de hem niet. Mede daarom is van
zijn totale oeuvre een aanzienlijk
deelnog nooit uitgevoerd en zijn en-
kele werken mogelijk verloren ge-
gaan. Peter Soeters, die zich bezig
houdt met het catalogiseren van de
composities van Matty Niël zou
daarom in contact willen komen
met degenenen, die mogelijknog in
het bezit zijn van muziek van Niël.
„Ik mis vooral enkele vroege wer-
ken, die hij waarschijnlijk aan be-
vriende musici uitgeleend of ter in-
zage gegeven heeft, maar nooit gere-
tourneerd zijn. Verder zijn premiè-
re-data, foto's en ander materiaal
dat bruikbaar kan zijn voor een
eventuele biografie van Matty Niël
van harte welkom." Peter Soeters is
telefonisch te bereiken onder num-
mer 043-218905.

peter p. graven

Componist Sporck
centraal bij INTRO

MAASTRICHT - De 37-jarige,
in Heerlen geboren Limburgs-
/Brabantse musicus Jo Sporck
kan als hedendaags componist
niet in een bepaald hokje ge-
plaatst worden. Hij schrijft
weliswaar niet (hypermo-
dern; zijn muziek is in wezen
romantisch, maar bezit niet de
triviale romantiek van bijvoor-
beeld Dmitri Sjostakovitsj -
zijn muziek is tevens polyfoon,
maar mist de gekunstelde po-
lyfonie van bijvoorbeeld Max
Reger.

Toch is Sporck geenepigoon - hij is
'gewoon' Jo Sporck. Dat moet mijn
feitelijke conclusie zijn na afloop
van het INTRO-concert, dat zondag-
middag in het (vanwege het mooie
weer?) matig bezette blauwe zaaltje
van de muziekschoolte Wyck-Maas-
tricht grotendeels aan muziek van
Jo Sporck gewijd was.

Enkele andere, minder algemene
muzikale kenmerken waren te con-
stateren in zijn drie uitgevoerde
composities. De drie Nocturnes
voor piano, door Frans van derTak
met inzicht gespeeld, vormen één
geheel, waarbij de muzikale frases
aaneengekoppeld zijn door geladen
rustpunten. In devorig jaarvoor het
pianoduo Gera de Best en Aik Ki-

vits geschreven Twee Spiegels voor
piano-vierhandig frappeerden mij
de vele wringende dissonanten. Het
door dit duo voortreffelijk gespeel-
de stuk is gebaseerd op twee brie-
ven van Vincent van Gogh en zal
dus dit jaarwel meerdere malen te
horen zijn.
Het befaamde Guarneri Trio had
het programmagedeelte van voor de
pauze ingevuld. Eeva Koskinen
(viool), Danièle Dechenne (piano)
en Jean Decroos (cello) vertolkten
met veel elan Sporcks romantische
pianotrio Hymne aan de Nacht,
waarvoor het gelijknamige proza-
stuk van Novalis als inspiratiebron
had gediend. De meeste indruk
maakte echter hun interpretatie van
het openingswerk, het tweede pia-
notrio uit 1944 van Sjostakovitsj.
Een contrastrijke compositie, dat in
het eerste en derde deel overloopt
van muzikale melancholie, een vu-
rig tweede deel bezit en een merk-
waardig slot-allegretto, met in enke-
le maten zelfs een soort balalaika-
begeleiding voor viool en cello. De
gedreven speeltrant van het Guar-
neri Trio sprak voortdurend tot de
muzikale verbeelding; de toevoe-
ging 'con brio' bij het allegro-deel
gold in feite voor de hele uitvoering.
Als werk van Sjostakovitsj zo ge-
speeld wordt, vergeet je ogenblik-
kelijk alle muzikale maren.

peter p. graven

" Componist Jo Sporck (r) met het Guarneri-trio op het Intro-
podium. Foto: WIDDERSHOVEN

recept
Broodjes tartaar
met verse roomkaas
Benodigdheden voor 4 personen: 4
tartaartjes, 4 broodjes met sesam-
zaad, 8 el boursin, 80 g boter, zout &
peper, 2 tl Italiaanse tuinkruiden, 4
grote augurken, eikebladsla, krulsla
en ijsbergsla.
Snijd de sesambroodjes doormid-
den.
Bestrijk beide helften met boursin.

Bestrooi de tartaartjes met zout en
Italiaanse kruiden.
Verhit de boter en bak hierin de tar-
taartjes in 3-5 minuten bruin en rosé.
Snijd de augurken overlangs in reep-
jes.
Bedek de onderste helft van de
broodjes met een mengsel van diver-
se slabladeren.
Leg daarop de reepjes augurk.
Daarop de gebakken en lauwwarme
tartaartjes en dek af met de bovenste
helft van de broodjes.

Serveer hierbij een maissalade en
een glas Italiaanse wijn.
Als saus serveert u hierbij een pikan-
te tomatensaus of kant-en-klare ket-
chup.

TIP: In plaats van rundertartaar kun-
nen ook hamburgers gebruikt wor-
den. Het rundergehakt kan vervan-
gen worden door tartaartjes van
paardebiefstuk.

hub meijer

Minister d'Ancona:
'Prijzen musea
moeten omlaag'

LEIDEN - Minister d'Ancona va)
WVC gaat bekijkenof deprijzen val
musea omlaag moeten. Zij vindt da
de prijs geen drempel mag zijn voo
incidenteel bezoek aan een mt
seum. De minister zei dit afgelopei
zaterdag in hetLeidse stedelijk ml
seum De Lakenhal bij de openin
van het Nationaal Museumweekeir
de.

De bewindsvrouw constateerde di
.de prijsverhoging van de museum
jaarkaart van 30 naar 40 gulden ge
leid heeft tot een daling in de vel
koop van 20 procent. „Prijsverhc
gingen kunnen soms te drastisc
uitwerken", aldus d'Ancona.
Het aantal musea is wel gestegel
stelde de minister vast. Zij zei ccl
ter weinig te voelen voor de wen
van de Nederlandse Museumver*
niging en de Stichting Museumjaai
kaart om kwaliteitseisen op te lei
gen om de naam 'museum' te m<
gen dragen. „Ik vind het legitiei
dat die instanties zich druk make
over mogelijke negatieve bijve
schijnselen van de groei. Ik mo<
wél zeggen dat de aanwezigheidva
musea ook positieve kanten heef
In de buurt van vrijwel iedereen i
een museum tevinden dat iets tooi
van de lokale of regionale geschil
denis".

Oplossing van gisteren

goudr e n e t
e~-das-r-ï
ze i - - k c
e x c ei i en t
terp- a m o i- g, e'~ - - m e J
eems- r e d e
meesteres
et---e - - i s
1--aa k - - c
t o e r m a X ij fl

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 zeer bedreven; 8 dichter; 9
boom; 11 insekt; 12 rivier in Italië; 13 reke-
ning; 15 drietenige struisvogel; 17 koppel;
18 bladader; 19 darshout aan een mast; 20
sportevenement (afk.); 21 karakter; 23
tocht; 25 geroosterd vlees; 26 stad in Rus-
land; 27 voorzetsel; 28 vis; 30 boksterm
(afk.); 31 stad in Frankrijk; 33 militaire
rang.

Verticaal: 1 vreemde taal; 2 voorzetsel;
verdicht verhaal; 4 biljartstok; 5 telwoord
etage (afk.); 7 neerslachtig; 10 zangste*
12 ruimte voor een straatdeur; 14 ve<
rond gebak; 16 lengtemaat; 21 toevluch
oord; 22 linkerzijde v.e. balans; 23 SpaJ
riet; 24 waterscheiding; 29 lofdicht; 31 fl
zieknoot; 32 voorzelsel.
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VINCENT I
VAN GOGH

I INBEELD I
te

AMSTERDAM
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11 .... .... . ~„., .— ............... . i

Het Limburgs Dagblad biedt zijn lezers Ac
unieke mogelijkheid om op 3 zondagen

middels een georganiseerde busreis deze
unieke tentoonstelling'te bezoeken.

Wij hebben voor u een 3-tal busreizen
georganiseerd op:

★★ zondag 20 mei

** zondag 10 juni

*.★ zondag 24 juni

Aan de achterkant van deze strook leest u
meer over deze wereldberoemde

overzichtstentoonstelling die in het kader van
het 100ste sterfjaar van VINCENT VAN

GOGH in het Amsterdamse Rijksmuseum
wordt gehouden.

MOB6
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden' ’ 1.00 per mm: 'Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.

1 Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met

' minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
< Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
] illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte. per kolom: ’ 1.60.

Advertenties onder nummer: ’ 7.50.1 Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of

1 met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
1 Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en-met
i legitimatie.

Telefonisch opgeven

! 045-719966
2 Maandag t m vrijdag 8,30-17.00 uur. Opgave-in de
p regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.

Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaalsing.-

-j Persoonlijk opgeven
v 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.
t ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van

advertenties.

c Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
é meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
I (Bron Cebuco Summo Scanner! 22.t<^cl—l: = I

\ - — 1—i Personeel aanbod Met een piccolo in het
r " . Limburgs Dagblad raakt u
I Onderaannemer GROND- uw oude spulletjes 't snelst
{ water en wegenbouw kan kwijt. Piccolo's doen vaak. nog werk aannemen. Tel. wonderen... Probeer maar!

04754-81107. Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn, voor diverse afdelingen van een auto-
fabriek. Het bedrijf ligt in Bom en werkt in 2-ploegendienst.
Wilt u hard werken voor een prima salaris kom dan langs
voor een inschrijving of bel.

Voor informatie:
04490-14222, Jeanette Vaessen

SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4
04490-56156, Marjon Janssen

GELEEN, Rijksweg Zuid 1A
045-718366, Jaap Roelofsen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
043-210551, Adriane Keulen

MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3

Gevraagd full-time verkoopster
leeftijd 17-21 jaar.

Pers. soll. op dinsdag 1 mei tussen 18.00-20.00 uur.
Slagerij Metsemakers, Bloemenmarkt 5, Geleen

Telefoon : 04490-42825.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Huishoudelijke hulpen m/v
Voor diverse projecten in Heerlen en omgeving voor enkele
uren per dag. De werktijden zijn voornamelijk in de avondu-
ren tussen 17.00 en 20.00 uur. Ook werkstudenten komen
hiervoor in aanmerking. Hebt u interesse in bovenstaande

vacature neem dan contact op of kom langs.
Voor meer informatie:

045-718366, Ingrid Driessen of Anita Dolk
OP DE NOBEL 1AKERSTRAAT, HEERLEN.

Voor projecten door geheel Nederland zoeken wij
met spoed

* Bankwerkers
* Pijpfitters / monteurs

* Elektromonteurs
Sollicitatie na telefonische afspraak

Arno Dohmen Techniek B.V.
Stationsstr. 27,-6181 AD Elsloo.

Tel. 04490-78870
Becu-Bouw vraagt voor div.

projecten in Keulen en
M-Gladbach

Metselaars
voor accoordloon.

Melden tel. 045-351655.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time. Pers. aanm. Hom-
pertsweg 12, Landgraaf.
Gevr. VERTEGENWOOR-
DIGER M/V leeft. 18-24 jr.
V. opleiding wordt gezorgd.
Auto niet noodzakelijk. Ge-
boden wordt goede verdien-
sten. Bel dag. tuss. 10-17 u.
043-647235.
FRITUREHULP gevr. m/v
voor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.
BARDAMES gezocht! Club
LAventura, Hoofdstr. 103,
Amstenrade. 04492-4922
v.a. 16.00 uur. _____
Korrekt Bedrijfsdiensten BV
zoekt met spoed SCHOON-
MAKERS M/V voor een bun-
galowpark in Simpelveld.
Werktijden van ma. t/m vr.
9.00-14.00 uur. De werk-
zaamheden dienen uitge-
voerd te worden op afroep.
Heeft u interesse, belt u dan
naar onze vestiging in
Maastricht, tel. 043-633247.

P.C.M. Pijpleidingen Con-
structies Maastricht, zoekt
zelfst. PIJPMONTEURS en
bankwerkers. Tel. 043-
-474828. Ma t/m zat. van
10.00 tot 19.00 uur.
Bouw en ingenieurburoBrunssum vraagt voor lang-durende werken omg AkenKeulen BETONTIMMER-LIEDEN, metselaars, ijzer-vlechters ook kolonnesWekelijks geld en hoog loonSoll. na tel. afspr. 045--229409 Trichterwg 125, Brs/Treebeek.
Gevraagd BROOD- en Ban-ketbakker. Telef. afspraaktussen 16.30-17.30 uur04498-51408

Heeft u rijbewijs en Havo/
Mavo/LTS-C? Wilt u snel
aan de slag? Wordt dan rij-
instructeur (m/v). Bij kader-
school in hele land 250
vacatures. In Utrecht en
Best starten in mei en sep-
tember nieuwe opleidingen
voor erkende KADER-
SCHOOLDIPLOMA. Nog
enkele plaatsen vrij. Gemo-
tiveerd? Bel dan 04998-
-99425 (ook 's avonds) voor
gratis studiegids.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, hoge verdien-
sten. Tel. 045-228481.

BARKEEPER m/v gevr. i.b.v
horecadiploma, voor de
functie van bedrijfsleider/
beheerder in een goedlo-
pend cafébedrijf. Goede ar-
beidsvoorwaarden. Soll.o.nr
B-4410 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
SEIZOENSMEDEWER-
KERS gevr. voor exploitatie
kantine zwembad Erenstein
Kerkrade, enige erv. ge-
wenst. Soll. tel. richten aan:
Rest. Anstelvallei, Kerkrade.
Tel. 045-456079.
Eerste KAPSTER gevraagd
met ruime salon-ervaring,
voor 3 a 4 dagen per week.
Tel. 043-643107.
Gevr. zelfst. WERKER/
STER voor friture. Inl. voor
15.00 uur 04490-28486, of
na 16.00 uur 045-219376.
Dringend MEISJES gevr.
voor nieuwe escort-service.
Tel. 045-463209.
DAMES gevraagd voor
privéhuis open van 11-24u.
Tel. 045-462805.

OG te huur
Te huur HEERLERHEIDE
15-mei, benedenwoning vor
werkend echtpaar of oudere
heer. Tel. 045-419144.
Te h. mooi APP. woonk., 2
slpks., keuken, douche wc,
tel. en tv.-aansl. evt. gar. en
park.gel. Tel. 045-310706.

HEERLERHEIDE: te h. voor
werkend persoon apparte-
ment pim. 35 m2, met dou-
che en wc, mcl. 575,- per
mnd. 045-210482.

OG te koop

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
TAXATIES binnen 24 uur.
Makelaardij Hendriks b.v.
Beëdigd makelaar/taxateur
sinds 1961. 045-729323.
Wegens de enorm gestegen
vraag met name bij ons kan-
toor, zoeken wij dringend
woningen te koop tot

’ 450.000,- in Geleen/Sit-
tard/Stein/Bom e.o. N.M.W.
QUADEN & Zn. Makelaardij
onr. goed. M'geleen. 04490-
-19644. Lid NVM.
HEERLEN, Heerlerweg 76,
goed gelegen 2/1 kap met
mooie tuin, 4 slpks, perc.
opp. 350 m2, geheel voor-
zien v. rolluiken, ’ 129.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed. 045-728671.
ÜBACH O. WORMS, Slo-
terstr. 46, goed onderhou-
den eengezinswoning met
cv., grote tuin, 2 slpks,
’79.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

Bedrijfsruimte
Te huur te HEERLEN win-
kel/ kantoorruimte 30 m2.
Tel. 045-228054.

Kamers
Te huur mooie gemeubileer-
de KAMERS met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380.
KAMER te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station.
Tel. 045-721658 na 18.00
uur 045-313898.
Bouwen/Verbouwen

Nieuw 6-pans DAKVEN-
STER. Tel. 04490-5140.

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dar
u denkt! (Verhuur zondei
borg). Tel. 045-411930.
Van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt i
uw PICCOLO telefoniscl-
opgeven. Tel. 045-719966.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voornjkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voornj-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.

Bedrijven/Transacties

Draadloze Telefoons
Met beveiliging, vanaf f 27b.-.

Tel.: 04490-80532.
i.„Hll-,lu. " Een PICCOLO in het Lim-i-anapouw burgs Dagb|ad he|pt uop

ONDERDELENBANK.
" we9 naar snel succes. Bel:

Tel. 04493-2715. 045-719966.

Auto's

Kerp Heerlen heeft 't:
WERKKLEDING - WERKHANDSCHOENEN -VEILIGHEIDSHELMEN - VEILIGHEIDSBRILLEN -LOOPLAMPEN - KABELHASPELS - GEREEDSCHAPS-
KISTEN - BANKSCHROEVEN - JERRYCANS

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

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

Uit voorraad leverbaar.

Voor ’ 27.950,-.

VOJjLVO
A. Klijn. De Koumen 7

Hoensbroek. 045-220055.

A'
316, rood 52000 km 7/86

316 wit 61000 km 1/87
316 grijsm.t 62000 km 4/87
318ibruinm. 57000km. 5/87
320ibronsm. 40000 km 6/86
520igrijsm. 60000 km 1/87

520iantracm. 80000km 3/88
525izwartm. 68000 3/88

730igroenm. 45000 km 4/87
Kera

Kerkradersteenweg 5,
Kerkrade 045-452121

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. 1.3 '86
Kadett 3-drs. 1.3 Club 87

Kadett 3-drs. 1.3 S '87
Kadett 4-drs. 1.3 Limited '87

Kadett 3-drs. 1.3 S '85
Kadett 3-drs. 2.01 GSI 130

pk alle extra's zeer mooi '87
Kadett 5-drs. 1.2 S '85
Corsa 3-drs. 1.3 GL '87
Ascona 5-drs. 16 S '86 i
Citroen Visa 1.1 E '86

Mitsubishi Galant 2.3 Turbo
Diesel GLX '84

Nissan Sunny Coupé 1.6 i
SLX '88

Ford Escort 3-drs. 1.4 CL
'86 ,

Honda Civic 1.3 autom. '85 |
Toyota Starlet 12 Valve '87 |
Peugeot 205 3-drs. Accent

'88
BMW 315 '82

Inr. en financ. mog.
i

mmmmmmwa^mmmmmmmmmmmmm
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Haefland 2, Brunssum !
Tel. 045-257700. .

Wij geven de hoogste prijs in \Limburg voor alle type AU- ;
TOS, ’ 500,- tot ’ 50.000 - |
045-414372/422959.
Daihatsu CHARADE CX 1.3i|
16 kl., 5-drs., bwj. 5-'B9, in i
nw.st. 14.000 km, veel ex- ,
tra's, ’ 18.950,-. Tel. i
04406-14429.
Te k. VW-KEVER 1600 cc, j
bwj.'76, in uitst. staat, ,
’2.650,-. Tel. 045-419136. ;

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 626 coupe
1.6 GL, t.'Bl, ’3.500,-; Golf
Gti 1800t.'80 ’ 6.200,-; Golf
GTi t.'B2 geh. uitgeb.
’9.000,-; Nissan Cherry t.
'84 5-drs. nw. mod.

’ 6.900,-; Peugeot 305 GL t.
'84 ’ 5.900,-; Toyota Corol-
la 1.6 DX Coupé t.'B2
’4.500,-; Citroen GS Club
Pallas t. '83 ’ 3.700,-; Mits.
Colt GLX t.'Bo ’1.900,-;
Suzuki CX 1000 Coupé t.'B3
’4.500,-; Mazda 323 t.'Bl
’2.100,-; Ford Escort 1300
GL t. '83 ’6.900,-; Ford
Fiesta 1100 S t.'Bo ’ 2.400,-
Mitsubishi Galant 1.6 GL t.
'82 n.m. ’3.900,-; BMW
520, 6 cyl., autom., t. '81,
’3.900,-; Volvo 244 GL t.
'80, ’ 3.500,-; Ford Fiesta t.
'84 nw. model ’ 6.900,-; Mi-
tsubishi Colt Turbo t.'B3

’ 7.900,-; Toyota Sportswa-
gon , t.'79, ’ 1.400,-; Datsun
Cherry t. '81, ’ 1.700,-; Vol-
vo 240 GL 6 cyl. Diesel t. '83
’8.900,-; BMW 315 t. '83
’7.900,-; VW Kever bwj.
'72 in nw.st. ’ 3.700,-; Dat-
sun Cherry t. '82 ’ 2.90p,-;
Opel Kadett station t.'Bl
’3.900,-; Rover 2600 t.'B2
’1.900,-; Datsun Cherry
diesel, 5-bak, t.'B4, nw. mo-
del, ’4.900,-; Opel Rekord
2 L S, t.'B2, ’2.900,-; Re-
nault 4 stationcar, geel kent.
t.'B3, ’2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.
'83 ’6.500,-; BMW 320 6
cyl., aut., t.'Bo, ’ 3.900,-;
Ford Escort station t.'Bs
LPG ’6.900,-; Opel Kadett
1600 S Coupe bwj.'79
’3.900,-; Lada 2105 t.'B4
’2.300,-; Golf Sprintert.'Bl,
’3.100,-; Mazda 121 coupé
bwj. '77 i. z.g.st. voor lief-
hebber ’2.100,-; Honda
Prelude automaat t. '81
sportv. ’4.500,-; Opel Ka-
dett 13 S t.'Bl ’4.900,-;
Opel Manta 2 L SR, HB, t.
'80, ’2.900,-; Opel Kadett
bwj.'Bl, ’4.900,-; Mitsubi-
shi Celeste 200 GT, '81,

’ 2.900,-; Opel Rekord 2 L t.
'82 ’ 3.500,-; Datsun Violet
5-bak t.'B2 ’2.700,-; Opel
Kadett station '81 ’ 4.900,-;
Simca bestel '82 ’ 2.900,-;
Opel Ascona t.'Bo ’ 2.700,-.Div. goedkope inruilers, alle
auto's met nieewe APK. Ge
opend van ma. t/m vrij van09.00-19.00 uur. Zat. tot
17.00 uur. Inr. fin, gar. mog.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Automobielbedrijf
; Hensgens BV

te Nieuwstadt, Kruisweide 3.
Mazda-dealer. Steeds de

\ nieuwste modellen in voor-
raad. Tevens bieden wij te- koop aan: keurcollectie in-

■ ruilauto's. Mazda RX 7 SDX
■ wit met open dak, '83; Maz-; da RX 7 DX groenmetal. '81;

Mazda 929 2 liter coupé bei-
ge '85; Mazda 929 2 liter. coupé groen '83; Mazda 929

) coupé autom., '82; Mazda
626 2 liter GLX coupé, met■ PS rood '88; Mazda 626 2 li-
ter GLX Hatchback met PS

" antra. '87; Mazda 626 2 liter
4-drs. blauw, '88; Mazda. 626 2 liter GLX autom., rood
'89; Mazda 626 1800 LX

Hatchback, met LPG, rood,

" '89; Mazda 626 18004-drs.,
met LPG, '87; Mazda 626- 1600 LX 4-drs, met LPG

blauw '87; Mazda 626 1600. GLX coupé wit, '85; Mazda
626 1600 LX Hatchback wit- '84; Mazda 626 1600 4-drs.,

" groen, '82; Mazda 626 1600,
1 4-drs., zilver'Bl; Mazda 323

' 1300 3-drs., grijs '88; Mazda- 323 1300 3-drs., zilver, '87;
Mazda 323 1300, 3-drs,

J rood, '87; Mazda 323 1300
i 3-drs groen, '87; Mazda 323

1300 3-drs., wit, '86; Mazda
I' 323 1300 3-drs, zwart, '84;

Mazda 323 1300 3-drs,; groen, '82; Mazda 323 1300
3-drs, groen, '81; Mazda

323 1600 inj., 3-drs, blauw,
'88; Mazda 323 1500 GLX. 4-drs, zilver, '88; Mazda 323

t 1500 GLX 4-drs., blauw,. '87; Mazda 323 1300 4-drs.,
bruin, '87; Mazda 121 1100

3-drs., zwart, '88; Mazda. 121 1100 3-drs, wit, '89; O-
pel Rekord 2 liter, 4-drs.,
met LPG, groen '84; Opel. Ascona 1600 S Traveller zil-

ver '87; Opel Ascona 1600 S. Traveller blauw '86; Opel
Kadett 1300 4-drs., Club wit,
'87; Opel Kadett 1300 4-drs.

blauw, '87; Opel Kadett
1300 3-drs. bruin '82; Opel- Kadett 1200 3-drs., beige. '81; Honda Civic 1400 4-drs,, goud, '89; Honda Civic 1400
Shuttle, donkerrood, '88;
Peugeot 505 4-drs, bruin,
84; Peugeot 309, 1300, 3-
drs., grijs, '88; Renault 9

GTL, 4-drs, beige, '82; Ci-
troen Visa, 4-drs., wit, '87;

Mitsubishi Colt 1500 GLX 3-
drs., autom., spec. uitv.,

rood, '88, Ford Sierra 1800
Laser, 3-drs., blauw, '87;
Ford Escort 1300, 5-drs.,

beige, '86; Ford Siësta 1100
3-drs„ zwart, '86; VW Golf
1600 diesel 3-drs., rood, '85
VWGolf 1300 3-drs„ rood,
'85; Lada 1500 4-drs., beige
'84; Toyota Corolla, 1300,

GL, 5-drs., blauw '86; Toyo-
ta Corolla 1300 GL 5-drs.,

wit, '86; Toyota Corolla 1300
Coupé beige '82; Nissan

Sunny 1700, diesel, 3-drs.,
'87; Volvo 360 GLT , 2 Itr. inj.

4-drs., groenmetal., '87.
Inkoop-verkoop, inruil, ga-
rantie, tel. 04498-53055.

tevens APK-keuringsstation
Te k.FORD Granada 2.3 79
APK, techn. 100%, banden,
z.g.a.n., pr. ’ 1.500,-. LTM-
weg 115, Heerlen.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Ford ESCORT 1300L, bwj.
'82, APK 6-'9l, i.z.g.st., div.
extra's, ’ 5.000,-. Tel.
04450-3661.
Te koop Ford FIESTA L- rood, t.'7B, APK '91, f 875,-., Wilhelminastr. 56, Nieuwen-: hagen. _,

[ Te k. Hyundai PONY 1200
GL, 5-drs. kl. rood, bwj. mei; '83, vr.pr. ’ 4.300,-. Te bevr.
jtel. 045-223885 na 17.00 u.
f Opel Kadett E AUTOMA-.TIEK 1.6 S Grand Luxe, 5-. drs., 58.000 km, bwj. '85, in,optimale st. Koningsweg 37,

Kerkrade. Tel. 045-455432.
INKOOP alle type auto's

■ vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.

' Tel. 045-427671.
Te koop VW GOLF Diesel

! bwj. '82, 5-bak, nw banden
en sportvelgen; Fiat 127

! Van Disel bwj. '85, 5-bak,
grijs kent. 04490-78013.
Te k. LADA 2105N, bwj. nov
'86, in nw.st., ’ 4.250,-. Tel.
045-223681.
Volvo STATIONCARS: Vol-
vo 740 GLE automaat sta-
tioncar, LPG, metallic lak,
stereo, 1987; Volvo 740 GL
Turbo Diesel, stationcar
1987; Volvo 740 GL Station-
car LPG, metalliclak 1987.
Volvo A. Klijn, De Koumen
7, Hoensbroek, 045-220055
Volvo 340 wit, 1400 cc 1985,
’8.950,-; Volvo 340 blauw
5-drs., 1984, ’6.950,-; Vol-
vo 360 grijsmetallic Sedan
1987, ’ 16.950,-; Volvo 340
DL Sedan diesel 1985,

’ 10.950,-. Volvo A. KLIJN,
de Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
VOLVO 360 GL '87, (2 Itr.),
elke keuring toegest., weg.
omstandigh. zeer voordelig.
Tel. 04490-12138.

Bel de\
Reparatie Keukens; vi

Bel: WOCOM. 1
Vrijblijvende

Afvoerpro
Babit bv riole

Tel. 045-
Problemen aan uw dak -Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voornj-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.

Kadett 13 LS '87; Kadett Se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 GLS 5-drs. '85;
Kadett 12 S '84 en '82; Cor-
sa 12 S '84; Kadett 1200 '79;
Fiat Panda '86. Automobiel-
bedrijf J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.

Te k. VOLVO 340 GL, '86,
veel extra's. 045-753054.
Volvo 740 turbo, '86; Audi
80 S '89, ’ 33.500,-; Volks-
wagen Golf Manhattan '89
’21.500,-; Volkswagen
Golf CL '88 ’ 18.750,-; Ford
Scorpio 2.0iCL 5-bak, '86

’ 22.500,-; Ford Scorpio 2.0
GL aut. LPG '88 ’ 29.500,-;
Ford Siërra 2.0 CL '88
’21.500,-; Ford Sierra 2.0
Laser aut. '86, ’ 16.250,-;
Ford Sierra 1.8 en 1.8 LPG
Laser '86 ’ 15.750,-; Ford
Siërra 1.6 CL '87 en '88 v.a.
’18.500,-; Ford Sierra 1.6
Laser '86 ’ 14.500,-; Ford
Escort 1.4 CL '87 ’ 15.500,-
Citroen BK 1.4 RE '86,
’11.000; Citroen AX 1.0 E
'87, ’9.750,-; Opel Rekord
2.0 S '85 LPG ’ 10.750,-;
Renault 25 TS '86

’ 15.750,-; Volvo 340 Diesel
'85 ’9.500,-; Mazda 626
1.6 '87 ’15.500,-; Nissan
Bluebird 1.6 '86 ’ 14.500,-.
Bovaggarantiebewijs, Auto-
bedrijf P. van DIJK en Zn.
Hompertsweg 33, Landgraaf
045-311729.

Sloopauto's
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513

Bedrijfswagens
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Onderdelen/ace.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.

(Brondfietsen
Te k. GEVRAAGD loop- en
sloop bromfietsen Vespa,
Puch Maxi, Zundapp en
Honda's. Tel. 045-750393
of 752574
Gebr. RIJWIELEN, groot en
klein. Akerstraat Nrd. 52,
Hoensbroek. 045-216818.

Caravans
Te k. tourcaravan BERG-
LAND, 3-pers. met ijskast
en tent. Tel. 04490-10994.

(Huls)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.

In/om de tuin
ïëi soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
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.
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.

Rijles
CURACAO-RIJSCHOOL.
Haal nu uw rijbewijs in 1
zonnige week op tropische
Ned.-Ant. Info reserv. tel.
020-275905, fax: 020-
-104675.

Huw./Kennism.

Escort Gina
v.a. 17.00 t/m 02.00 uur.
Leuke dames aanwezig!

Tel. 045-463209, tev.
meisjes gevraagd.

Vakman
ervanging apparatuur!
fel. 045-711864.
prijsopgave. i
>blemen?
sringswerken
-463892
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.
Te koop afrasteringen en
poorten tegen concur. prij-
zen. VEENSTRA Hekwer-
ken. Tel 045-316238. Fax
045-324791.

; Wonen Totaal

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

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

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

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

| Bel gratis 06-0227300
I Nieuw tapijt of gordijnen
I Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
) Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.; Bovendien deze week bij elke bestelling een gratis deurmat
I
I

! ♦♦ Hatéma
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.: I VLOERBEDEKKING, go7I KWALITEITSKEUKENS, dijnen, karpetten, topkwali-

" topkwaliteit voor een norma- teit, vele aanbiedingen,
j le prijs. R/J Handelsonder- enorme voorraad, gratis ge-
I neming, Stationstr. 294, legd. Won.mr. Grooten,
I Nuth. Tel. 045-242602. Kloosterstr. 22 Simpelveld.

' 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

Verhuur met recht van koop
i
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GS COMPUTERS
PC/KT 640 Kb; 2 drives

Koop ’ 3.290,- Huur ’64,- p/m
PC/KT 640 Kb, 1 drive, 20 Mb harddisk

Koop ’ 4.290,- Huur ’B4,- p/m
AT 286, 12 Mhz., 1 Mb, 1 drive, 20 Mb harddisk

Koop/5.890,- Huur ’ll9,- p/m
386 SX, 16 Mhz., 1 Mb, 1 drive, 20 Mb hard disk ,

'Koop ’ 7.390,- Huur ’ 149,- p/m
Levering via dealers. (

Bel: Krijntjes & Craenen
Willem II singel 78 'ROERMOND: 04750-16302

Geautoriseerde dealer
Of bel: Krijntjes & Craenen
Automatiserings-services
GELEEN: 04490-53420

Diversen
ZONNEBRILLEN te koop.
Ook kleine party. Div. mo-
dellen. Tel.: 04406-12875.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (fris)drankje.
Eens geweest, u blijft
komen!!! Tel. 045-353489.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

25 Joar
vie jratelereUch en wunse noch vul joare

Dr Mon,'t San, Dr Sally ent Nicky. n
Hartelijk Gefeliciteerd d

mlmmmml^mmammmm Reageren op V
advertenties onder

Stuur uw brief (voldoen
gefrankeerd) naar hel
Limburgs Dagblad,

■ Heerlen en vergeet ni<
K mm» m links onder op de

MH^ : I enveloppe het nummer
de advertentie te

En nog vele jarenwensen je vermelden.
Ramona en Björn

— mmwr^*m\w~~mmm>w-^mma*m*^

Muziek
Nieuw. Nieuw. Nieuw.

Keyboard en orgelshowü!
op donderdag 3 mei van 14.00 tot 21.00 uur. Introduc

van het nieuwe Farfisa DK2SO keyboard (tijdens
Frankfurter Messe het keyboard van de jaren '90). Al """

demonstrateur Johnny "S".
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
Ma. t/m za. open. Do. koopavond. *' k

m\ WmtmMMMMMa\M,
1 LMHIiMH--___-| s

l

Yamaha SY 22 e

Yamaha SY 55 E
Yamaha SY 77

Synthesizers rNu leverbaar bij:
Muziekhuis Guus Arons bv

Honigmanstraat 5-9
Heerlen. 4

Een PICCOLO in het Lim- Wat VERKOPEN? Adv< t
burgs Dagblad helpt uop teer via: 045-719966. _ \
weg naar snel succes. Bel: Voor Piccolo's d045-719966. zie verder pagina 8 v_________----j__---a_J_______a

________
a__« Z

■ V

" /EPVICE PUBftIEK l
VOOR ALLE TYPEN 'ZWEMBADEN \^, \OOK " opzetbaden ÉM gJgjflE c" chemicaliën j

" toebehoren

naar HYDRAFLEX NUTH :
KATHAGEN 4, TEL. 045-243131 c

*- ' (

i_________i^dbM^iMlJjEZs '

—
TV/Vldeo

iGoede KLEUREN-TV'S. ;, Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-'occ.centrum Geel. i
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
VIDEO'S, VHS gevr. ook
defecte kleuren t.v.'s v.a.
1982 en stereo-torens.
04406-12875.
VHS VIDEO te koop Tele-
funken, ’ 300,-. Tel. 04406-
-12875.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen!
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling;
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392 _
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

punt
het moorden

stoppen.
Op dit moment, terwijl u deze regels
leest, verkeren tientallen olifanten
in doodsnood.

Meedogenloze stropers hebben
het op hun ivoren slagtanden ge-
munt. Daar moet absoluut een
einde aan komen.

Het Wereld Natuur Fonds pro-
beert daarom zoveel mogelijk oli-
fanten aan een veilig leefgebied te
helpen. Uw hulp is een geweldige
steun in de strijd tegen het uitroeien
van deze prachtige dieren.

Vergeet daarom vooral niet op
uwbank- of giro-overschrijving, ten
gunste van Wereld Natuur Fonds,
giro 25. Zeist, melding te maken
van 'Olifanten.

Wanneer u minimaal f 27.50
overmaakt, bent u bovendien voor
een jaar donateuren u ontvangtons
tijdschrift 'Panda.

Maar het meest belangrijke is.
dat ver op die manier «w*»
voor zorgt dat iedere £?.f " \cent op de juiste > MtJ^ °
plaats terechtkomt... wwf| GIRO 25ZEIST
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Evenwicht
Wolfowitz is ervan overtuigd dater een belangrijke rol voor hetAtlantisch bondgenootschap inde toekomst blijft weggelegd.Die rol ziet hij vooral bij hethandhaven van een nucleair
evenwicht in Europa. Ondanksalle ontwapeningsverdragen ende door Sovjet-presidentMichailGorbatsjov ten toon gespreide
vredeswil, wijst Wolfowitz er met
nadruk op dat de Sovjetunie nog
altijd de enige natie is die qua
kernwapenarsenaal in staat is totde vernietiging van de VS enEuropa.
Onr een eventuele „nucleaire

chantage" het hoofd te bieden
blijft een VS-schild in NAVO-
verband noodzakelijk, vinden
Wolfowitz en andere represen-
tanten van de regering van Geor-
ge Bush.
Een veelvuldig gebezigd argu-
ment om de NAVO te handhaven
is daarnaast de mogelijkheid om
een herenigd Duitsland aan de
teugel te houden, voor het geval
daar weer sterk nationalistische
tendenzen de kop opsteken.

De Republikeinse senator John
McCain ziet in de bestrijdingvan
drugs en terrorisme een heel
nieuw werkterrein voor de
NAVO weggelegd. Hij zegt er bo-
vendien geen bezwaar tegen te
hebben als de NAVO op het ge-
bied van vrede en veiligheid als
een soort „agent van de wereld"
zou gaan optreden. McCain: „Is-
lamitisch fundamentalisme, de
dreiging van Irak in de richting
van Israël, Gaddafi, de bewape-
ning in de Derde Wereld, onrust
óp de Balkan, het zijn allemaal
gevaren die het behoud van de
NAVO, misschien in een wat an-
dere rol, rechtvaardigen."

Reserve
Opvallend is de gereserveerde
houding die in Amerikaanse re-
geringskringen wordt ingeno-
men tegenover de Conferentie
voor Veiligheid en Samenwer-
king in Europa (CVSE), een 35-
-koppig overlegplatform waaraan
alle Europese landen (minus Al-
banië) plus de VS en Canada
deelnemen. De CVSE is geen al-
ternatiefvoor de NAVO, is de al-
gemene teneur van de antwoor-
den die kunnen worden opgete-kend.
De voorzichtige formuleringen
ten spijt klinkt in de verklarin-gen de nodige ongerustheid en
irritatie door dat de Westeurope-

se landen teveel hun kaarten op
het CVSE-proces zullen zetten.
„Waarom zou overleg tussen 35
landen op veiligheidsgebied
meerresultaat opleveren dan een
standpuntbepaling in NAVO-
verband?" vraagt Wolfowitz zich
af, terwijl de Republikeinse se-
nator Richard Lugar meent dat
de CSVE bij een conflict geen
'tanden' kan laten zien. „Stel dat
het Sovjet-leiderschap veran-
dert, militanter wordt. De CVSE
kan geen doeltreffend antwoord
hebben op zon dreiging," aldus
Lugar.

Misschien gaf de voormalige
Amerikaanse minister van bui-
tenlandse zaken Henri Kissinger
de afgelopen weken in een aantal
krantenartikelen het VS-stand-
punt nog het eerlijkst weer met
zijn opmerking de CVSE in pe-
rioden van spanning een vrij nut-
teloos instituut te vinden.
Kissinger in de Los Angeles Ti-
mes: „Welke sancties kan de
CVSE nemen als één van de gro-
tere landen zich niet aan de af-
spraken houdt? Hoe moeten be-

sluiten worden genomen? Hoekunnen frustraties zoals die zichvoordoen bij de VN, wordenvoorkomen? De geschiedenis
heeft geleerd dat binnen organi-saties waarin Oost en West geza-
menlijk verantwoordelijkheiddragen voor veiligheidskwesties
de vrede allerminst gewaarborgd
is. Daarom zou het dom zijn deNAVO te verruilen voor deCVSE."
Onafhankelijke wetenschappers
als Stanley Sloan (Congressional
Research Service) en John Stein-
bruner (The Brookings Institu-
tion), die zich beiden bezighou-
den met de strategische en poli-
tieke vooruitzichten van de
NAVO, noemen de houding van
de regering-Bush ten opzichte
van de CVSE kortzichtig.

Nog grote onduidelijkheid in proces naar.politieke unie EG

Thatcher legt vinger op
zere plekken eenwording

Van onze correspondent

DUBLIN - Er is een groot ver-
schil tussen gelijk hebben en
gelijk krijgen. Niemand in
Europa symboliseert dat be-
ter dan deBritse premier Mar-
garet Thatcher. In de voorbije
jaren heeft zij herhaaldelijk
met grote trefzekerheid de
vinger gelegd op de zere plek-
ken van de Europese eenwor-
ding.

Haar trouwe collega Lubbers
H^ag haar dan de 'remmer van
dienst op de Europese trein'
"oemen, de IJzeren Dame
heeft vaak feilloos in de gaten
waarheen die trein rijdt, en
waar zij dreigt uit de rails te'open. Maar zij blijft, niet vooreen kleintje vervaard, aanboord en probeert mee te stu-ren.

Zo ook op deextra Europese top-
conferentie van afgelopen
weekeinde in Dublin, waar de
regeringsleiders het licht opgroen zetten voor een verdereeuropese integratie. De Euro-pese Gemeenschap moet be-halve een economische enmonetaire unie, ook een poli-tieke unie worden, zo sprakende twaalf uit.

Maar wat dat inhoudt, wist nau-welijks iemand van de aanwe-
zigen in het kasteel van de ler-se hoofdstad. Het klinkt na-tuurlijk mooi: een politieke
unie, maar doordacht is het al-lemaal nog niet. Toch moethet er komen, en de ministersvan buitenlandse zaken zul-

len in een rapportje wat
ideeën aandragen.

Thatcher vond dit maar een
vreemde gang van. zaken. Je
moet toch eerst weten wat je
wilt, voordat je gaat besluiten
om het ook te doen. De EG be-
wandelt nu echter de omge-
keerde weg dooT zich in een
ongewis avontuur te storten.En de opvattingen van som-migen over dat avontuur
staan haar niet aan.

Enigen
De enigen die vastomlijnde

ideeën over de politieke unie
lijken te hebben, zijn de Fran-
se president Mitterrand,
bondskanselier Kohl en de
Belgische minister-president
Martens. Hen staat een EG
met een gemeenschappelijke
buitenlandse politiek en vei-
ligheidsbeleid, en met meer
macht voor de Europese
Commissie en het Europees
Parlement voor ogen.

Een soort Verenigde Staten van
Europa dus, waarin de lidsta-
ten een nog groter deel dannu
van hun zelfstandigheid opof-
feren voor de grote Europese
zaak. Maar daar is lang niet
iedereen het over eens. Niet
alleen Thatcher, maar ook de
Portugezen en Denen gruwen
bij de gedachte hun soeverei-
niteit kwijt te raken.

Het beeld dat Thatcher op haar
persconferentie schetste, mag

dan wel een karikatuur zijn;
waarbij We 'de monarchie,
onze rechtspraak en onze vei-
ligheid' kwijt zouden raken
aan Europa, maar geen van de
andere regeringsleiders kon
nu al glashelder verklaren dat
dat niet het geval zal zijn.

Natuurlijk hoort het opgeven
van nationale soevereiniteit
bij de Europese eenwording.
Al 30 jaar lang is niet anders
gebeurd. Maar hoever dat bij
de Europese politieke unie
moet gaan, weet niemand al.
Als Thatcher bedoelt dat daar
eerst duidelijkheid over moet
komen, dan heeft zij groot ge-
lijk.

Bureaucratie
Zij vindt dan ook dat de Europe-se regeringsleiders eerst maar

eens moeten aangeven wat zij
niet onder een politieke unie
verstaan. Dus geen Europees
defensiebeleid, geen aantas-
ting van de zelfstandigheid
van de parlementen, geen al-
les beslissende Brusselse bu-
reaucratie. Ach, het is een be-kend verhaal.

Jacques Delors, president van de
Europese Commissie, zei za-
terdag dat je ook een weg
moet durven inslaan zonder
precies te weten waar je uit-
komt. „Als precies gedefi-
nieerd had moeten worden
wat een man precies is, dan
denk ik niet dat Adam ooit ge-
schapen zou zijn", zei hij badi-
nerend.

Het weerwoord van Thatcherwas vlijmscherp en trefzeker.
„In tweede instantie deed
God het gelukkig beter en
schiep Eva". Daar kon de
Fransman, allerminst haar
vriend, het mee doen. That-
cher wees er ook op dat de be-
staande,Europese verdragen
al genoeg mogelijkheden bie-
den voor nauwere politieke
samenwerking.

En die worden lang niet voldoen-
de benut. De verschillen tus-
sen de verklaring van begin
vorige week van de ministers
van buitenlandse zaken over
Litouwen, en die van Mitter-
rand en Kohl van afgelopen
donderdag, spreken boekde-
len. Laat de EG eerst maar
eens afspreken dat soort mis-
kleunen te voorkomen.

" MARGARET THATCHER:
...'remmer'...

'Provocerend'
Sloan: „De NAVO moet funda-
menteel veranderen. Voorlopig
heeft de organisatie op punten
als de Duitse hereniging, het
machtsevenwicht met de Sovjet-

unie en de relatie VS-Europa nog
wel nut, maar er moet veel meer
worden ingespeeld op de ver-
minderde Sovjet-dreiging. De
CVSE is daarbij van belang. Het
grote voordeel van de CVSE is
dat de Oosteuropese landen er
deel van uitmaken. Dat geeft zede kans meer naar het Westen toe
te groeien."

„Hongarije of andere Oostblok-
landen bij de NAVO halen is niet
realistisch, te provocerend voor
de Sovjetunie," aldus Sloan. Vol-
gens hem is de beste optie voor
de naaste toekomst de NAVO

voorlopig behouden, maar on-
dertussen positief werken aan
het uitbouwen van de CVSE.

Steinbruner voegt er aan toe dat
de CVSE ook op gebieden als
economie en ecologie („die ook
grote instabiliteit kunnen ver-
oorzaken") een nuttige functie
kan vervullen. Naar zijn mening
is de wereldvrede er bij gebaat
als de NAVO niet alleen reke-
ning houdt met zijn eigen veilig-
heid, maar ook met die van de
Sovjetunie. „Dat vereist van de
kant van de VS meer bereidheid
tot samenwerking en minder
scepsis ten opzichte van multi-
nationale instituten waarin men
niet domineert," aldus Steinbru-
ner.
Sloan en Steinbruner vinden
eigenlijk dat de NAVO-landen
moeten toewerken naar een si-
tuatie waarin het Atlantisch
bondgenootschap overbodig is.
Voor dat advies hoeven ze in NA-
VO-kringen, en zeker in het Wit-
te Huis, voorlopig geen enkele
bijval te verwachten.

binnen/buitenland

'NAVO heeft taak als
agent van de wereld'

Van de redactie buitenland

WASHINGTON - Wat moeten we eigenlijk
denken van alle revolutionaire ontwikkelin-
gen in Oost-Europa, nu die de NAVO in de
verdrukking brengen? Deze merkwaardige
verzuchting van een Pentagon-functionaris
die vorige week in Washington sprak met een
groep met Europese journalisten, maakt dvi-
delijk dat er in Amerikaanse defensiekringen_ niet onverdeeld positief wordt gereageerd op
de communistische ontmanteling in de di-
verse Oosteuropese landen.

Natuurlijk heerst er in Ameri-
kaanse defensie- en regerings-
kringen grote voldoening overde ineenstorting van de 'rode re-gimes', maar bepaald ongelukkig
is men met de discussie die dat
°P gang heeft gebracht over de
toekomst van de Noordatlanti-
sche Verdragsorganisatie.
Het in West-Europa aan kracht
winnende argument dat de in-
eengeschrompelde dreiging van
het Warschaupact een kritischebeschouwing over het voortbe-
staan van deNAVO noodzakelijk
maakt, heeft veel VS-functiona-
rissen driftig op zoek doen gaan
naar argumenten pro-NAVO.

Allereerst wordt gewezen op een40-jarige geschiedenis van wes-terse solidariteit en succes inbondgenootschappelijk ver-band. Volgens Paul Wolfowitz,
de Amerikaanse onderministervan defensie, gooi je zoiets nietzomaar eventjes weg. „De NAVO
verdient krediet voor wat tot nutoe is gepresteerd.De organisatieheeft een grote bijdrage geleverdaan de stabiliteit in de westersewereld. Qua historieen structuur
is de NAVO uniek."

Toekomst
alliantie
meer in
discussie
dan VS
lief is" HENRI KISSINGERCVSE vrij nutteloos instituut

" Amerikaanse militairen bereiden zich voor op de jaar-
lijkse NAVO-oefening Refórger... Niet alleen in Europa
is een discussie op gang gekomen over de toekomstige rol
van de Noordatlantische Verdragsorganisatie, ook in de
VS is dat het geval. Lang niet alle Amerikanen voelen er
voor om - nu in Oost-Europa vrijwel alle communisti-
sche regimes zijn ontmanteld en het Warschaupact aan-
merkelijk in betekenis heeft afgenomen, de sterkte van de
NAVO aan de veranderde situatie aan te passen. Tal
van prominente politici zien voor de alliantie zelfs nieu-
we taken weggelegd.

Identiteit
Hoe huiverig landen staan tegen-

over het opgeven van hun na-
tionale identiteit, blijkt ook
uit de felheid waarmee juist
Frankrijk strijdt voor het be-
houd van het Europees Parle-
ment in Straatsburg en wordt
gebakkeleid om het binnen-
halen van Europese baantjes
of kantoren als de Europese
Bank voor Oost-Europa.

Betekent dit nu dat de politieke
unie een doodgeboren kindje
is? Nee, evenmin als we nu
kunnen zeggen dat Londen er
niet aan zal meedoen. De EG-
geschiedenis heeft zowel be-
wezen dat hooggespannen
Europese verwachtingen
meestal bijgesteld moeten
worden, als dat de Britten uit-
eindelijk toch echte Europea-
nen zijn.

In 1985 lag Thatcher ook dwars
toen het ging om de plannen
voor de Europese Akte, waar-
in de besluitvorming in de EG
werd veranderd met het oog
op de vrije interne markt, het
Europa zonder grenzen. Zij
wilde ook toen geen speciale
regeringsconferentie, maar
deed volop mee toen die een-
maal begonnen was.

Nu geldt" Groot-Brittannië als
een groot voorvechter van de
vrije interne markt, met alles
wat daarbij hoort. In Brussel
gaat men er vanuit dat That-
cher uiteindelijk op de Euro-
pese trein zal blijven meerij-
den. Maar zij zal als remmer
van dienst erop blijven hame-
ren dat veiligheid voor snel-
heid gaat.

hans de bruijn

JMHDE3___F_____^e7

Onthulling na 30 jaar
Behalve U-2

ook eigen
MiG vernield

MOSKOU -Rode Ster, de krant
van het Sovjetrussische leger,
heeft afgelopen zondag nieuwe
feiten onthuld over het neerha-
len van een Amerikaans spiona-
gevliegtuig nu dertig jaar gele-
den. Op 1 mei 1960 werd een U-2
spionagetoestel van deVS boven
de Sovjetunie neergeschoten. De
piloot, Francis Gary Powers,
werd gevangengenomen, tot tien
jaar opsluiting veroordeeld,
maar al drie jaar later geruild te-
gen een Sovjetspion,
Volgens Rode Ster is bij de actie
tegen de U-2 per vergissing een
eigen MiG-19 straaljager neerge-
schoten. De op 21 kilometer
hoogte vliegende U-2 werd nabij
de stad Sverdlovsk met een SA-2
raket neergehaald. Een van de
twee straaljagers die de hoogte
van de U-2 niet konden bereiken,
maar het toestel wel volgden,
meldde ten onrechte dat de U-2
nog niet was getroffen en vroeg
om een tweede raketlancering.
De tweede raket raakte een van
de MiGs waardoor de piloot om
het leven kwam.
De legerkrant meldde tevens dat
eerst nog was geprobeerd het
Amerikaanse spionagetoestel
met een nieuw Sovjet-toestel,
een Soekhoi-9, in een zelfmoord-
actie te rammen. Hoewel de
Soekhoi de hoogte van de U-2
wist te bereiken, slaagde de pi-
loot er niet in het toestel aan te
vliegen.
Het neerhalen van de U-2 werd
door een hoge legerofficier on-
middellijk gemeld aan partijlei-
der Nikita Chroesjtsjov die op
dat moment op het Rode Plein in
Moskou de 1 mei-parade afnam.
Het incident leidde tot verslech-
tering van de relaties tussen de
Verenigde Staten en de Sovjet-
unie en tot de annuleringvan een
topontmoeting tussen Chroesjts-
joven de Amerikaanse president
Dwight Eisenhower.

Vietnam pleit
voor herstel

banden met VS
HO-CHI-MINHSTAD -Vietnam wil
zijn betrekkingen met de VS nor-
maliseren. Hanoi wil vooral de eco-
nomische banden met Washington
aanhalen. Dat heeft de leider van de
Vietnamese communistische partij.
Nguyen Van Linh, gisteren gezegd.
Linh hield zijn pleidooi in Ho-Chi-
Minhstad, het voormalige Saigon,
waar hij aanwezig was om het feit te
herdenken dat de communisten 15
jaar geleden de oorlog in Vietnam
winnend afsloten.
In die ruim twintig jaar durende
oorlog vochten de nationalisten en
communisten onder meer tegen
Franse en Amerikaanse troepen. Op
30 april 1975 viel de Zuidvietnamese
hoofdstad Saigon na een krachtig
offensief in handen van de troepen
uit Noord-Vietnam.
„Wij hebben tegen de Amerikaanse
militairen gevochten, niet tegen het
Amerikaanse volk," aldus Linh in
zijn rede.
„Wij willen het verleden vergeten en
samenwerken met het Amerikaanse
volk en zijn regering. "Vietnam en
de VS zijn na de communistische
overwinning in 1975 geen diploma-
tieke en economische banden met
elkaar aangegaan.
De 75-jarige Vietnamese partijleider
zei teleurgesteld te zijn dat Was-
hington nog steeds vasthoudt aan
een economische blokkade van zijn
land „ondanks het feit dat wij vorig
jaaronze troepen uit Cambodja heb-
ben teruggetrokken."

(ADVERTENTIE)

Zo slecht zelfs, dat Mensen in Nood ImÈ Rj I
na Roemenië, na Ethiopië -nu óók mmeen bliksemactie start voor Peru.

Peru is economisch uitgeteld door een ??S§|lp
inflatie die de prijzen metprocenten per dag opdrijft.
Volgens de Wereldbank hebben 20van elke 100 gezin
nen een inkomen waarvan niet te leven valt. Een brood
kost voor hen een kapitaal. Het gevolg?Ondervoeding,
vooral bij kinderen.

Bovendien zucht Peru onder de tirannie van 'Lich-
tend Pad', zogenaamd een volksbeweging, in feite een
bende terroristen. Huizen worden verwoest, mannen
lukraak gegijzelden vermoord. Bruut geweld.

Ondervoedingen geweld. Wat is het antwoordvan
dearmsten, die het hardst getroffen worden? Mèt elkaar
proberen ze het hoofd boven water te houden. In de
slums koken vrouwen in gaarkeukens samen het eten
voor hun kinderen. Parochies trekken zich het lot aan
van gezinnen dieeen vader verloren in de strijd tussen
leger en terroristen. Mensen in Nood steunt die paro-
chies, steunt dievrouwen in de slums.

Maar ook al zag u de televisiebeelden van gister-
avond niet, vergeet u dearmsten van Peru niet?

U kunt helpen door een paar gulden over te maken
op GIRO 1111222 van deStichting Mensen in Nood in
DenBosch. Doe hetmaar. Want gelooftu mij, het is bitter
hard nodig.

Met dank, uit hun naam,

Frans Wijsen, %___#directeurvan IF='L_
Mensen in Nood STICHTING MENSEN IN NOOD

Hekeltaan 6, 5211 LX Den Bosch.

Dinsdag 1 mei 1990 "5Limburgs dagblad
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mededeling Streekplan Noord-en Midden-Limburg
m 104/W-90 (Aanpassing op onderdelen)

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter
voldoening aan het bepaalde in artikel4a,
zesde lid, van deWet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat met ingangvan 7 mei 1990
in de bibliotheekvan hetProvinciehuisals-.
mede ter secretarievan de gemeenten in
Noord-en Midden-Limburgvoor eeniederter
inzage ligt het op 16februari 1990 doorPro-
vinciale Staten van Limburg vastgestelde
Streekplan Noord-en Midden-Limburg (Aan-
passing op ónderdelen).
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vormen in tanga, mini, midi maxi en tai. Puur,
fijnvezelig mako-katoen, wasbaar tot 95°C.
Sluit perfect om het lichaam en tekent niet af
dank zij de soepele, elastische afzetband. Op
een dubbelpak Compliment slips krijgt u nu
twee gulden korting. Tot en met 31 mei 1990
of zolang de voorraad strekt. m%wmkm\\m
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5.000 99,- 113.- 122,- 148,- ït
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15.000 289,- 330.- 357,- 435.-
22.000 425,- 484,- 524,- 639,- >e(

32.000 644,- 730,- 788,- 954,-
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B
Efl. jaarrente vanaf 12,2% Bn

Elk bedrag tol 100.000,- en andere looptijd mogelijk
Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
" ZEER GOEDKOPE TARIEVEN . [et
j/raag gratis advies bij uw intermediair lag
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Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d.
26-04-1990 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN
1. BRONZWAER CHEMIE BV, Galjoenweg 71,

6222 NT Maastricht. Rechter-Commissaris:
R.J. van Boven. Curator: Mr. P.E.Ch.M.
Dahmen, H. v. Veldekeplein 29, 6211 TG

" Maastricht, tel. 043-250043 (flnr. 13788).
2. R.M.L. van ES e/v Jacobs, Alexanderstraat 19,

6176 BP Spaubeek, v/h h.o.d.n. JAPORT,
Burg. v.d. Kroonstraat 14, 6431 KG
Hoensbroek. Rechter-Commissaris: R.J. van
Boven. Curator: Mr.J.G.M. Spronken,
Elisabethstraat 14, 6161 GT Geleen, tel.
04490-48455 (flnr. 13789).

B. OPGEHEVEN
3. W. VERHEES, Boerhaavestraat 24, Geleen

h.o.d.n. METSELAARSBEDRIJF W. VERHEES
(flnr. 13306).

4. BOUWBEDRIJF F. SCHURGERS BV,
Dorpstraat 46, Maastricht (flnr. 13601).

5. J.P.M. VAN DEN BONGARD, Kerkraderstraat
63, Kerkrade, v/h h.o.d.n. JAN VAN DEN
BONGARD te Heerlen (flnr. 13621).

6. E.A.M.A. BROEDERS, De Negristraat 24,
Brunssum, h.o.d.n. BROCA-SYSTEEM (flnr.
13637).

7. ARAGIO DIRECT IMPORTS BV, Kerkraderweg
2, Heerlen («nr. 13708). a

8. G.M.J. B|JY,EA^;|Handelstraat 34, Brunssum,
h o.d.n. STRAATMAKERSBEDRIJF
G. RIJVERS (flnr. 13766).

In het faillissement van F.W.M.H. TARICI,
Heisterberg 34, 6431 JC Hoensbroek, v/h h.o.d.n.ALLTHERM, uitgesproken d.d. 22-03-1990 dient
nog vermeld te worden: tevens h.o.d.n.
RENOBOUW BV i.0., Markt 21, 6461 EC
Kerkrade. Curator: Mr. J.F.E. Kikken,
Amstenraderweg 9, 6431 EH Hoensbroek,
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Warme en uitbundige Koninginnedag
Van onze correspondent

MSTERDAM - Koninginnedag is gisteren in het land mas-tal en uitbundig gevierd. Het mooie weer en allerlei festivitei-;n lokten duizenden mensen naar buiten. In Amsterdam lijkt
oninginnedag steeds meer uit te groeien tot een Europese
'estdag. Tussen de meer dan twee miljoen mensen die zichisteren volgens schatting van de politie in de binnenstad had-en verzameld, bevonden zich opvallend veel Fransen, Engel-en, Amerikanen en Duitsers. Ondanks de enorme toeloop tote traditionele vrijmarkt hebben zich volgens de politie geen
roblemen voorgedaan. „Grote evenementen kunnen in Am-
;erdam zonder problemen verlopen, dat is toch formidabel",;i politiewoordvoerder Wilting aan het eind van de drukste
oninginnedag die Amsterdam ooit kende.
debinnenstad was het 's middags
druk, dat de politie voor het sur-

alleren zijn toevlucht moest ne-en tot patrouilleboten in de grach-
n- Ernstige incidenten bleven vol-
ms depolitie uit, „op een paarklei-
Sheden na. Zo kreeg een aantalensen last van ademnood omdat
! straten in het centrum zo vol wa-n> dat ze niet meervoor- of achter-tkonden", aldus Wilting.

edrang
B vrijmarkt was een groot succes.Uizenden straatventers deden goe-
>rf 3 me* vel"koop van twee-
"nands kleding, oud speelgoed en"ink- en etenswaren. In het cen-um was het een geweldiggedrang.
i mag een wonder heten dat deenseijjke fiies die de tienduizen--n soms minutenlangroerloos aanf°Plaats kluisterden, zo zeldenjaden tot uitbarstingen van woede1 gewelddadigheid. Soms liep hetfde hand. Zoals toen een automo-'üst zijn auto op een brug tussenHKeizersgracht en de Herengracht

fl .en vast manoeuvreerde in
Lf wringende mensenmassa, die|*ardoor geen kant meer opkon. DePede van een jonge voetganger■■'stte de automobilist zijn voorruit
"* een paar fikse deuken.

ok op andere plaatsen zorgden
«omobilisten die hun voertuig

-®t wilden laten staan, voor wrij-__ «gen en ergernis. Volgens Wilting
ctaaraan weinig anders te doen

">e ln P^ats van de voornaamste- e zoals nu gebeurde,
_~ ie binnenstad voor autover-

-b d 1 V6ndelen' Een maatregel dieTend w^ overwegen voor vol-

Vondelpark
laL ?j delPark> vorig Jaar nog het
ï*f* waarop de commerciële«ider elkaar naar de keel vloog,as ditkeer veel rustiger en gezelli-

ger. Mini-portretjes van Beatrix -„Mevrouw de koningin, gezellig ineen lijstje" - gingen voor een rijks-
daalder van de hand, naast de zelf-
bottelende huiskamerproducent
van vlierbessen- en pruimenwijn.
De maatregel van het gemeentebe-
stuur om het park te bestemmenvoor kinderen en de toegangshek-
ken pas 's ochtends van de grendel
te doen, leek geslaagd.

Tussen het obligate disco- en bon-
golawaai was voor het eerst in jaren
weer volop het hartverscheurende
gekras van prille vioolspelertjes te
beluisteren en hadden de gelegen-
heidskooplui de overhand over de
professionals. De rekken met 'tex-
tiel, de snackwagens en de andere
handelaars hadden nu hun toe-
vlucht vooral op het Leiseplein en
het Rokin moeten zoeken. Een pri-
ma ontwikkeling, vonden veel Am-
sterdammers, want de agressieve
handel heeft veel Amsterdammers
tegen zich in het harnas gejaagd.
Hoofdschuddend vertelden tweebewoners van de Herengracht dat
zondagavond twee Italiaanse
vrachtwagens tonnen huisraad had-
den uitgeladenop het Spui. De roep
om uitsluiting van handelaren vande vrijmarkt wordt dan ook steedssterker.

Het openbaarvervoer lag in het cen-trum de hele dag plat. Het gemeen-
telijk vervoerbedrijf had meer dan
in andere jaren last van de mensen-massa. Trams konden in een grotere
straal rond de binnenstad geendiensten uitvoeren, waardoor in dehele stad ernstige vertragingen ont-stonden.

In Den Haag was vlak voor de hek-
ken van het paleis Noordeinde een
grote brunch georganiseerd vooromwonenden. De 600 gasten kon-den eten van borden waarop debeeltenis stond van de vier Oranje-
koninginnen.De gasten mochten deeetborden als aandenken mee naarhuis nemen.

4 Tijdens de vrijmarkt was het vooral een drukte van jewelste op het Leidse plein

Geen incidenten in Loppersum en Haren

Beatrix in Groningen
LOPPERSUM/HAREN - Het
bezoek van Koningin Beatrix en
andere leden van de Koninklijke
familie aan de Groningse plaat-
sen Loppersum en Haren is gis-
teren zonder incidenten verlo-
pen. Omstreeks twee uur gister-
middag verliet de Koningin Ha-
ren en daarmeekwam een einde
aan de viering van Koninginne-
dag in de provincie Groningen.

Sinds haar aantreden als Konin-
gin heeft Beatrix haar verjaardag
telkens in een andere provincie
gevierd. Alleen in de provincie
Groningen was ze tot nu toe nog
niet geweest om haar verjaardag
te vieren.

Vooral in Haren was veel publiek
op de been. Volgens een schat-
ting van de gemeentepolitie in
Haren waren daar zon 20.000 kij-
kers, in Loppersum waren dat

volgens deRijkspolitie ongeveer
5000. Dat was voor wat betreft
Loppersum minder dan ver-
wacht. In totaal waren ruim 150
politiemensen betrokken bij hetbezoek aan Loppersum en Ha-
ren.

Het Koninklijk bezoek begon 'smorgens omkwart voor tien toenPrinses Margriet en haar familie
arriveerden. Een kwartier laterkwamen Koningin Beatrix ennaar gezin inLoppersum. DeKo-
ningin werd ontvangen door de

Groningse Commissaris derKo-
ninginVonhoff, burgemeesterL.
Pit van Loppersum en door prof.
dr. E. Mandema, Kamerheer van
deKoningin.

"Kroonprins Willem Alexander maakt, zich in Loppersum op voor eenslag op de kop van jut. Hij zou echter missen.

Rijtoer
In Loppersum maakte de Ko-
ninklijke familie onder meer een
rijtoer per landauer en een wan-
deling door het dorp waar een
kijkje werd genomen bij tal van
spelletjes die waren georgani-

seerd ter gelegenheid van Konin-
ginnedag. Het was de eerste keersinds juni 1929 dat Loppersum
bezoek kreeg van een Koningin:
dat jaarbracht Koningin Wilhel-
mina een bezoek aan dezeplaats.

Op het programma in Lopper-
sum stond verder ook nog een
bezoek aan het bejaardencen-
trum 'De Wiemersheerd'. Enkele
landbouwers hadden langs de
route een spandoek uitgerold
waarmee ze protesteerden voor
een ander landbouwbeleid. Het

gezelschap vertrok kort na elf
uur in een Koninklijke trein van-uit Loppersum naar Haren waar
het gezelschap werd opgewacht
door burgemeester K. Weide. In
Haren werd ook een aantal acti-viteiten bijgewoond.

Onder het publiek waren ook
studenten van de lerarenoplei-ding Übbo Emmius uit Gronin-gen die met spandoeken demon-
streerden tegen de verplaatsing
van hun school naar Leeuwar-
den. Ook dit verliep zonder inci-
denten.Volgens de Harener poli-tie zijn er in het publiek tweemensen onwel geworden die perambulance moesten worden
overgebracht naar het zieken-huis. De Koninklijke familie isna afloop van het bezoek aan Ha-
ren vertrokken naar deLuchtha-ven Eelde vanwaar de familienaar huis is gevlogen.

" Terwijl de koninklijke trein het station van Haren binnenrolt, veegt ditmeisje nog snel wat vuil weg onder het koninklijk rijtuig...

Onrustig
begin van
vrijmarkt

AMSTERDAM - De vrijmarkt
in Amsterdam begon in de
nacht van zondag op maandag
op sommige plaatsen erg on-
rustig. In de binnenstad werd
een man doodgestoken.

Een woordvoerder van de poli-
tie zei dat men nog geen idee
heeft wie verantwoordelijk is
geweest voor de dodelijke
steekpartij.

Grote incidenten deden zich
niet voor, maar de grote men-
senmassa die op de been was
en de muziek op verschillende
plaatsen zorgden voor veel
overlast. Ook gingen nogal wat
mensen zich te buiten aan over-
matig drankgebruik.
Volgens de politie zijn er diver-
se vechtpartijen geweest en ze-
ker vijf steekpartijen.

In Rotterdam
25 mensen

aangehouden
ROTTERDAM - De politie in
Rotterdam heeft op koningin-
nedag tot half elf 's avonds 25
mensen aangehouden, allen op
beschuldiging van openlijke
geweldpleging. Zestig agenten
in burger opereerden in groep-
jes van vier tot vijf, observeer-
den en hielden aan.

De politie wijzigde de tactiek
om greep tekunnen houden op
de tussen de 100.000 en 150.000
mensen die in en rond het cen-
trum op de been waren.

" De vrijmarkt in de hoofdstad is in volle gang. Lurken aan een geïm-
proviseerde waterpijp bleek erg in trek. De 'pijp' bestond in dit geval
echter uit een jampot.

" Tijdens een massale brunch tegenover Paleis Noordeinde inDen Haagwerd hetvierluik met de koninginnen (v.1.n.r.) Emma, Wilhelmina Ju-liana en Beatrix tentoongesteld. Zij hebben de laatste honderd jaaroverNederland geregeerd.

Koninginnedag en toch naar school. Dat overkwam de ongeveer hon-
'rd leerlingen van de Aloysiusschool in Boskamp (gemeente Olst). Door
nfout in de roosterplanning moesten zij gisteren de schoolbankjes in.
e 'onfortuinlijke' kinderen kregen wel een gebakje om het leed te ver-
achten.
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SRpiBLRGSVJXIPHONIECtkest
Eerste concert van de Beethoven-cyclus

Dirigent: Roberto Benzi jÊÊÊ BÉ^Solist: Ivo Janssen hP^ fek

Ludwig van Beethoven: m. j
Die Geschöpfe des Prometheus «■ W
Symphonie nr. 3 'Eroica' f_^

Roberto Benzi
Traditiegetrouw verzorgt het Limburgs Symphonie Or-kest ook dit seizoen in Venlo, Heerlen en Maastricht
een driedelige aan Ludwig van Beethoven gewijde con-
certcyclus. Een zaalabonnement op deze cyclus kost inVenlo, Heerlen en Maastricht ’42,-- (CJP/65+

’ 34,50), een balkonabonnement in Heerlen en Maas-tricht ’ 48," (CJP/65+ ’ 39,50). Bij tijdige reservering
zijn de Heerlense en Maastrichtse abonnementen uit-wisselbaar. Losse kaarten zijn eveneens verkrijgbaar.

Data le concert:

20ütmn i Men,° - mei Heerlen za. 5 mei Maastrichtro77rs?7nSr SPOOrt f0uur Stadsschouwburg 20 uur Staargebouwwi) 517000 (045)716607 (043)293828

extra



Dinsdag 1 mei 1990 "8
06-lijnen

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen de niet
ver weg kunnen wonen. 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

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 06-320.325.51

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sex'ofoon 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-32CT.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02

Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

50 et p/m

Zoek je 'n vriendin?
Bel de Flirtbox, 06-320.330.01 (50 cpm), de leukste.

Als je vanavond nog een afspraakje wilt!!
Lenie's sexspreekuur. Bel

haar met uw vragen (50 cm)
06-320.324.97
ÜLady Bizar!!

06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.

Sex Spel
keuze sex met
6 hete meisjes
Blue * White

doe de sex kwis
win 'n sexartikel

50 ct.p.m. 06-
-320.323.66
*Wek-Sex*

gewekt worden door Bianca
oh la la !!!

06-340.320.55 (50ct p.m.)

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 Ct/pm

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12-50 c/m

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

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.
Alle hotels vol. Frank over-
nacht bij een gastvrije man.

Daat ontdekt hij wat

homo
wil zeggen

06-320.323.86 (50 ct.p.m.)
Homo. 2 Jongens zijn intens
bezig. Dan bevelen 2 heren

"Vooruit nu
grieks

06-320.326.91 (50 ct.p.m.)

ruilsexbox
Snel resultaat. Geen

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 ct.p.m.)

Trio-bisexbox
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 ct.p.m.)

Dat superblote
gympakje

deed 't. De man laat haarvoor straf nablijven., en dan06-320.323.84 - 50 et p/m'
Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Lekkere meiden willen
verwend worden,

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m

2 knullen
volgen een mooie wande-
laarster In het bos. Op een

stille plek staan ze voor haar
06-320.330.09 (50 ct.p.m.)

Eindeloos vaak wil ze als ze
voor

lifesex
komt gelukkig zijn er 2 ke-

rels 06-320.329.24 (50cpm)
Lifesex van 2 lesbische

vrouwen. Eerst willen ze soft
SM dan de volle
overgave

06-320.329.25 (50 ct.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.)
't Knappe blondje bloost. Ze

fluistert, "Ik kom voor lifesex"
We moesten wel even

helpen met
ontkleden

06-320.321.32 (50 ct.p.m.)
Ze is 32 en ongelooflijk mooi
Ze straalt sex en ze doet al-

les met...
2 jongens

06-320.326.73 - 50 et p/m

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.)

"Moet 't slipje
ook uit meneer?" fluistert de

mooie blondine achter 't
scherm. "Zeker mevrouw"
06-320.321.30-50 et p/m

De super
contactenbox

De eerlijkste eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar op 06-

-■320.324.30 Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste. De heet-
ste box van nl. op nummer-
tje 06-320.328.29 (50 cpm)
De boeien klikken vast, nu is
de met de lange laarzen

met sporen...

oppermachtig
06-320.329.23 - 50 et p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op

de generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.p.m.)

De vrije
jongen-en meidenbox. Voor
alles wat jong en nog vrij is.
Vrij om afspraken te maken.
06-320.327.88 (50 ct.p.m.)
Mooie benen, minirokje en
doorkijkblouse. Zo tergt ze

de man tot hij haar
straft

06-320.323.85 - 50 et p/m

Lifesex
met een stel dat nog moet

wennen. "Natuurlijk
mevrouw, alles uit!"

06-320.330.52 (50 ct.p.m.)
De mooie trotse vrouw on-
dergaat alles in de stal met

2 jongens
die geen protesten horen.
06-320.326.90 - 50 et p/m
Wendy geniet als ze er bo-
ven staat, maar plots wor-

den de rollen omgekeerd, en

ze knielt
06-320.326.92 - 50 Ct p/m

De man behandelt
een meisje

Zit het slipje in de weg?Zonder gaat het boter en ...
verder.

06-320.326.93 - 50 et p/m

Helga wordt 27. 't Kado is
van leer. Dan wordt ze de

strenge vrouw voor
gehoorzame

mannen.
06-320.330.51 - 50 et p/m
Frits beleeft lifesex met 'n

dominante
gebruinde man.-Dan komt er

plots nog een. Homo.
06-320.321.33 - 50 et p/m

Enthousiast helpt John met
't uittrekken van Elna's sex-

lingerie, en dan samen
lifesex

06-320.326.71 - 50 et p/m

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m

Marion de Wilde
belt zomaar mannen en lokt

ze uit.
06-320.326.31 - 50 et p/m

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar
06-320.326.69 - 50 et p/m

Avonturen
tijdens het werk

06-320.328.69 ca.so ct.p.m.

Gay-Escort
hot Gay info. Call-boys

openen hun mond.
06-320.323.04 - 50 et p/m

Gay-Phone
hot Gay stories zoals ze

horen te zijn
06-320.322.06 - 50 et p/m

Vrouwen
iedere opdracht
wordt uitgevoerd

06-320.329.69 ca.so ct.p.m.

Mr. Martin
Gay-Tele SM, dans naar

zijn pijpen
06-3250.323.05 - 50 et p/m

Tele-Sex
op zn heet, heter, heetst
06-320.322.07 - 50 et p/m

Heb je zin in sexcontact?
de Afsprakenlijn
06-320.325.80 - 50 et p/m

Stiekem meegenieten met
Hete meisjes

06-320.328.00 - 50 et p/m

Angela in bad met haar
vriendin. Inzepen. Alles is

glad. Eindeloos
lesbisch

's-nachts
06-320.330.19- 50 et p/m

Na .... beleeft mooie vlotte
Linda voort eerst sex tot het

eind. Toe nog eens...
06-320.326.70

50 et. p/m
Een jongevrouw komt in 'n
SM-huis. Voor ze 't weet is

ze zo geboeid dat ze
gehoorzaamt

06-320.330.61 ■ 50 et p/m

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers
06-320.327.34 - 50 et p/m
Als ze 35 geworden zijn
barsten ze pas echt los
320.327.35

Hete meisjes
fantaseren speciaal voor joi
06-320.327.69 - 50 et p/m
VYeemdgaanders vertellen

alles aan
Anja
luister

06-320.322.08 - 50 et p/m

Anoniem
Marcel en Andre en iedere

gay doet mee
06-320.320.21 - 50 Ct p/m

Natasja,
wordt verwend door 2
mannen in de keuken

06-320.327.77 - 50 et p/m
Buurvrouw Chantal voor

echte
Ordinaire sex

06-320.328.01 - 50 et p/m

Meisjes
samen onder de douche

06-320.328.88 - 50 et p/m
Meiden versieren doe je op

de
Afspreekbox

bel 06-320.329.99 - 50 cpm

Nimf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

320.320.14
De Meidenbox

kom in kontakt met mooie
meiden

06-320.330.77 - 50 et p/m

Sexlijn 10
Sonja

06-320.320.10
Evelientje durft!

06-320.321.10
Met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisjes

06-320.320.50
LIVE-SEX-BOX

06-320.325.30
50 et p/m

Direkt snel sexcontactü
live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 Ct p/m

Homokontakt:
jongens zoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p/m

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

Tippelbox
06-320.326.66 - 50 et p/m

Sex Kennis-
makingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03 - 50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m

Kontakten/Klubs
Ons doel is Uw voldoening

Riversideclub
E9afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak 20 mtr.

voorbij camping de Maasterp. Open van maandag t/m vrij-
dag van 14.00 tot 2.00 uur. Tel. 04755-1854.

OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???
WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UÜ!

Club Nirwana. De boetiekü!
ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN.

KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 23.
GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDS!!

Privéhuis Michelle
Als u door de bomen

het bos niet meer ziet!!!!!
045-228481 / 045-229680

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis.

De Olifant
waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-in prijs.
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24) o.a.

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze tempera-
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan onze

knusse bar. Paar uren vrij?Kom gewoon langs en proef de
de sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen. films, ook

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en slavin.
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

045-326191
Escortservice. All-in.
De betere service in
Club Lolita

Hoenderstr. 6, Maastricht.
Open v. 13.00-24.00 uur,

vrijd. en zaterd. tot 02.00 uur
Tel. 043-215973.

Contactburo
Limburg

Privé adr. in Ned. en België.
Dames aanwezig en gevr.

Tel. 04499-3003.

Wij zijn open
vanaf 13.00 uur

Madam' Butterfly en haar
meisjes, Hommert 24

Vaesrade.

Club La Belle"
Spekholzerheide Graverstr.

13, 045-416143, dagelijks
geopend 14-4 uur. Detlef en

Regina van "de Jachthut"
Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

’ 50,- all-in
Katja, Stella en Monique.

Tel. 045-423608.

Privé en escort
045-720916

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.

Brigitte
Privé 045-254598.

Privé Cherry
ook soft SM

open ma. tot vr. 11-24 uur.
Tel. 045-462805.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

grandiozeTl fprijsvraag-Actie
INT LOON!] f |
MET FANTASTISCHE PRUZEN!)
Van 1 t/m 19 mei a.s. staat 't winkelcentrum 't Loon helemaal in 't teken
van Oranje, dat straks mee gaat doen aan het WK in Rome.
Wij gaan 't Loon daarom met spandoeken, vlaggen, posters en met veel
oranje versieren.
Om alvast een beetje in de stemming tekomen! En om devoorpret helemaal 22
kompleet te maken organiseren wij een daverende wedstrijd-actie.
ledereen kan meedoen. Zo vaak u maar wilt!

ZÓ DOET U MEE!
Bij alle zaken van 't Loon krijgt u, als u staan een paar eenvoudige vragen, die u

_
I

daar voor’ 10,- boodschappen doet, moetbeantwoorden, naam en adres erop
een oranje zegeltje met een spaarkaart. en inleveren bij één van onze winkeliers.
Plak dat zegeltje op die kaart. Met 20 Zó gemakkelijk is meedoen! !llll|||lil^" *B fclllzegeltjes is de kaart vol. Op de kaart 'n Koud kunstje! Hfcv|f

WAT EEN PRIJZEN!
In totaal zijn er 20 schitterende prijzen. Wat zegt u van deze hoofdprijzen? p ' LgjÉ
* supermoderne JVC Videorecorder g f*
* draagbare Philips kleuren-TV I /J

* fantastische Philips CD-speler ,—■ " L Bii 9Pl|
* een droom van een Philips Magnetron l^RUsyrrREiKiNG m I m jj|
* Sharp draagbare stereo-radio 1 HetBestuur van't wmkeice^ ■ »-j
Zeg nou zelf, dat zijn toch gigantische prijzen! I kaartenen reikt 1- I gjt WÈk
Zon kans laat u toch niet voorbijgaan ? 1 krijgen bericht. | >||j| mFm WÊM

Dus gaan we met drommen naart Loon, K *doen daar onze boodschappen en doen Ij]
mee met deze grandioze prijsvraag! 111Jjjl
U hoeft er echt niet veel moeite voor te
doen! En laten we niet vergeten: 't Loon
is 't gezelligste en meest veelzijdige f~*\ fjwinkelcentrum van Heerlen en wijde Jl i
omgeving! 40 Zaken onder één dak J^. 11 ||
* overal topkwaliteit, service, gastvrij- iAffm\\ &w^k. %heid en een opvallend-vriendelijke L

* mode-schoenen-accessoires - sport- ÊË %% Il ilartikelen - bloemen - levensmiddelen ■■ mm ÉÈm- verse produkten - interieur en 1 1 1 J jf_ WÊlill^m. ïïm
decoratie - kado's - carwash - koffie- f"-"— %, J **% % WM
shop en petit restaurant. %?«««^ mm
E„vo.op parkeerruimte, WinkelCentrUfTl I

Dat vind je nergens anders! Dat vind je é- aAM^ a^^g^ M
alléén int Loon! mM 4m^Mlfl MWij verheugen ons op uw bezoek! mmM Bh^^^^B^PV^

U treft 't in 't Loon, f | \
WnËMËMËWWWWWÊËMMMMW ■■■rauiddiLHaiduigiggsnran l g^^^g^S
; «-; "

===== j

Contactburo
Geleen

Bern. in privé relax adr., Tel. 04490-48768.. _ Inschr. dames gevr.
Nieuw, nieuw, nieuw.

’125,-
Heel uur all-in. Acht sexy

meisjes in nylonkousen en
veel erotiek. Ontv. u kapel-

weg 4, Kerkrade. 045-
-425100 ma-zat 12.00-24.00

uur, zon. 15.00-24.00 uur.

Diana escort
tel 045-320323

Voor een privé adres
Tev. inschr. gevraagd
Buro Elvira

ass. gevr. 045-419384.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

Contactburo
Yvonne

Veel nieuwe adressen v.
huisvr. m. hoog nivo.

04490-23203.
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.

Zegt een Donor Codicil u pas iets

als u zelf

, een nieuwe nier nodig heeft?

Veel mensen vinden 't maar een eng idee om §mt :JlllilliiiMJiMi " lM PenoonSjke gegevens: . »fc

na hun dood weefsels en organen af te

fffttflßJii S$ f&1& F & 1 $ÊÊÊÊt Postcode/WoonpUils
staan. Totdat ze zelf met de noodzaak van

MMIttM/ Geboortedalum.
WK IWaTa FiskXl füü lèwaarschuwen in geval van nood:

een transplantatie worden geconfronteerd. SLSK """
Een Codicil heeft immers twee kanten: u draagt

't voor iemand anders, en iemand anders HH m""

ïïII
draagt 't voor u.

Denk erover Praat erover En haal een Donor %m\gA^
Codicil bij uw huisarts of apotheek. Het Donor Codicil. Van levensbelang.

SÏRÉ

Limburgs Dagblad



Reclame
Dat de concurrentie groot is ver-
ontrust Spijkerman in 't geheelniet: „Als mensen bij mij eenheerlijke avond hebben gehaddan gaan ze de volgende keer
ook naar Finkers en omgekeerd.
Ik heb het nooit zo als concur-
rentie gezien. Ik vind het zelf

leuk om reclame voor de ande-
ren te maken. In radio-program-,
ma's maak ik ook altijd veel re-
clame voor collega's. Als 't even
kan wijs ik op een voorstelling
van ze ergens in het land."
Vlak voor de start van het win-
terseizoen 1989/ 1990 moest Jack
Spijkerman het plotseling laten
afweten. Van zijn volgeboekte
theatertournee moest hij 50 voor-
stellingen annuleren en hij kon
het zaterdagse VARA-radio-pro-
gramma 'Spijkers met koppen'
geruime tijd niet zelf presente-
ren. Conclusie van zijn huisarts:
„Zwaar overwerkt."
Hoe kon dit iemand op 41-jarige
leeftijd overkomen?
Spijkerman: „Ik had vijf jaar
lang zonder vakantie bijna dag
en nacht achtereen doorgewerkt.
Acht uur 's morgens op, half drie,
drie uur 's nachts naar bed. Ook
op zon - en feestdagen. Verkeerd
en onregelmatig eten, drinken,
leven. En theatermaken, èn ra-
dio, èn tv, platen gemaakt, een
boek geschreven, zelfs aan een
speelfilm meegewerkt, 'Jan Rap
en zn maat', waarvan ik achteraf
overigens spijt had."
Wat derest betreft gebeurde pre-
cies wat ik wilde. Toen ik op mijn
35ste ontslag nam als leraar Ne-
derlands en Handenarbeid zei ik:
„Ik ga dekomende vijfjaar radio
en tv maken, het theater in, een
plaat en een boek produceren."
Tot op dat moment had ik altijd
plannen voor vijf jaar gemaakt.
Ik stond twaalf jaarvoor de klas,
maar tot het moment van het on-
slag was ik iedere vijfjaar naar
een andere school gegaan, terwijl
ik het op de vorige best naar m'n
zin had.
Dat het tot zijn 35ste jaar duurde
voordat Spijkerman zich op de

planken manifesteerde en ook
voor 't eerst teksten en liedjes
ging schrijven acht hij zelf min-
der vreemd dan het lijkt.

Spijkerman: „Dat ik leraar werd
lag in de sfeer waarin ik ben op-
gegroeid, vanuit mijn opvoeding
dus,voorde hand. Toen ik 23 jaar
was heb ik wel eens gezegd:
'Maar later als ik groot ben ga ik
het theater in.' In Urnuiden heb
ik in die jaren wel het Umuider
jongeren-centrum opgericht en
ik heb vijfjaar in een bandje ge-
speeld. 'En ik ging veel naar ca-
baret-voorstellingen kijken.

Festival
Toen ik als 'Dubbel en dwars'
aan het Leids Cabaretfestival
meedeed, op m'n 33ste, had ik
nog nooit op het podium ge-
staan. Achteraf vraag ik me ook

af waar ik de moed om daar te
gaan staan, vandaan heb ge-
haald, hoor. Als 'De nieuwe
groep' wonnen we dat festival.
We hadden geen letter repertoire
méér dan we daar toonden. Maar
na die overwinning kwam de
VARA. Of ik een column voor de
radio-microfoon wilde lezen.
Ik sprak die column uit en ze
vonden 't zó leuk, dat ze vroegen
of ik dat elke week kon komen
doen. „Ja hoor, ik wel", riep ik
met mijn grote mond. Ik werd als
gast-presentator op Radio 3 ge-
vraagd. Herman Stok gaf me ver-
volgens een nachtprogramma en
ik werkte achter de schermen
met Dolf Brouwer. Toen werd de
'Steen en been-show' vreselijk
populair. En zo is het bij deradio
verder gegaan. Ik beschouw wer-
ken in het theater als het belang-
rijkste en ik hoed mezelf ervoor,
dat de radiobekendheid over-

slaat op de theatervoorstelling.
Want als ik de theatervoorstellin-
gen ga aanprijzen via mijn naam
gaan ze alweer gauw zeggen: Oh,
die maakt gebruik van zijn radio-
bekendheid. Voor het theater
handhaven we dan ook het op-
treden van 'Dubbel en dwars.

'Mister Macho ofShowbizz' in topvorm

Damesslipje
voor TomJones

Van onze showpagina-redactie

ROTTERDAM - Zou Torn Jones
nog wel eens ergens vreemd van
opkijken? Het frivole damesslip-
je dat hem in Ahoy' onverwachtyoor de voeten werd geworpen,
kon hem in elk gevalniet van zijn
stuk brengen. Integendeel, Wa-
les' meest beroemde zanger ge-
bruikte het ondeugende kleding-
stukje) meteen om zijn imago
als onverwoestbaar sexsymbool
te accentueren: door er kreu-
nend zijn bezwete voorhoofdmee af te vegen.

°P 7 juni hoopt hij Abraham te2len, maar het passeren van deze

mijlpaal zal Torn Jones er niet
van weerhouden om de 'Mister
Macho of Showbizz' uit te blijvenhangen. De als Torn Woodward
geboren zanger kan ook nog
steeds aan dat publieke beeldvoldoen omdat hij over een on-
verminderde vitaliteit beschikt.
In vergelijking met zijn voorlaat-
ste concertbezoek van bijna eenjaar geleden (de Doelen) was de
zingende lady-killer zowaar watkilootjes kwijt geraakt, waardoor
zijn lichaamstaal weer als van-ouds overtuigde. De voormalige
metselaarsknecht demonstreer-
de zijn topfitheid op de valreep
nog even nadrukkelijk door in
een t-shirtje aan een reeks spette-

rende rock 'n roll-toegiften (on-
der meer 'Johnny B. Goode' en
'GreatBalls OfFire') te beginnen
en te eindigen met een soepel
nummertje buig- en strekgym-
nastiek.
Torn Jones was ditkeer serieuzer
ten aanzien van zijn aloude hits,

die geheel volgens de wens van
de ongeveer 6000 fans de hoofd-
moot van het zeven kwartier du-
rende optreden vormden. Van de
meligheid en zelfspot, die vorig
jaar nog in met name 'What's
New Pussycat' en 'Delilah' door-
klonken, was niets over: de klok

werd met de hulpvan zijn twaalf-
koppig orkest gewoon in alle
ernst een kwart eeuw teruggezet.
Deze en vele andere klassiekers
('Fall In Love', 'She's a Lady' en
'It's Not Unusual, om bij het fina-
le-aanbod te blijven) mengde Ti-
ger Torn probleemloos met het
recentere repertoire, dat hem be-
gin 1989 plotseling weer actueel
maakte: 'Kiss', 'Move Closer' en
'A Boy From Nowhere'. Met sur-
prises als 'We Can Work It Out'
(van The Beatles) en 'Bad Case
Of Lovin' You' (Robert Palmer)
stipte hij nog even aan dat hij
met zijn krachtige bariton op elk
nummer naar believen zijn eigen
stempel kan drukken.

Dat Torn Jones nog steeds volop
geniet van zijn rol als 'bronstige
knuffelbeer', bleek ook na afloop
op een exclusieve party in Hil-
ton, dat een sigarettenmerk als
sponsor op goed geluk voor hemhad georganiseerd. Waar andere
sterren zich bij dergelijke gele-
genheden amper nog laten zien,
bleef hij langdurig rondhangen
om met iedereen een vriendelijk
woord te wisselen.

tSSfcïïT Smiet n°9. stecds »<"> *«» ''Ol als -bronstige

Valkenburgse zingt om verlies van 'Globetrotter' tevergeten

Marleen maakt plaatje
en Jan een wereldreis

Van onze showpagina-redactie

VALKENBURG - „De vonk
sloeg over in een café en de rest
volgde ergens in een eethuisje bij
°e open haard", zegt Marleen
Swillens. Zij heeft het over de
kennismaking met haar vriend,
Jan van der Meulen. Op zich niet
20 bijzonder, want dat overkomt
wel meer mensen. Maar toen
Marleen haar Jan tien weken ge-
leden leerde kennen vertelde hij
haar dat hij een wereldreis zou
gaan maken. Niet zo maar een
reisje. Nee, maar liefst ééntje van
vijfjaar.
„En ik maar denken dat het eengrapje was. Toen het echter se-
rieus bleek te zijn ben ik van al-
les gaan bedenken om hem hierte houden. Ik heb mijn gitaar terhand genomen en op het lied
'Zijn het je ogen' van Koos Al-berts, mijn eigen tekst geschre-ven, namelijk 'Jij met je ogen."

Marleen Swillens is dertig jaar,
woont in Valkenburg aan de*Geul en was veertien toen ze be-gon te zingen. Ze trad zes tot ze-ven keer per week op met de Em-
mely Singers. Samen met Astriden Tiny Thewissen zong zij de
sterren van de hemel. „Toen mijn
ouders vier jaar geleden stierven

ben ik gestopt met zingen. Trou-
wens de zusjes Thewissen ook",
laat Marleen weten. Het zingenheett zij echter niet verleerd
„Jan vertelde mij dat hij begin
mei met de wereldreis zou begin-
nen en zei daar ook met nadruk
bij dat ik niet verliefd op hem
moest worden, omdat hij vijfjaar
weg zou gaan. Nou wie raakt er
verliefd op mij? Jan dus. Trou-
wens ik ook op hem. Anders was
ik nooit naar de studio gegaan
om een opname te laten maken
van dit plaatje!"

Stoute schoenen
Marleen trok veertien dagen ge-
leden de stoute schoenen aan en
telefoneerde naar de platenstu-
dio van Marlstone in Borgharen.
Zij deed haar verhaal aan produ-
cer Conny Peters en die was met-
een enthousiast. Die liet haar
voor de opnamen naar de studio
komen. „Het heeft mij bloed,
zweet en tranen gekost. Elke
keer moesten de opnamen op-
nieuw worden gemaakt. Vooral
omdat het verdriet zo goed in
mijn stem te horen was. Ik besef-
te namelijk tijdens mijn werk in
de studio maar al te goed dat de
wereldreis van Jan over een paar

weken werkelijkheid zou wor-
den. Maar ik kreeg veel steun van
Conny Peters, hij heeft mij
enorm geholpen."

En nu is het dan bijna zover. Jan
trekt aanstaande zaterdag 5 mei
de wijde wereld in en Marleen
gaat niet mee. „Nee, dat kan ook
niet. Ik heb twee kinderen en die
kan ik niet zomaar van school
houden. Ik heb er wel eens aan
gedacht, maar dat is niet te ver-
wezenlijken."

Jan vertrekt vanaf Schiphol naar
Moskou en vandaar gaat hij naar
Peking om vervolgens het oog
op Australië te laten vallen. Mar-
leen: „Daar staat bij familie zijn
kampeerwagen. Die pikt hij op
en danreist hij verder. Ik moet er
niet aan denken dat hij vijfjaar
wegblijft."

Enig idee hoe het afscheid zalzijn? „Nou, eigenlijk kan ik dat
niet vertellen! Jan vindt het ze-ker verschrikkelijk om afscheidte nemen. Hij weet dan ook nietdat ik zaterdag 5 mei opSchiphol
sta om hem uit te zwaaien. Hijkrijgt een cassette met mijn lied-
je mee. Ik hoop dat de woorden
'Ik-blijf je trouw tot in de dood'
indruk op hem zullen maken. Ik

zal vijfjaarop hem wachten. Dat
staat vast, maar of dat Jan zal
lukken weet ik nog niet zo. En
dan bedoel ik daar vooral mee
dat de kans groot is dat hij over
vijfweken alweer bij mij op de
stoep staat. En eerlijk gezegd
hoop ik dat dat zo is," zegt Mar-
leen.

In feite komt het erop neer dat
Marleen door haar verdriet weer
is gaan zingen. „Ja, dat klopt.
Maar ik ben nu van plan door te
gaan met het schrijven van tek-
sten en het maken van plaatjes.
Ik heb al een manager op het
oog. Ik ben van plan Jan twee-
maal per jaar op te zoeken. Waar

hij zich ook bevindt, ik reis hem
na. Als hij dan weer terug is in
Valkenburg, kopen wij een boer-
derijtje waar we met de kinderen
kunnen gaan wonen. Dat is ten-
minste de grote wens van Jan.
En doorgaan met zingen. Dat is
alles wat hij wil", zegt Marleen en
grijpt meteen naar de gitaar.

" Marleen Swillens: „Weer zingen om het verdriet te vergeten". Foto: frits widdershoven
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Jack Spijkerman maand lang op de televisie

'Ik begin eigenlijk pas'
Van onze rtv-redactie

AMSTERDAM - „Dat ze zeggen, dat ik op toneel zo op
Freek de Jonge lijk, daarkan ik niets aan doen. Het is soms
vervelend, maar ik heb liever datze zeggen, datik op Freek
lijk dan op Henk Elsink. Freek staat op eenzame hoogte",
zegt Jack Spijkerman (41), elke avond ergens in Nederland
cabaretier, wekelijks presentator van het VARA-radiopro-
gramma 'Spijkers met koppen.'

Gedurende de maand mei volgthij op zondagavond op VARA-tv
Bart Peeters en Paul de Leeuw
op. Met programma's van een
uur lengte, die vanuit zaal De
Kleine Komedie te Amsterdam
worden uitgezonden. Spijker-
man: „Het worden weer heel an-
dere programma's dan Bart en
Paul lieten zien. In ieder pro-
gramma zullen drie jonge aanko-
mende cabaretiers te zien zijn en
daartussen toon ik fragmentenvan oude krakers zoals 'De Ge-
haktbal' van Toon Hermans."Toen Jack Spijkerman 17 jaar
was zeiden ze al tegen hem: „Je
moet eens naar Neerlands Hoop
m Bange Dagen gaan kijken.J->aar zit een knaap in, die doet
precies zo gek als jij." Spijker-man, 24 jaar later: „Als ik nu
* reek's biografie lees, dan denk
ik: Ja, precies dezelfde achter-
grond, gereformeerd jongetje, fel
afzetten tegen de omgeving.
De teksten van Toon Hermans
kende ik vroeger ook uit mijn
hoofd. Ik heb er ondertussen
mee leren leven, dat ze zeggen,
dat heb je Freek nagedaan. Het
wordt trouwens minder. Het pro-gramma 'Er staat een gek op dehoek', waarmee ik in de regie vanFred Florusse nu vijfavonden inde week voor volle zalen op de
planken sta, wordt in de recen-
sies minder met de programma's
van Freek vergeleken."

" Jack Spijkerman: „Eigenlijk sta ik nog aan het begin. Dat realiseer ik me elke dag."

Kruisbestuiving
In de praktijk is er sprake van
een nuttig soort kruisbestuiving.
Vijf jaar geleden dacht ik nog:
Als ik die bekende mensen van
het cabaret maar eens in het écht
zou kunnen leren kennen, als ik
alléén maar eens met ze zou kun-
nen spreken. Ik keek huizen-
hoog tegen ze op: de groep Don
Quishocking bijvoorbeeld. Nu
werk ik dagelijks met Fred Flo-
russe en Jacques Klöters. En
eigenlijk sta ik nog aan het begin.
Dat realiseer ik me elke dag."

Nieuwe Floris-serieopkomst
HEERLEN - Joop van den Ende
wil een geheel nieuwe televisie-
serie van 52 afleveringen over
Floris gaan produceren. Hij heeft
een optie op de rechten van de
serie bij Gerard Soeteman. Van
den Ende zoekt nog buitenland-
se partners, omdat de nieuwe
Floris hoogstwaarschijnlijk En-
gelstalig zal worden.
Volgens Gijs Versluijs van JEIn-
ternational, het bedrijf dat door
Joop van den Ende en CLT is op-
gericht, zijn er nog geen defini-
tieve contracten om de nieuwe
Floris-reeks te maken, maar lijkt
het, gezien debelangstelling, wel
bijna zeker dat het project door-
gaat. Afhankelijk van de buiten-
landse partners wordt besloten
wie de nieuwe Floris gaat spelen.

Jan Driessen naar
KRO's 'Brandpunt'
HEERLEN - Jan Driessen, mo-
menteel parlementair verslagge-
ver van NOS' 'Den Haag van-
daag', stapt over naar KRO's
'Brandpunt. Vanaf 1 augustus
gaat hij voor Brandpunt de parle-
mentaire verslaggeving verzor-
gen. Met het aantrekken van
Driessen wil Brandpunt de poli-
tieke berichtgeving versterken.
Brandpunt-verslaggever Fons de
Poel, die de laatste tijd mede par-
lementair redacteur was, onder
andere intßrandpunt politiek ca-
fé', zal zich weer met algemene
reportages gaan bezig houden.

Twaalfdelige tr-serie blijkt niet compleet

'Het luchtruim
overwonnen'
krijgt vervolg
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Bij voorbaat al
was duidelijk dat de twaalfdelige
serie 'Reaching for the skies' - de
afgelopen maanden door de
TROS uitgezonden onder de titel
'Het luchtruim overwonnen' - op
een belangrijk punt tekort
schoot. Ondanks de belangrijke
Nederlandse inbreng van Fokker
in de internationale ontwikke-
ling van de luchtvaart werd hier-
over in de CBS/ABC/Turner-pro-
duktie met geen woord gerept.

Die tekortkoming is de TROS
niet ontgaan. Geruggesteund
door vele reacties van kijkers gaf
de omroep opdracht een twee-
luik te vervaardigen, dat van-
daag (1 mei) en ook volgende
week dinsdag om 22.00 uur op
Nederland 2 wordt uitgezonden
en waarin de Nederlandse ge-
schiedenis van de luchtvaart

centraal staat.
Programmamakers Nel de Clerk
en Ruud Keers hebben in het
eerste deel - dat ontwerp, bouw
en onderhoud van vliegtuigen
belicht - de focus vooral gericht
op Fokker. Er konden exclusieve
opnamen worden gemaakt van
een vliegende Spin, het toestel
van houten latten, linnen doek,
en stalen draden waarmee An-
thony Fokker in 1911 zijn eerste
vlucht boven Haarlem maakte.
Die exclusiviteit verdiende de
TROS doordat de omroep deres-
tauratie van deze Spin, een repli-
ca die in '36 aan Fokker werd
aangeboden tijdens de viering
v.an zijn zilveren jubileum, voor
een belangrijk deel heeft gefi-
nancierd.
De programmamakers maakten
verder opnamen in Australië van
een replica van de Southern
Cross, de Fokker 7 die in '28 als
eerste vliegtuig van Amerika
naar Australië vloog. Verder
staan de programmamakers uit-
gebreid stil bij de rol, die de F27
Friendship, de F2B Fellowship
en hun respectievelijke opvol-
gers F5O en FlOO in de burger-
luchtvaart speelden of spelen.
Van dit laatste type zijn er overi-
gens al meer dan 375 verkocht
dan wel besteld.
Er is verder veel aandacht voor
het onderhoud van vliegtuigen
bij de KLM. De luchtvaartmaat-
schappij beschikt voor het on-
derhoud over een technische staf
van vijfduizend man met een 24-
-uurdienst. Het grootste deel van
de kosten van deze tak van de
KLM komen terug via onder-
houdscontracten met andere
luchtvaartmaatschappijen, die
gezamenlijk goed zijn voor 350
miljoen gulden.
De Clerk en Keers zijn er in ge-
slaagd met het eerste deel van
hun produktie een schitterende
aflevering aan de serie 'het lucht-
ruim overwonnen' toe te voegen.
Het zijn vooral de prachtige,
sfeervolle opnamen van de vlie-
gende Spin, aangevuld met
uniek en niet eerder getoond ar-
chiefmateriaal van Polygoon en
de Rijksvoorlichtingsdienst, die
dit programma tot een schitte-
rend document maken.
Het tweede, door dezelfde pro-
grammamakers geproduceerde
deel over de Nederlandse lucht-
vaart dat op 8 mei zal worden uit-
gezonden, gaat over de ontwik-
keling van de KLM, de charter-
maatschappijen en luchthaven
Schiphol.
De TROS heeft besloten om de
gehele serie 'Het luchtruim over-
wonnen' - inclusief de twee Ne-
derlandse bijdragen - volgend
jaar te herhalen. Maar dan, aldus
programmadirecteur Cees den
Daas, 'op een wat aangenamer
tijdstip.

Testament van
Greta Garbo

NEW VORK - Greta Garbo, die
een groot deel van haar leven
doende is geweest buiten de pu-
bliciteit te blijven, geeft ook in
haar testament weinig van zich-
zelf bloot. De bezittingen die de
filmster aan haar nicht en devier
kinderen van de nicht heeft na-
gelaten, worden in het testament
omschreven als 'meer dan
500.000 dollar.

Gray Reisfield, die in New Jer-
sey woont en door Garbo werd
omschreven als 'mijn liefste le-
vende familielid' krijgt samen
met haar kinderen niet alleen al
het geld, maar ook alle rechten
op de naam en films van Garbo.

De enige andere persoon die in
het testament bij name wordt ge-
noemd is Ake Frederiksson uit
Oxelosund in Zweden, die door
Garbo wordt omschreven als
'een mogelijk buitenechtelijk
kind' van haar overleden broer
Sven Alfred Gustafson. Fre-
driksson en 'alle anderen zijn
onterfd die op een of andere ma-
nier met mij verwant zijn of be-
weren te zijn', aldus Garbo in
haar laatste wilsbeschikking.

" Greta Garbo (foto uit
1928)

Dinsdag 1 mei 1990 "9Limburgs dagblad
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GROOTS
VOORJAARS
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OP EEN SPAARREKENING 1 JAARVAST f
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CentraleVolksbank
Met ruim 650 vestigingen zitten wij ook bij u in de buurt.
Kijk in de Gouden Gids voor de dichtstbijzijnde vestiging.

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

Enkele voorbeelden:
Kashan3oox2oocm ’ 2950- nu ’ 995,-
Tabriz300x200 cm ’ 4900- nu ’ 1950,-
Bidjar 170x240 cm ’ 3200- nu ’ 1150,-

Onvoorstelbaar! I WSÊMWWWWM <tarnnrlrIsfahan 250x350, IMriMtWMfMfJI 7^7"voor de snelle \mm\\W\Wm 2"x"m 'beslisser TtV^TT PJF; "su-

nu slechts ’ 1695,- nu slechts ’ 595,-

-ledere dag geopend van 10-18 uur. Donderdag koopavond
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'\J Einderstraat 44 mt^^afFmm^m^m^^t? MiJL Tel. 045-452600 mmamMjammmmmmmT' Wièa Voetgangersdomein "Ëw JL
W ** ■. WIJNEN g

"mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmaaammmmmmmmmmmmmmmm

GEVESTIGD VANAF 1 MEI
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MAASSEN HORECA GROOTHANDEL
St. Joosterweg 2,6051 HE Maosbrocht - telefoon 04746 /1015

■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^^

* De uitslagvan de NATIONALE J PFRSONAL
FLOPPY-test! De harde cijfers. I AAMMIRpl uw mening, koop-adviezen I Br"\ ' Apparatuur getest: Tellerfax, I MAGAZj^S A
Teefax, Mitac 286VE, Nokia rHrj

'Werken met: Borlands Turbo's,

PC/W IS ONMISBAAR I EST1

FLopP^EST DEeS
VOOR ELKE Z^u DEÜnSLAG
PC-GEBRU/KER m?«" ,i,MÖ"^""Zl[mm\\I Nu verkrijgbaarbij uw tijdschriftenwinkelier. ÊÊmmmim^a^lMMMMWMM^

Executie
verkoop

Op donderdag
3 mei. 1990 om 11.00
uur vindt een
openbare verkoop
plaats. De verkoop
komt voor rekening
van E. Hofman,
Nieuweweg 216,
Valkenburg. Te koop
wordt aangeboden:

een personenauto
Mercedes Benz type
300D kleur groen,
bouwjaar 1978 met het
kenteken 21-XU-33.

De plaats van
verkoop is De Koumen
44 te Hoensbroek op
het terrein van takel-
en bergingsbedrijf
Silverentand.

De goederen
zijn een half uur voor
de verkoop te "
bezichtigen.
Alleen contante
betaling. Geen opgeld.
De verkoop vindt
plaats in opdracht van
de Ontvanger
Belastingdienst
Particulieren Heerlen,
vestiging Valkenburg,
Berkelplein 220.
Telefoon 04406-19222.

De deurwaarder
beiast met
de executie.

Belastingdienst I

Jaarlijksworden40.0UU
Nederlanders getroffen
door eenhartinfarct ennog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en op vele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerktom ditonvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk is gebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Hetbezuinigings-
beleid van de overheid

i biedt voor dat onderzoek
echter steeds minderruim-
te. Uw giftzorgt ervoor dat
dit levensreddende werk

t kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
ofstort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Hartelijk dank.

Publikatie aangeboden door
dit blad, in samenwerking met de
Stichting Jdeële Reclame. SIRE

mrmf In^ul' I

NEDERIJVNDSESTICHTING
VOOR LEPRABESTRIJDING

Wibautstraat 135,
1097DN AMSTERDAM,

tel. 020-93 8973.

H ] j 4il'i4 4 ' J
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IK HOU \AN
KLARE TAAL

Paperassen ? Daar heb ik
een broertje aan dood. Ik

ben al blij als ik in mijn eigen
administratie iets terug kan
vinden. Toen een van m'n % j
vrienden laatst over een le-
vensverzekering begon, zag

;■,:.:■■■';.,.,, m^^mm^mmh^wum "Bovendien", zei ze, terwijl
ze de kamer rondkeek, "lijkt
het me verstandig om ook je 'inboedelpolis nog eens te be-
kijken. Met al die nieuwe spul-

I 1en..." Kijk, zo doen ze dat bij
I de LLTB. Zeg nou zelf: je

IJiiJ
Boerenßond

Verzekeringen

a BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BIJ ONS j
I—, > ;

ii ■* ;

m^Lmmmkn jl JÈ wL*^i _jê

■ FXÏ^^Gi^LAsffN miNETTOIN a,loss'n9"maanden 1
" llhanturninHehactarlinn nifkan I 7-SÖO.' ■ 140,- 154.' 204,- 359.-&$&:;■/■} u Dent vni in ac öesieaing. uitKan *&:.. é L-ocn/cr '; ..... ... . lolsHi n; voor alleprivó-doeleinden, auto, caravan, ." „"E , '.10.000,- 172,- 186,- 205,- 272,- 479,-f<WÈ\\

boot, verbouwing, huishoudelijke BEDRAG LOOPTUD IN MAANDEN g012.500,- 207,- 225,- 248 r 333,- 592,-

" aanschaf, meubels enz. 240 x 180 x 120 x V; 17-500,- 291,- 315,- 348,- 466,- 829,-

-15.000- 176,- 190,- 224,- on'nnn' aoo' km. 597- 800- HOi'.
Übeltons (ditkan dagelijksvan % 20.000,- 235,- 254,- 299,- In^'' m 796- im- 18959.00-21.00 uur) en beantwoordt enkele 25000- 20d 317- 374- 40-000'' 665 r 72 '" l?ï' ,«£,'\!ïï?"

vragen. Uwlening is dan meestal ffcm %'. 524. 50.000,- 800,- 871,- 966,-1306,-2343,-
-binnen 1 daggeregelden desgewenst 50000- 58s' 635- 748- enz effekt jaarrentevanaf 12,1%
uitbetaald. 75000. W." 952. 1123- Looptijd meer dan 72 mnd. geldtvoor duurzame

DISKREFT ENZ
aansctal, bv. verbouwing, boot, caravan e.d.

MoonenFinancieringen garandeert u Ookandere looptijden (vanaf 60 t/m DOORLOPEND KREDIET
volledige geheimhouding.Dus geen 240maanden) zijn mogelijk. NETTO IN U betaalt ellekl Hieor.
informatie bij werkgever e.d. Effektieve jaarrentevanaf 13%. HANDEN per mnd. rente loopt

/SrSKSXa/,e afhankelijkvandewaardevanuwwoning , 5.000,- 100,- 14,6% 7*
(bij ons géén'loketwerk') kunnen de tarieven variëren. 10.000,- 200,- 14,6% 75x T

15.000,- 300,- 13,9% 73x
GUNSTIG EN SOEPEL — f^fe 20.000,- 400,- 13,6% "~ r- . . Wi 25 000- 500.- 13,6% 72XMoonen Financieringen werkt voor u i — ■—"^ m —i £'%£' «,« hkv. na-geheelkosteloos. Dinkzij onze / _^ AWAmiAWAmm. ma ik / 30m' ÏÏS iVakontakten met 20 financiers en banken / nM^W mm\\ *§K*.**Êm\Êm\+ 'm\ 40-000'' m' l.* Ü

is uwkans van slagenbij ons het / UmjMm% mßn %Lf%A*fËËËË 'W / 50.000,- 1000,- 13,4% 72x ,
grootsten voordeligst. Uwlening is Mr^Tmo %o%MMWa4mmw%o \»l ENZ.
bij ons meestalgruisverzekerd bij i dagelijkS van 9.00-21.00 UUr bereikbaar. «Jl Persoonlijke leningen en doorlopendkrediet 1
overhjden Bovendien kuntu vrnstelling ( »"/*".»» »" glW^'-w uu' w^^üddf. -je^Jj | onderpand verstrekbaar en 2

van terugbetalingkrijgen b,j ziekte en ; '-" . M Zestó/kwijtschelding bijoverlijdenongeval(vraag vrijblijvendprijs-opgave) *3* roeesra; MMyismw» » j j—-Elk bedrag naar draagkracht voor iedereen f ' 2

ÏÏSÏfi«& RN^NCERINGSKANTOOR
IV #1 1 11 1 M PN' Tel. 043-636200UUU U \JLjU VI Bjjtantoor: HooMstragj^Howtttmt* «Tel. 045-325000» ;
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Belfleur. Gevarieerd middag-
programma. Presentatie: Nelleke van
derKrogt en Wilbert Gieske.

17.19 Dieren van de Middellandse
Zee. Natuurfilmserie. Afl. 8: De ko-
ning en de vuilnisman.

17.50 TROS tele-special. 50 jaar
John Woodhouse, muziekspecial
rond de accordeon-speler John
Woodhouse. Deel 2. (Herh.).

18.15 Groen en grondig. Wekelijks
agrarisch magazine. Presentatie:
Evert van Benthem en Barbara van
Helsdingen.

13.30 Toekomst in de telecommuni-
catie. 8-delige cursus. Vandaag: De
micro-elektronica revolutie. Presenta-
tie Chriet Titulaer.

18.50 Tik tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 34.

18.55 De DD-show. Spelprogramma
gepresenteerd door Norbert Netten.

19.25 Tros kieskeurig. Consumen-
tenprogramma. Presentatie: Wim
Bosboom en Mireille Bekooij.

20.00 (TT+«»)Journaal.
20.27 (TT)ln de schaduw van de

overwinning. 3-delige Nederlandse
speelfilm uit 1986 van Ate de Jong.
Deel 2. De SD'erKohier heeft ontdekt
dat de Duitse generaal Von Spiegel,
waarmee Blumberg samenwerkt, niel
bestaat. Bij een overval op het verzel
ontsnapt Peter en wordt in contact
gebracht met Blumberg.

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

21.25 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

21.59 De TV-dokter. Adviezen van- huisarts Ferdinand Zwaan.
22.00 Het luchtruim overwonnen.

Afl. 13: De geschiedenis van de bur-
gerluchtvaart in Nederland. Afl. 1:
Bouwen en sleutelen.

22.55 Hoe later op de avond. Talk-
show met Wim Bosboom. Gast: Lex
van Weren.

23.45-23.50 Journaal.

*%John Woodhouse in 'Tele-
special, 50 jaar John Wood-
house'. (Nederland 2 - 17.50
uur)

Duitsland 1
09.00 ooDie Sendung mit der Maus.

Kinderprogramma.
°9.30 Bilder aus der Oberpfalz. Do-

cumentaire van Kurt W. Oehlschlager
en Rudolf Nottebohm.10.15 Kurzfilme aus Oberhausen.
Korte films van de 36ste Internationa-
le Westduitse Kurzfilmtage te Ober-
hausen.

11.00 100 Jahre erster Mai. Verslag
van de 1 mei-viering van de Deut-
scher Gewerkschaftsbund vanuit
Berlijn.

12.30 ""Musik-Kontakte. Een muzi-kaal sprookje. Ma MèreL'Oye, Ravel.Uitgevoerd door het Filharmonisch
Staatsorkest Hamburg 0.1.v. Gerd Al-
brecht.

13.30 Reserl am Hofe. Tv-film van
Bruno Voges naar de gelijknamigero-
man van Tony Schumacher.14.50 Tagesschau.

14.55 Was ist des Deutschen Vater-
«and? Historische collage uit de ge-
schiedenis van de natie.

15.55 Bilder aus der Wissenschaft.
Wetenschappelijk magazine. Van-
daag: 1. Leopoldina - die gesamt-
deutsche Gelehrtenrepublik; 2. Neue
Bilder vom Menschen.

16.25 Der Maulwurf als Filmstar.
Tsjechische tekenfilm.

16.55 Die Wunderwelt der Gebrüder
Grimm. Amerikaanse speelfilm uit
1961 van George Pal en HenryLevin.19.05 Wunder der Erde. Natuurdocu-
mentaire over pinguins op de Falklan-
deilanden.19.53 Toespraak door de voorzitter
van de werknemersbond.

19.58 Heute im Ersten.20.00 Tagesschau.
20.15 Dingsda. Quiz.

21.00 Bismarck. 3-delige tv-film van
Torn Toelle. Afl. 2: Eisen und Blut.

22.00 Magnum. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Callgirl.

22.45 Tagesschau.
22.50 ARD-Sport extra. Voetbal -

Bundesliga.
23.30 Killing cars. Duitse speelfilm uit

1986 van Michael Verhoeven.
01.05 Tagesschau.
01.10-01.15 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:
voor kanalen zie schema.exploitant
■ = zwart/wit programma
"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57
Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1, 17.30 De woudlopers. Engelse serie.
AfLTimmy.17.55 Nieuws.io'°° Tik Tak. Animatieserie. Afl. 246.

'8.05 Plons. Afl.: Plons en de eerste
mei.

18.10 Het station. Kindermagazine,met o.a. Vogelnesten; Jonge kattenen het kattekwaad dat ze uithalen;een optreden van de Crècheband en
Spoorspel, Duif en Spreukentrein.

18-35 Korte film.'8.45 Op het terras. Seniorenmagazi-ne. Vandaag: De rusthuizenweek van
KBG; De seniorensportdag te Wem-mel; Reportage van een stille wens;
Zijn seniorentijdschriften de marktaan het veroveren? Muzikale gast:
Yvette Ravel.

19.25 Lotto-winnaars. Mededelin-gen, programma-overzicht.
1930 Nieuws.
20.00 Moeders mooiste. Engelse co-medyserie. Afl. 5. Frank bezoekt Bet-ty in het ziekenhuis.«0-25 Saffloer over de vloer. VanuitHuize Walden in Malle praat Luc Saf-floer met Erik Govaers over sport enhandicaps. M.m.v. Thierry BoutsenMalou Deleuze en Dirk de Weert.

v/j15 Tien voor taal, TaalstnJd tusseny'aamse en Nederlandse cabare-l tiers.,«1 -55 Mobiele mensen - auto. Twee-wekelijks auto-magazine. Vandaag:

Autonieuws; Duurzaamheidstest;
Droomwagen; Oldtimer; Reportage
over John Lambrechts die speciale
wagens voor film- en televisieopna-
mes verhuurt.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sucre noire. Canadese docu-

mentaire over een moderne vorm van
slavenhandel waarbij 200.000 Haltia-
nen elk jaar worden uitgeleend aan
de Dominicaanse Republiek om voor
1 gulden per dag suiker te kappen.

23.40-23.45 Coda.

" JanBorms en Conny Neels,
de presentatoren van 'Op het
terras. (België/TV 1 - 18.45
uur)

Duitsland 2
09.00 Programma-overzicht.
09.05 «Made in Germany - Ein Le-

ben für Zeiss. Duitse speelfilm uit
1956 van Wolfgang Schleif.

10.45 Schauplatze der Weltliteratur.
Documentaire over B. Trayens Land
des Frühlings (Mexico). (Herh.).

11.30 ""Mit Swing in den Mai. Live
uit de studio New Orleans Red Be-
ans, Hans'che Weiss Ensemble en
Pasadena Roof Orchestra.

12.30 Heute.
12.35 ZDF-regional. Deutsche Fluss-

landschaften.
13.05 Schenk mir ein Buch. Nieuwe

jeugdboeken geïntroduceerd door
Martin Auer, Dietrich Grünewald,
Christa Kozik en Barbara Veit.

13.50 Kinder-Kino-Festival. Nukys
Abenteuer. Die Fluch eines kleinen
Affen, jeugdfilm van Jevgeni Ostas-
jenko.

15.05 Udo Jurgens. Die Blumen
blühn überall gleich. Lieder für die
Kinder der Welt, muziekprogramma
met Udo Jurgens, Jana John, Jenny
Jurgens e.a. (Herh.).

16.10 Heute.
16.15 Die schwarze Rosé Ameri-

kaanse speelfilm uit 1950 van Henry
Hathaway.

18.10 Wie einst im Mai. Documentai-
re over de 100-ste 1 mei viering.

18.57 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Da hoek' ich

halt bis Mitternacht, reportage over
thuiswerksters.

20.15 Das Plakat. Arbeitersaga/April
1945, tv-film van Dieter Berner.

21.40 Mit dem Zug von Zittau nach
Rügen.

21.45 Heute.
21.50 Apropos. Filmmagazine.
22.20 Theaterwerkstatt. Theatertreff

Berlin 1990. Reportage in 2 delen
over het theaterfestival in Berlijn.
Deel 2. "23.35 Die stillen Stars. Serie portret-
ten van Nobelprijs-winnaars. Van-
daag: de natuurkundigeK. Alexander
Muller.

00.05 Heute.

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

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL- 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 119.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

343. Edna en Dan trouwen tenslotte
voor de kerk en Madge's zorgen lijken

lliiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiiii

over, maar is dat wel zo?
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 De straten op. Programma

n.a.v. 1 mei, het feest van de arbeid.
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat 1
mei voor het eerst werd gevierd. Het
Teater Taptoe zorgt voor een ludieke
voorstelling van de strijd van de arbei-
ders.

20.30 De rechtsmachine. 4-delige
serie over de werking van het gerech-
telijk apparaat. Afl. 2: Het Parket.

21.10 Sprechen Sic Deutsch? Cur-
sus Duits. Afl. 15: Es kann einen
plötzlich überfallen.

21.40 Programma. Van de Socialisti-
sche Omroep.

22.20-22.50 Huizen kijken. Serie over
bouwen, verbouwen en wonen.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
10.00 Agrarisch Nederland. Afl. 2.
10.30 (TTJSchrijvers over de oorlog.

Afl. 2.
11.00-11.30 (TT)Op zoek naar je

eigen verhaal. Afl. 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.20 Skoalle-tv. Tekens lans

de wei.
15.15 De sterren, geboorte, leven en

dood. Les 4.
15.45-16.00 (TT)Slapen kun je leren.
Les 1.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Zien eten, doet eten. Docu-
mentaire over veranderende eetge-
woontes in Nederland.

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

gramma.
19.10 Wildspoor. 6-delige natuurfilm-

serie over de relatie mens-dier. Deel
3: De wedergeboorte van de natuur?

20.00 ""Journaal.
20.25 Sport studio.
21.04 Tegen de wind in. Documentai-

re over vrouwen en de Communisti-
sche partij Nederland.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
Presentatie: Charles Groenhuijsen.

22.45 Klassieke mechanica. Les 25.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
14.15 Teletekstoverzicht.
14.35 Natur ohne Grenzen. Program-

ma over de Europese natuurbescher-
mingsactie.

14.50 Liebe, Tod und Teufel. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1955 van Ri-
chard Thorpe.

16.30 Landesspiegel. Das Plakat.
17.00 Die Montagsreportage. Keiner

will sic, documentaire over ex-Stasis
die tevergeefs werk zoeken.

17.30 Situation. Wir und die Kinder.
Vandaag: Cathi - Aus dem Leben
eines autistischen Kindes, reportage
over een 11-jarig autistisch meisje.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 3.

18.30 Sesamstrasse.

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

20.00 Auslandsbericht. Nashville
Tennessee.

20.1 5 Weltweit/Umweltspiegel.
Energiepolitik wider besseres Wis-
sen.

20.45 Donnerlippchen. Speelpro-
gramma met Jürgen von der Lippe.

21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Plus 3 -Reisburo. Vakantietips.
22.15 Gestern und heute. 100 Jahre

1. Mai, documentaire over de ge-
schiedenis van de viering van de
1-ste mei en de voorbereidingen voor
het feest dit jaar.

22.45 Sport-Platz. Wehn der Post-
mann nicht mehr klingelt, portret van
de handbaltrainer van het nationale
team, Horst Bredemeier.

23.15 DDR vor Ort. Actuele reporta-
ge.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

" Jürgen Prochnow en Bernard Wicki in 'Killing Cars'.
(Duitsland 1 - 23.30 uur)

België/RTBF 1
14.05 Reds, Amerikaanse speelfilm uit
1981 van Warren Beatty. 17.15 Nouba
nouba, kinderprogramma met de te-
kenfilms Le livre de la jungleen Kimbo.
17.35 Papa Bonheur Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: La visite a l'höpital.
18.00 Triangle en Bermudas, Brazi-
liaanse serie. Afl.: Rodeo et Juliette.
18.30 Jamais deux sans toi, magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, actualiteiten.
19.20 Uitslagen lotto en joker. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.05 Actuali-

tés a la une. (Herh.). 20.10 Doublé
sept, spelprogramma. 21.30 Planète
des hommes, etnografische reporta-
ges. Vandaag: Les Kayapo sortent de
la forêt, over de indianenstam Kayapo.
22.30 Livres parcours, literair magazi-
ne. (Herh.). 23.00-23.25 Weerbericht
en laatste nieuws.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon-
de. 17.15 Les chance aux chansons.
17.45 Gourmandises. 18.00 Des chif-
fres et des lettres. 18.20 Recreation.
19.00 Carte verte Tilleul-Menthe. 19.30
TVS Infos et météo. 19.40Papier glacé.
20.00 Teil quel. 20.30 Telescope. 21.00
Sports. 22.00 Journal Télévisé et me-
teo. 22.30 Zone Rouge. 23.55-00.20
Euro sud.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Afwisselend ont-

bijtprogramma. Presentatie: Catheri-
ne Keijl en Mare Jacobs. Nieuws en
weer: Jan de Hoop.

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

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 RTV-V Text.
14.40 RTL-Matinee. Met om:
14.45 Edge of the Night. Feuilleton.
15.15 As the world turns. Feuilleton.
16.00 Télékids. Jeugdprogramma ge-

presenteerd Irene Moors.
17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.

Om 17.30 Nieuws en weer. Presenta-
tie: Viola van Emmenes.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Amerikaanse ko-

medieserie. Afl.: Beach Boy Bingo.

19.25 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal.
19.50 Weer. ==19.55 Rad van Fortuin. Quiz. =
20.25 Spijkerhoek. Dertiendelige Ne- =

derlandse dramaserie. Afl. 11: De ge- S
boorte.

20.55 Shamus. Amerikaanse actiefilm =
uit 1973 van Buzz Kulik. De eigenzin- s
nige detective McCoy, bijgestaan ss=
door zijn maatje Springy, wordt inge- ss:
huurd om gestolen diamanten terug sssj
te vinden. Het spoor leidt naar Felix, jsss
president van een belangrijke firma =en naar Dottore, hoofd van een syndi- s=
caat. =22.45 Major Dad. Amerikaanse come- =dyserie. =23.15 Journaal. =23.25 Monsters. Serie. Afl.: Where's =
the rest of me.

23.55 Bonjours les clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma. ss=
03.00 Atoukado. Quiz. ss=
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 36

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 3.

09.00-09.45 Loreto - oder über Land
und Meer. Documentaire over de ge-
schiedenis van de Italiaanse Maria-
bedevaartplaats Loreto.

15.35 Tibet - Widerstand des geis-
tes. Documentaire over de Tibeta-
nen.

17.05 Schneeweisschen und Ro-
senrot. Kinderspeelfilm naar het ge-
lijknamige sprookje van de Gebroe-
ders Grimm.

18.15 Reisewege zur Kunst. Fran-
kreich. Vandaag: De Elzas.

19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Immer flauer wird die Power.

T.g.v. de 100-ste 1 mei viering.
20.00 WK ijshockey. (Alleen bij Duit-

se deelname tot 22.30).
20.00 ■Liebeskomödie. Duitse

speelfilm uit 1942 van Theo Lingen.
21.30 Südwest aktuell. 3 direkt.
21.35 Fragezeichen. Vandaag: live-

discussie met als thema: Zijn de Duit-
sers lui?

22.35 Lieder können Brücken
bauen. Muzikaal programma vanuit
Praag. M.m.v. ALbano en Romina
Power, Chris Norman, Darinka e.a.

23.20 Der brennende Dornbusch.
00.005 Laatste nieuws.

België Tele 21
19.00 Tribune économique et sociale.
La F.G.T.B. 19.30 Journaal, met simul-
taanvertaling in gebarentaal, weerbe-
richt. 20.00 Zone rouge, documentaire
over de sociale geschiedenisvan de in-
dustriegebieden tussen Glasgow en
Milaan. 21.30 Weerbericht. 21.35-
-22.30 Joursen octobre, Oostduitse do-
cumentaire over de toestand in Oost-
Duitsland een maand voor de omwen-
teling in 1989.

Radio 1 radio: Elk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
: zine. (7.30 Nws). 7.50 Het levende; woord. 8.10 Echo-magazine. 8.45: Kruispunt. 9.07 Andere koftie.
| 10.07 M/V-Magazine. 11.07 Scho-: ne Kunsten. 12.07 Echo-magazine
■ (12.30 Nws). 12.55 Meded. t.b.v.
: Land-en Tuinb. 13.10 Echo-maga-
■ zine. 14.06 Veronica nieuwsradio.: (17.30 Nw5).19.03 Sportradio.

■ 21.03 De plantage, met om 21.03
ï De radiovereniging. 22.03 De■ Vlaamse Connectie. 23.06 Met het

" oog op morgen. 0.02 De nacht
; klinkt anders. 2.02 Muziek in de
! nacht. 5.02-7.00 Ochtendhumeur.

Radio 2
; Elk heel uur nieuws. 7.04 Radio-
■ journaal. 9.04 De muzikale fruit-
; mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
■ zou wel eens willen weten. 12.04: Lu'nchtime. 13.04 Tijdsein. 13.30
■ Als mensen veranderen. 13.54: Metterdaad Hulpverlening. 14.04; De Plantage, met om 14.10 Menin-: gen; 14.43De jazz van Pete Felle-
■ mart 15.04 Het spoor terug; 16.04: Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04
5 Het nabije Westen.18.04 Boeken;: 19.03 Passages, passanten. 20.03
E Timboektoe. 21.00-07.00 Zie Radio

Radio 3
i Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
■ Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 De
! Leeuw wordt wakker! 9.04 Twee■ meter de lucht in. 11.04Angelique.
: 12.04 Steen & Been Show. 14.04: Rigter. 16.04 Jackpot.lB.o4 De
■ avondspits. 19.03 Dubbellisjes.: 20.03 Vuurwerk. 21.03 En nu iets
■ heel anders. 22.03 Poppodium.
: 23.03-24.00 Tracks.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.NCRV
15.50 Nederland Waterland. (Herh.).
16.41 (TT)Ja, natuurlijk - De oplos-

sing?Documentaire over de bodem-
vervuiling.

17.05 Rowena en dezeehond. Goeii-
ge Engelse serie. Afl. 1. Nadat haar
ouders overleden zijn gaat zij bij haar
tante aan de kust wonen. Haar tante
maakt het haar echter niet gemakke-
lijk om te wennen.

17.30 ""Journaal.
17.40 Paperclip tv. Muziekclips ge-

presenteerd door Sjors Fröhlich.18.04 Disney Parade. Tekenfilmma-
gazine. Presentatie: Meline Mollerus
en Jochem van Gelder.18.44 Op de groei. Kinderen praten
met bekende Nederlanders. Van-
daag: Huib Eversdijk.

19.00 ""Journaal.
19.20 Bull's eye. Quiz. Presentatie:

Guido Jonckers.
19.51 Roseanne. Amerikaanse come-

dy-serie. Afl.: Sweat dreams. Zelfs in
Roseanne's dromen laten de kinde-
ren en Dan haar niet met rust.20.21 Een tijd van oorlog. Ameri-
kaanse serie. Afl. 18. Natalie en
Aaron worden op transport gezet
naar Auschwitz.21.58 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.

22.39 ""Tussenspel. Voorburgs Jon-
gerenkoor en Kamerkoor Quod Libet
0.1.v. Ad de Groot.23.00 ""Journaal.23.10 ""Emmy Verhey. Deze violiste
speelt met het Concertgebouw Ka-
merorkest 0.1.v. Eduardo Marturet
vioolconcert in DXV 211 van Mozart.

23.33-23.35 Huizen van Oranje. Pa-leis op de Dam.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Pierre Audi, artistiek directeur
van de Nederlandse opera. (8.00
Nws.). 9.00Continu klassiek. 11.00
Concertzaal: Radio Symfonie Or-
kest Saarbrücken met piano. 12.30
Nieuwe klassieke platen. 13.00
Nws. 13.02 De klassieke top tien.
13.30 Belcantorium: Liederen voor
sopraan en piano. 16.00 HetKunst-
bedrijf. 17.00 In kleine bezetting.
18.00 Nws. 18.02 Lied van de
week. 18.15 Leger des Heilskwar-
tier. 18.30 Koninklijke Militaire Ka-
pel. 18.55Muziek in vrije tijd. 19.25
Nederlandse pianomuziek. 20.00
Nws. 20.02 Wereldpremière van
Symfonie nr. 1 van Ed de Boer.
21.40 Literama. 22.40 Orgelcon-
cert. 23.40-24.00 Muziek van deze
eeuw: Muziek voor pianokwartet.
Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De pers kl de oorlog.
10.00 De wereld zingt Gods lof.
10.50Tekst en uitleg. 11.00Studio
55. 12.00 Nws. 12.05 De verdie-
ping. 13.00 Nws. 13.10 De kerk in
de binnenstad. 13.30 Leerhuis.
13.40 Dagvaardig. 14.00 Rondom
het Woord. 14.30 Jong zijn, zelf-
standig worden. 15.00 Schone we-
reld. 16.00 Op de rand van het
recht. 16.30 Ombudsman. IN-
FORM. V.D. RIJKSOVERHEID:
17.35Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded. en Schippersberich-
ten.lB.oo Nws. 18.10 Vers op vijf.

18.20 Uitzending van het GPV.
18.30Vertel me wat. 18.40Taal en
teken. 19.00 Progr. voor buiten-
landse werknemers. 20.30 Deutsch
direkt. 21.00 Gemeentewijzer.
21.30 Het andere Europa. 22.00
Como vai? 22.30-23.00 Mythe en
bewustzijn.

RTL Plus
08.00 Die Welt der Schnorchel. Te-

kenfilmserie. Afl.: Fiffikus auf Odys-
ses Spuren.

08.20 Inspektor Gadget. Tekenfilm-
serie. Afl.: Wassernot.

08.45 Marco, der Unbezwingbare.
Italiaanse speelfilm uit 1963 van
Amerigo Anton.

10.10 Flucht aus dem Goldland.
Tsjechische serie. Afl.: Nicht ein ein-
ziger Cent.

11.00 Der Untergang des Leopar-
denreiches. Italiaanse speelfilm uit
1964 van Roberto Mauri.

12.30 Klassik am Mittag.
13.05 Weekend eines Champion.

Engelse documentaire.
14.20 ■Fraulein vom Amt. Westduit-

se muziekfilm uit 1954 van Carl Heinz
Schroth.

15.50 Masada. Amerikaanse speelfilm
uit 1980 van Boris Segal.

17.45 Der Hammer. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Hammer in Transylvanien.

18.15 Der Preis ist heiss. Spelshow
gepresenteerd door Harry Wijnvoord.

18.45 RTLaktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Die Waffenbörse.
20.15 Quatermain I - Auf der Suche

nach dem Schatz derKönige. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1985 van J.K.
Thompson.

22.00 Anpfiff. Voetbalshow.
23.05 I love you. Franse speelfilm uit

1985 van Marco Ferreri.
00.45 Knight rider. (Herh.).
01.30-01.35 Aerobics.

SSVC
11.30 Children's SSVC.
11.50 Playdays.
12.15 The New Yogi Bear Show.
12.40 The world's strongest man.
13.40 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Murder she wrote. Afl. The

Murder of Sherlock Holmes.
16.00 Cartoon Time.
16.10 Little Sir Nicholas.
16.35 Run The Gauntlet.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Don't wait up.
19.25 Brookside.
20.15 The Ron Lucasshow.
20.40 Top Gear.
21.10 A Senseof Guilt.
22.00 Party Political Broadcast.
22.05 News and BFG Weather Re-

port.
22.35 Forty Minutes.
23.15 Miami Vice (New).
00.00-00.25 Hit and Run.

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Open Air.
10.20 Gloria.
11.00 News and Weather.
11.05 Matchpoint Quiz Game.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News and Weather.
12.05 Open Air.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 Horizon: The intelligent Is-

land.
15.20 Italian regional Cookery.
15.50 Youth Darts.
18.00 Newsround.
18.10 Lowdown: Fighting for
Breath.

18.35 Volgens aankondiging.
19.00 News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Style trial.
20.30 Eastenders.
21.00 To the Manor bom.
21.30 A question of sport.
22.00 Political Broadcast.
22.05 News.
22.35 Army Lives.
23.35 Newsnight.
00.20 The Late Show.
01.00 Weerbericht.

SATI
08.35 Nachbarn. Vandaag: In letzter
Minute. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love
Boat. Vandaag: Schuldig oder nicht
09.50 Teletip Test. Aansl. Ihr Horos-
kop. 10.00 Programma-overzicht.
10.05Casimir & Co. 10.30 Fledermaus
1955. Duits/Engelse operettefilm uit
1955 van Michael Powell en Emeric
Pressburger. 12.15 Glücksrad. 13.00
Maria und Mirabelle. Roemeense te-
kenfilm uit 1981. 14.05 Koalabarchens
Streifzüge. 14.30 Teletip Geld. Aansl.
Horoskop. 14.40 Love Boat. Afl.: Ein
Juwel sucht Diamanten. 15.30 Verliebt
in eine Hexe. Aansl. Tekenfilm. 16.05
Bonanza. Afl.: Zeichen in der Stille.
17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn.
Australische serie. Afl. Verhartete
Fronten. 17.35 Teletip Auto. 17.50
Cannon. Amerikaanse misdaadserie.
Afl. Der letzte Wahlkampf. 18.45 SAT
1. Bliek. Aansl. SAT.I Wetter. 19.05
Glücksrad. 19.50 SAT.I Wetter. Aansl.
SAT.I Bliek. 20.00 Heiter weiter. 20.30
Justitias kleine Fische. Duitse recht-
bankserie van Norbert Schultze. 20.55
SAT.I Bliek. 21.00 Der Inspector. En-
gelse speelfilm uit 1962 van Philip Dun-
ne. 22.55 SAT.I Bliek. 23.05 Die Profis.
Engelse politieserie van lan Sharp.
Vandaag: Lawsons letzter Appell.
23.55-00.05 Programma-overzicht.

" William Konrad neemt
in 'Cannon' weer de hoofd-
rol voor zijn rekening. (SAT
1 - 17.50 uur).

Eurosport
05.00 International Business Report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 NHL
ijshockey. Wedstrijd van de week.
10.30 Boksen, wereldpartijen: Arguello- Mancini. 11.30 WK ijshockey vanuit
Bern (Zwitserland). 14.00 International
Motor Sport. 15.00 WK ijshockey, live
vanuit Bern (Zwitserland). 18.00 Euro-
sport what a week!. 19.00 WWF wor-
stelen. 20.00 WK ijshockey vanuit Bern
(Zwitserland). 22.30-00.30 Volleybal.
World Challenge Cup tournooi voor he-
ren vanuit Yokohama.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
9.02, 10.02 en 11.02Kort nieuws.
12.05 Middagmagazine: Limburg
Actueel, Ruilbeurs, Agenda en Mu-
ziek. 14.02, 15.02 en 16.02 Kort
nieuws. 17.02 Regionaal weerbe-
richt. 17.05Limburg actueel. Agen-
da en Muziek. 17.25-17.59 Bijblij-
ven: volwasseneneducatie, infor-
matie voor buitenlanders in Lim-
burg.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en VDAB-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Soes. 10.00 Nieuws.
10.03 Broccoli. 11.50 Het koek-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10 Witlof
from Belgium. 14.00 De gewapen-
de man. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Rock-ola.
20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws.
22.05 Haverklap. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

België/BRF
6.35 Radiofrühstiick. (+ Spiel
'Glückstreffer') 7.15 Wunschkas-
ten. 07.45 Veranstaltungskalender.
08.30 Besinnliche Worte. 09.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frisch
auf. 14.05 Schulfunk: Edrkunde
Wasser für die Wüstenlander Mee-
reswasserentsalzung in Oman.
14.25 Musikzeit heute: Orches-
terklange aus aller Welt. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF
Aktuell. 18.40-20.05 Musikjournal.

Super Channel
07.00 Daybreak Europe. 08.00 News
on the hour and Goodyear weatherre-
port. 08.15 Videofashion. 08.45 The
Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On the Air.
18.30 Blue Night. 19.30 News and
Goodyear Weather Report. 19.45 Time
Warp. 20.00 Ultra Sport. Surfing. 22.00
News and Goodyear Weather. 22.15
Ultra Sport. 00.15 News and Goodyear
Weather.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.30 Club
MTV. 13.00VJ Kristiane. Backer. 14.00
MTV's Afternoon Mix. 17.00 3 From 1 at
5. 17.15 MTV's Afternoon Mix. 17.30
MTV's Coca Cola Report. 17.45 MTV's
Afternoon Mix. 18.30 MTV's Greatest
Hits. 19.30 YO!. 20.00 Saturday Night
Live. 20.30 Club MTV. 21.00 MTV spot-
light. 21.30 MTV's Braun European Top
20. 23.00 MTV's Coca Cola Report.
23.15 VK Maiken Wexo.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 'Treff nach elf. 12.00
RTL Themen. 12.15 Casino para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sportshop. 19.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. +
Musik Non-Stop. 00.00-01.00
Traumtanzer.

Duitsland/WDR 4
5.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.06
Zur Sache 12.07 Gut aufgelegt.
14.05 Wirtschaft. 15.00 Cafe-Kon-
zert. 16.05 Heimatmelodie. 17.07
Musik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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Dinsdag 1 mei 1990"

Lintje
> Mevrouw J. Haenen, voor-malig secretaresse van Heer-ens burgemeester Piet van Zeil,ieeft gisteren alsnog haar lintje\ekregen. De koninklijke onder-cheidmg zou ze eigenlijk al af-telopen vrijdag in ontvangst-ebben moeten nemen, maarpen was mevrouw Haenen nogrp vakantie in Portugal Gis-eravond om klokslag zeven:wam alles toch nog op znlootjes terecht. Burgemeester
'an Zeil zocht zijn bruinver-iranae ex-secretaresse thuis opnn haar persoonlijk de versier-den op te spelden.

Rust
> De straat is al enkele dagen
"pgebroken, omdat er een riole-
"ing wordt gelegd. Overdag is
F Weliswaar veel lawaai van>rondverzetmachines, maar
jan het einde van de werkdagtaalt er een weldadige rust
leer over de straat. In normaleyden is er veel verkeer op die
«mat en dat vooral 's nachts,
naar de rust gedurende de
ivond en nacht is extra welda-}19, omdat het razende
autoverkeer er nu niet meertoor kan. En de bewoners be-nnnen zich af te vragen of dat
}iet altijd zo kan zijn. Toch welten zaak om even (in alle stilte)>y stil te staan.

Rust (2)
I* Over stilte gesproken. Echt>}U was het gisteren nergens in
J*ze regio. Daar zorgden develende jeugd en de muziek-corpsen uit de diverse plaatsenvel voor. Defeestelijke spelmid-
fagen voor de kinderen werdenmmers in veel gevallen opge-msterd door de plaatselijke
<mfare of harmonie. En zoloort het natuurlijk ook. Want.
Paar feest is, moet ook muziek
tyn. En in vrijwel alle statuten9an muziekverenigingen staat*at trouwens ook keurig ver-geld onder de noemer 'doelstel-"mgen': Het opluisteren van
ferkelijke en wereldlijke fees-*n in de dorpsgemeenschap,loon Hermans kan er zo mooi>«er zingen, over defanfare oppraat. En laten we even eerlijk»jn: het is toch ook prachtig als

Jeugd met zn versierde fiet-<?n wordt begeleid door de vro-Vke tonen van defanfare of de

Caravans
rhnür,ï aat de2,e zomer m<* de ca-
fehl^ Vakantie m<" twij-felt aan de staat van uw huis

Srtl9m
t
eiz

l
eker^et ontbreken?P de uitgebreide caravankeu-ring in en rond het Makadocen-irum in Beek waar belangstel-wnaen in de gelegenheid wor-den gesteld hun caravan ofPouu>u>agen in combinatie metpc personenwagen voor eenControle aan te bieden. De keu-ring wordt georganiseerd doorVeilig Verkeer Nederland, sa-men met diverse garagebedrij-

bfn, de brandweer, douane,
rijkspolitie ANWB en verschil-
lende caravanbedrijven. Uit-
gangspunt van deze keuring is
O-at u straks veilig met uw cara-pan op vakantie kunt en zegV-ou 's eerlijk, dat wilt u toch
J) i. Te meer omdat de keuring
Hechts 20 gulden kost en u
Krijgt er bovendien nog een con-frolerapport bij. Wie belang-s eUtng heeft wordt verzocht\vJïr?°0l zaterdag 5 mei aan teKnmJiï H' Boae" f« 04490--ï?Jai?l4l)> G- Ramakers (9
i79rYni\ °/r M- Groneschüd f®\, t

w°}- Na aanmelding krijgt
i» Jtoren hoe laat U°Pl9 meipordt verwacht

plat du jour

Hange III
" Omdat nieuwsgierige toe- Igoorders ieëne soms aan de lup- IPc riange (in de ban zijn van I-en spreker;, kan die zich ertoe I'aten verleiden om get aan de IIroeëte klok te hange (iets over- I*j rondbazuinen). Doet hij dat I* vaak, dan zegt men: dat I}mgt mich de kèèl oet, vooral Iindienblijkt datzij deklok hue- I[c loewe en neet weite woeë de Ihingt. Als daar dan kwa- Ic reacties op komen, uolgt het IProces van achtereenvolgens de IuPPe laote hange (pruilen), de IWuegele laote hange(moedeloos I«ynj en tenslotte d'r kop laote I

_Jiange (vertwijfeld zijn).

Coalitie Landgraaf volgt adviseur Raad van State

Mogelijk verschuiving gedeelte bungalowpark
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De nieuwe coalitie in Landgraaf vindt dat
er eventueel bungalows gebouwd kunnen worden ten noor-
den van de Mensheggerweg in het Schaesbergse Strijtha-
gen. Daarmee komen de fracties van CDA, Gulpers, PvdA
en Beckers tegemoet aan de eerder gedane kritiek van de
adviseur van de Raad van State.

Die vindt dat er niet te dicht bij de
oevers van het beekdal gebouwd
mag worden. Vandaar dat de coali-
tie wil dat óók ten noorden van de
Mensheggerweg bungalows kun-
nen komen ter compensatie. Gul-
pers en PvdA hadden die lokatie
ook al in hun verkiezingsprogram-
ma vermeld. Het CDA houdt echter
staande dat de kern van het bunga-
lowpark in Strijthagen moet ko-
men. Overigens is de kwestie van
het. bungalowpark nog onder de
rechter.

" Onder het toeziend oog
van dr Poels springt de
Heerlense jeugd op een
luchtkussen.

Vandaag
De drie partijen, straks in het colle-
ge vertegenwoordigd door de wet-
houders Heinrichs en Odekerken
(CDA), Gybels (PvdA) en Boumans
(Gulpers), zullen vandaag tijdens
een persconferentie het programma
toelichten. Als kernpunt van het be-
leid wordt in ieder geval Sociale
Vernieuwing genoemd. Daarnaast'
krijgen Milieu en Personeel een
hoge prioriteit toebedeeld. De derde
fase van de reorganisatie wordt ge-
woon doorgezet.

Opmerkelijk zijn ook de plannen
over de winkels in de gemeente.
Winkelcentrum Op de Kamp mag
uitbreiden mits tegelijkertijd de sti-
muleringsgebieden Übach over
Worms en Hoofdstraat en de gebie-
den Sunplein, De Streep en Laura-
dorp ontwikkeld worden.

Over de Lokale Omroep in Land-
graaf wordt slechts opgemerkt dat
die van groot belang is. Verder
hoopt de gemeente dat de plaats in
de komende jaren wordt aangeslo-
ten op het (inter)nationaal wegennet
door de realisering van de Zwart-
5-zuid.

Auto gestolen
KERKRADE - In Kerkrade is zon-
dagavond rond elf uur de auto van
een West-Duitser gestolen. De wa-
gen, een VW Golf, stond geparkeerd
in de Maria Gorettistraat. De auto
heeft een waarde van ongeveer
twintig mille.

Afgeblazen
KERKRADE - Geen klachten
van kinderen over de vele activi-,
teiten in Kerkrade. Een scoutje
was zelf zo druk bezig dathij het
tóch even kwijt wilde: „Die ma-
ken je helemaal gek daar!" Het
publiek boven de twaalf had ech-
ter wat meer moeite met konin-
ginnedag anno 1990. De geplan-
de muzikale rondgang door het
centrum was afgeblazen en 's
avonds ook al geen vuurwerk.
„Gelukkig dat de zon er is - we
pakken nog maar een ijsje", luid-
de de algemene conclusie.

Inbreker kan het niet laten
KERKRADE - Kort nadat hij was vrijgelaten werd een 25-jarige inbreker
opnieuw opgepakt door deKerkraadse politie. De man had een nacht in de
ei

doorgebracht nadat hij was aangehouden na een poging tot inbraak.
Slechts enkele uren op vrijevoeten werd hij weer betrapt. Ditmaal na een
inbraak in het gezondheidscentrum in Terwinselen. De man had het ge-
munt op tabletten en blanco recepten. De Kerkradenaar vertoeft momen-
teel weer in een politiecel.

Zeswegen
Een prachtig gezicht. Vanaf de
Mijnzetellaan in de Heerlense wijk
Zeswegen heb je een schitterend
uitzicht van 'steenberg tot steen-
berg': in de verte ligt de tot wandel-
gebied omgetoverde berg van de
voormalige mijn Oranje Nassau 111.

Op het terrasje van Op dr Sjteeberg,
zoals het gemeenschapshuis logi-
scherwijs heet, kijken wat ouders
toe hoe hun kinderen zich inspan-
nen bij de diverse spelletjes. Van
het blikkenlopen (van plastic zijn
die dingen tegenwoordig!) en stelt-
lopen tot aan het over-een-tafel-
heen-met-je-mond-oppakken-van-e
en-aardappel- en-die- ovèr-de-be-
zemsteel-gooien.

Als de verslaggever dit alles in zijn
boekje noteert, komt een man be-
zorgd vragen wat daar de bedoeling
van is. Vreest hij een pedofiel? Het
valt erg mee, en al snel wordt de
hoop uitgesproken dat er nu eens
een positief verhaal in de krant
komt over de wijk. „We lezen zoveel
over drughuizen, maar ik woon hier
al vier jaaren ik heb er nog niks van
gemerkt."

Volgt eenrelaas over hetfeit dat een
jonge wijk als Zeswegen grote be-
hoefte heeft aan mensen die leuke
dingen organiseren. En dat de hob-
byclub, het jeugdcarnaval, het ge-
meenschapshuis en de wandelclub
samen dit feest op touw hebben ge-
zet. „En dat is een heel goede zaak,
bovendien groeit de voetbalclub als
een kool."

Nieuw-Einde
Het leegstaande winkelcentrum bij
de Christus Koning-kerk, volkapot-
teruiten en veel grafitti. Maar dit de-
cor vormt geen belemmering voor
enkele tientallen kinderen op heter-
voor liggende pleintje, die onder af-
wisselend harde discomuziek en de
tonen van diverse drumbands er
lustig op los spelen met houten
spellen uit de tijd dat Potgieter nog
schreef.

Prachtige spellen die ongetwijfeld
een naam hebben, maar het is veel
leuker om er zelf een omschrijving
voor te verzinnen. Van gewoon sjoe-
len, met een-tol-in-een-doolhof-ke-
gelen, een vloerbol(!) in een vak rol-
len tot aan paal-met-steen-aan-

touw-kegelen. Voor het contrast ge-
béurt het ringsteken per moderne
driewieler.

Evenals in Zeswegen valt ook hier
te zien dat het steltlopen de heden-
daagse jeugd onoverkomelijke pro-
blemen oplevert. Maar ]a, dat krijg
je als je maar één keeir per jaar
traint. Gelukkig zijn er pappa's ge-
noeg die het zaakje rechtop houden.
Kleintjes mogen trouwens toch al
alle moeilijke hindernissen over-
slaan bij de diverse spelsoorten. En
als er al eens een vierjarige zoek
raakt, dan zorgt de man met de
speaker voor hernieuwd contact
met de zo node gemiste moeder.

Lekke banden
KERKRADE - Onbekenden heb-
ben de vier banden lek gestoken

van een personenauto die gepar-
keerd stond aan de Berghofstraat in
Kerkrade. Volgens de politie zijn de
vernielingen zondagavond ge-
pleegd.

De sociale factor van koninginnedag
Van onze verslaggevers

HEERLEN - Misschien niet zo fa-
natiek als in Amsterdam, Zeist en
omstreken of in Loppersum, maar
ook in Heerlen werd gisteren de ver-
jaardag van prinses Juliana, merk-
waardig toch, feestelijk herdacht.
Een impressie uit de wijken.

" Poppenkast boeit altijd. . Foto's: DRIES LINSSEN

Centrum
Het leuke van het Heerlense cen-
trum op deze dag is dat de winkels
voor een keertje gesloten zijn. Nu is
Heerlen normaal een gezellige stad
voor de etalagelopers, maar hier is
het fijne van koninginnedag het
duidelijk a-commerciële van de
zaak.

Op het Emmaplein doen diverse
leeftijdsgroepen aan jazzballet, on-
der andere op muziek van Herman
van Veen met: „Ik dans, ik huppel
en ik zing". Nou, even verderop
wordt dat op een luchtkussen uitge-
breid in de praktijk gebracht door
een leeftijdscategorie die pas over
enkele jarenaan jazzballet toe is.

Blauwe hemel, lekker weertje, skel-
teren, poppenkast, spellen. Best
warm eigenlijk. Een familiedag in
een niet eens zo drukke stad. Een

ontspannen sfeertje. En om dat tewaarderen hoefje niet eens van de
koningin te houden.

joos philippens

Dronken bestuurder maakt amok
KERKRADE - Een dronken automobilistuit Heerlen heeft deKerkraadse
politie gisteren nogal wat werk bezorgd. Een patrouille dwong de man tot
stoppen omdat hij slingerend over de Vauputsweg reed. Toen de agenten
hem wilden meenemen maar het politiebureau verzette hij zich hevig. Een
van de agenten kreeg daarbij een tik. Met de nodige moeite slaagden de
agenten er uiteindelijk in de automobilist in de politiewagen te werken en
hem naar het bureau over te brengen. Na het opmakenvan proces-verbaal
werd de Heerlenaar in de loop van de dag op vrije voeten gesteld.

(ADVERTENTIE)
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Modestoffen
Uni en bedrukte katoenen stoffen. Dubbelbreed.

Normaal’ 19,— per meter

10-Voordeelprijs JL \J *) per meter.

daar winkel je voor je plezier !
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a r. Onze ouders en grootouders a /-.

4u Christine en Fren **"Hahnraths-Mathissen
zijn 40 jaargetrouwd.

Wij bieden onze ouders opzaterdag 5 mei a.s. een
receptie aan in cultureel centrum de Jreêts,

Kaalheidersteenweg 105Kerkrade-West.
Gelegenheid tot feliciteren van 18.30-20.00 uur.

Liesbeth, Henk en Torn.
a r\ Past. Spiertsstraat IS Af\i±\J 6467 CPKerkrade *lU

t
Ze zijn niet waarlijk dood
die in onze harte leven.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
wij haar zolang in ons midden mochten hebben, is;
na een langdurige ziekte, van ons heengegaan,
voorzien van het h. sacrament derzieken, in de leef-
tijd van 75 jaar, mijn lievezuster, onze schoonzus-
ter, tante en nicht

Maria Louise (Wieske)
Blom
weduwe van

Piet Steijns
Margraten: Familie Blom

Familie Steijns
6269 AE Margraten, 28 april 1990
Termaar 49
Corr.adres: J.M. Heusschen-Blom
Groot Weisden 19, 6269 ET Margraten
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, za^ plaatshebben op donderdag 3 mei
as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Mar-
garita te Margraten.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Heden, dinsdag, wordt om 20.30 uur de rozenkrans
gebeden aan de Sterre der Zeekapel in Termaar.
Woensdag wordt Wieske bijzonder herdacht in de
avondmis van 19.00 uur in voornoemde kerk.
Wieske is opgebaard in het mortuarium Walpot,
Kerkstraat 17a te Eijsden; bezoekuren van 19.00tot
20.00 uur.
Zij die geen gewone kennisgeving mochten ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegevenhebben wij, na een liefde-
volle verzorging in de Verpleegkliniek te Heerlen,
afscheid genomen van onze zus, schoonzus, tante
en nicht

Mia Goebbels
echtgenote van wijlen

Hub Meys
Zij werd 82 jaar.

De bedroefde familie:
Familie Goebbels
Familie Meys

Heerlen, 29 april 1990
Henri Dunantstraat 3
Corr.adres: Steenberg 60, 6351 AT Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 3 mei a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt dinsdag 1 mei a.s. gebeden
om 18.40 uur.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.

t
In rust en vrede, voorzien van het h. sacrament der
zieken, is heden overleden op deleeftijd van 80 jaar

Martha Schlier
weduwe van

Anton Woppen
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Familie Schlier
Familie Woppen è

6462 CJ Kerkrade, 29 april 1990
Barbarastraat 25
Corr.adres: P. Lennertz, Barbarastraat 23
6462 CJ Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 4 mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide, ge-
volgd door de crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdagavond om 19.00 uur wordt de overlede-
ne bijzonder herdacht in de eucharistieviering in
bovengenoemdekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

~" t '

Waar jenu bent,
kunnen we niet weten.
We zullen de tijd
met jounooit vergeten.
Je bent bij ons
en diep in mij
Zo ver weg en toch...
zo dichtbij.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan,
geven wij met droefheid kennis, dat heden vredig
is ingeslapen, mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder,schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Gerda Schmeets
echtgenote van

Alphons Kruyen
Eperheide: Alphons Kruyen

Heerlen: Matias en Jeannette
Mechelen: Patricia en Debbey

Eys: Henry
Familie Schmeets
Familie Kruyen

6285 AH Epen, 28 april 1990
Julianastraat 31
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 3 mei om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Paulus Bekering te Epen, waarna
de begrafenis plaats zal vinden op de r.k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondwake zal gehouden worden op woensdag
2 mei om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen van Gerda in de
rouwkapel van de Zusters Clarissen, Sjalom, Hil-
leshagerweg 11 te Mechelen, dagelijks van 17.00-
-18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Vopr uw blijken van medeleven, ondervonden bij
het overlijden en debegrafenis van mijn lieveman,
onze dierbare vader, schoonvaderen opa

Peter Hubert Hamers
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Mevr. M.H. Hamers-Bosch
kinderen en kleinkinderen

6467 ED Kerkrade, april 1990
Schaesbergerstraat 74
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 26 mei a.s. om 19.00uur in de parochie-
kerk te Terwinselen.

Onze moeder en oma is overleden.
Geheel onverwacht hebben wij heden afscheid moeten nemen van onze
lieve onvergetelijkemoeder, schoonmoeder en oma

Agnes Cordewener
weduwe van

Mathias Schmitz
Zij overleed op de leeftijd van 78 jaar, in hetDe Weverziekenhuis te Heer-
len.

De diepbedroefdefamilie:
Übach over Worms: Mia van Gelder-Schmitz

t Paul van Gelder
Übach over Worms: Leo Schmitz

Berthie Schmitz-Handels
Jeannette, Maurice
Familie Cordewener
Familie Schmitz

6374 JVLandgraaf, 28 april 1990, Groenstraat 188
De plechtigerouwdienst wordt opgedragenop donderdag 3 mei om 10.30
uur in de St. Jozefkerk te Waubach, waarna begrafenis op de begraaf-
plaats nabij de kerk.
Samenkomst in de kerk. Aldaar is vanaf 10.10uur gelegenheid tot schrif-
telijke condoleance.
Woensdag 2 mei wordt de overledene bijzonder herdacht in de avondmis
om 19.00 uur in voornoemde kerk, voorafom 18.40uur rozenkransgebed.
Onze dierbare moeder is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwenhagen, 1
Beuteweg 32. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks tussen 18.30 en
18.45uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
als zodanig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Onbegrijpelijk, onverklaarbaar is het dat wij je moeten
missen, mijn man, onze vader, schoonvader, schoonzoon,
kleinzoon, broer, zwager, oom, neef en beste vriend

Hans Jansen
Hij werd 42 jaar.

Maastricht: Marianne en John
Heerlen: Ine

Familie Jansen
Familie Harings

29 april 1990
Adelbert van Scharmlaan G4l, 6226 E5Maastricht
De crematie vindt plaats op woensdag 2 mei a.s. om 14.00
uur in het crematorium te Imstenrade, Imstenraderweg 10
Heerlen.
Geen condoleren.

Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is, voorzien van het sa- -

mmmmmmm
__ crament der zieken van ons heengegaan, in de leeftijd van

81 jaar, onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Johanna
Hubertina
(Netteke) Dinjens

Maastricht: Ernestien Dinjens-Vandenboorn
Noordwijk aan Zee: Riet Dinjens-Creuzen

Maastricht: Hub Dinjens
Agnes Dinjens-Pricken

Nijswiller: Lucie Pricken-Dinjens
Giel Pricken

Maastricht: Fieke Dinjens
neven en nichten

6212 AM Maastricht, 29 april 1990
Graaf van Waldeckstraat 21
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag. 4 mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus
te St. Pieter, Villapark, gevolgd door de begrafenis op de
r.k. begraafplaats St. Pieter op de Berg.
Bijeenkomst om 10.40 uur in dekerk, waar gelegenheid is
tot condoleren.
Rozenkransgebed donderdag om 18.45 uur, waarna
avondmis in voornoemde parochiekerk. t<
Bezoek Uitvaartcentrum Sassen, St. Maartenslaan 44-48 V
te Wijck-Maastricht, dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur. &

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

't,

*
Voor de komende communies en

JUnÊk feestdagen hangt uw collectie bij

(MM Modehuis Baks
mmMMMM^m^ Uw af jres voor exclusieve damesmode

Onze collectie omvat o.a. jassen (wol en -.
alcantara), regenjassen, japonnen, !
deux-pieces, mantelkostuums, blazers etc.

Ook uw adres voor grote maten 36 - 60 en rouwkleding r<
Donderdag koopavond tot 21.00 uur v,

Heerlen, Dautzenbergstraat 39. Tel. 045-715806 L
b

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede, dat op
81-jarige leeftijd toch nog onverwacht van ons is
heengegaan,mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Eede Posthuma
echtgenoot van

Klazina van Bolhuis
Brunssum: K. Posthuma-van Bolhuis
Brunssum: Betty en Wiel Baetsen-Posthuma

Anja en Heinie
Heerlen: Rob en JuliettePosthuma-Schwarz

Sonja
Cynthia
Saskia

6444 AV Brunssum, 30 april 1990
Mozartstraat 1
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium aan de Imstenraderweg te Heer-
len, op donderdag3 mei om 10.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Il 1 ■

I - t
In dankbareherinnering aan wat hij voor ons en ve-
len betekende, hebben wij, na een kortstondige
ziekte, afscheid moeten moeten van mijn innigge-
liefde man, onze broer, zwager, oom en neef

Frits Schmeitz
echtgenoot van

Mia Oberdorf
Hij overleed op de leeftijd van 67 jaar, na voorzien
te zijn van de h. sacramenten.

Broeksittard: Mia Schmeitz-Oberdorf
Familie Schmeitz
Familie Oberdorf

6137 SL Broeksittard, 30 april 1990
Kerkstraat 37
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op don-
derdag 3 mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Geboorte te Broeksittard, waarna
aansluitend begrafenis op debegraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in
de kerk, vanaf 10.40 uur.
Avondmis ter intentie van de overledene, op
woensdag 2 mei om 19.00 uur in voornoemdekerk.
Gfelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het Maasland-ziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.00 tot 19.00 uur.

Reünie regiment
Veldartillerie

HEERLEN - Op 14 mei herdenkt
het derde Regiment Veldartillerie
het gouden bestaansfeest. Het Regi-
ment dat tijdens de mei-dagen van
1940 gelegerd was in de Seeligkazer-
ne in Breda, verloor direct na de mo-
bilisatie tijdens een Duitse lucht-
aanval enkele leden. Onder hen
Hein Savelkoul uitKerkrade die be-
graven is in Chevremont.
In Schelluinen waar de aanval
plaatsvond is 14 mei een herden-
king met medewerking van het 42e
Regiment uit Assen. Na een krans-
leggingvolgt een bijeenkomst in de
kazerne in Breda. Aanmelding kan
bij F. Voncken, S 045-456271.

Herdenking
'Zwarte Panters'

in Maastricht
MAASTRICHT - Het voormalig 5e
Bataljon van het 6e Regiment Infan-
terie 'De Zwarte Panters' houdt op 9
mei een herdenking in Maastricht.
Het bataljon werd in juli 1947 opge-
richt en na een opleiding in de Ta-
pijnkazerne, uitgezonden naar het
voormalig Nederlands-Indië.
Op 9 mei 1950 keerde het terug op
vaderlandse bodem. Dit feit wordt
herdacht met een herdenkings-
dienst in de St.-Janskerk aan het
Vrijthof en met een gezamenlijke
lunch in het Maaspaviljoen.

Op hét tijdstip van deze plechtig-
heid wordt er op de erevelden Tjan-
di, Menteng Pulo en Pandu in Indo-
nesië bloemen gelegd op de graven
van de gesneuvelde soldaten die tot
dit bataljon hebben gehoord. Dat
zijn er 40 in getal, wier namen ook
vermeld staan op de gedenktafel in
de Frederik Hendrikkazerne in
Venlo en tevens op de gedenkplaat
bij het monument in Roermond.

?"heb,ben zich inmiddels ongeveer600 Zwarte Panters' aangemeld
voor de herdenking in MaastrichtVoor een vijftigtal van hen betekentde bijeenkomst een weerzien methun strijdmakkers na 40 jaar. De
herdenkingsdienst zal worden ge-leid door aalmoezenier Sweere en
dominee Oosterwijk.

Hoogste temperatuur 20 graden
HEERLEN - April 1990 was wat het
weer betreft een heel normale
maand. De temperatuurgemiddel-
den blijven in de buurt van die van
de afgelopen zes jaar, met uitzonde-
ring van de bijzonder warme april-
maand van 1987. Ook de neerslag
was vrij normaal, al varieerde die
plaatselijk sterk omdat veel regen -
ongebruikelijk voor april - in de
vorm van onweersbuien viel. In
april dit jaar werd op één dag in
Landgraaf 29 mm afgetapt, maar op
andere plaatsen in de provincie
bleef het kurkdroog. Vorig jaar was
april, met 137 mm, extreem nat. In
april 1988 viel de hele maand maar 6
mm regen.

De hoogste temperatuur in april
werd gemeten op de eerste en de
dertigste (20 graden) en de laagste
op 5 april (-2.5 graden). De afgelopen
zes jaar is het in april ooit 26 graden
geweest als maximum, en -7 als mi-
nimum.

Records
Toch sneuvelden er weer een paar
records. De periode van mei vorig
jaar tot en met april dit jaar was de
warmste periode van 12 achtereen-
volgende maanden in deze eeuw.
De gemiddelde temperatuur be-
droeg 11,2 graden.

De afgelopen twaalf maanden heeft
daarmee het record verbroken van
het tijdvak mei 1947/april 1948.
Toen was de gemiddelde tempera-
tuur 11,1 graden. Sinds 1706 werd
een temperatuurgemiddelde van
11,2 graden slechts eenmaal geëve-
naard en wel in de periode novem-
ber 1845 tot en met oktober 1846.

April 1990 behoort tot de acht zon-
nigste aprilmaanden van de eeuw.
Alleen april 1942 telde meer zon-
uren, 259. Ditmaal turfde het KNMI
220 uren zon.

Informatie over ontgrondingen
MAASTRICHT- Het provinciaal
bestuur van Limburg houdt drie
bijeenkomsten over ontgrondin-
gen in de provincie. Woensdag 2
meiom 14 uur wordt in het Maas-
paviljoen in Maastricht informa-

tic gegeven, donderdag 3'mei om
14 uur in de Maaspoort aan de
Oude Markt in Venlo en op vrij-
dag 4 mei om 14 uur in de Oranje-
rie in Roermond.
Het gaat over de grondstofbe-

hoefte van industrieën in Lim-
burg in de toekomst. De provin-
cie heeft inmiddels de plannen
over de ontgrondingen bekend
gemaakt. Tot en met 2 juni Joopt
de inspraakprocedure.
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tel. 043-897386

madedaling De Minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
MlO2/18-90 lijke Ordening en Milieubeheermaakt inge-

volge het bepaalde in artikel 59 van de Wet
geluidhinderbekend, dat met ingangvan 1
mei 1990 gedurende één maand op de ge-
meentesecretarieënvan Heerlen, Kerkrade en
Simpelveldvoor eenieder ter inzage ligt een
ontwerp-zone als bedoeld in artikel 53 van de
Wet geluidhindervoor het industrieterrein
"De Beitel" te Heerlen. Gedurende deze ter-
mijn van terinzageleggingkan een ieder bij de
Kroon bezwaren indienen. Hetbezwaarschrift
dient gericht te zijn aan Hare Majesteit de Ko-
ningin en te worden ingezonden aan het Mi-
nisterievan Volkshuisvesting,Ruimtelijke Or-
dening en Milieubeheer, Postbus 450,2260
MB Leidschendam,

officiële mededeling
GEMEENTE SIMPELVELD

BEKENDMAKING
De burgemeester van Simpelveld
brengt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 22, lid 2 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening ter
openbare kennis, dat de raad zijner
gemeente bij besluit d.d. 19 april
1990 heeft besloten te verklaren dat'
een wijziging wordt voorbereid van
de navolgende bestemmingsplan-
nen:

„Buitengebied" (Simpelveld)
voor het perceel kadastraal
bekend gemeente Simpel-
veld, sectie D nr. 2881, plaat-
selijk bekend Bosschenhui-
zen 10;
„Binnenterrein Rodeput"
voor het perceel kadastraal
bekend gemeente Simpel-
veld, sectie H nrs. 19 en 37 ge-
deeltelijk, plaatselijk bekend
Kanthuisstraat 6;

een en ander zoals is aangegeven op
de daarbij behorende situatieteke-
ningen.
De besluiten treden in werking op 2
mei 1990 en liggen ter gemeentese-
cretarie, afdeling Gemeentewerken
(administratie) voor eenieder ter in-
zage.
Simpelveld, 25 april 1990.

De burgemeester voornoemd,
A.J.M.G. Teheux
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Voor de vele blijken van medeleven ondervondeflc]
bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis va'H
onze vader, schoonvader, grootvader en overgroot d
vader b

Hubertus Stephanus «
Huppertz

betuigen wij onze oprechte dank. ( C
Kinderen, kleinkinderen !*
en achterkleinkind D

riDe plechtige zeswekendienst zal worden gehoudeit<op zaterdag 5 mei om 19.00 uur in deparochiekerl
van de H. Jacobus te Meerdere te Bocholtz. j-
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madedaling Verordening grondwaterbescherming
mwi/18-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van ontwerp-beschikkingen
naar aanleiding van aanvragenom
ontheffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan:
1. Janssen-Eggels,Exploitatie- en Handels-

maatschappij B.V. te Maastricht - onder
voorschriften -ontheffing te verlenen voO 1
het ontgrondenvan een terrein in Schin-
veld (gemeente Onderbanken) (Bt 50258)'

2. de provincie Limburg te Maastricht - ond«(p
voorschriften - ontheffing te verlenen voo%hetreconstrueren van de fietspaden in d*
provinciale weg Maastricht-Vaals tussen t\
km 0.250 en km 2.300 in de gemeenten ..
Maastricht en Margraten (Bt 50244).

Tervisie legging-
De ontwerp-beschikkingenliggenter inzage ü
vanaf 2 mei 1990.a.ten provinciehuize (Bi- £l
bliotheek) tijdens de werkuren; b. ten ge- Ü
meentenhuizevan Onderbanken (ad 1), 3
Maastricht (ad 2) en Margraten (ad 2) tijdens 51
de werkuren en daarbuiten op de aldaarge- k
bruikelijkeplaatsen en tijden, tot het einde
van de termijn waarbinnenberoep kan wor- V
den ingesteldtegen debeschikking op de baanvraag-

Bezwaren.
Door de aanvrager en doordegenen diebe- l

zwaren hebben ingebrachtnaar aanleiding °van de aanvraag, alsmede door eenieder die p
aantoont tot dit laatsteredelijkerwijs niet in ■>
staat te zijn geweestkunnen tot 17 mei 1990 Pgemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking worden ingediend bij Gedepu- C

' teerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA Maas-tricht. 2
H

Geheimhouding. VDat degene die bezwaaraantekent tegen de t,ontwerp-beschikking kan verzoeken zijn per- tsoonhjke gegevens niet bekend te maken J



Van onze redactie economie
KEULEN - Met twee nieuwe lijndiensten naar de Verenigde
Staten heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gis-
teren het sein gegeven voor de opwaardering van de luchtha-
ven Keulen/Bonn. De op een uur rijden vanaf Zuid-Limburg
gelegen luchthaven is flink uitgebreid om het capaciteitsge-
brek van de nabije luchthavens in Dusseldorf en Frankfurt op
te vangen. In Keulen is nu overigens ruim voldoende capaci-
teit om de circa 100.000 Duitse toeristen op te vangen die jaar-

lijks via Maastricht Airport de zon opzoeken.

van onze verslaggever

Het Beekse vliegveld zelfziet in de

BeekMAASTRICHT- In een briefaan de
rechtbank van Maastricht heeft ad-
vocaat mr A. Pfeil opheldering ge-
daagd over het uitblijven van een
beslissing, die de rechtbank moet

■Riemen over het al of niet toekennen
TVan een schadeclaim, die door zijn

«u nt mr A- Masson is ingediend.
a'Hoewel de brief al een maand gele-eden is geschreven heeft de recht-

bank nog geen antwoord gegeven.

i Het besluit over het al of niet toe-kennen van de schadeclaim aan devroegere ABP-directeur Beleggin-gen werd eind vorig jaar verwacht.
J-*e raadkamer is in dit soort geval-Jen echter niet aan een termijn ge-bonden. In theorie kan dat zelfs ja-„ren duren. Gebruikelijk is dat ech--1 per niet.

jte claim, waarvan de hoogte niet is
heeft betrekking

I°P een rechtszaak die nooit heeftPlaatsgevonden. Het openbaar mi-nisterie verdacht Masson er inder-[Vja van bij de onderhandelingen*»ssen het ABP en de in moeilijkhe-den verkerende Westland Utrecht
hypotheekbank 'gesjoemeld' te

charterorganisaties hun activiteiten
naar Keulen verplaatsen, waar de
lange wachttijden nog geen ge-
meengoed zijn. En daarmee vervalt
mogelijk voor veel Duitsers een re-
den om hun heil in Zuid-Limburg te
zoeken.

" Henk Kroese, keurmeester van de Keuringsdienst voor Waren, demonstreert hoe hij te werk
gaat. De thermometer moet uitwijzen of deze braadworst kan worden verorberd.

Foto: FRANSRADE

Kroese gaat loempia's
met thermometer te lijf

Keurmeester speurt op braderie naar bacteriën

uitbreiding van Keulen/Bonn ook
geen ernstige bedreiging", meent
een woordvoerder van Maastricht
Airport. De Duitse luchthaven ver-
werkt jaarlijks ongeveer tien maal
zoveel passagiers als Maastricht Air-'
port. Keulen/Bonn telde vorig jaar
2,8 miljoen reizigers, terwijl men het
in Beek met 300.000 moest doen.
Het is dan ook voor de hand liggend
om van onvergelijkbare grootheden
te spreken, ware het niet dat Maas-
tricht Airport toch een behoorlijk
deel van de Duitse markt voor het
vakantiecharterverkeer afsnoept.

Naar schatting meer dan 100.000
Westduitsers vlogen vorig jaarvan-
af Beek naar de zon. En als het aan
de reisorganisatoren ligtzal dat aan-
tal dit jaar ruimschoots overtroffen
worden. Voornaamste reden voor
de Westduitsers om vanaf Maas-
tricht Airport te vliegen is het prijs-
verschil. Vliegen vanaf Beek is 100
tot 200 Dmark goedkoper.

Maar wat ook meetelde was dat het
naar de zon vliegen in West-Duits-
land lange wachttijden met zich
meebracht, omdat de vliegvelden
uit hun voegen dreigden te barsten.
Nu het vliegveld Keulen/Bonn meer
capaciteit heeft, zullen ook meer

Advocaat
vraagt naar
schadeclaim

van mr Masson

Hoofdstad
Een belangrijke reden voor de uit-
breiding van Keulen/Bonn is de
kans dat Bonn zijnrol als hoofdstad
dreigt te verliezen. Met de Duitse
eenwording gaan er steeds meer
stemmen op om Berlijn zijn rol als
regeringsdomein weer terug te ge-
ven. De deelstaat Noordrijn-Westfa-
len doet er nu alles aan om het be-
lang van Bonn te benadrukken. Een
rechtstreekse verbinding met de
hoofdstad van de Verenigde Staten
Washington is dan een belangrijk
gegeven.

De capaciteitsuitbreiding van Keu-
len/Bonn is er overigens door de
overheid doorgedrukt ondanks vele
protesten van omwonenden tegen
de verdere toename van de geluids-
overlast. De bezwaren vonden geen
gehoor, omdat de uitbreiding bin-
nen de reeds toegestane concessies
plaatsvond.

In het afgelopen jaar is op de lucht-
haven Keulen/Bonn ondermeer een
nieuwe terminal gebouwd voor de
afhandeling van de nieuwe inter-
continentale vluchten naar de VS
en voor nieuwe inter-Europese
vluchten. Volgens de Keulse lucht-
havendirecteur Heinz Gombel is de
versterking ondermeer ingegeven
door de groeiende concurrentie uit
de Benelux. Daarmee doelde hij in
het bijzonder op de luchthavensvan
Brussel en Amsterdam. Voor het
veel kleinere Maastricht Airport is
hij niet bevreesd.

BRUNSSUM - „Ha, daar heb je
onze vriend van de Waren; moet je
ook een donut?" Op de Brunssumse
vrijmarkt houdt de bakkersvrouw
een met poedersuiker besmeurde
hap voor de neus van Henk Kroese,
keurmeester van de Limburgse
Keuringsdienst voor Waren. Deze
weerstaat zonder veel moeite de
zoete walm, en wijst haar vervol-
gens op de oranje tompoezen met
slagroom. Die liggen volop in de
zon, dus moeten ze terug de winkel
in. Daar is de temperatuur koel.

Tientallen meters verder aangeko-
men, dompelt Kroese zijn thermo-
meter in zure loempiasaus. Hij kijkt
even bedenkelijk, maar alras blijkt
dat alles in orde is. De Vietnamese
verkoper hervat opgelucht zijn
werk. „De temperatuur van warme
produkten moet boven de 55 graden
liggen. Ligt die tussen de twintig en
vijftig, dan vermenigvuldigen bac-
teriën zich. Met voedselvergiftiging
als gevolg", legt hij later uit. Een be-
jaarde man volgt het schouwspel
aandachtig. „Als je weet wat je alle-
maal eet, dan raak je niets meer
aan", schampert hij.

zijn de produkten bereid, en op wel-
ke temperaturen bewaard? Wat
wordt er gedaan om nabesmetting
te voorkomen? Is de koeling goed?
Schermt plexiglas de eetbare pro-
dukten voldoende af? Wordt de
restvoorraad met folie overdekt?
Enzovoorts."

Opsporing
Een keurmeester is tevens opspo-
ringsambtenaar, en kan proces-
- verbaal opmaken als de kraam-
houder zich niet houdt aan de regels
van de Warenwet. Voordat Kroese
daadwerkelijk iemand op de bon
slingert, geeft hij eerst een waar-
schuwing. Als tijdens een tweede
ronde blijkt dat de desbetreffende
verkoper die in de wind heeft gesla-
gen, krijgt deze meestal een geld-
boete.

Hiertoe hoeft Kroese in Brunssum
niet over te gaan. Slecht een enkele
keer moet hij belerend het vingertje
heffen. Zo maant hij een visverko-
per tot het staken van de garnalen-
verkoop. „Daar is het veel te warm
voor", laat Kroese hem weten. De
verkoper probeert de keurmeester
nog te paaien met de belofte de
koeltemperatuur aan te passen,
maar daar is het volgens Kroese te
laat voor. Hij stelt hem voor de
keus: of stoppen met het verkopen
van de garnaaltjes, of een proces-
-verbaal. De man kiest beduusd
voor de eerste optie.

„Omdat koninginnnedag hier min-
der leeft, bezetten minder particu-
lieren een kraam. Alleen winkeliers
verkopen vandaag drink- en etens-
waren in de kramen. Daardoor is de
kwaliteit van de drank en hapjes zo
slecht nog niet, want zij zijn wel de-

gelijk op de hoogte hoe de exacte re-
gels zijn. Dat is wel anders in een
stad als Amsterdam. Daar verkopen
mensen produkten die ze thuis heb-
ben bereid. Ze stellen bijvoorbeeld
dikwijls salades volledig bloot aan
de zon, schermen de handel niet af,
en laten voorbijgangers van alles
aanraken."

Zoetig
Kroese moet een gelukkigman zijn.
Want wanneer hij zijn functie be-
kendmaakt, onthalen de kraamhou-
ders hem als ware hij de koningin
zelve. Zoetige, uiterst vriendelijke
glimlachen verschijnen op hun ge-
laat zodra Kroese de thermometer
bij de hand neemt of een kijkje
neemt in de voorraadkisten. Of die
houding zelfverzekerdheid uitdrukt
of enkel dient als masker maakt
hem niet zoveel uit. „Ik heb liever
dat men mij vriendelijk benadert.
Of dat nu gemeend is of niet, daar
prik toch wel door heen. Als de
mensenkoel tegenover mij zijn, rea-
geer ik ook koel. Maar dat voer ik
niet door in mijn keuringen: gelijke
monikken, gelijke kappen."

Kroese geeft toe dat sommigen hem
zien als 'boeman. „Natuurlijk kan
het voorkomen dat iemand vindt
dat jezijn waren onterecht hebt af-
gekeurd. Als je die een volgende
keer treft, vindt-ie je misschien
minder aardig. Maar ik denk toch
dat de meesten wel beseffen dat we
keurmeesters zijn; geen zoekmees-
ters."

„Trouwens, de klant is een strenge-
re keurmeester dan wij. Als deze
iets ziet wat hem niet bevalt, dan
koopt hij het gewoon niet."

Schor
De oranje-markt van Brunssum
loopt omstreeks tien uur in de och-
tend gezellig vol. In talloze
kraampjes staan spulletjes uitge-
stald. Een man schreeuwt zijn stem
schor om leren jasjes 'voor de helft
van de prijs' aan schaars geklede
voorbijgangers te slijten. Kinderen
smeken hun ouders zon brandende
nep-sigaret voor hun te kopen.
HoewelKoninginnedag de drijfveer
voor dit samenzijn is, lijkt de spora-
disch aanwezige oranje tint alleen
de liefde voor 'onze jongens'van het
Nederlands voetbalelftal te verkla-
ren.

uitbundig gevierd. Het feest werd ingeluid met de
opening van het onlangs verbouwde gedeelte van
De Rousch door burgemeester Piet van Zeil.

Natuurlijk sieren ook verscheidene
eettentjes de markt op. Mensen
kunnen zich hier tegoed doen aan
Vietnamese loempia's, palingen,
popcorn, gebak, ijs, bier.

" Burgemeester Van Zeil plant een boom bij het verbouwde gedeeltevan De Rousch. Henri
Beckers en zijn echtgenote Pascale kijken toe. F0to: fransrade

Kwart eeuw
De Rousch

Twee huizen
Masson zou, volgens het openbaar
ministerie, voor de medewerkingvan het ABP aan de reddingsactiewee huizen tegen gereduceerd ta-fief hebben bedongen. Masson
heeft dat altijd ontkend. Uiteinde-
üJk is deze rechtzaak niet doorge-gaan, nadat Masson in de 'grote

in hoger beroep was vrij-gesproken.

Masson heeft al eerder een schade-Slaim van 2,5 miljoen ingediend.
vat gebeurde nadat het Gerechts-

BADn Den Bosch hem in de 'grote
m\u T'Zaak' had vriJgesproken. Het

vond deze eis echter 'onredelijk
fiT oJl,?ii!ryk'- Het gevolê hiervanMWas dat Masson niet in staat was de■ tot astronomische hoogte gestegenjadvocaten-rekeningen% \ftafenIHet kantoor van mr Tripels, waar-■ yan mr Pfeil indertijd deel uitmaak-■le heeft in dit verband nog 650 0002 guldenvan hem tegoed. Om dat be-"jdrag te innen, is Masson verleden(jaar zes weken gegijzeld.

Daarna volgde een zeer drukbezochte receptie
waarbij twee generaties Beckers het middelpunt
van de belangstelling vormden: Giel en Charlotte
Beckers die in 1965 aan de wieg van De Rousch
stonden en hun zoon Henri en schoondochter Pas-
cale die inmiddels met de dagelijkseleidingzijn be-
last. Na de receptie begon een feestavond die tot in
de kleine uurtjes duurde.

Kroese, sinds zes jaar actief als
keurmeester, moet ervoor zorgen
dat deze lekkernijen onbesmet aan
de man worden gebracht. In pak ge-
stoken loopt hij de diverse
kraampjes af om het gebodene aan
een keuring te onderwerpen.

„Ik let op verschillende dingen. Hoe

HEERLEN- Feest gisteren in Auberge De Rousch
in Heerlen. De monumentale boerderij, die in de
loop der jarenwerd verbouwd tot een immens par-
tycentrum, bestond een kwart eeuw en dat werd

Frissen: 'Zuid-Limburg
moet knooppunt worden5

Mogelijk concurrent voor Maastricht Airport

Luchthaven Keulen uit de verdrukking

lijke Mijnstreek. Uitsluiten van de
regio Sittard/Geleen zou wel eens
ten nadele van de streek kunnen
werken.

Voorzieningen
Heel Zuid-Limburg zou zich dan
ook als knooppunt moeten presen-
teren en ook Sittard/Geleen van
(mogelijke extra) voorzieningen
kunnen profiteren. Samen zouden
de drie regio's een ontwikkelings-
plan moeten opstellen, waarmee zij
naar 'Brussel', 'Den Haag' en het be-
drijfsleven kunnen toestappen. In
Maastricht zou daarbij het hoofdac-
cent moeten liggen op cultuur, on-
derwijs en internationale instellin-
gen, in de regio Heerlen op dienst-
verlening en in de Westelijke Mijn-
streek op industriële bedrijvigheid.

Alleen als eenheid kan de 'Randstad
Zuid-Limburg' een stevig brugge-
hoofd vormen tussen het Westen
van Nederland en het zo belangrijke
buitenland, zegt Frissen. Een bui-
tenland waar toch voor een belang-
rijk deel onze markt ligt.

Maar eerst moet morgen maar eens
blijken of ook de Kamer dermate
van het belang van onze regio over-
tuigd is, dat Heerlen/Maastricht als
stedelijk knooppunt worden aan-
vaard. Dat lijkt haalbaar, omdat ook
de fractievoorzitter van de PvdA in
de Tweede Kamer, Kerkradenaar
Thijs Wöltgens, daar volgens welin-
gelichtekringen voorstander van is.
De (Limburgse) gemeentelijke be-
stuurderen zullen echter nog even
moeten wachten voordat zij defini-
tief weten hoeKamer en minister de
knopen hebben doorgehakt.

door theo sniekers
PUTH/HEERLEN - Heerlen en
ïtffinS tnCh,t m°gen de Westelijke
iran 7^ 'de economische motor, n Z,uid-Limburg, niet uitsluiten
liit i

Z° beSeerde status van 'stede-
?«k kn*?oppunt' eenmaal is binnen-
2ich i

Héél Zuid-Limburg moet
i*alu knooppunt presenteren,
egt het Limburgse Tweede Kamer-
j« "TonF"ssen. Dat wil zeggen: alse Tweede Kamer tenminste in-S;met de kandidatuur van Heer-len/Maastricht.
Vorige week woensdag legde nota-Frissens eigen fractie, het
dn " ' Wd6115 een commissieverga-ering een bom onder de Limburg-,e aspiraties. Van de elfdoor hetka-bet beoogde stedelijke knoop-een wil de partij er hooguit vijf
haf- en ' waaronder niet de combi-natie Heerlen/Maastricht, zo lietenr,*L officiële woordvoerders van de

weten.
*J haalden in het debat in de Ka-mercommissie van VROM over de

Nota Ruimtelijke Ordening,aann het ruimtelijk beleid voor deornende decennia wordt vastge-

legd, vernietigend uit naar het be-
grip 'stedelijk knooppunt': overbo-
dig, in sommige opzichten zelfsschadelijk, terwijl de (financiële)
voordelen voor de aan te wijzen ste-
den zeer twijfelachtig zijn, luidde
het harde oordeel. Omdat ook D66,
Groen Links, SGP en RPF, een klei-
ne meerderheid in de Kamer dus,
grote vraagtekens plaatsten bij het
fenomeen, leek zwaar weer op
komst voor Heerlen/Maastricht.

"Kamerlid Leon Frissen in de tuin van zijn woning in Puth.
De status van stedelijk knooppunt is wel degelijk van belang
meent deCDA'er. Foto: peter roozen

veld Beek de economische motor
van Zuid-Limburg", stelt Frissen in
zijn woonhuis in Puth. Er vinden
zon 60.000 mensen hun werk, ter-
wijl er belangrijke vervoersaders
doorheen lopen.

Frissen wijst ook op de grote bouw-
aktivitêiten in bij voorbeeld Sittard,
waar voor honderden miljoenen
guldens wordt geïnvesteerd, terwijl
Heerlen met zijn ambitieuze Cen-
trumplan nog moet beginnen. „De
Westelijke Mijnstreek is één bouw-
put van aktiviteiten", zegt de

CDAer beeldend. De verwevenheid
van de economische en sociale be-
langen en de mobiliteit in Zuid-
Limburg zijn bovendien zo groot,
dat de regio Sittard/Geleen niet los
gezien kan worden van het knoop-
punt Heerlen/Maastricht."

„Heerlen en Maastricht mogen niet
vanuit een hautaine houding alles
naar zich toetrekken", beweert de
parlementariër, die kort geleden
met een aantal andere CDA-Kamer-
leden hier een gesprek over voerde
met de burgemeesters uit de Weste-

Verdeeld
Leek, want daags erna bleek de
CDA-fractie verdeeld over de kwes-
tie. Een belangrijk deel van de frac-
tie wil dat boven de vier Randstad-
steden en Eindhoven ook Maas-
tricht/Heerlen en nog een paar kan-
didaten de prestigieuze status be-
houden. Die status moet voorrang
geven bij het verkrijgen van voor-
zieningen op het gebied van met
name infrasttructuur, onderwijs,
cultuur en gezondheidszorg, waar-
door de steden de concurrentie met
het buitenland (na 1992) beter aan-
kunnen.

Morgen, als minister Hans Alders
yan VROM reageert op de opmer-

kingen vanuit de Kamer, moet blij-
ken waartoe de discussies in de
CDA-fractie hebben geleid. Frissen
voorspelt dat er negen knooppun-
ten overblijven: daaronder Heerlen-
/Maastricht. Negen knooppunten
zou ook wel eens de einduitkomst
kunnen zijn van het debat morgen
in de kamer, voorspelt de CDA'er.
De potentiële slachtoffers zijn Bre-
da en Zwolle, na hevig lobbyen toe-
gevoegd aan de oorspronkelijke lijst
van negen knooppunten.

Gevaarlijk
Dat gelobby van vele steden was
een gevaarlijke onwikkeling, zegt
Frissen. „Het kabinetwilde het aan-
tal knooppunten beperkt houden.
Maar heel Nederland ging lobbyen
waardoor de waarde en kracht van
het begrip 'stedelijk knooppunt'
volstrekt werd ondermijnd. Neder-
land is veel te klein voor dertien of
vijftien knooppunten."

Maar ook elf zijn er nog te veel voor
de CDA-fractie, die (evenals de
PvdA) in een hevige discussie over
de knooppunten geraakte omdat de
nodige christen-democraten er door
de 'knooppunt-inflatie' de zin niet

meer zo van inzagen. Daarbij gingen
ook stemmen op om het hele feno-
meen maar naar de prullebak te ver-
wijzen.
Zqver komt het dus zeer waarT
schijnlijk niet, en daarmee is Fris-
sen wel zo gelukkig. „Het gaat om
gebieden met grote economische
mogelijkheden. Wat de materiële
voordelen van de knooppunt-status
ook mogen zijn, er gaat gewild of
ongewild een bepaalde uitstraling
vanuit, ook naar het buitenland."
Een uitstraling die er bedrijven bij
voorbeeld toe kan brengen in de re-
gio belangrijke investeringen te
doen. De status van stedelijk
knooppunt is dan ook wel degelijk
van belang, zegt Frissen, terwijl het
kabinet met het aanwijzen van een
aantal kandidaat-knooppunten bo-
vendien verwachtingen heeft ge-
wekt.

Zuid-Limhurg
Maar, al moet het aantal stedelijke
knooppunten dan beperkt blijven,
ook de Westelijke Mijnstreek moet
zijn graantje kunnen meepikken
van de status die Heerlen en Maas-
tricht mogelijk krijgen. „Die streek
vormt met DSM, Volvo en het vlieg-

(ADVERTENTIE)
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Deputé uit
Westerhoven

Na drie jaar werken rijdt de trein

Hobby onder stoom

Zomercursussen
bij Driekant

ROERMOND - Deputé ir Mich^E
Lodewijks komt niet uit Weste^r
voort, zoals zaterdag j.l. in on^a
krant naar aanleiding van zij*o'
benoeming totRidder in de Orse<
van de Nederlandse Leeuw b^ai
richtten, maar uit Westerhove^ec
Westervoort ligt onder de roo^-al
van Arnhem en Westerhoven lirMe
in de buurt van Valkenswaard )':iti
de Brabantse Kempen. Xe

Jekunt heel wat van elkaar leren en
dat is nou net de bedoeling op zon
avond," vertelt John Videier, de
penningmeester van de groep.

Aanstaande zondag 6 mei houdt de
Stoomgroep Limburg een tentoon-
stelling in de foyer van de Stads-
schouwburg in Heerlen en wel van11 tot 17 uur. Dan rijden de stoom-
treintjes. „Onze zustervereniging
NVM-Stoomgroep Zuid is ook van
de partij, zodat een grote collectie
modellen te zien zal zijn," aldus Vi-
deler.

Groter

In de kelder van de locomotiefbou-
wer is een complete werkplaats in-
gericht, met een draaibank, boren,
freesmachine, gereedschap en wat
er al niet meer voor nodig is om een
echte locomotief te bouwen. Hij
brengt heelwat uurtjes in die kelder
door.
Natuurlijk zijn er ook locomotief-
bouwers die snel tevreden zijn met
het resultaat. Hen gaat het om de
werking van het stoomgedeelte.
Van Dieten wil echter ook de lamp-
jes, de bakjes, de draadjes, alles wat
er op en bij een locomotief hoort,
zelf maken.

De locomotieven rijden op stoom.
De ketel wordt gestookt met gas in
een cylinder in het tendertje achter
de locomotief. „Dat is campinggas,
dat we daarinoverbrengen. Ik maak
alles zelf, behalve de manometerom
de stoomdruk te meten. Want een
beetje gevaar is er toch wel bij. De
locomotief is een stuk kleiner dan
een echte, maar de kracht van
stoom blijft natuurlijk dezelfde." " Wim van Dieten (zittend) en John Videier bij een tweetal modellen. Vooraan de NS 3400 die ze

samen gebouwd hebbeyi en daarachter een model van de Garratt (van de hand van Van Dieten),
een unieke locomotief ooit speciaal gemaakt voor het baanvak Vaals-Maastricht.

Foto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggever
HEERLEN — „Je hebt mensen die
zeggen: 'Nee, dat is me te klein.
Maar wat is klein? Ik moet soms
mijn nagels knippen omdat anders
de schroefjes eronderkruipen. Toch
vind ik dit een prachtige schaal om
op te werken." Heerlenaar Wim van
Dieten is voorzitter van de Stoom-
groep Limburg een groep van in to-
taal 65 lieden (waarvan 40 actief) die
helemaal weg zijn van stoom en al-les wat er mee te maken heeft. Ze
bouwen zelf stoomtreinen, stoom-walsen, stoommachines. Daar gaat
veel tijd - en geld - in zitten. Van
Dieten maakt bijvoorbeeld stoom-
locomtiefjes. Aan één loc werkt hij
toch al snel twee tot driejaar. „Ja, je
moet wel geduld hebben, dat mag
duidelijkzijn," zegt hij.
Jekunt de stoomhobby op verschil-
lende manieren beoefenen. „Je hebtkant-en-klare bouwpakketten om
een stoommachine te maken, maar
je kunt het ook helemaal zelf doen.Dan koopje messing, plaatstaal, ko-per etc. en dan maak je alles zelf."Van Dieten doet dat. Met engelen-geduld gaat hy aan het werk om eenlocomotief te bouwen. „Je ziet eenbepaalde locen daar raak jeverliefdop. Die wil je nabouwen. Als je ge-luk hebt bestaan er nog tekeningenAls de NS ze heeft dan kun jeze te-genbetaling krijgen. Dan moetje deschaal uitrekenen, want we werken
in een schaal van 1:32 en dan ga jede onderdelen maken."

VALKENBURG - Het instilvoor Scholing en vorming Driek*
in Valkenburg houdt deze zoi<weer een aantal zomercursussen-
mei en juli zyn er weekeindcurS'
Sen voor vrouwen die zich ver'willen bekwamen in het schrijv'terwijl een weekeinde in juni is Iwijd aan het 'socratisch gesprek'-EVH^nnS m/e «wand junikun*ouderen onder deskundige leidiSl"11 levensverhaal teschryv
kunnen een-,driedaagSe CUTSUS 'beheer,^ dIT zij de EnSelse !ou"?, ~ ook "^schrijven op ecursus waarin de ontmoeting fl1mTeM^?anse ouderen rond het ttma Nederland en Europa centr*vm-I' IrL auSustus z«n er cultui*n^6nfe-,wek1n gepand over 6
"gratie,kijk op kunst en NederlaHse poëzie. Informatie over de c*sussen is verkrijgbaar bij Driekal® 044J6-15353, vragen naar Ge*

Stoomgroep
De leden van de Stoomgroep Lim-
burg komen elke laatste donderdag-
avond van de maand bijeen in ge-
meenschapshuis De Laurier in
Heerlerheide. „Dan bekijken we het
werk van de diverse leden, wordt er
over de methode gepraat, geven we
voorbeelden voor oplossingen, etc.

Videier en Van Dieten zijn inmid-
dels samen begonnen aan een grote-
re locomotief op schaal 1:16. „De
trein die we daarvan willen bouwen
is in staat personen te vervoeren.
Daar kun je echt op gaan zitten."

Het zal nog wel even duren voordat
die trein klaar is, maar de stoom-
groep is wel al bezig om eventueel
een plaats te vinden waar die trein
kan gaan rijden. „We denden dan
aan een combinatie met de ZLSM,
de stoomtrein die eventueel op het
miljoenenlijntjegaat rijden. Hèt zou
fantastisch zijn als we daar in de
buurt ook een modeltrein op stoomkonden laten rijden. Er moeten ech-
ter nog heel wat problemen over-
wonnen worden voordat het zover

is," meent Van Dieten.
Voorlopig richt men de blik echter
op zondag aanstaande als in de
schouwburg honderden bezoekers
verwacht worden. Dan rijden de

treintjes waar zo ontzettend lang
aan gewerkt is, tot meer dan groot
pleziervan de bouwers. „Dat is toch
het mooiste als je die treinen, waar
jezo lang aan gewerkt hebt, ook nog

ziet rijden. Dat kan thuis niet daar
heb je de ruimte niet voor. We ge-
bruiken bij tentoonstellingen ac
baan van de vereniging. Als ze cent
rondtuffen, dat is pas echt mooi.
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Prijzen op gironummer Extra prijzen
Prijzen op gironummer

i.i47.348 ■E£EHl3bbl
■■VlHhMi^ | 3.506.960

212.009 ■BESUDHi
HïftliliMß 273.070
2 019 112 347.957

mmmmWm*Brmrrrmmmm 417.987
Mw-iïtXiUm 865.438

485.179 1.107.013
2.673.587 2.414.000
4.288.153 3.109.773

BBBrronm^Bi 3.255.954
mmËm*£f**mmm 3.327.043

5 165 447749.617 mmmmm^rrrmmmm765.671 ■ ■■TflTl'lM
1.433.826 1.525.118
2.007.491 1.554.306
2.025.173 2.221.009
2.079.394 2.230.273
3.756.303 2.513.666
4.013.630 2.666.983
5.942.455 4.708.195

BTCTffirnßHl 4.884.934
UmmKTt^mmm 5.145.365IJB-654 5.398.810

1.515.648 I ■H.'i'.'ÏM
1.827.751 46.884
2.652.406 167.310
2.816.354 594.530
3.986.813 987.620
5.083.409 1.202.282
5.218.739 1.237.322
5.284.339 2.392.040
■HH.ltg.Bl 2.746.800

§4L583
1 522 598 Extra prijzen op eindcijfer(s)

1.866:882 Mmmmmmllmm
2.532.212 3.824
2.814.032 ■HrzrrnMHi
3.104.444 mmmu}^-iammm
3.607.653 2101
4.196.644
4.237.547 097

Prijzen op eindcijfer(s) KSTÏVH
■IW'ITB I 904

0.465 iaHHHHHr7n.allllllllH5.452 ■■■■■■■"SlU.^.iMHi
BfriiMßl 834

i t-\f\ i 'De loterij is goedgekeurd
door de Minister van Justitie

YmmmtJL^^ÊM ondernummer.L0700/088/
r>AO 207 d.d 9111971. De baten. e.'-te- 2 ijn bestemd voor de Stich-

WLfW^T^M 'inB Algemene Loterij Neder-
lancl 's-Gravenhage ten

r\a behoeve van maatschappe-U^ lijk werk, volksgezondheid
IRnr^l en cultuur. Prijzen bovenmj^,j*aQ f 1.000.- worden belast met

25% kansspelbelasting.

Ga ook meespelen
Uw eigen gironummer is uw lotnummer. Het inleg-
geld, één tientje per trekking, wordt ca. 5 weken van
tevoren automatisch afgeschreven. Een gewonnen
prijs wordt binnen 1 week automatisch bijgeschreven.

Als u deze bon opstuurt ontvangt u een deelnemersbewijs

'MACHTIGING
(met blokletters invullen)

■ GiroLoterij
de ondergetekende, houder van girorekening

POSTBANK L ~ ..
Naam .
Adres
Postcode
Woonplaats
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SUFA, Zomerhof-
straat 68 te Rotterdam om van bovenvermeldegirorekening ten hoogste
éénmaal per 2 maanden f 10.- te doen afschrijven voor deGiroLoterij.

I Datum ; 19 IHandtekening ]

I Stuur de machtiging in een ongefrankeerde envelop aan: SUFA, IAntwoordnummer 2020,3000VB Rotterdam.

m
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Renault adviseert EIJ olim. 6 jaarplaatwerkgarantie. f]

G
ln een zwart glanzende Renault 19 Broadway weet u opeens hoe 't voelt om een g

bevoorrecht mens te zijn. Want u behoort tot het uitgelezen gezelschap van 750 auto- -
mobilisten die in een Renault 19 Broadwayrijden. oS%lfe?*w

Anderen letten misschien meer op de sierlijke striping, het zonwerende glasofhet mMéMi^f \ lÊL\^Êl\\\lma#»^**"'
"série limitée"nummer op het dashboard.Voor vis datbijzaak, want u weet hoe kom- <^^^^^^^w/^"M^^P g

*f^ ffË. fortabel, hoe kompleet, hoe luxueus, kortom hoe bijzonder de Renault 19 Broadway is. u6
J§ Wjjjjjjjj- DeRenault 19Broadway.Kracht metKarakter. É\ v,

Tfc^ ** DE RENAULTI9 BROADWAY: VANAF F 25.495,- j^fcjJ^^'V RENAULT
si
re.. 6/

.■-,, . 1 U]

V;
T
i;
«/. Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200. I

Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424. g
O)
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exposities

Royal: Look whos talking, dag. 16.30
'8.45 en 21 uur, wo ook 14.30 uur. Rivo-g: SheDevil, dag. 16 19en 21.30 uur. De
Reddertjes, wo 14 uur. Maxim: Bom on*e fourth of july, dag. 20.15 uur. Young
J-mstein, dag. 15 en 18.15uur. H5: Tango« Cash, dag. 14.30 19 en 21.30 uur. The
J'ar of the Roses, dag. 14.15 18.45 en
"15 uur. Internal Affairs, dag. 14 18.30gn 21 uur. Romeo, dag. 18.30 en 21 uur.
Koko Flanel, dag. 14 18.30en 21 uur. Ho-
Jey, I shrunk the kids, dag. 14 uur. DesP«egel: Tempos Dificeis, di 21 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Look whos talking, di t/m do 21
Uur, wo ook 14.30 uur. Young Einstein,
oi t/m do 21.30 uur. De Reddertjes, wo
44.30 uur. Bom on the fourth of july,
«ag. 21.15 uur. She Devil, di t/m do 21.30uur, wo ook 14.30 uur. Cinema-Palace:Uango & Cash, dag. 15 19 en 21.30 uur,
fvo ook 15 uur. Koko Flanel, dag. 15 18
£n 21 uur, wo 15 uur. Honey, I shrunkwe kids, wo 15 uur. The war of the Ro-
j*s, dag. 18.30 uur. Dead Poets Society,
Pag- 21.15 uur. Lumière: A dry white
Peason, dag. 20 uur.King of thechildren,pag. beh. Wo 21 uur. Nosferatu, wo 21
uur. Wait until spring, Bandini, dag. 22uur.

Enig gevoel voor creativiteit is ge-
wenst.

" Een munt voor mevrouw Habets-Senden.

Voor het feit dat de omwonenden
nu geen gezondheidsklachten meer
melden, heeft ook de woordvoerder
van het PBI geen verklaring. „We
bevinden ons hier op de rand van
het bewijsbare. Allerlei invloeden
uit de omgeving kunnen met die
klachten te maken hebben. Wij den-
ken in ieder geval niet dat Wiso
Split de hoofdveroorzaker ervan is."

PvdA-feest in
Grand Theater

per persoon

Benoeming
Kapelaan J. Verhees van de
Panctratiusparochie in Heerlen
is benoemd tot pastoor van de H.
Hartparochie in Roermond. Te-
vens wordt hij daar administra-
tor van de parochie OLV van Al-
tijd Durende Bijstand.

Jubilaris
Vandaag is de heer
M. J. H. Lanckohr, adjunct-di-
recteur, 25 jaar in dienst van de
Rabo-bank Spekholzerheide.
De feesteling wordt op vrijdag 4

mei gehuldigd. Van 19 tot 21 uur
wordt in de bank aan de Aker-
straat 127 te Kerkrade-West de
receptie gehouden.

Bestuur
Het dagelijks bestuur van de
zangvereniging Oranje te Schin-
veld wordt thans gevormd door
J. Kruitz, voorzitter; G. Dou-
ven, secretaris en A. Dohmen,
penningmeester.

Geslaagd
Aan de Katholieke Universiteit
te Nijmegen slaagde Etienne
Waterval uit Kerkrade voor het
doctoraal examen planologie.

LANDGRAAF - De PvdA in Land-
graafviert 1 mei, de Dag van de Ar-
beid, samen met Thijs Wöltgens,
voorzitter van de Tweede Kamer-
fractie van de PvdA. Ook is een de-
legatie van de SPD uit het Duitse
Übach Palenberg uitgenodigd. Om
20.00 uur begint de viering in het
Grand Theater aan de Kerkberg in, Waubach.

Burgers meer bij
politiek betrekken

Pleidooi burgemeester Mans Kerkrade:

galerie Signature, Kapoenstraat 24.i e"nanente expositie van steeds wisse-lde objecten. Open wo t/m vr 13-18uur, za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Werken van Felix Ste-
thlfi, en Hans van Meeuwen. Van 12/5J'ui 30/6, open di t/m za van 11-17 uur."onnefantenmuseum, Dominikaner-l^em 5. Werk van Théodore Schaep-

i «ens. T/m 6/5. Tekeningen van Richard: *>erra.T/m 27/5. Open di t/m vr 10-17uur« en zo 11-17 uur. Galerie La Depen-dance, OL Vrouweplein 24. Stockexpo-«Ue. Open wo t/m zo 12-17.30uur. Kleu-
6«S^" van Anth°nie van Lieshout. Van
in

m 3/6' open wo t/m zo van 12-17.30va^' "Terr»enSalerij, Vrijthof 29. Werk
T/£ i,2n Franssen en Henk Hulsteijn.5/5, open wo t/m vr 13-18 uur en zawni3 UuUr Ga,erie D's, Een beeld van de
er SOP Po^elein, olv Babs Haenenen Netty van den heuvel. T/m 13/5, open*o t/m zo 13-18uur. Galerie Fan, Brus
mond rTlBLWerk Van Wüuterva" Ro-mondt. T/m 6/5, open vr t/m zo van 13-17uur. Kamer van Koophandel, Het Bat 2Expositie van Bert Roijen. T/m 14/6open van mat/m vrtijdenskantoorurent-

MAASTRICHT

UBACHSBERG
terti f"? Bonke. Hunsstraat 58. Ob-
ÏWi ' s,crn"derijen en sieraden van Ben
van i?',Yanaf 18/3- °Pen'iedere zondagvan 13-18 uur.

Dan
6"* Ipomal' Kerkberg 2. Werken op

nife
D
rvan de Amerikaanse kunstenaar

v= ~,chev- T/m 27/5. °Pen do t/m zovan 13-17 uur.

HOENSBROEK
ABN bank, Fototentoonstelling, JanLa-merichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16uur. ABN bank. Fototentoonstellingvan Jan van Veen. Van 15/5 t/m 15/7,open werkdagen van 9-16 uur. Poortge-bouw Kasteel Hoensbroek, Fotogalerieo». Foto's van Diederik van Goethem.mmoetingen met Limburgse auteurs,"otos van Theo Jennissen. T/m 1/5.
lvsn ma t/m vr van 10"12 uur en vanó-M-n. uur. Za en zo van 13.30-17. uur.

LANDGRAAF

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,fcchaapskooiweg 95. Werk van kunste-naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di2?Zle%ï0«311, UUr' di en vr ook 19.30--wlrw Sta^flerij, Raadhuisplein 19.Werk van Walter Swennen. T/m 4/6open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14 17R^.H e"e, S,gne

' Verstraal 82a.fcf'16" e" tekeningen van Twan Lend-
mr' q'u-^ -°pen wo t/m zo van 14-17uur. Schilderijen van Berdt Mullenders

'in/K r^n van ProoiJen. Vanaf 13/5 t/mjiu/b Open wo t/m zo van 14-17 uur.atadsschouwburg. Werk van Theo Le-'nartz T/m 15/5. Thermenmuseum.neerlen in vogelvlucht. T/m 10/6, open
■J» t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.

p
glsch Museum. Voskuilenweg

Tv j^Positie 'Dieren vroeger en nu.
ii »L open ma t/m vr 912 uuren 14"16uur. ABP. Black Country, foto's van Leo
luimanns. T/m 13/5, open tijdens kan-
Sn»r"ren- Galerie De Nor, Geerstraat„ " i-xPositie 'Verschuivingen' van Ali-
sa.5a. Vf"T/m 13/5. CBS, Kloosterweg 1.

van Anja Smeets. T/m 7/5,
Pen tijdens kantooruren. Foto-exposi-

-4/R
Va" deFotok"ng Geleen. Van 8/5 t/m

*/b>open tijdens kantooruren.

4 julizijn 101ste verjaardag viert, woont in bejaar-
dencentrum De Regenboog aan de Meezenbroe-
kerweg.
In totaal kregen 790 honderdjarigen in heel het
land gisteren eem muntstuk van vijftig gulden. Het
ging om een initiatiefvan 's Rijks Munt. De munt
staat in het teken van '100 jaarvorstinnen.
De 50 gulden-munt is inmiddels officieel in om-
loop.

Tussenschoolse opvang: Een basis-
school zoekt vrijwilligers voor de
opvang van kinderen in de leeftijd
van 4-12 jaar. De taak bestaat uit het
toezicht houden op overblijvers en
eventueel spelletjes doen met de
kinderen.

Scoutingleiding: Diverse verken-
nerijgroepen zijn op zoek naar jon-
gelui die houden van leidinggeven
en daarnaast ook met welpen en
gidsen actief bezig willen zijn.

Administratief werk: Een admini-
stratief kantoor dat werk verricht
voor vrijwilligerorganisaties is op
zoek naar mensen van twintig jaar
en ouder voor typewerk, layout en
het verzorgen van brieven. Daar-
naast is er ook kopieer-en stencil-
werk. Voorwaarde is dat de kandi-
daten de Nederlandse taal goed be-
heersen en kunnen omgaan met een
tekstverwerker.

Notulist: Een groepering die belan-
gen van lichamelijk gehandicapten
vertegenwoordigt, zoekt een notu-
list om een keer per maand te notu-
leren op bestuursvergaderingen in
Heerlen.

Het PBI zegt 1,5 jaar geleden in op-
dracht van Wiso Split een onder-
zoek uitgevoerd te hebben. Samen
met de provincie werd toen een on-
derzoekprogramma opgesteld. La-
boratoriumproeven wezen uit dat
de hoeveelheid zwavelwaterstof die
kan vrijkomen bij verbranding van
steenkool, minimaal is. Volgens di-
recteur Niel van het PBI waren de
vastgestelde waarden zelfs te ver-
waarlozen.

Proef Incidentele hulpverlening: Een or-
ganisatie die aan bejaarden-zieken
en gehandicapten hulp wil aanbie-
den op vrijwillige basis zoekt vrij-
willigers. De taken kunnen zijn: het
opknappen van klusjes, boodschap-
pen doen, wandelen met rolstoep-
patiënten en af en toe een praatje
maken. Men moet telefoon hebben.

De Vrijwilligerscentrale Heerlen
heeft de volgende vacatures:

Rolstoelbegeleiding: Een organisa-
tie voor ondersteuning van hulpbe-
hoevende mensen zoekt vrijwilli-
gers voor diverse ondersteunende
werkzaamheden zoals begeleiden
van de rolstoelpatiënten en gezel-
schap houden.

baan vrij

VROM wees in een advies aan de
Raad van State op een aantal onjuis-
theden in het onderzoek. Op basis
daarvan zouden Gedeputeerde Sta-
ten Wiso Split verboden hebben om
verder te gaan met de actieve ver-
branding van mijnsteen. Het PBI
meldt echter dat de provincie de
metingen heeft laten uitvoeren door
een interne afdeling.

" De heren H. J. M. Meens (links) en L. J. H. Geraedts (mid-
den) uitKerkrade die vrijdag op hun werkplek een konink-
lijke onderscheiding hebben gekregen. Gisteren waren zij
bij burgemeester Mans te gast in hetstadhuis, samen met de
overige 20 gedecoreerden die in het afgelopen jaareen on-
derscheiding ontvingen.

Foto: DRIESLINSSEN

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - Niet het bu-
reau PBI, maar de provincie
zelf heeft bij de metingen naar
de uitstoot van zwavelwater-
stof door Wiso Split in Kerkra-
de geen rekening gehouden
met een aantalbelangrijke fac-
toren. Dat zegt het Project Bu-
reau voor Industrieel afval in
een reactie op het vorige week
bekend geworden advies van
het ministerie van VROM.

HEERLEN - Twee honderdjarige inwoners van
Heerlen hebben gisteren een nieuwe 50 gulden-
muntkado gekregen. Het ging om mevrouw A. Ha-
bets-Senden en de heer J. de Wit. Burgemeester
Van Zeil zocht beide eeuwelingen persoonlijk op
om ze de munt te overhandigen. Mevrouw Habets,
die öp 16 augustus 101 hoopt worden, verblijft in de
Verpleegklinieken aan de Henri Dunantstraat in
Heerlen. De heerDe Wit, die bij leven en welzijn op

Peuterspeelzaalleiding: Een peu-
terspeelzaal vraagt vrijwillig(st)ers
om een paar ochtenden per week
kleuters op te vangen (2-4 jaar). Ta-
ken: spelen met peuters, verzorgen
en verschonen en het opruimen van
de zaal.

Tienerwerk: Een organisatie voor
buurtwerk zoekt voor de vrijdag-
avonden van 19-20.30 uur enthou-
siaste mensen om tieners 12-16 jaar
te begeleiden bij diverse activiteiten
zoals disco, spelleninstuif, video,
handenarbeid en tafelvoetbalwed-
strijden.

Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale Heerlen, Burg. van Gruns-
venplein 2, S 713971

Kindervakantieweek: Een buurt-
werkinstelling zoekt liefhebbers om
in de derde week van augustus (13-
-17) diverse activiteiten te onderne-
men met kinderen tot twaalf jaar.
De kandidaten zijn minstens 18 jaar.

Interpretatie
„Wij hebben dat aan de provincie
meegedeeld. Die heeft onze inter-
pretatie niet overgenomen en liet
daarop zelf luchtmetingen uitvoe-
ren in de omgeving van Wiso Split.
Dat is volgens ons echter niet goed
mogelijk als er slechts op één plaats
gemeten wordt. Bovendien sluit je
dan niet uit, dat ook dooranderen in
de lucht gebrachte zwavelwaterstof
wordt meegerekend. Nu blijkt ook
nog eens dat Wiso Split niet gestopt
is met de actieve verbranding. Het
gaat dus in feite om de interpretatie
van gegevens. De metingen op zich
blijven natuurlijk verdedigbaar",
redeneert Niel.

Oostelijke Mijnstreek S redactie; 739282

Kunst in speeltuin De Voort Heerlen

Hoensbroek

kunnen zich aanmelden bij Nuin-
hofstraat 47 in Nuth, ® 045-242001.

Simpelveld" De Fotogroep F '89 exposeert tot
31 mei in het Ontmoetingscentrum
van Welterhof. De expositie wordt
vandaag om 20 uur geopend. Men
kan er dagelijks van 14 tot 21 uur
een kijkje gaan nemen.

"De Turn- en Acrobatenclub
houdt vrijdag om 20 uur in zaal Dac-
kus een groot kwajongconcours.
Het inschrijfgeld bedraagt ’ 5,-. Na
afloop is er hanentoepen." Poppentheater Piepmuis uit

Hulsberg geeft morgen om 15 uur
een gratis voorstelling in basis-
school Douve Weien. Tussen 14 uur
en 16.30 uur zijn'in de school werk-
jes te bekijken.

" Vandaag gaat de Speeltuin Huls-
veld weer open. Er is geen entree en
de begeleiders krijgen bovendien
een gratis kop koffie. Groepen die
de Speeltuin wensen te bezoeken,
kunnen het beste voorafcontact op-
nemen met mevrouw Bisschops,
S 045-442407. Hiervoor is wel een
kleine vergoeding verplicht. De
openingstijden zijn: schooldagen
van 15 tot 19 uur, woensdag van 13
tot 19 uur, zaterdags van 13 tot 17
uur en op vakantiedagen van 11 tot
19 uur.

0 Vanaf vandaag kunnen ouderen
en alleenstaanden iedere dinsdag en
vrijdag om 12 uur de warme maal-
tijd gebruiken in dienstencentrum
De Koffiepot. Een compleet diner
kost ’ 7,50. Deelnemers dienen zich
minimaal drie dagen van te voren
aan te melden. Bingelrade

- „Moet het verbetene
£ af en toe niet een beetje af? De

wordt niet geschaad
|oor een keer te lachen. Integen-
'eel, zouden wij niet wat minderjan-dacht moeten besteden aan pro-
e,dures en meer aan inhoudelijke
taken?"
let dit pleidooi tijdens de laatste.mg van de gemeenteraad van
-erkrade, probeerde burgermees-

De scheidende wethouders hebben
de laatste vier jaar 52 raadsvergade-
ringen bijgewoond. De langste ver-
gadering duurde 7 uur en 55 minu-
ten en de kortste bijeenkomst van
de Kerkraadse gemeenteraad be-
droeg 20 minuten. In 116,5 uur zijn
de afgelopen jaren 828 agendapun-
ten behandeld.

Cijfers

ter Jan Mans zaterdagmiddag eenlans te breken voor het interessantmaken van de politiek voor de bur-gers. Volgens de burgervader moe-ten politici meer uit de achterka-mertjes komen en meedoen metdingen die mensen belangrijk vin-den.
Na het officiële gedeelte namen deKerkraadse verenigingen, instellin-
gen, afgevaardigden van buurge-
meentes en vele particulieren defi-
nitief afscheid van de wethouders
Cap Schroeder en Maria Strater, die
trots hun koninklijke onderschei-
dingen droegen. Ook wethouderLei
Hermans nam afscheid.

Nuth

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg
Kantoor Heerlen,
® 045-739284
Emile Hollman,
® 045-422345
Hans Rooijakkers,
® 045-714876
Frank Seuntjens, chef® 04750-22937
Richard Willems,
® 04406-15890
Joos Philippens,
® 04455-2161
Kantoor Kerkrade,
® 045-455506
Jeanette Ackens, "® 045-351740

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

" Scoutinggroep St. Hubertus zit
dringend verlegen om stafleden.
Men is op zoek naar enthousiaste
mensen vanaf 17 jaar, die hun vrije
tijd willen besteden met kinderen
tussen 5 en 19 jaar. Gegadigden

" In de Muziekschool wordt mor-
gen om 19 uur een bijzondere voor-
speelavond gehouden door de leer-
lingen piano, blokfluit, dwarsfluit
en viool.

land' genoemd, (De Voort won die officiële prijs al
twee maal) heeft nu de beschikking over een aantal
toiletten, een keuken en een grote schuilruimte. In
die ruimte hangt een werk van de kunstenaar Ri-
nus van Leunen dat de gemeente aan de speeltuin
heeft geschonken.

" De , basisschool haalt vandaag
vanaf 17 uur oud papier op.

Voerendaal

" De achitect Ger Kleijnen expo-
seert tot 31 mei in het gemeentehuis
te Voerendaal. De expositie is dage-
lijks van 9 tot 12.30 uur te bezichti-
gen. Bovendien kan men 's dins-
dags van 13.30 tot 16.30 uur terecht.

Brunssum

" De Wielerclub Zuid Limburg
houdt op zondag 26 mei in en om
het Mariagewanden-gebouw een
vrije markt voor particulieren en
verenigingen. Deelnemers kunnen
zich aanmelden bij de heer Kelder-
man, Mgr. Feronlaan 63 te Hoens-
broek. Wie spullenvoor de rommel-
markt ter beschikking wil stellen
kan bellen naar S 219856 of 229510." De wethouders Gybels (links) en Boumans openen de nieuwe schuilruimte van speeltuin

De Voort in Nieuwenhagen. Rechts Frans Balter van De Voort.
Foto: FRANS RADE

Ook werd in dezelfde nacht op de
Markt in Schaesberg een eenassige
aanhangwagen ontvreemd.

LANDGRAAF - Op de Hoogstraat
in Landgraaf werd afgelopen week-
einde een rode Volkswagen-caddy
gestolen.

Auto en aanhanger
gestolen

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - In speeltuin De Voort in de Land-
graafse kern Nieuwenhagen hebben gistermiddag
de wethouders Thei Gybels en Dré Boumans een
aantal nieuwe gebouwen geopend. De speeltuin,
nu ook in de volksmond de 'mooiste van Neder-

Huldiging te Kerkrade

en een voor de heerDe Wit. Foto's: fransrade en dries linssen

Munten voor eeuwelingen

HEERLEN

bioscopen

Provincie in defout bij meting Wiso Split
Directeur onderzoeksbureau wuift kritiek weg

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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FRANKFURT - Als chef d'e-
quipe is Cees Priem verant-
woordelijk voor de gang van
zaken in het wielerhuishou-
den van TVM, maar in de rol
van assistent-ploegleider deelt
Henk Steeyens de zorgen van
de baas. „Het is", zegt de vroe-
gere wielerprof uit Elsloo, „im-
mers nog lang geen uitge-
maakte zaak, dat ons team
over een paar weken een start-
bewijs krijgt voor de Tour de
France. De onzekerheid hier-
omtrent is voelbaar. Het gaat
erom, dat wij in de eerst vol-
gende wedstrijden met onze
best geklasseerde renners zo
hoog mogelijk scoren. Alleen
daardoor kunnen wij ons bij
het opmaken van de balans
verzekeren van een plaats bij
de zestien ploegen, die auto-
matisch startrecht hebben. In
het andere geval ben je afhan-
kelijk van de organisatoren,
die naast de zestien gekwalifi-
ceerde teams nog zes andere
ploegen via uitnodiging tot het
evenement toelaten".

FRANKFURT - De organisato-
ren van Rund urn den Henninger
Turm hebben ondervonden hoe
groot de concurrentie van andere
wedstrijden is. Het rennersveld
(twintig ploegen met in totaal
ruim honderdzestig man) voor
de grootste wielerkoers in de
Duitse Bondsrepubliek telt wel-
iswaar nog veel kwaliteit, maardeRonde van Spanje en de Vier-daagse van Duinkerken (die van-daag begint, tegelijk met een
een-dagswedstrijd rond Limo-
ges) hebben toch menige vedette
weggehouden uit het Taunus-ge-
bergte. Bovendien zijn sommige
Europese ploegleiders reeds met
een selectie in het vliegtuig ge-
stapt, met bestemming Amerika.
Daar vindt van 3 tot 13 mei de
Tour de Trump plaats voor profs
en amateurs. In ieder geval, be-halve Phil Anderson moesten
gisteravond in Frankfurt ook
nog denamen van Criquielion enArgentin van de deelnemerslijst
worden geschrapt.
Wie wél starten zijn onder andere
Wampers, Rooks, Theunisse,
Van Lancker, Gölz, Maassen,
Winnen, Van Hooydonk, Da Sil-
va, Giupponi, Bugno, Sörensen,
Roosen, Mottet en Van derPoel. In het bedrijfsrestaurant van de

Henninger brouwerij in Frankfurt,
het administratieve hoofdkwartier
van Rund urn den Henninger Turm,
die vandaag voor de 29-ste keer
plaatsvindt, noemt Henk Steeyens
een paar oorzaken waardoor TVM
minder hoog op de mondiale lijst
van het ploegenklassement staat.
De belangrijkste reden is volgens
hem een reeks ziektegevallen op
crusiale momenten.

Anderson
NAPELS - Het kampioensfeest
van AS Napoli heeft drie doden
en 56 gewonden geëist. Dit
maakte de Napolitaanse politie
bekend. Een 16-jarige jongen
reed met zijn bromfiets tegen
een muur en overleed. Zijn duo-
passagier raakte zwaar gewond.
Het tweetal probeerde op de
snelle tweewieler het doelpunt
van Baroni in de wedstrijd van
Napoli tegen Lazio na te doen.

De wedstrijd (vroeger 250 kilo-
meter) heeft een lengte van 202
kilometer. Het inkorten van het
parcours is reglementair ver-
plicht. Alle wedstrijden, die niet
voor de wereldbeker tellen, mo-gen maximaal nog circa 200 kilo-
meter lang zijn. Behalve de
profs, die om 8.40 uur door hun
vroegere collega Didi Thurau op
pad worden gestuurd, hebben
ook de amateurs in en rond
Frankfurt startgelegenheid. Zijrijden 186 kilometer, maar heb-
ben in Mainz, Idstein, Feldberg,
Königstein, Schwalbach, etc,dezelfde obstakels te verwerken
als de beroepsrenners. DiverseLimburgse renners geven in de
amateureditie acte de precense.

Rentree
Lemond
mislukt

„Capiot die met zijn overwinning in
de Omloop Het Volk voor een
spraakmakende verrichting zorgde,
heeft net als Skibby, Pieters, Du-
crot, Muller, Anderson en verschil-
lende anderen een gedwongen pe-
riode non-aktiviteit gekend vanwe-ge griep en aanverwante dingen.
Niettemin zijn een paar renners vanwie terecht het een en ander ver-wacht werd onder de .maat geble-ven. Dat geldt zeker ook voor PhilAnderson. Het wordt kort dag wil-len wij het getij nog doen keren.Rund urn den Henninger Turm iseen van de laatste gelegenheden
hiervoor".

in zijn uiteraard ook de nodige pun-
ten te. verdienen, maar een pro-
bleem is, dat de startbewijzen voor
de Tour de France verdeeld worden
aan de hand van het ploegenklasse-
ment zoals het wordt opgemaakt
voordat de Giro begint. Bovendien,
het totaal aan punten van jevijfbest
geklasseerde renners op de indivi-
duele wereldranglijst is bepalend.
Succesjes van andere renners zijn
uiteraard best leuk, zeker voor de

betrokkenen zelf, maar momenteel
gaat het toch om andere dingen. Als
wij tevoren hadden geweten, dat wij
met onze puntenoogst beneden de
verwachtingen waren gebleven,
hadden wij misschien beter de Ron-
de van Spanje in plaats van de Ron-
de van Italië op ons programma
kunnen zetten".

De punten in Spanje tellen namelijk
rechtstreeks mee voor een Tourtic-

ket. „Daarbij moet echter", aldus
Steeyens, „niet vergeten worden,
dat wij met onze ploeg zakelijke be-
langen hebben in Italië. Wij hebben
diverse co-sponsors in dat " land.
Wegblijven in de Giro kun je zo-
doende ook niet en om zowel Vuel-
ta, als deronden van Italië en Frank-
rijk op het programma te zetten zou
te veel van het goede zijn. Dat doet
Peter Post met zijn ploeg zelfs niet.
PDM en Buckler evenmin".

De andere doden vielen even-
eens in het verkeer; een motorrij-
derreed frontaal tegen een klei-
ne auto. In het feestgedruis van
Napels vielen nog eens 56 ge-
wonden bij ongelukken met mo-
toren, auto's en vuurwerk. Naar
schatting waren een half miljoen
voetbalfans tot diep in de nacht
op de been om het voetbalkam-
pioenschap van Italië te vieren.

petjes. Huizen, auto's, boten, tot
honden en ezels aan toe. De voet-
balgekte heerste overal. Een ban-
ketbakker fabriceerde een taart
van zeven en een halve meter
lengte.
De spelers met aanvoerder Diego
Maradona onttrokken zich aan
het gedruis. Zij vierden feest met
voorzitter Ferlaino op het spe-
ciaal voor de gelegenheid ge-
huurde jacht 'Angelina Lauro'
voor de kust van Capri. Zij tou-
cheerden per man 165.000 gul-
den kampioenspremie.

„Ik draag deze titel op aan mijn
vader," zei Maradpna, die zestien
doelpunten maakte in de afgelo-
pen competitie. Al zijn troubles
in de eerste competitie-helft wer-
den hem vergeven. De Argentijn-
se bondscoach Bilardo, die de
slotwedstrijd van Napoli had bij-
gewoond, jubelde: „Als Diego inzon topvorm blijft steken, wor-
den wij opnieuw wereldkam-
pioen."

Er heerste totale chaos in licht-
blauwe clubkleuren. Alles werd
volgehangen met shirts, sjaals,

Henk Wullems
" ALKMAAR - Henk Wullems
wordt de nieuwe trainer van AZ. De
54-jarige oefenmeester tekent van-
middag een éénjarig contract. Wul-
lems, ruim eenjaar zonder werk, zal
samen met JanFransz de coaching
verzorgen. Fransz had het tweede

Ophof
" UTRECHT- FC Utrecht zal Edo
Ophof voor het komende seizoen
geen contract aanbieden. Ex-inter-
national Ophof heeft vrijwel het ge-
hele voetbaljaar gesukkeld met een
liesblessure. Hij was afkomstig van
AZ. Tijdens zijn periode bij Ajax
speelde hij vijftien interlands.

" NAPELS - De Braziliaan Ale-
mao heeft zijn contract bij de Ita-
liaanse voetbalkampioen Napoli
met twee jaar verlengd. De verbin-
tenis van de Braziliaanse midden-
velder zou in juni aflopen. Alemao,
die bij de burgelijke stand staat in-
geschreven als Ricardo Rogerio de
Brito, tekende maandag in het bij-
zijn van manager Luciano Moggi de
overeenkomst die loopt tot juni
1992.

Bovendien heeft de club van voor-
zitter Jesus Gil met Futre en Balta-
zar al twee buitenlanders, het maxi-
mum in Spanje, in dienst. Futre
heeft echter te kennen gegeven At-
letico te willen verlaten, maar het
gesprek dat dePortugese spits daar-
over gistermorgen met de voorzitter
van de club zou hebben, is tot nader
order uitgesteld. De verwachting is
nu dat Van Loen, die inmiddels
Roda heeft laten weten ook naar het
buitenland te willen vertrekken als
de transactie met Atletico niet door-
gaat, pas op zijn vroegst eind van
deze week bericht krijgt uit de
Spaanse hoofdstad.

Van onze sportredactie
MADRID - Atletico Madrid heeft
gisteren nog geen definitief besluit
genomenover het al of niet aantrek-
ken van John van Loen. Er heerst
nog verdeeldheid in het Spaanse
kamp over het feit of de Roda-spits
wel de juiste man voor Atletico is.

team onder zijn hoede. Hugo Ho-
venkamp, de huidige elftalleider,
zal andere taken binnen de club
krijgen.
Henk Wullems voetbalde ooit voor
KFC en was later trainer van Blauw
Wit, Willem 11, NAC, Vitesse, Go
Ahead Eagles en Excelsior. De laat-
ste tijd had de trainer geen club.
Wullems wordt bij AZ de opvolger
van Hans van Doorneveld, die naar
Sparta vertrekt.

Atletico Madrid
twijfelt nog" Phil Anderson tijdens

de Omloop het Volk. Sinds
die openingsklassieker
kent de Australiër de ene
tegenslag na de andere.

Foto: DRIES LINSSEN

Tijd dringt voor TVM
Henk Steeyens: 'Onzekerheid over Tourticket is voelbaar'

door wiel verheesen

Napels in de ban van 'scudetfo'

Kampioensfeest
eist drie doden

Van Brabant
bevestigt
reputatie

LeMond wekte geen ogenblik de in-
druk binnenkort weer kanshebber
voor een grote overwinning te zijn.
Na het eerste rondje bungelde hij
aan de staart van het peloton van 59
renners. Na 47 kilometer verliet hij
de koers zonder zich bij de jury op
de eindstreep af te melden.
Voor de start had LeMond al ver-
klaard zich nog verre van fit te voe-
ten- „Ik zit pas op 70 procent van
f"Un fysieke vermogen", zei hij.
vanaf donderdag rijdt de best be-
taalde wielrenner ter wereld de
Trump Tour, een wedstrijd over elfdagen.

uEYILLA - Benny van Brabant
"eert zijn reputatie als geducht weg-spnnter bevestigd. De Belgische
wielrenner werd in Sevilla winnaaryan de zevende etappe in de Rondevan Spanje. Als werknemer bij deP'oeg-Isoglass fietst de Limburger
tegenwoordig weer in Belgischeaienst; in de jaren dat hij voor ver-schillende Spaanse stallen koerste"'ei hem nimmer een zege in deVuelta ten deel.

Uitvoerige studie van de finish-fotoces uit dat Van Brabant de Brit"flalcolm Elliott op het terrein waarover twee jaar de wereldtentoon-stelling wordt gehouden miniemWas voorgebleven. De leidende po-rtie van deSpanjaard Julian Goros-Pc kwam niet in gevaar. Beste Ne-derlander in de rit zonder geschie-
denis was Ad Wijnands, tiende. Uitblinker Kevin McDuffy legt aan om te scoren

en knoopte een koord.
De drenkeling greep de
reddingslijn dankbaar
en werd met enige
moeite langs de enkele
meters hoge, stenen
kade uit het water ge-
trokken.

WASHINGTON - De rentree vanGreg LeMond in het wielerpeloton
is in Washington op een debacleuit-
gelopen. Halverwege een criterium
over 87 kilometer stapte de wereld-
kampioen en Tour-winnaar, dievier
weken inactief was door een virus-
infectie, af.

Henk Steeyens: „Vervolgens star-ten wij in deRonde van Italië. Daar-

Het criterium leverde een overwin-ning op voor de Amerikaan DavidFarmer. Hij legde de 87 kilometer af
in twee uur, drie minuten en 34 se-
conden. De Italiaan Roberto Gag-
gioli werd tweede voor de Ameri-
kaan Mike Costello.

Overigens, TVM moet het vandaagproberen te redden zonder Ander-
|? n'mDe Ausdauer is opnieuw niet"t- Tegelijk met de wedstrijd inDuitsland gaat een ander deel vande ploeg op puntenjacht in de Vier-daagse van Duinkerken. Daarna
rest onder meer nog de Ronde vanKomandie, waaruit Anderson vorig
jaar zegevierend tevoorschijnkwam.

Vicini maakt selectie bekendzijn bevestigd voor de
Dag van de Arbeid en
Bevrijdingsdag op 9
mei. Voor de goede
zaak haalde hij een paar
vlaggen naar beneden

Teun Buys redt
Moskoviet van

verdrinkingsdood „Ik kon niet verstaan
wat hij zei, maar het
klonk dankbaar." De
Rus, die volgens de vol-
leyballer dronken was,
gaf Buys een hand en
ging met een nat pak
zijns weegs.

de 30-jarige inwoner
van Oostzaan tot actie
over.
Buysmaakte handig ge-
bruik van de vele vlag-
gen die langs de kade

MOSKOU - Volleybal-
international Teun
Buys heeft eenRus van
de verdrinkingsdood
gered. Met behulp van
vlaggen die de viering
van de eerste mei kleur
geven, sleepte hij de
man uit de rivier die
door de stad stroomt.
Buys wandelde langs
de Moskwa en merkte
de drenkeling op. In te-
genstelling tot anderen,
dierustig hun hengeltje
uitwierpen of het mooie
weer bespraken, ging

Commodore schakelt
Miniware BSW uit

Weertse basketballerste laai op dreef

wachting te maken in Europese be-
kerfinales. Zij zullen zich pas op 24
mei bij de overigen voegen.

De 22 Italianen zijn: doel: Walter Zenga (In-
ter). Gianluca Pagliuca (Sampdoria) en Ste-
fano Taeconi (Juventus); verdediging:
Franco Baresi (AC Milan), Giuseppe Bergo-
mi (Inter), Luigi de Agostini (Juventus),
Ciro Ferrara (Napoli), Riccardo Ferri (Inter),
Paolo Maldini (AC Milan) en Pietro Vier-
chowod (Sampdoria); middenveld: Carlo
Ancelotti (AC Milan. Nicola Berti (Inter),
Fernando De Napoli (Napoli), GiuseJJpe
Giannini (Roma) en Giancarlo Marocchi
(Juventus); aanval:lRoberto Baggio (Fioren-
tinal. Andrea Carnevale (Napoli), Roberto
Donadoni (AC Milan), Roberto Mancini
(Sampdoria), Salvatore Schillaei (Juven-
tus), Aldo Serena (Inter) en Gianluca Vialli
(Sampdoria).

„Het is de vraag hoe ik de spelers
fris krijg na de afmattende competi-
tie", zei hij bij de presentatie van de
groep van 22. De selectie slaat op 6
mei zijn trainingskamp op in Cover-
ciano, even ten zuiden van Floren-
ce. Twaalf spelers dienen hun op-

ROME - De Italiaanse bondscoach
Azeglio Vicini zegt te vrezen datzijn
voetballers uitgeput zijn voordat
voor de eindronde om het wereld-
kampioenschap begint. De meeste
spelers uit zijn selectie moeten in de
Europese bekertoernooien over-
werk verrichten. Het is wel onge-
veer het enige probleem dat Vicini
hindert.

Sovjetunie bijna
wereldkampioen

Tijdens die eerste helft was niet te
zien dat de Helderse ploeg met maar
liefst 26 punten voorsprong op Mi-
niware de competitie had afgeslo-
ten. Het klasseverschil was in de
play-offs, waarin andere wetten gel-
den, zo gering dat beide ploegen
eigenlijk recht hadden op een fina-
leplaats. Na de rust (44-44) had Mi-
niware geen antwoord op de blik-
semstart van Commodore.

WEERT - Een fantastische
eerste helft, een miserabeleopening van het tweede be-drijf en een zinderend slot wa-
ren de ingrediënten van devierde play-off-wedstrijd tus-
sen Commodore Den Helderen Miniware BSW. Dat deWeertenaren uiteindelijk met76-82 het hoofd moesten bui-
gen, was te wijten aan de 'on-oplettendheid' aan het begin
van de tweede helft waardoor
Commodore de achteraf be-
slissende kloof kon slaan.
Door ditr resultaat gaat de
ploeg uit Den Helder door
naar de finales.

Miniware-coach Henk Konings:
„Ongelooflijk stom natuurlijk. Bin-
nen twee minuten sta je 12 punten
achter en moet ik al een dure time-
out nemen. En dat in een wedstrijd
die door marginale fouten beslist
kan worden. Toch moet ik even
kwijt dat de scheidsrechters in die
fase>Commodore op zijn zachtst ge-
zegd niet benadeeld hebben, maar
de schuld ligt uiteraard bij onszelf."

BERN - De Sovjetunie staat bij het
toernooi om het wereldkampioen-
schapvoor het veroveren van de 22e
wereldtitel. Op de tweede dag van
de finaleronde wonnen de Sovjets
het prestigeduel tegen Canada met
7-1 (4-0 0-1 3-0). Na die zege heeft de
ploeg in de wedstrijd tegen Tsjecho-
slowakije die voor morgenmiddag
eveneens in Bern op het program-
ma staat, nog slechts een gelijkspel
nodig om opnieuw wereldkam-
pioen te worden.

Tsjechoslowakije haalde tegen
Zweden een krachttoer uit. Tot de
54e minuut stond de ploeg van trai-
ner Pavel Wohl tegen de Zweden
nog met 3-5 achter. Viervoudig we-
reldkampioen Zweden had twee
maal duidelijk de leiding. Eerst met
3-0 en later met 4-1. De Tsjechoslo-
waken, die in 1985 in Praag voor de
laatste maal de wereldtitel verover-
den moeten het duel tegen de Sov-
jetunie winnen om voor de zevende

keer kampioen te worden.
De Sovjetunie zoals in de vorm te-
gen Canada lijkt echter nauwelijks
te bedwingen. De Canadezen waren
volstrekt kansloos tegen de Russi-
sche ijshockey „machine", die in
viftien minuten via Tatarinov, By-
kov, Kamensky en Fedorov een
voorsprong van 4-0 nam. Canada
kreeg ijshockey, waarin ook hun
sterren Yzerman en Coffee ten on-
der gingen. Yzerman liet, met het
Canadese tegenpunt, wel zijn zeven-
de treffer in het toernooi aanteke-
nen.

bekervoetbal

Kwartfinales Limburgse zaalvoetbalbeker:
Marathon-Jabeek 3-4
SVCB-Roermond Tim Oil 3-5
Sittardse Boys-Eijsden 2-2
(Eijsden wint na stafschoppen).
Zaterdag plaatste zich Nederweert al voor
de kwartfinales.

Het spel in de eerste twintig minu-
ten was een partij hoge-school-bas-
ketbal waarin ondanks de zeer
agressieve verdediging tegen een
zeer hoog schotpercentage werd af-
gewerkt. Miniware Amerikaan
McDuffy was in die fase een niet af
te stoppen scoringsmachine, terwijl
bij de Heldenaren met name Tico
Cooper en Rob Jones het leeuwen-
aandeel van de scores op zich na-
men. Beide coaches konden steeds
de juiste spelers gebruiken met als
kanttekening uiteraard dat lands-
kampioen Commodore de gehele
bank kon inzetten en Miniware
maar acht spelers diep kon gaan.

Nog ongeloofwaardiger was echter
de 'crash' van de Helderse compu-
terploeg die in de laatste tien minu-
ten van de wedstrijd de grote 55-74
voorsprong als sneeuw voor de zon
zag verdwijnen. Toen Miniware-
Amerikaan Williams drie minuten
voor tijd met een dunk vanaf de
vierde verdieping zijn ploeg op vier
punten bracht (76-80) brak in Weert
de hel los. Commodore hervond
zich in de slotminuten net op tijd en
hield het hoofd koel. Miniware met
een gigantische kater achterlatend.
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Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

,-10.000,-290,-238,-220,-<
15.000,-436,-357,-330,-
-20.000,-581,-476,-440-,is

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

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

240 ■ 180 120
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand. I

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

Epilepsie?
Zet jezelfniet

buitenspel
Nederland telt ruim
90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook

bij u deel van het
leven? Praat mee.

Word lid.

INFORMATIE:
(030) 66.00.64.
Postbus 9840,

3506 GV Utrecht.
EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

ministerie van verkeer en
waterstaat rijkswaterstaat
directie limburg
de
HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR
VAN DE RIJKSWATERSTAAT
IN DE DIRECTIE LIMBURG TE
MAASTRICHT maakt bekend:

- dat in verband met recon-
structiewerkzaamheden aan
de weg Amsterdam - Utrecht- 's-Hertogenbosch - Eind-
hoven - Weert - Maastricht -Belgische grens (rijksweg 2)
in de gemeenten Nederweert
en Grathem de navolgende
toe- en afritten voor alle ver-
keer zijn afgesloten:

1. de afrit van de aansluiting te
Keipen voor het verkeer uit
de richting Eindhoven (nabij
km. 206,000):- van woensdag 02 mei 1990
t/m woensdag 23 mei 1990;- van woensdag 30 mei 1990
t/m vrijdag 01 juni 1990;

- van vrijdag 08 juni 1990 van-
af 20.00 uur t/m maandag
11 juni 1990 om 06.00 uur;

2. de toerit van de aansluiting
te Keipen voor het verkeer
richting Maastricht (nabij km
206,200):- van woensdag 02 mei 1990
t/m woensdag 23 mei 1990;- van woensdag 30 mei 1990
t/m vrijdag 01 juni 1990;
van vrijdag 08 juni 1990 van-
af 20.00 uur t/m maandag
11 juni 1990 om 06.00 uur;

3. de afrit van de aansluiting te
Nederweert voor het verkeer
uit de richting Maastricht
(nabij km 200,000):- van dinsdag 12 juni 1990 t/m
vrijdag 15 juni 1990 en op
maandag 18 juni 1990;

4. de toerit van de aansluiting
te Nederweert voor het ver-
keer in de richting Maastricht
(nabij km 200,000):- van vrijdagavond 08 juni
1990 vanaf 20.00 uur t/m
maandagmorgen 11 juni
1990 om 06.00 uur;- van dinsdag 12 juni 1990 t/m
vrijdag 15 juni 1990 en op
maandag 18 juni 1990.- dat voornoemde perioden
zoveel korter zullen zijn alsmogelijk danwei zoveel lan-ger als noodzakelijk zal blij-
ken;
dat het verkeer zal worden
omgeleid zoals ter plaatse
door borden aangegeven.

Maastricht, 24 april 1990.

OE
HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR
VOORNOEMD,

Ir. G.J. Aalbersberg l-HIO.
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Criterium der Grindmeren

Primeur voor
Rob Rademakers

Van onze medewerker EDDY BUDÉ

ShEH?'EN ~ Het Heerlense tafeltennisbolwerk Friendship
scnudt op haar grondvesten. De afgelopen week kwam eenHooglopende ruzie over het al dan niet aanblijven van trainerAnton Oligschlager tot een uitbarsting. Nadat het bestuur van*nendship donderdag definitief besloot niet verder te gaan
"ik oefenmeester, hebben 15 leden verklaard declub vaarwel te zeggen en over te stappen naar TTV Nieuwer-magen. Als klap op de vuurpijl stelden twee van de vijf be-stuursleden met onmiddellijke ingang hun functies ter be-schikking en meldden zich eveneens als lid aan bii de Landera-venaren.

GTR/NIP nog steeds
met lege handen

„Op een achterbakse manier heb-
ben ze Oligschlager gedumpt", stelt
de 17-jarige en meest talentvolle
jeugdspelerElroy Naberhuis. „Vijf
jaar heeft hij alles voor de vereni-
ginggegeven. Het niveau is aanzien-
lijk verbeterd. En dan zegt het be-
stuur opeens dat hij het niet meer
goed doet. Oligschlager heeft een
oogoperatie ondergaan waardoor
hij tijdelijk minder goed kon zien.
Ze hebben hem zonder een goede
reden de laan uitgestuurd. Er is een
erg gemeen spelletje gespeeld,"

Secretaris Paul Nix, een van de af-
tredende bestuursleden, wijst de
beschuldigende vinger in de rich-
ting van voorzitter Leon Adriaens.
„Toen onze trainer een maand uit de
running was vanwege die oogopera-
tie, heeft de voorzitter op zijn eigen
houtje het vertrouwen in Oligschla-
ger opgezegd. Hij zou de jeugd niets
meer kunnen leren. Voorzitter
Adriaens heeft vervolgens een be-
vriende trainer naar voren gescho-
ven".

Bom
Afgelopen donderdag tijdens een
buitengewone ledenvergadering
barstte de bom. Vijftien leden, de
secretaris en de tweede penning-
meester van de Heerlense club pak-
ten hun biezen. „Op een bestuurs-
vergadering heeft de voorzitter de
trainer met de grond gelijk ge-
maakt. Toen hij zich moest verant-

woorden afgelopen donderdag op
de ledenvergadering kon Adriaens
zich daarvan weinig meer herinne-
ren. Gelukkig hadden we een on-
partijdige getuige", zegt Nix. Van-
avond worden de voormalige
Friendshippers door TTV Nieuwen-
hagen met open armen ontvangen.
Trainer Anton Oligschlager (46) is
nog nauwelijks bekomen van de re-
cente gebeurtenissen. „Een zeer
vervelende tijd. Eerst die oogopera-
tie en nu dit. Ik dacht dat ik de afge-
lopen vijfjaar behoorlijk werk had
afgeleverd en de club naar een ho-
ger peil gebracht. Er waren een aan-
tal bestuursleden die het eerste
team geen kampioen wilde laten
worden. We zouden te prestatief be-
zig zijn. Ik kan daar begrip voorhebben. De dingen die men tegen
mij gezegd heeft hebben mji echter
diep teleurgesteld. Waarom is erniet op een eerlijke manier gepraat",
vraagt de afgezette trainer zich af.

Ongenoegen
„De trainer was niet goed bezig," is
de overtuiging van Friendship-
voorzitter Adriaens. „Er was te veel
aandacht voor het eerste team. Ver-
schillende jeugdleden hebben hun
ongenoegen geuit over zijn functio-
neren. Hij was veel te fanatiek. Op
een gegeven moment mochten dejongens niet meer met de meisjes
trainen. Dat is niet goed voor een
vereniging. Dat die leden naar TTV
Nieuwenhagen gaan is jammer."

stand kwam. In dezelfde afdeling
won SLTC 2 met 7-1 van en bij Vre-
denburch in Rijswijk. SLTC 3
kwam tegen de Munnik 1 op het
laatste moment nog net langszij zo-dat de Sittardenaren op 4-4 kwa-
men.

eigen kracht hun terugweg naar
het Vrijthof te voltooien. Kim-
briaan Harrie Driessen, die een
dag eerder al zesde werd in de
Brunssumse Parelloop hield de
schade beperkt tot 40 seconden
en had op zijn beurt 18 tellen
voorsprong op clubmakker Lu-
cien Loyens. Bij de dames ging
de overwinning naar Swift-atlete
Pat Hameleers die in de Parel-
loop met haar tweede plek ook al
van zich had doen spreken.

De voornaamste uitslagen:
Heren: 1. Mark Jaspers (Unitas) 46.15: 2.
Harrie Driessen (Kimbria) 46.55; 3. Lu-cien Loyens (Kimbria) 47.13; 4. Cees v.d.
Put (Olympia Eindhoven) 47.36; 5. L.'Tummers (Unitas) 47.42; 6. Cees-JanSchuurman (Unitas) 47.51.
Dames: 1. Pat Hameleers (Swift) 55.42;2. Armelies van Ingen (Kimbria); 3. Ca-
rin Smeets (Kimbria).

" De start van de Observantloop op het Vrijthof. Foto: widdershoven

Jaspers rap voor
eigen publiek

Jaspers: „Toen ik boven was kon
ik wat gas terug nemen omdat ik
hoorde dat ik 40 seconden voor
lag. Tot dan hoorde ik steeds '25
seconden', dat vond ik wat ma-
ger". Jaspers had veel last van de
warmte maar terwijl hij niet
hoefde te forceren om zijn tempo
vol te houden, haakten 200 ande-
ren voortijdig af.

Slechts 720 atleten wisten op

Van onze medewerker
MAASTRICHT - Mark Jaspers
heeft zijn favoriete rol in de tien-
de Observantloop volledig waar-
gemaakt. De Maastrichtenaar
had slechts 46.15 minuten nodig
voor het ruim 14 kilometer lange
traject. Na twee kilometer, aan
de voet van de St.-Pieters"berg
nam de Unitas-atleet al een flin-
ke voorsprong opzijn concurren-
ten.

In de derde klasse is Blerick 1 dui-
delijkop de weg terug in detweedeklasse. Tegen BTCI 2 werd de maxi-male 8-0 zege geboekt. Het tweede
team van de Noord-Limburgers
leed in het Zeeuwse land tegen
CCTV 2 een 7-1 nederlaag.

Van onze tennismedewerker

HEERLEN - Ook de derde wed-strijd van de tenniscompetitie heeftGTR/NIP niet in winst kunnen om-
zetten. Toch begon de wedstrijd te-gen Hilversum erg gunstig voor deLimburgers. Na de enkelspelen
stond het 2-2. Marinka Bartels be-gonmet een drie sets zege op Nanet-te Schutte (2-6;6-2;6-4). Ook StefanKoch zette zijn partij tegen JoostWijnhoud in winst om met de cijfers6-0;6-2. Armand Custers slaagde er
niet in om de nationaal kampioen

Feenstra te verslaan (6-4-
-o-4). In de dubbels lukte het de Ge-leens/Roermondse combinatie nietom nog een winstpunt te scoren zo-dat de uitslag 6-2 op het scorebordkwam.
In de eerste klasse leek SLTC 1 inSittard een overwinningop Joy Mo-
zaiek te gaan boeken. Tot aan dedubbels leed alleen Pieter Klinkers
twee nederlagen. De 4-2 voorsprong
met nog twee gemengd dubbels te
spelen werd toch nog naar een ge-
lijkspel omgebogen door de Am-
sterdammers. Eerst verloor PieterKlinkers met Jenny Tielman zijnderde partij. Tony Bokhorst en Ma-non Beltgens slaagden er ook niet inhun partij te winnen.
In de tweede klasse won Kimbria 1
de derby in deze klasse. CoachGeert van der Heijden was zeer en-thousiast. „Wij hebben de afgelopenweek de training geïntensiveerd enhetresultaat is te zien." Met 5-3 won-nen de Maastrichtenaren van hetWeertse van Home. In dezelfdeklasse verloor Brunssum 1 met 6-2van Pellikaan Tennis 2. Bij Ready 1zorgde Pascal Savelkoul weer voorde Maastrichtenaren waardoor deeindstand 3-5 tegen Falcones tot

Braggarts
ontvangt

Poolse gasten

koplopers die zich later zouden for-
meren kregen nog gezelschap van
een zeven-tal.

Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

MAASBRACHT - Het eerste crite-
rium der Grindmeren heeft een
overwinning opgeleverd voor Ro-
bert Rademakers uit Schinveld. Hij
was op de streep de sterkste voor
onder andere Bob Meeuwissen uit
Haelen en good-old Math Dohmen
uit Bom. Het betekende voor de 22-
-jarige Rademakers zijn eerste zege
in dit seizoen.

Uitslag Amateurs: 1. Rademakers, 95 km
in 2.03.32; 2. Meeuwissen; 3.Dohmen; 4,
Strouken; 5. Zegers; 6. Dahmen; 7. Kuipers
8. Berns; 9. De Kort; 10. Bogers; 11. Lou-wers; 12. Van Berkel; 13. Breibach' 14Maas; 15. Grootjans; 16. Maton; 17. Aan deBoom; 18. Boeken; 19. Wanser; 20. Goos-sens. Leidersprijs: M. Maton. Junioren: 1Van Heeswijk, 60km. in 1.20.48; 2. Broeien3. Pasquino; 4. Van Haandel; 5. Lotz- 6Broeren; 7. Bijnen op 25 sec; 8. Van Dartel
9. Görtzen op 35 sec; 10. Breibach. Leiders-
prijs: M. Lotz. Nieuwelingen: 1. Raadtge-
ver, 40 km. in 59.00; 2. Gloekle; 3. Jansen; 4.
Van Deurse op 13 sec; 5. De Vries op 26
sec. Leidersprijs: Alex Vos. Liefhebbers/veteranen: 1. Van de Vleuten. 40 km in
54.51; 2. Meijers; 3. Stienen; 4. Waterreus; 5
Koch. Leidersprijs: P. Antonis.

Een wielerseizoen, dat tot nu toe al-
leen maar gekenmerkt werd door
onder andere ziekte en valpartijen
onder andere in de Ronde van Nie-
dersachsen. Terecht gaf ploegleider
Egbert Koersen hem dan ook een
drie-tal weken rust. Via een trai-
ningsopbouw, hij trainde-onder an-
dere met Frans Maassen, moest hij
weer terug komen op niveau. „Als
het zo blijft dan lukt het wel," aldus
Rademakers na afloop.

Piet Giesen
naar Obbicht

Van onze sportredactie
HEERLEN - Voetbaltrainer Piet
Giesen (42), die dit seizoen met Bun-
de kampioen werd in de derde klas-
se A, neemt vanaf volgend seizoen
de tweedeklasser Obbicht onder
zijn hoede. Giesen, zelf tweevoudig
international, was actief voor onder
andere MW,Roda JC en PSV.

Ondanks het feit dat hij zich sterk
voelde probeerde hij toch een spurt
met zijn veertien mede-koplopers te
mijden. Een ronde voor het einde
leek zijn demarrage te slagen. Toch
werd hij terug gepakt maar ook dat
deerde hem niet. Bob Meeuwissen,
vervolgens Francois Knarren, Stu-
wart May en René Zegers hadden
vergeefs geprobeerd een afschei-
ding tot stand te brengen. De acht

HEERLEN - Het vijfde team van
basketbalvereniging Braggarts uit
Heerlen heeft deze week een tiental
basketballende oud-studenten aan
de Poolse medische faculteit van
speler Lisowski te gast. In de week-
planning zijn onder meer een twee-tal wedstrijden opgenomen. Van-
avond spelen ze om 20.30 uur in
sporthal Varenbeuk waarna woens-

in
6 revanche kan plaatsvindenom 19.30 uur in sporthal De Deyl.

Van der Sterren, Brunner, Kindermann,
Ribh en Joesoepov 1, 10. Bischof, Hickl
en Hübner 1/2.

nands 46.47, 164. Hoondert 48.54 165Vos 49.35.

s..Miriam Knoors met Arpad A. Uitsla-
gen maandag: Klasse ZZ (2e deel): 1.
Ghislain Fouarge met Boudewijn S. In-
termediaire (2e deel): 1. Anky van
Grunsven met Olympic Bonfire; 2. Gon-
nelien Gordijn met Olympic Ambush.

list. Proleter Zrenjanin - Dukla Praag
20-14. Eerste wedstrijd 20-26. ProleterZrenjanin finalist. Vrouwen: MuresulMures - Spartak Kiev 24-23: Eerste wed-
strijd: 19-32. Spartak finalist. VorwaertsFrankfurt (DDR) - Spartacus Boedapest
26-9. Eerste wedstrijd: 23-21. Vorwaertsfinalist.

Deze wedstrijden zijn een vervolgop het Heerlense bezoek in het
Oostblokland een half jaar geleden.

VOLLEYBAL
Los Angeles: Verenigde Staten - Frank-rijk 2-3 (11-15 10-15 16-14 15-13 16-17)
Brasilia: Brazilië - Italië 1-3 (10-15 5-15
15-10 10-15). Stand: 1. Frankrijk 1-2 2
Italië 2-2 (5-4), 3. Brazilië 2-2 (4-5), 4. Ver-
enigde Staten 1-0.

HANDBALWIELRENNEN
Vignola, MUaan-Vignola: 1. Cipollini
(Ita) 216 km in 5.04, 2. Citterio (Ita), 3.lfSmJ )\4; Gioia (Ita)' 5- Rosola «ta),
/V Ba nfl4l '' 7- Golinelli dta), 8. Vandelli(Ita), 9. Strazzer (Ita), 10. Guido Bontem-
pi (Ita).

" UTRECHT - Sjef Senden (Achil-
les-Top) is in de marathon vanUtrecht bij de veteranen klasse IIals tweede geëindigd in 2.49.08 uur.Bij de heren finishte Marcel Giesen
als 18e in 2.46.16, John Wentink 44e
in 2.58.00, René Aukens 53e in
2.59.38 en Wim Wolfs 58e in 3.02,48uur, allen Achilles-Top.

" MAASNIEL - De afgelopen zon-dag na 22 minuten gestaakte wed-strijd in de klasse 4F tussen Victoriaen Nunhem wordt donderdag 3 meiom 19.00 uur uitgespeeld op het
sparkpark 'De Wijher' in Maasniel.

" SPAUBEEK - Donderdag 3 mei
vindt op het voetbalterrein van
Spaubeek om 19.00 uur de finale
plaats om de korfbalbeker van hetdistrict Zuid-Limburg van de
N.D.K.B. De strijd gaat tussen de
dames van hoofdklasser Gazelle uit
Guttecoven en tweedeklasser Am-
by's Korfke uit Maastricht.

New Orleans (VSt). mannen, 1,9 miljoen
gulden: 1. Frost (ZAf) 276, 2. Norman
(Aus) 277, 3. Cochran (VSt) 279, 4. Ten-
nyson (VSt) 283, 5. Delsing (VSt) 284, 6.
Simpson (VSt) 285.

GOLF TENNIS
Hamburg, vrouwen, 700.000 gulden:
Eerste ronde: Jagerman - Reinach 6-4
6-4, Halard - Schultz 5-7 6-0 6-1, Rittner -Krapl 6-0 6-1, Frankl - Herreman 6-16-1,
Hanika - Labat 6-4 6-4, Provis - Zrubako-
va 6-4 1-6 6-1, Martin - Hack 3-6 6-4 6-1,
Baranski - Medvedeva 7-6 6-1, Lapi -Field 4-6 6-3 6-1, Meier - Huber 0-6 6-2
6-3,Kanellopoulou - Faull 6-1,6-1,Frankl- Herreman 6-1 6-1.

München, mannen, 500.000 gulden: Eer-
steronde: Krickstein - De la Pena 2-6 7-66-3, Riglewski - Lundgren 6-4 6-7 6-3,
Strelba - Pescosolido 6-3 6-2, Srejber -Prpic-7-6 6-3, Novaeek - Schwaier 6-3
6-4, Svensson - Sampras 6-0 6-1, Oresar -Stich 7-6 6-7 6-4, Courier - Cane 7-6 6-2.

Singapore, mannen, 450.000 gulden:
Eerste ronde: Kratzmann - Wahlgren 6-1
6-7 6-2, Jones - Zöcke 6-4 6-2, Hogstedt -Cassidy 6-3 6-1, Woodbridge - Hunt 7-6
6-4, Paul Mc Enroe - Chamberlain 1-6 6-2
6-2, Stoltenberg - Connell 6-3 6-1.

PAARDESPORT
Oldenzaal. menwedstrijden in drie on-derdelen: Vierspannen: 1.Aarts (Liesel)144,2 strafpunten, 2. Groenewoud(America) 145,9, 3. Weusthopf (Rossum)
153,4, 4. Kraaijenbrink (Doornspijk)
170,6, 5. Chardon (Den Hoorn) 189,9.Tweespannen: 1. Rutjens (Someren)
133,0, 2. Bonvani (Enschede) 134,7, 3.Lemmen (Someren) 136,3.

°aar bleek de thuisclub twee maalmet een overwinning de sterkste tezijn. De Poolse spelers die allen inac medische sector werkzaam zijn
fn veel met sportblessures in aanra-king komen zullen ook een educa-tief karakter aan het zeven-daagseuitstapje geven. Gisteren is een or-'nopedisch instrumentenmaker be-zocht, vandaag staat een lezing bij

BOKSEN
Atlantic City (VSt), wereldtitel midden-
gewicht WBO: Berm (GBr) wint op tech-
nisch KO van DeWitt (VSt).

OSM op het programma over denieuwste medische toepassingen en"jorgen zullen ze een dag meelopen»n het ziekenhuis Kerkrade. Geziennet feit dat de Poolse doktoren hetmet breed hebben hebben de spe-,,e[s fn het bestuur van Braggarts«ne kosten die met deze trip ge-
moeid zijn uit eigen zak betaald.

SCHAKEN
München, internationaal grootmeester-
toernooi: tweede ronde: Ribli (Hon) ■Brunner (Zwi) 1/2-1/2, Goelko (VSt) -Hickl (BrD) 1-0, Van der Sterren (Ned) ■Beljavski (Sov) 1/2-1/2, Bönsch (BrD) ■Joesoepov (Sov) 1/2-1/2, Hübner (BrD)
Kindermann (BrD) 0-1, Nikolic (Jeo) "Bischof (BrD) 1-0. Stand: 1. Bönsch.
Goelko en Nikolic 1 1/2, 4. Beljavski.

Sevilla, Uitslagen wielrennen Rondevan Spanje zevende etappe, Jerez de la
uro?tfo£;;,?eviUa' 187-3 km: !" Van Bra-bant 4.29.17, 2. Elliott ,3. Pastorelli, 4.Aboesjaporov, 5. Jalabert, 11. Wijnands
23. Arntz, 56. Rakers, 69. Nijboer 107'Van den Akker, 120. Hoondert 153' Vos157. Suykerbuyk, 181. Jakobs. Alge-meenklassement: 1. Gorospe 28.45 54 2Giovanetti 0.25, 3. Klimov 0.45, 4. Cade-na 0.56, 5. Ivanov 1.56, 6. Unzaga 2.30 7Farfan 2.41, 8. Fuerte 2.49, 9. Esnault
3.08, 10. Gaston 3.30, 126. Suykerbuyk
38.06, 133. Van den Akker 40.14, 137.
Arntz 41.17, 140. Jakobs 42.51, 149. Ra-
kers 45.02, 152. Nijboer 45.51, 155. Wij-

Eurppese bekertoernooien, returns
halve finales - Landskampioenen,
mannen, Creteil - Barcelona 19-20. Eer-
ste wedstrijd 18-23. Barcelona finalist;
Tusem Essen - SKA Minsk 28-28. Eerste
wedstrijd 17-27. Minsk finalist. Vrou-
wen: Kuban Krasnodar - Chimistul Vil-
cea 29-22. Eerste wedstrijd: 22-28. Ku-
ban finalist. Hypobank Sudstadt - LC
Brühl 32-17. Eerste wedstrijd: 37-14.
Sudstadt finalist. Bekerwinnaars, man-
nen: Drott Halmstad - VfL Gummer-
bach 21-17. Eerste wedstrijd 19-22. Drott
Halmstad finalist. Santander - Bramac
Veszprem 25-21. Eerste wedstrijd 29-24.
Santander finalist. Vrouwen: Terom lasi- DVSC Debrecen 28-23. Eerste wed-
strijd 19-30. Debrecen finalist. Byaasen
Trondheim - Rostelmatsj Rostov 18-18.
Eerste wedstrijd 23-25.Rostelmatsj Ros-
tov finalist. IHF-beker: mannen: SKIF
Krasnodar - Caja Madrid 30-22. Eerste
wedstrijd 21-23. SKIF Krasnodar fina-

DRESSUUR
Weert, selectiewedstrijd voor het Ne-
derlands kampioenschap dressuur:Zondag Klasse ZZ (le deel): 1. JeanetHaazen met Banzayir; 2. Miriam Knoors
met Chronos. Intermediaire (le deel): 1.
Armemarie Sanders met Olympic Vani-
tas; 3. Jeanet Haazen met Windsor JH; 6.
Bernadette Gelissen met Urlandie.Zwaar: 1. Gonnelien Gordijn met Con-
quistador; 2. Diederik Wigmans met
Weil Off; 3. Jeanet Haazen met Barichta;

" Rob Rademakers passeert als eerste de streep. In zïjn wiel wordt Math Dohmen derde terwijl rechts Bob Meeuwissen alstweedefinisht. Foto: JEROEN KUIT.
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Wim Thelen, momenteel aan een
schitterende serie bezig, won op
punten van de Oostenrijkse junio-
renkampioen Höwener. Thelenbokste zeer beweeglijk en snel en
gaf de Oostenrijker geen schijn van

kans. Na vier jaar maakte J. Kelouw
(BVH) zijn come-back in de ring. In
een hard gevecht hield hij goed
stand en door zijn ervaring kon hij
departij in de derde ronde definitief
op zijn naam brengen. Harold Men-
ten (MTS) won in het middenge-
wicht eveneens van de Oostenrijker
Feldhower. De enigszins onortho-
dox vechtende Feldhower moest
toezien hoe Menten het gevecht
naar zijn hand zette en duidelijk met

een 5-0 score won.
Uitslag:
Oostenrijks districtsteam-BVH'67: 11-11.
Lichtgewicht: Thelen (BVH) w.o.p. van Hö-
wener. Zwaar wclter: Laurentzen (BVH)
onbeslist tegen Kustreba: Vlieggewicht:
Schoonens (BVH) v.o.p van Bozkurt. Licht-
gewicht:Reiter (BVH) v.o.p. van Sabautsik.
Licht welter: Tabak (Olympia Hoensbroek)
wint door k.o. derde ronde van J. Pinter.
Zwaar welter: Szmit (Hückelhoveh) ver-
liest door opgave eerste ronde van Konig.
Licht welter: Astitou (Bredase Ring) v.o.p.

van W. Pinter. Half zwaar: Relouw (BVH)
W;££; van Neyes- Middengewicht: Menten(Mib) w.o.p. van (Feldhower). Zwaarge-
wicht: Hoppenbrouwer (Bredase Ring)
wint door k.o. eerste ronde van Bitschaw.Zwaargewicht: Schnijder (BVH) v.o.p. vanCnstian.

" Hea Hofman (BC Landgraaf) bok-
ste met de Amsterdamse ABOV-boksclub tegen Surek van het Oost-duitse Lokomotiva Leipzig. Hof-man haalde de Oostduitser al in de
eerste ronde voor acht tellen neer.In de tweede ronde sloeg hij Surekdefinitief k.o.

" Nederlands juniorenkampioen,Jean Verhaegen (MTS) won in Du-ren op punten van de Duitser Drva-
ri. Verhaegen was technisch en tac-tisch beter dan de fysiek sterkeDrvari en won met 5-0. Een belang-
rijke winst voor Verhaegen in ver-band met de selectie voor het Euro-pees kampioenschap voor junioren.

HEERLEN- JackyTabak (Olympia
Hoensbroek) en Wim Thelen
(BVH'67) hebben tijdens een ont-
moeting in Innsbruck tussen een
versterkt BVH'67-team en een Oos-
tenrijks districtsteam, de Oosten-
rijkse kampioen in hun respectieve-
lijke gewichtsklasse verslagen. Ta-bak (licht-weltergewicht) sloeg in
de eerste ronde de tweevoudige
Oostenrijkse kampioen JörgPinter
al zwaar aan. De sterke Oostenrijker
haalde, ondanks een slagregen aan
stoten naar hoofd en lichaam, toch
de derde ronde. Tabak sloeg hem
toen echter definitief k.o. met tweeharde linkse hoeken. f-

Tabak k.o. -zege op
Oostenrijks kampioen

Limburgse boksers opdreef in Innsbruck

Friendship ruziet
Zeventien leden verlaten Heerlense tafeltennisvereniging

Kmburgs dagblad sport

sport in cijfers sportkort
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HEREN
le'divisie
O&on 2-Trias 7-1]
Swift D-Kluis 8-11
V. Spaarb.-Combi 14-i
ie divisie

JIOV-ATC 8-i
.Megacles 2-Scylla 2 8-5
"TCS-Veldhoven 7-i
■ZTTC-P. Face 7-;
Jlotak-Irene2 6-4». Stars-Sibbe 9-1
3e divisie
'Schimmert-ATC 2 8-2
Docos-SVE 2 6-4JRenata-JCV 2 6-4
Bartok 2-Maastricht 5-5JTTCVRath 2-DHC 2 4-6

JAvanti 2-81. Star 5-5
le divisie

.Helden-Megacles 3 2-8
-ATC4-Twintyoneup 8-2
■Belcrum 2-Schimmert2 9-1
"Sibbe 2-Hotak2 2-8
»ATC 3-Luto 2-8
.Korenbeurs-Shot 65 9-1
"Berg Eyk-R. Stars 2 9-1*Belcrum-Elsloo 7-3
ÏFalco-Eindhoven 4 8-2
TBrnada-MOVC 5-5
Valkensw.-Oldra 5-5
le klas

[Maasm. -Heksenb. 10-0
Swift-Vijlen 5-5

«Kluis 3-TTCN 2-8
2ekids A

■ Heugem-Destatec 6-4
" Mijnor-Brunssum 4-6iKluis4-Falco 2 8-2
2eklas B

«Succes-Megacles 4 6-4
Maastricht 2-S. Avanti 8-2■ Schimmert 3-Kolleberg 3-7
"3e klas A
Kolleberg 3-Bruno 6-4jMihor2-Linne 3-7
"Quick-Maasm.2 5-5
3e klas B
'Elsloo 2-Nieuwenh. 2 9-1

-inssum 2-Schimmert 9-1
ien 2-Kerkrade 4-6

3eklas C
.Kerkrade 2-Hëksenb. 3 7-3
'Nieuwenh. 3-Schimmert 4 4-6
;S. Avanti 2-Kolleberg 2 , 5-5
3eklas D
jCoriov.-Nieuwenh. 9-1
'Heksenb. 2-Espede 8-2

3-Friendship 5-5
4e klas A
Schimmert 6-Nieuwenh. 4 2-8
Maastricht 4-KEV 3-7

"Brunssum 3-Friendship 3 9-1
.4e klas B
,REady-Maastricht 3 6-4
"Nieuwenh. 5-Vijlen 3 8-2
Meppers-Coriov. 2 9-1

,4e klas C
Kerkrade 3-Bartok 3 5-5
Maastricht 5-Falcö 3 3-7
Schimmert7-Succes 2 8-2
4e klas D

*Swift2-Sibbe3 4-6
Matatec2-Heugem 2 3-7
4e klas E
Ulestraten-Megacles 5 6-4
Heksenberg 4-Minor 3 10- 0
Quick 2-Maasm.3 0-10
4e klas F
Heksenb. 5-Bartok 4 4-6
Megacles 6-S.Avanti 3 4-6
Kluis 6-TTCN 2 6-4
4e klas G
Matatec-Destatec 2 8-2
SVS-Kerkrade 4 10-0
Kluis 7-Kolleberg 4 5-5
4e klas H
Linne 2-Bartok 5 9-1
Weert-Elsloo 4 6-4Kluis 5-Friendship 2 7-3
5eklas A
Kolleberg 5-Topspin 6-4
Megacles 7-Weert 2 8-2
Kluis 9-TTCN 3 2-8
5eklas B
Kolleberg 6-Topspin 2 10-0
TTCD-Linne3 10-0
Kluis 8-Ritske2 7-3
5e klas C
Schimmert 8-Minor4 4- 6
Bunde-Quick3 9- 1
Merkelb.-Ritske 0-10
5e klas D
Friendship 5-Brunssum 4 5-5
S. Avanti4-Bruno 2 1-9
5e klas E
Bruno 3-Brunssum 5 1-9
Coriov. 4-Sp. & Sp. 2 2-8
5e klas F
Friendship 4-Coriov. 4 4-6
Nieuwenh. 6-Sp.& Sp. 4 10-0
5e klas G
Succes 3-Nieuwenh. 7 10-0
SVS+-Heerlen 9-1
KEV 2-Coriov. 5 9-1
5e klas H
Ready 2-Maastricht 6 10-0
Dracula-Espede 2 6-4
Vijlen 4-Heugem 3 3-7
5e klas K
Ready 3-Maastricht 7 5-5
VTV-Falco 4 4-6Vijlen 5-Dracula 2 5-5
DAMES
Eredivisie
Hoonhorst-Shot W 2-8
Megacles-Irene 9-1
Midelb.-Noordkop 2-8
le.divisie
Amsterdam-Swift 9-1
't.Zand-Luto 7-3
Schimmert-T. Team 3-7
2e divisie
NMB-DVO-BeQuick 4-6
Maastricht-Vitac 4-6
SyE-81. Star 5-5
Stiphout-Treffers 3-7
Docos-Irene 2 5-5
Kluis 2-S. Avanti 2-8
ZTTC2-ScyUa2 5-5
Salam.-Treffers 7-3
KJuis-Huizen 7-3
3e divisie
Belcrum-Budilia 5-5
NSSS-JCV 2-8B' Hands-R. Star 7-3
Taverzo-DHC 7-3
Quick 12-Spaarne 2 5-5
Litac-R. Stars 2 7-3
ATC 2-Hercules 4-6D'ocos 2-S.Avanti 2 9-1
4e divisie
Maasm.-PJS 2 5-5
Docos 3-Ventura 8-2
F,VT-Treffers 8-2

Tafelvoetbal NTVB
Ere-afdeiing.
Smidter b-Karrewiel b 8-0
Millener b-Wien 2 4-4
Miranda-Loontjes 8-0
Hakkers-Scory b 5-3
Wien-Jojo b 8-0
Leeuw b-Boskabouters 0-8
Stand.
Boskabouters 22-38
Hakkers 22-37
Zw.Ridders 23-33
Scoryb 22-33
9midter b 22-30
Karrewiel 22-26
Wien 22-25
Wien 2 22-15
fceeuwb 22-14
Jojo b. 22-10
Millener b 23-11
Miranda 22- 7Loontjens 22- 6
Overg.klasse A.
Surv.-Heer 4_
Beat 8.-Verdw.Viss. 4-45iAT_!-"Le Cramignon 5-3Star Club-Waardh.B. 6-2Verdw.Viss.2-Pluim 4_
Overg.klasse B.
K,oningsw.-Smidter 8.2 5-3Po^rts-Blauw Wit I_7Hoekje-Angelina B. 3-5Sport-Hakkers 2 2-6
."Eagles-Hubetsy B. 2-6
OuweMert-Heide 7-1
forste klasse A.
Jlorgharen-de Col 1-7
Camont.B.-Verdw.Viss.3 6-2
Pitsers-Singel 1-7Stadhoes-Pigals 2 6-2
Jokers-Stadion 5-3

f Eerste klasse B.
Dolomiet-Le Bon Voyage 5-3
Waardh.B.2-Pet.Res. 4-4

[1 O.Eysden-A.Wielder 6-2
[0 Lieuwke-Camont.B.2 6-2
4 Eerste klasse C.

Drop Inn-Koningsw.2 4-4
_
2 Mariaveld-O.Mert 2 8-0
_2 Victoria-Wien 3 7-1
.3 Meetpoint-Miranda2 3-5
.3 Tweede klasse A.
4 Karrewiel 2-Fun 8.2 0-8
.j Moecherveld-Angel.B.3 4-4

Pr.Hendr.-Sport 2 0-8,2 Wien4-Keulen 0-8
4 Dr Eek-Leeuwenhoek 3-5
4 Tweede klasse b.
.5 Fun Bous-Tamboer 7-1
6 Heide 2-Suestra 6-2
.5 Miranda 3-Baekerbaan 4—4

Heukske-A.Aelse 2-6
8 Angel.B.2-StarClub3 0-8
2 Stadbr.2-Millen 0-8
,j Tweede klasse C.
8 CC Top-Oranjeb. 6-2
8 Leeuwenh.2-Boemerang 2-6
1 Annemie-O.Gen. 2-6
! Old Inn-Hakkers 3 0-8
3 Smid-A gen Baan 8-0
2 Bl.Wit 2-Wilhelmina 5-3
5 Tweede klasse D.
5 Herli-Dolomiet2 5-3

Stadion 2-bij de Witte 4-
-0 Brook 2-Gigi Girls 4-4
5 Da Capo 2-Pigals'3 4-4
8 Pigals-StarClub2 8-0

Le Cramign. 2-Sikie8.2 8-0
4 Tweede klasse E.
g Heer 2-Survivors 2 4-4
2 GouweRidd.-Lieuwke 2 4-4

Sikieß.-O.Eysden 2 8-0
4 Maarland-Smeed 2 4-4
2 de Uiver-Bij de Bissjop 6-2
7 bij de Witte 2-bij de Belsj 2-6
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KNBB district Maastricht
Poule A

: Vilt-Vriendenkring 2 . 2-51 MBV-BCU 3-40 Heer-Klos 2 5-2, BCU-Vilt 2-5* Heer-MBV 7-01 Op deKlos 2-Vriendenkr.2 2-53 Poule B
BCU2-Vilt2 2-5i Ketsers-BAM 5-2f MBV 2-Rheingold 3 5-23 BAM-BCU2 2-5„ MBV 2-Vilt2 0-7

* Poule C
J Rheingold-MBV 3 1-6

Sjaan-Vriendenkr. 2-5
Itteren 2-Heer3 5-2

* Vriendenkr.-Rheingold 5-2
f Itteren 2-Sjaan 5-2

' Heer3-MBV3 2-5. Poule D

' Heer4-Mergelland2 7-0' BAM 2-Ketsers 3 5-2- BCU3-MBV4 5-2, Ketsers 3-Heer4 0-7
J BCU3-BAM2 5-2

' MBV 4-Mergelland 2 2-5
Poule E

\ Aayt Wold.-Op deKlos 3 5-2
VOL/KOT-BCB 5-2
Itteren-Mergelland 5-2, BCB-Aayt Wolder 1-6

J Itteren-VOL/KOT ' 2-5

' Mergelland-Op deKlos 4-31 Poule F. Rheingold 2-BCU 4 5-2
■ BCB 2-Ketsers 2 5-2'.Op deKlos-Aayt Wolder 3^l
1Ketsers 2-Rheingold 2 7-0

Op deKlos-BCB 2 7-0: Aayt Wolder 2-BCU4 5-2
Poule G1 Eijsden-BCM 5-2
Klossers-Heer 2 0-7; Vr.Kring 3-Heer 0-7; Heer 2-Eijsden 7-0
Vr.Kring 3-Klossers 3-4

| Heer-BCM 5-2

1 Bekercompetitie 1990
I Poule 1.

Op 'tKantje-Schinnen 1-6
i 'tLuip-Waubach 5-2

Poule 2.
| OHVZ-BCV 5-2

Carambool-Apollo 7-0
Poule 3.
Sociëteit-Sociëteit2 7-0
de Keizer-Sociëteit 5-2
Sociëteit 2-TIP 7-0
Poule 4.
Sanderb.-'tKlosje 5-2
Benelux-HGK 0-7
Poule 5.
Caramb.2-Hoefijzer 5-2
Schaesb.-Hoefijzer3 3-4
Op 't Kantje-Carambool 3 7-0
Poule 6.
Eikenb.-DJB 2 2-7
Onder Ons-DJB 3 9-0
Maasband-Volkshuis 4-5
Poule 7.
Irene-Benelux 2-7
Tjoba-deßluf 9-0
Baandert-In 'tVen 5-4
Poule 8.
DDK-Eikhagen 2-7
Touche-BCH 70 2-7
Poule 9.
Baandert-Eikenboom 7-2
Schaesberg-DJB 7-2
Comp.Bandstoten 1990 dis-
trict Z.L.v.d.KNBB.
Afdeling A 1.
Sanderb.-Grijzegr. 5-2
HGK-Societeit 7-0
Volksh.-Maasb. 2-5
Afdeling A 2.
Kantje-Sociëteit 5-2
Schaesberg-Volkshuis 2-5
BBC-deVink 6-1
Afdeling A 3.
Keizer-Schaesberg 5-2
Societeit-Apollo 0-7
Academie-DDK 3-4
Afdeling B 1.
Kempke-HGK 2-5
Societeit-Gona 5-2
Wilza-Heukske 7-0
Afdeling B 2.
Kempke-Lindenh. 0-7
Statie-Gona 7-0
St.Bavo-Heukske 5-2
Afdeling B 3.
Vr.kring-Kantje 4-3
Gebr.Hofke-Schaesb. 2-5
Afdeling B 4.
Weustenr.-de Vink 4-3
Treffers-OHVZ 1-6
DJB-Heukske 6-1
Afdeling B 5.
ABC-Keizer 2-5
DJB-Kempke ' 2-5
OHVZ-Irene 5-2
Afdeling B 6.
Zwaantje-Keizer 3-4
In 't Ven-Heukske 5-2
DJB-Kempke 5-2
Afdeling B 7.
ABC-Kempke 7-0
deVink-Academie 4-3
Schaesberg-DJB 7-0
Afdeling B 8.
DDK-DJB 3-4;
Apollo-Irene 7-0
Kempke-Keizer 2-5-:5 _—^_^_,_^-^______ '3 MmM Mim^!fVm^WMi.. flVJHHH«é^É*i__faéJiV <) Heren

1 Eredivisie
f Den Helder-BS Weert 74-64 ]
3BSWeert-Den Helder 70-68 1

Den Helder-BS Weert 74-65 1- Den Bosch-Donar 98-79'1 Donar-Den Bosch 81-76■ï Den Bosch-Donar 92-68 ;- le divisie B- Windmills-OSG 93- 71 'Lisse-WSC 98-101 <3 Wyba-Springfield 104- 80 ]
l Kimbria-Wilskracht 97- 74 ]
5 1
6 Rayon Hoofdklasse J
6 OBC Oss-Breda Pion. 70-82 <1 le klasse A *. 3 3-Braggarts 3 67-697 TSMAIISt.-Brunss.E 87-792 3eklasse A
7 Braggarts 5-Bumpers 2 49-482 3e klasse B
3 Hoppers 2-Aeternitas 3 97-45 ;

'Dames
i Overgangsklasse B
i Lieshout-Bumpers 53-59
!le klasse A
! Olympic-Alley Oop 44-51
: Heren
'le divisie B. Wyba 28-38! OSG 28-34; Kimbria 28-32
; Lisse 28-28, WSC " 28-28: Wilskracht 28-24

' Windmills 28-24, Springfield 28-16; Rayon Hoofdklasse
;BS Weert 2 22-40
! PSV/Almonte 22-32

' SVH 22-30
! Den Bosch 2 22-28
1 Flash 22-26

Breda Pion. 22-24
Jump.Crabs 22-22
Black E. 22-18
Eindhoven 2 22-18
Attacus 22-14
Ardito 22- 8
OBCOss 22- 2
le klasse A
Kepu Stars 22-42
Hoppers 20-34
Aeternitas 22-28
TSM All Stars 21-28
Braggarts 3 21-22
BSM 22-22,
Supershot 21-20
Kimbria 4 22-20
Kimbria 3 22-10
BS Weert 4 22- 4
Brunssum E. 22- 2
3e klasse A
Kepu Stars 2 20-38
Braggarts 4 19-26
Kimbria 5 21-24
Braggarts 5 20-20
Kepu Stars3 19-18
Bumpers 2 21-18
Springfield 2 20-12
Alley Oop 2 20- 2
Dames
Overgangsklasse B
Dunatos 22-38
Lieshout 21-34
Kepu Stars 22-34
Quo Vadis 22-30
Bumpers 22-26
Aalst/Waalre 22-20
Kimbria 2 22-18
Springfield 22-18
BS Weert 22-16
Tantalus 22-14
PSV/Almonte 3 22-12
Rush 21- 0

District Zuid-Limburg
Beslissingswedstrijd DamesProm.klas
Jokers 2-Pancr.bank 4 2-3
Door dit resultaat blijft
Pancr.bank 4 in deProm.klas
en speelt Jokers 2 P/D wed-
strijden.
P/D wedstrijd D6Poule D.
Avoc-Vluco 3-2
Beker Dames.
Muvoc-Dynamic 1-3
Jokers-EPV 3-1
Beker Heren.
Grovoc-VCV 2-3
Jokers-Vluco 3-1
Jeugdcompetitie.
Meisjes A 2.
WS-Volharding 1-3
Jokers-Sp&Sp 2-3
Sittardia-Volh.uno 1-3
Meisjes B.
Furos 2-VCV 3-0
de Heeg 2-Avanti 3-0
Jongens A 1.
Rapid-Furos regl. 2-
Rapid-SEC 0-3
Datak-de Heeg regl. 0-3
Furos-AMVJ not 3-0
Jeugd C.
Elan-Jokers 1-3
Nagekomen uitslagen.
MB.
Avanti-Rapid 2 3-0
MA 2.
Dovoc-Dynamic 3-2
Stand.
Meisjes A 2.
Volharding 11-26
Jokers 11-25
Sport en Spel 11-25
WS 11-19
Dynamic 11-12
Sittardia 11-4
Dovoc 12- 6Meisjes B.
Furos 2 K 9-24
Grovoc2 9-21
Sittardia 2 9-21
de Heeg'2 9-16
Avanti 9-15BSV . 9_14
Rapid 2 9_lo
Muvoc 8- 7
Datak/VCL2 8- 3
VCV 9_ i
Jongens A 1.
SECK H-30AMVJ H_24
Furos 11-17
de Heeg 11-17Rapid H_l7
Datak/VCL 10- 7
Pancr.bank 11-2
Jeugd C.
Carna K 7-21
VCV " 7-18
WS 7-13
Jokers 7-10
Rapid 6- 6
Elan 6- 5
Avanti 6- 3
Sittard :a 6- 2 |

Dames P.K.
Grathem-Posterholt 15-8
I.A.
Caesar-GroeneSter 3-8
SVVH-Merefeldia 9-9
1.8.
Caesar 2-Haslou 2- 6
Hellas-JVS 3- 6
Margr.2-Marsna 10-14
2.A.
BeFair-Breeton Sp. 14- 7
Patrick 2-Linne 5-12
2.8.
Adio-ZwartWit 12-18
Esia-Vebios 13- 9
Limburgia-HVS 13- 7
Wilskracht-JVS2 6-10
Jun.P.K.
lason-Caesar 17-8
Swift-V&L 14-6
Merefeldia-NOAV 5-6
Rapiditas-Wijnandia 12-8
Heren.
P.K.
Grathem-Ospel 16-10
Herten-Wijnandia 17-16
NOAV-Merefeldia 15-16
I.A.
Merefeldia 2-HBS 18-22
Vios 3-Breeton Sp. 14-17
1.8.
BeFair-BSV 28-16
Ceasar-JVS 17-13
Marsna-Vios2 13-17

Nederlandse Dames-
korfbalbond.
Hoofdklasse A.
Geko-Never Down 5-5
Alico-Concordia 8-5
Klimroos-Rosolo 7-7
Hoofdklasse B.
Wittenh.-Klimop 5-6
Swift-Minerva 5-5
de Peelkorf-SVO 3-7
Ona-Merels 6-5
Overgangsklasse C.
Corridor-Vessem 8-8
Stormvog.-Vriendschap 8-6
Gazelle-Vitesse 7-5
le klasse B.
Odos-Dis 16- 4
Lottum-Roka 4- 4
Castenray-Blauw Wit 7-10
le klasse D.
Klimroos 2-Euro Girls 6- 4
Spoord.Girls-Kraanv. 12- 9
Rietvog.-Weebosch 9-10
2e klasse G.
Omhoog-Amby's Korfke 11-7
Duko-Spaurakkers 6-6
3e klasse G.
Viod 2-Roka 3 4-5
A.Korfke 3-A.Korfke 4 4-5
3e klasse N.
Wittenh.4-Dis 3 5- 4
A.Korfke 2-KCHB 2 5- 4
Vitesse 2-Lottum 3 13-11
Junioren A.
A.Korfke 2-A.Korfke 2-4
EKC-Vitesse 5-3
Aspiranten A.
Viod-A.Korfke 8-0
Spaurakkers-Vitesse 0-9
Vitesse 2-Spaurakkers 2 1-0
Pupillen A.
EKC-Vitesse 4-0
A.Korfke-Spaurakkers 0-7

le klasse C.
Bongo 8.-GroenWit 4-2
Theunissen2-Brunss.2 1-7
Brunssum 2 kampioen.
2e klasse B.
Maasvog.-Bastings 4 2- 3
Delta 2-Sport M. 2-1
2e klasse C. ,-
Fortuna-Jabeek 1-5
2e klasse E.
SZV-Wagter 2-
Internat.-Canton R.2 6-4
Born-Puth.B.2 8-2
2e klasse F.
Oberye 2-Letro 2 2-4
3e klasse A.
Voliere-Erka 5-3
3e klasse B.
Eysden 4-Sjotter 4-10
3e klasse C.
Sjotter 2-Maasvog.2 1-3
3e klasse D.
Regina 8.-MXC 0-10
3e klasse F.
Quelle 3-Eendr.2 2-A
Keelkamp.3-Paco 3-3
3e klasse E.
Cosmos 2-Laumen 4 1-1
3e klasse G.
PSM 2-Bekkers 3 - 6-3
Sante-Sjuffelke 2 1-3
3e klasse H.
Santé 2-Knoteraer2 2-4
3e klasse J.
Sitt.B.4-TillyB. 2-
Puth 8.4-Postwag.2 I^l
4e klasse A.
Eysden 6-Sport M.3 7- 5
Kilo 2-Sphinx 5 4-15
Flaterke 2-Sport M.3 4- 1
4e klasse B.
Eysden 7-Circolo 3-1 1
4e klasse C.
DBSV2-Sjotter3 2- 8
Eysden 8-Eysden9 8-12
4e klasse D.
H'broek 2-Sportcl.4 7-3
Paco 2-Holz2 3-4
4e klasse E.
Jabeek 3-Adveo 5 3-3
Aztecs-Haantjes 4 8-3
Jeugd.
Pottebr.-Peters Gel. 1-14
Wierts 2-Wierts 3- 4

Valkenburger Jos Smeets
Nederlands kegelkampioen

" AMSTERDAM-De oude en nieuwe Ne-
derlandsekegelkampioen heet JosSmeets
(links op defoto met medaille) en komt
uit Valkenburg. In het Amsterdams Ke-
gelcentrum slaagde hij er in zijn titel te
prolongeren. Bij de dames was het de
Heerlense Thea Theunissen die voor de
titel meestreed, maar de zenuwen speel-
den haar parten en zij kwam niet verder
dan een tweede plek. De Haarlemse Inne
van Es werd kampioen.

Foto: WIDDERSHOVEN

Hercules-Cosmos 6- 8
Peters Gel.kampioen.

Nationale League Klasse 2A.
Un.Bears H'len-EBB Eindh.

0-3
BT de Grijs V'waard-Un.Bears
H'len 3-0
Un.BearsH'len-Neroc Eindh.

2-1
Uitsl.B.C.Hoeve de Aar Heer-
len.
Kwartetten-league.
Wigrut-Ladies 3-1
Roda-Boebelke 3-1
Kawasaki-Onger Os 1-3
Three plus one-Marastima 0-4
Klim Bim-S'9o 1-3
StalmeierM.-SOS 3-1
Bedrij ven-league.
ABP-DianaTeam 1-3
Verma-SSOVH 2 1-3
Fot.Olympic-AZL 1-3
CVV Geleen-Webibo 0-4
Un.Bears-SSOVH 2'/.^l 1/2
B.B.ll.dubbel-league.
Joemi-Rest.Stap In 3-1
VOG-Agio 1-3
Fr.Golob-Anca 1-3
Kameleon-Grizzly's 4-0
MPG-Snackb.Aarveld 1-3
Hodaar-Twilight 3-1
Team 14-Brugm.Ass. 4-0
Eindstand.
BTKameleon 90-36548
Joemi 75-35295
BT Fr.Golob 72-35804
Hodaar 71-35194
Anca 70-35424
B.B.H.trio-league (Position-
round).
Spoilers-Koala's 1-3
UD 1-PolarBears 3-1
Obies-Ice Bears 1-3
Fot.Olympic-Kodiaks 0-4
UD 2-Blind 4-0
Eindstand.
BTSpoilers 81-55755
UB Koala's 78-54831
UB Ice Bears 77/2-54024
UD 1 75-54431
UB PolarBears 74-54294

Open Skikampioenschap
Landgraaf
Dames A: 1. Hellenbrand
(Landgraaf) 1.00; 2. Lemmink
(Leeuwarden) 1.02; 3. De Wit
(Akersloot) 1.03; 4. Duchateau
(Maastricht) 1.05, Heren A: 1.
Blondel (Tilburg) 0.54; 2. Van
Es (Papendal) 0.55; 3. Hirscher

(Oos) 0.55 6. Smeets (Bocholtz
0.58; 7. Van derLeek (Heerlen) '0.59, A 2meisjes: 1. Moser '(Spaarnwoude) 1.06; 2. Bra-
kenhoff (Oss) 1.11; 3. Szarnota l
(Dordrecht) 1.12, A2jongens: '1. Schippers (Spaarndam) 1.10 I2. Neijens (Alkmaar) 1.13; 3.
De Marco (Oss) 1.19, Al jon- 'gens: 1. Moser (Spaarnwoude) ■0.58; 2. Van de Kolk (Schoort)
1.02; 3. Cornelissen (Eist) 1.05;
4. Samson (Landgraaf) 1.06,

BTTaTa^a/aV
Hoofdklasse
Roef-Mulo 0-4 ■PSV-81. Wings 17-21 <Til burg-All In 10-22 1
Condors-Starlights 9-0 1
Jeka-Samacols 10-0 1
Eerste klasse
Cheetahs-Knuppelaars 3-33 'Batters-Sphinx/HSCM 11-5'■All Stars-K.Stealers 16-5 'Kickers-The Studs 1-11 i

Prom.hoofdkl.-ereklasse.
BVO-Olympia 3-3 :Heukske-Dennenoord 3-3 :
Krietje-Hollandia 2-4;
Nat.Bekercompetitie.
Tweede ronde.
Almania-Dennoord 3-3 :
Ospel-de Stern 2^l ■De Stern wint na verlenging.

Hoofdklasse
Feniks-Mulo 6-17
Starlights-All Stars 1-12
Phantoms-DVS 8-15
Bullfighters-Orioles 8-5'Eerste klasse
Cheetahs-Red Caps 5-3■Gemert-Sphinx/HSCM 7-12 'Geldrop-Venlo 9-4 ]
Batters-Samacols 10-2 ]
The Stags-Condors 10-6 ]

mMmmm^m^li/mmmmlmm\m*t
Overg.klasse D
Sperwers-PSV 8- 8 :
SDO-Ready 11-10;
3e klasse P
Jong Brabant-Boemerang

11-5!
Excelsior-Eindhoven 7-5 1
NKV-Sirene 8-3 i

Kido-Oude Gracht 8-8
Res.2e klasse P
Rust Roest 3-SDO3 6-8
NKV2-Sirene2 7-7
Zuidl
DOT-Heerlen 6-6
Mariarade-Fortuna 5-6
Eymerick-Kanaries 7-8
Ready-Trega 9-5
Zuid IA
Den Bosch-Sportlust 3 11- 4
Oranje Wit 3-Deurne 6-11
OEC 2-Deto 4 5-10
Kido2-Wertha 6-14
Zuid 2A
Tilburg 3-Excelsior 3 8-7
Sportlust 4-RustRoest 5 8-4
Zuid 3A
Elsene-Excelsior4 3-3
Mariarade 2-Deurne2 3-8
Eymerick 2-Kido 3 6-9
Ready 2-Wertha 2 7-5
Zuid 3C
NKV 4-Heerlen 2 8-18
Geldrop-Trega 2 10- I
OEC3-Klimop3 2-10

Dames overgangsklasse A.
Wageningen-Nijmegen 2-1
O.Zwart-Hattem 0-1
Keep Fit-Kl.Zw'land 1-2
Victoria-Venlo 1-1
R'dam-Qui Vive 4-0
Hurley-Were Di 3-2
le klasse C.
Groen Wit-Geel Zwart 2-2
Mep-HMHC 3-0
M'tricht-Tegenb. 2-3
ZOW-Rapidity 1-2
Quick-Racing 2-0
2e klasse F.
Heerlen-Geldrop 3-1
HUAC-Blerick 6-1
Boxmeer-Nuenen 2-4
Weert-Horst 2-0
DVS-Concordia 0-0
3e klasse F.
Gemert-Eersel 1-
Cranend.-Hockeer 2-3
Venray-Heeze 2-1
Tegelen-HCAS 2-0
Deurne-Geleen 2-0
4e klasse F.
Bakel-Helden 1-3
Sittard-Meerssen 1-0
Sjinborn-Mierlo 3-1
Liempde-Kerkrade 2-1
Heren hoofdklasse.
Schaerweijde-HDM 0-4
Kampong-A'dam 1-1
O.Zwart-Bloemendaal 2-1
Hattem-Tilburg 0-2
HGC-Kl.Zw'land 2-2
Pinoke-SCHC 0-0
le klasse C.
HMHC-HUAC 3-1
Hopbel-Hod 5-3
Venlo-Uden 2-1
Son-M'tricht 2-5
Concordia-Hoco 2-1
2e klasse E.
Blerick-Sittard 5-0
Geldrop-EMHC 0-5
Horst-Weert 3-4
Nuenen-Venray 2-2
Racing-Basko 1-2
3e klasse F.
Heerlen-Cranendonck 3-4
Eersel-Groen Wit 3-2
HCAS-Tegelen 4-4
Heeze-DVS 3-0
Bosdael-Oirschot 1-1
4e klasse G.
Bakel-Helden 3- 1
Sjinborn-Hockeer 1-11
Mierlo-Kerkrade 1- 1
Deurne-Geleen 6— 1

Caumerbron Bridge Toernooi
Uitslag 7e wedstr.
Hoofd en le klas
Cox-Verhoef 57.00
Houben-S.Houben 55.00
Totaal 5 hoogste scores
Spaay 286.77
Crombag 284.87
Ze klas
Echtp.Postma 60.00
Chorus-Herrick 58.00
Totaal 5 hoogste scores
Mevr.Postma 283.37
Coenen 279.58
Kockelkoren 279.58

Hoofdklasse
afd. 1
GTR/NIPI-Hilversum 1 2-6
DetecG. 2-ThorRW 1-7
Peil. Tennis 1-Zandvoort 1 1-7
Leimonias 2-Zutphen 1 6-2
Eerste klasse
afd. 2
Animo I-Metselaars2 1-7
SLTC 1-Joy Mozaiek 1 4-4
Tweede klasse
afd. 6
SLTC 3-de Munnik 1 4-4
BastionB. I-Markend. 1 7-1

(ADVERTENTIE) '| Wie blijft er ook spits in de file? I

BHet
openbaar vervoer is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Sterker nog:

nu de auto moet worden teruggedrongen, wordt het openbaar vervoer steeds
belangrijker. Niet in de laatste plaats in onze overvolle steden. Elke dag gaan miljoenen
mensen met het openbaar vervoer naar hun werk, bij elkaar op bezoek, boodschappen
doen of naar de bioscoop. Dankzij de bestuurders van bus, metro en tram komt u er (
wel. En als u ondanks vrije busbanen toch een keer in de file komt, dan is het prettig te i
weten dat er iemand achter het stuur zit die ook dan spits en alert blijft.

Veel mensen bij de gemeentelijke vervoer- ~~j

ste bond in de collectieve sector. I AbvaKabo
AbvaKabo is een sterke bond die proble- j Nmen niet uit de weg gaat en veel doet en I |
bereikt voor zijn 270.000 leden. I Adres j j
Persoonlijk, door advies en individuele I postcode __^ irechtsbijstand. j
Collectief, door zich sterk te maken voor I Woonplaats ; j
AbvaKabo ziet het belang van het werk aam * |
van zijn leden. En dat is een algemeen I Stuur deze bonun een envelop zonder
belang, want de collectieve sector is I postzegel aan: AbvaKabo, Antwoord- ,
onmisbaar in onze samenleving. nummer 10018, 2700 VB Zoetermeer.
AbvaKabo is niet partijgebonden, maar ,' ~ j 'beslist niet neutraal. En zeker niet kleur- '_^&Jk< * Uvrr j^ i è \
samenleving. | _=r ,-. i, , t«

afd. 7
Ready 1-Falcones 1 3-5
Holy 1-Pellikaan Tennis 3 7-1
Vredenburch 1-SLTC 2 1-7
afd. 8
Friss. 2-Bastion B. 2 5-3
P. Tennis 2-Brunssum 1 6-2
Kimbria 1-vanHome 1 5-3
Derde klasse
afd. 11
GTR/NIP2-Cashl 0-8
CCTV 2-Blerick 2 7-1
Doornakkers 1-BLTV 1 2-6
afd. 12
Volley 3-Tilburg 2 7-1
Blerick 1-BTCI2 8-0
deHelze 1-GTR/NIP 3 5-3
Ede 3-Uden 1 7-1

afd. 13
Helios (Oss) 1-Dunb 1 2-6
Gendt 1-Nijmegen Quick 2 8-0
Doetinchem 1-Rapid (Hii) 2

2-6
Frisselstein 3-Rulec 1 3-5
Vierde klasse
afd. 22
Rapiditas 4-Thas 1 4-4
Berlicum 1-Thes 1 6-2
Eeckenrade 1-Venlo 1 7-1
Nijm. Q. 4-Grootven 1 8-0
afd. 23
ELTV 6-Eresloch 1 4-4
Venlo 2-Ray Prickers 1 1-7
Tos-81-Merlettenl 5-3
afd. 24
Thas 2-Brunssum 2 2-6
Oranje Nassau 1-Horn 1 3-5
Ready 3-Ray Prickers 2 8-0
GTR 1-Born 1 5-3
afd. 25
SLTC 4-Volharding 1 2-6
GTR 2-Ready 2 0-8
Nieuwenh. 1-Kerkr. 1 3-5
Vijfde klasse
afd. 42
Son 4-Lichtenberg 1 3-5
Wettenseind 1-deHelze 3 6-2
afd. 44
Volley B-Maasbree 1 4-4
Skinlo 1-Veldhoven 2 4-4
afd. 45
Volharding 2-BRZ 1 2-6
Ready 5-Kimbria 2 0-8
Keerweide 1-Elsloo 1 6-2
Eijsden 1-Brunssum 3 5-3
afd. 46
Nieuwenhagen2-Bunde 1 5-3
NIP 1-Übachover Worms 2

5-3
Kimbria 3-Oranje Nassau 2 8-0
Blerick 4-SLTC 5 2-6
afd. 47
ATIVUI-Kimbria4 7-1
Rulec 2-Kerkrade2 0-8
Simpelveld 1-Nederweert 1

6-2
BRZ 2-GTR 3 1-7
afd. 48
vanHome 2-Topspin 1 3-5
Maasniel 1-Reubenberg 1-7
Blerick 3-'tRoot 3 7-1
Zesde klasse
afd. 89
'tRoot 4-Trambaantje 8-0
Doornakkers 3-Packador 3 3-5
afd. 90
Venlo 3-Panningen 2-6
Rulec 3-van Home 3 3-5
afd. 91
Helden 1-Wessem 1 2-6
Swalmen 1-Budel 1 1-7
Lichtenb. 2-Grubbenv. 2 5-3
afd. 93
Obbicht-GTR 4 6-2
Panta Rhei 1-Stein2 7-1
Munsterg. 1-Nieuwst. 6-2
de Burght 1-SLTC 6 5-3
afd. 94
Ready 6-Nieuwenhagen 3 0-8
Bom 2-GTR 5 4-4
ATIVU 2-Klimmen 1 4-4
deßurght2-Bunde2 7-1

afd. 95
SLTC 7-Kimbria 5 7->
GTR6-BRZ3 6-1 ;
Merkelb. 1-U.o. W. 3 4-1 f

ATIVU 3-Schinveld 1 4-
afd. 96
Brunssum4-Oirsbeek 1 7-1 i:
Keerweide 2-Kerkrade 3 l-1L
RapidSl-ATIVU4 6-
Zevende klasse
afd. 119
van Home 5-Bosdael 1-
Maasbree 2-Velden 3 54
afd. 120
Lottum-Wessem 2 7-
Tonido 2-Horst2 5-
Boshoven 1-Helden 2 l-
afd. 12
Park E-9 2-Ace 3 2J

Nederweert 2-Boshoven 2 8-
Budel 5-Swalmen 2 6-
NIP 3-van Home 4 5-
-2eCompetitiedag district
Senioren gemengd A
Hoofdklasse
afd. 1
Venlo 1 - Grubbenvorst 1 i
Potec 1 - Wimbledonck 1 i
Rosus 1 - Kerkrade 1 3-
Bom 1 - Voerendaal 1 1

Eerste klasse
afd. 1 p
Grubbenvorst 2 - Rakets 1 4- 1;
Boshoven 1 - Meijel 1 4-
Aldenghoor 1- Mulder 1 3- tl
Berg 1- Tegelen 1 2- h
afd. 2
Heipoort 1 - Venlo 2 2- v
Herkenbosch 1-Arcen 1 ] V
Heerlen 1 - Bom 2 3 nNuth 1-Neer 1 2
Senioren gemengd B
Hoofdklasse
afd. 1
Venlo 1—Ready 1 2- "Helden 1 - Game 1 2- n
Blerick 1-ATIVU 1 3- lc
Eerste klasse d
afd. 1 ti
Berg 1 - Broekhuizen 1 3- cj
Kessel 1 - Hom 1 5 f,
Linne 1-Rodhe 1 2- lc
Venlo 2 - Ray Prickers 1 M J
afd. 2 e.
Linne 2-NIP 1 2- clGame 2 -Potec 1 ' 5" ~de Burght 1 - Rosus 1 5- ,
Klimmen 1 - ATIVU 2 3 °Heren A
Hoofdklasse Zl
afd. 1 ti
Rakets 1 - Bronshout 1 4 h
Obbicht 1 - Arcen 1 5-1 s .
Helios 1- Melick 1 5- '
Meijel 1-Lottum 1 4«

_
Eerste klasse -,
afd. 1
Hoensbroek 1 - Oirsbeek 1 5-
Nuth 1 - Margraten 1 1-
Brunssum 1 - Keerweide 1 3- J
PantaRhei 1- Volharding 1 6
afd. 2
Swalmen 1 - Linne 1 ■*Maasniel 1 - Panta Rhei 2 I
van Home 1- Venray 1 2-
Grubbenvorst 1 - Rodhe 1 1'

Heren B
Hoofdklasse
afd. 1
Stem 1- Oranje Nassau 1 3- g
Gagel 1 - Maasbree 1 3-
Ray Prickers 1- Maasniel 1 2'

Eerste klasse ir
afd. 1 HSchinveld 1 - Nieuwenhagen" g
Mixed 1- Merkelbeek 1 frf c'
Rosus 1 - Helios 1 1
BRZ2-Nuthl 't» V\
afd.2 - nBRZ 1- Maasbree2 5' i;

Horst 1- Mookerheide 1 V
Helden 1 - Bosdael 1 5-' v'. S

< °
(ADVERTENTIE) J
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Tien seconden voor tijd verde-
digden de Heerlenaren een
37-39 voorsprong. In een Gra-
vense aanval kreeg A. Zaat ten
onrechte een persoonlijke fout
waarbij het punt zat en boven-
dien een bonusvrije worp werd
benut: 40-39. Drie seconden
voor tijd onderschepten ze bo-
vendien nog een keer een pass
die ze direct medogenloos af-
straften.

GRAVEN - In het rechtstreeks
duel om het kampioenschap
hebben de rolstoelbasketbal-
lers van de Heerlense Braggarts
het onderspit moeten delven in
en tegen Graven: 42-39. De ge-
hele wedstrijd ging de strijd
volledig gelijkop. De basis-vijf
Gillis, Zaat, Baggen, Van de
Zanden en Vernooy probeerden
de aanval te stuiten met een 2-2-
zoneverdediging. Middels

In een fase waarin Braggarts
niet tot scoren kwamen liep
Graven uit naar 29-23. De gas-
ten weigerden zich echter neer
te leggen bij dit vonnis. De ver-
dedigende touwtjes werden

MAASTRICHT - Zoals de Maastrichtse basketballers de com-
j petitie zijn begonnen zo hebben zij haar ook beëindigd, name-
j lijk met een duidelijke overwinning. De winst in de confronta--3J tic metWilskracht (97-74) kon echter niet de teleurstelling ver--2* bloemen welke werd veroorzaakt door het wederom missen
ii van de promotie. Zelfs al zouden de Maastrichtenaren alsnog
£ via een achterdeur in aanmerking kunnen komen voor een
24 plaats in de promotie-divisie, dan is het uiteindelijke resultaatvan deze wisselvallige competitie toch een grote teleurstelling.
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Kimbria blijft met lege handen achter
De laatste competitiewedstrijd te-
gen Wilskracht was echter een pri-
ma kijkspel met vooral in de tweede
helft een groots spelende Marcel
Jansen. Center Ger Hagens liet te-
vens ondanks het uitvallen met de
maximale vijf fouten verdedigend
een sterke indruk achter en drukte
met zijn spel een behoorlijke stem-
pel op het wedstrijdverloop. Coach
Jos Wolfs kon daarnaast iedereen
de speeltijd gunnen waardoor de ge-
hele spelersgroep na de wedstrijd
met een tevreden gevoel het veld
kon verlaten.

2i Het afgelopen seizoen werd geken-
-2-' merkt door fikse tegenslagen, spe--- lerswisselingen en blessures waar-door het uiteindelijke doel, promo-tie, voor de zesde achtereenvolgen-
J de keer werd gemist. Vooral de af-

% t ur i,ms' met als hoofdpersonenti Jos Wolfs en JosBams veroorzaakte, een bittere nasmaak, zeker gezienfl de belangrijke score-inbreng van de
5J voormalige Miniware-forward. De
34 breuk tussen de coach Wolfs en despeler Bams is niet te lijmen en hetziet er danook naar uit dat de Maas-, trichtenaar voorlopig niet meer inI net rood-witte Kimbria-shirt zal£ spelen.

Heerlens All Stars
klopt Starlights

sport kort

" LANDGRAAF - In Poznan
(Polen) vinden van zondag 6 mei
tot en met dinsdag 8 mei de
Europese worstelkampioen-
schappen in de vrije stijl plaats.
De K.N.K.B. heeft drie worste-
laars naar deze kampioenschap-
pen afgevaardigd tw.: Frans
Snijders en Arno Postma beiden
van Simson Schaesberg en Her-
man van Tol van S.S.S. Alkmaar.

" LANDGRAAF - Worstelvere-
niging Simson Schaesberg nam
zaterdag ' met vijf worstelaars
deel aan een sterk bezet toernooi
in Pirmasens. De mannen van
trainer Hubert Bindels worstel-
den zich naar een fraaie tweede
ploegenprijs. In de 52 kilogram
klasse werd Yaya Düzgun eerste
De Canadese aanwinst van Sim-
son, Scott Lenahan, werd in de
68 kilogram klasse derde en An-
gelo Meessen vierde. René Gee-
len eindigde in de 82 kilogram
klasse op de vierde plaats. De
nieuwe Simson trainer Huberl
Bindels werd tweede, zij het ir
de 100 kilogram klasse.

Toernooiwinst
Henk Geurts

Van onze medewerker

Van onze medewerker
JOKERSTEN

ENKHUIZEN - Tijdens de
Grand .Prix-wedstrijden te Enk-
huizen turnden de Limburgse A-
en B-turnsters zeer sterk. Onder-
staande turnsters zijn zeker van
plaatsing in de nationale finales
die op 19 mei aanstaande in de
Houtrusthallen te Den Haag ge-
houden worden.

Limburgers
in turnfinales

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

evenwel problemen met de contro-
le. Hij maakte bij 6-12 plaats voor
Audrey Pacial. De reliever maakte
het karwei snel en overtuigend af.
In Putte werd de ontmoeting tussen
Batters en Samacols ontsierd door
een reeks incidenten. De thuisploeg
won uiteindelijk met 10-2.

Spelmoment uit de basketbalwedstrijdKimbria-Wilskracht. Foto: WIDDERSHOVEN

waardoor Heerlen met 4-1 het on-
derspit dolf.HC Meerssen

ongemotiveerd Eerste punt
voor Olympia

HEERLEN - Henk Geurts van Ber-
geroder Balke uit Heerlen heeft zon-
der een partij uit handen te geven
het toernooi bij de GBC De Pint ge-
wonnen. Voor de finale wisten zich
vijf spelers te plaatsen. De eind-
standvan het golfbiljartgebeuren: 1.
Henk Geurts, Bergeroder Balke; 2.
Jean-PierreRitzen, De Pint; 3. Clive
Koster, De Pint; 4. Rob van Rhee,
Bergeroder Balke; 5. Michel Moo-
nen, De Kroon (Voerendaal).De herenvan Maastricht hebben

tijdens de tweede helft van dit
seizoen wisselvallig gepresteerd.
Op het verlies vorige wedstrijd
tegen HMHC (Helmondse Mixed
Hockey Club) volgde winst tegen
Son, 2-5. De heren stevenen af op
een goede derde eindklassering
in de eerste klasse.

Maastricht

MEERSSEN - De dameshockey-
ploeg uit Meerssen leed dit
weekeinde een verrassende ne-
derlaag. In een moeizame wed-
strijd verloor het team haar onge-
slagen status door de 1-0 tegen
Sittard. Al wekenlang wist
Meerssen dat het kampioen zou
worden. De scherpte was er dui-
delijk af. Bovendien was Sittard
extra gemotiveerd om de kam-
pioensploeg onderuit te halen.
Toch kon Meerssen onder lei-
ding van coach Bontrup bogen
op een zeer succesvol seizoen
met promotie naar de derde klas-
se als kroon op het werk.

£ SCHIJNDEL - Het honkbalteam
v van All Stars nam in Schijndel de

maat van Starlights. Slechts zeveninnings had de, in het slagperk felle,
! Heerlense hoofdklasser nodig om
jj Starlights voortijdig richting dou-
;J ches te sturen: 1-12.
y Werper Ton Pluta regeerde souve-
-1 rein op de werpheuvel en stuurde
jj liefst negen tegenstanders weer on-I verrichterzake naar de dug-out.I Starlights mocht in de openingsron-de weliswaar de score openen: 1-0,maar kwam daarna-nog maar spora-

disch op de honken. All Stars eta--1 leerde veel gretigheid in het slag-
perk, met Ralf Slenter als grote ani-
mator. De rechtsvelder kwam toteen slaggemiddeldevan .750. PeterArts onderscheidde zich in defen-
sief opzicht. Spelend in het midveld
zorgde hij met twee snoeiharde aan-
gooien voor de uitschakeling van
evenzoveel Schijndelse honklopers.

In de eerste klasse namSphinx/HSCM revanche voor de ze-
perd van een week geleden. In en te-gen Gemert zegenvierde het negen-
tal van coach Stanley Elvira met
7-12. Liefst dertien honkslagen lie-ten de Maastrichtenaren los, die bij
het ingaan van de laatste slagbeurt
nog met 1-12 aan de leiding gingen
HSCM pitcher Tis Gordijn kreeg

De softbalploeg van Samacols
Kerkrade hield drie innings lang
uitstekend stand tegen het gerouti-
neerde Jeka. Pas in devijfde en laat-
ste slagbeurt kwam het team van
coachKarel de Bruin met de rug te-gen de muur te staan. Werpster Lil-lian Lagerweij nam gasterug na een'geraakt werpen' situatie. Resulte-rend in een reeks gegroepeerde
honkslagen die Jeka een 10-0 zege
opleverde.
All Stars overklaste opponent KStealers met sprekendecijfers: 16-5.De Heerlense softbalequipe nam al
in de eerste slagbeurt afstand toenJackie Hersbach, met volgelopen
honken, een homerun produceerde.

In een snelle, aantrekkelijke kracht-meting verloor Sphinx/HSCM met11-5 bij Batters.

Softba!

De damesvan Maastricht stelden
teleur met hun 3-2 verlies tegen
Tegenbos. Van de zeven corners
die de ploeg kreeg, werd er niet
een benut. Of coach Boersma
volgend jaarbij de ploeg blijft is
nog niet zeker. „Die kans is 50
procent. Zowel de ploeg als ik
houden een slag om de arm. We
zijn nog in beraad", aldus Boers-
ma.

Het herenelftal van Heerlen, in
het duel tegen Kranendonk,
bleekniet vooruit te branden.
Mede dankzij blunders in de ver-
dedigingkeek men bij rust tegen
een 3-0 achterstand aan. Pas in
de tweede helft kwam de vaart
erin. Loek Vroemen scoorde uit
de rebound van een strafcorner
het eerste doelpunt.Ruud Gerets
en Geert Bazelmans voegden
daar nog eens twee punten aan
toe, waarmee het gelijkspel een
feit leek. MaarKranendonk
scoorde in de laatste minuut,

Heerlen
Het damesteam uit Heerlen is
een stap dichter bij het kam-
pioenschap in de tweede klasse
gekomen. Dankzij doelpunten
van Madeionvan de Aa in de eer-
ste helft en Corinne Vellekoop

(2x) na rust, wist Heerlen de ge-
lijkopgaande strijd tegen het on-
berekenbare team van Geldrop
in eigenvoordeel te beslissen. De
Heerlense hockeysters nemen
met de winst op zak en het gelij-
ke spel dat Concordia tegen BVS
behaalde, twee punten afstand
van de naaste belager. Volgende
week zal tijdens de derby Con-
cordia-Heerlen uitgemaakt wor-
denwie met de meeste punten de
eindstreep haalt. Concordia
moet winnen om Heerlen op
doelsaldo de baas te worden.

Iason zonder
overtuiging

Tachos pakt lilel inste divisie handbal

KERKRADE - In de derde wed-
strijd om promotie naar de ereklas-
se golfbiljarten heeft de districts-
kampioen van De Oude Mijnstreek,
het Kerkraadse Olympia, het eerste
winstpunt in de wacht gesleept. Of
dit resultaat - behaald tegen BVO
uit Ospel, de titelhouder van Mid-
den-Limburg - nog uitzicht geeft op
promotie is twijfelachtig.
De wedstrijd werd op. de neutrale
tafel van Pappegey in Sittard ge-
speeld. Olympia wist een 2-0 voor-
sprong op te bouwen, maar kwam
naderhand met 3-2 achter te staan.
Door de slotpartij te winnen kwam
er een 3-3 uitslag op het wedstrijd-
formulier. Voor BVO wonnen Jan
Wijen, Jan Vaes en Theo Jacobs en
voor Olympia: JengReulings, Jo Ja-
cobi en Carl Zabobni.' 't Krietje en
Hollandia, twee degradatie-candi-
daten uit het district Urmond moes-
ten in Weert hun wedstrijd spelen.
Hollandiakwam met 0-1 en 1-2voor.
Na 2-2 stoomde het Sittardse Hol-
landia door naar een 4-2 overwin-
ningdoor zeges van Glen Otten-
heim, Michel Revenich, Jo Hen-
driks en Hans Reulen.

VALKENBURG - In de eerste zaal-
handbaldivisie bij de dames werd
het Waalwijkse Tachos kampioen
door met 13-7 in Helden te winnen
van Bevo en promoveert daardoor
naar de eredivisie. Achtervolger
VGZ/Sittardia won weliswaar met
13-12van Animo maar die winst was
dus alleen goed voor de statistiek.
Tachos, de debutantin deze divisie,
stoomt dus in een ruk door naar de
eredivisie. Auto Caubo lason speel-
de met 12-12 gelijk tegen DWS ter-
wijl Delmach Caesar middels een
degradatietoemooi haar plaats in
deze divisie alsnog kan veilig stel-
len. Op 13 mei wordt deze strijd in
toernooivorm afgewerkt. Tegen-
standers van Delmach Caesar zijn
Enschede, SVM, HVS en Achilles.

„Logisch dat de speelsters het als
een verplicht nummer beschouwen,
temeer ook daarer voor beide teams
niets meer op het spel stond". Auto
Caubo lason trainer Frits Feuler
wond er geen doekjes om. „De eer-

ste tien minutenvan het duel waren
zeker de moeite waard. We liepen
toen uit naar een 4-0 voorsprong.
Daar bleef het in feite ook bij al
stonden we bij rust nogwel met 10-8
voor. Acht minuten voor tijd kwam
DWS bij de stand 11-11 voor het
eerst langszij. Wij scoren dan nog
12-11 en het laatste schot van DWS
trof wat gelukkig doel. Een beetje
ongelukkig gelijkspel. Laten we nu
maar al onze aandacht gaan richten
op de bekerstrijd waarvoor vandaag
de lotingvoor de halve finales is. Ik
hoop dat we geluk hebben en een
thuiswedstrijd krijgen. Het liefst te-
gen Foreholte".

" Ellen Brands breekt namens lason door aan de cirkel, de DWS-verdedigster (links) zal echter
roet in het eten gooien. Foto: widdershoven

In de jongste categoriën turnden
de Kerkraadse KDV-talenten
zeer goed. Petra Caumon ver-
sloeg Sonja Gutsche deze keer
waardoorzij als eerste en tweede
eindigde. Sabrina Peters nam
ook plaats twee voor haar reke-
ning. Een geweldig succes voor
het Kerkraadse trainers Lohuis
en Sterk. In de B-klasse zijn on-
derstaande turnsters door hun
goede presteren ook zeker vaneen finaleplaats. Bij de junioren
is dit Milena Mulders (Swenti-
bold), in de jeugdklasse Nicole
Fux (KDV), in 2-B Wanda Ber-kers (KDV) en Danielle Caubo
(Patrick), in 3-BDorien Reinders
(Patrick) en Patricia Geraedts(Swentibold), in 4-B Kim Philip-
Pen (Swentibold) en Marjolein
de Vooght van Wilskracht uit
Voerendaal.

De Stern uit Maastricht bereikte de
halve finale voor de nationale beker
door Ospel met 4-2 te kloppen.
Winst was er voor Willy Veurstaak,
Jan Wijen, WimkeRemmers en Wal-
ter Schmetberg. Voor BVO haalden
Jan Wijen en Henk Spitters dewinst
binnen. Aangezien De Stern thuis
met 4-2 had verloren volgde een bar-
rage over drie partijen. In deverlen-
ging begon Jan Wijen voor BVO
met winst, maar Gerry Kanters en
weer Walter Schmetberg haalden
De Stern over de streep: 2-1.
Tegenstander is Dennenoord '89,
dat bij Almania in Sittard met 3-3
gelijkspeelde, maar de eerste wed-
strijd met 5-1 had gewonnen.
Stand promotie: Dennenoord 3-5;
BVO 3-4; Pappegey 2-3; Hollandia
3-3 en Heukske 2-2. Programma 4
mei: 't Heukske-BVO bij Holllan-
dia; 't Krietje-Olympia bij Pappe-
gey; Pappegey-Dennenoord bij 't
Heukske.

LANDGRAAF - Het skiseizoen
werd afgesloten met het Open
Kampioenschap op de baan van
Sigi Moser te Landgraaf. Voor de
tweede achtereenvolgende maal
wist Mascha Hellenbrand de zege
in de hoogste damescategorie
voor zich op te eisen. Op de 500
mtr. reuzeslalom finishte het ta-
lent uit Landgraaf in een tijd van i
minuut en 24 honderste secon-
den. Haar naaste concurrent Lem-
mink uit Leeuwarden deed er 2
seconden langer over.

Het skikampioenschap mocht
zich verheugen in een enorme be-
langstelling. Binnen was er de ge-
legenheid op een groot beeld-
scherm de strijd life te volgen.

Hellenbrand
snelste

in Landgraaf

MAASTRICHT - In biljartcentrum
De Burght te Heer wordt zaterdag 5
en zondag 6 mei het zevende Abra-
ham-toernooi gehouden, de tradi-
tionele krachmeting op het groene
laken voor biljartende 'vijftigers.
Negen biljarters van de jaargang
1940 doen met dekeu een stoot rich-
ting Jo in de Braek-herinneringsbo-
kaal. Op beide dagen beginnen de
partijen om 13.00 uur.

'Abrahams'
met keu

Voor de nationale B- en C-turnfi-nales hebben zich negen Lim-burgers geplaatst. In HeldenParmingen komt op 19 mei in ak-tie: Peter Frissen, Frank Knolsen Maurice Niessen van Excel-
sior Schimmert en Raymond
Herwarts van Olympia Roer-
mond als kanshebbers voor ere-
metaal in aktie. Voor de C-finaledieop 2 juni in Almere gehouden
wordt plaatsten zich Patrick Bo-delier (Kerkrade), Remco vanRijn (Sevenum), Cees Weijers(Reuver), Manuel Stoffels(Schimmert) en Dave Claessen(Roermond).

„Een kwestie van overconcentratie lings snel verkregen voorsprong
denk ik. De service was, op de slot- voldoende voor setwinst: 15-10 en
fase na, een venijnig wapen, maar 10-15. NMS/Rapid demonstreerde
aan het net scoorden door lengtege- tijdens de derde doorgang veer-
brek te weinig." kracht door in één opslagbeurt een
Met Ingrid Crauwels vanaf de eerste achterstand van 12-4 te minimalise-
balwisselingterug in de basis, bleek ren tot 12-10. Vanaf dat moment be-
in de eerste twee rondes een beurte- moeide ex-international Monique

RIJSWIJK - De volleybalsters van
NMS/Rapid hebben de nacompeti-
tie ingezet met een 3-1 (15-10, 10-15,
15-10, 16-14) bij Riva in Rijswijk.
Door deze nederlaag zijn de kansen
op promotie naar de eerste divisie
voor het Maastrichtse sextet aan-
zienlijk gekelderd.
De noodzaak om in dit eerste, be-
langrijke treffen meteen een goede
uitgangspositie te verwerven, druk-
te zwaar op beide teams. Het resul-
taat was een matige, maar spannen-
de ontmoeting, waarin de lage ver-
dediging van NMS/Rapid niet naar
het normale, zeer betrouwbare ni-
veau reikte. Coach Ben de Bruyn:

Kansen NMS/Rapid
aanzienlijk gekelderd

Volleybalslers starten nacompetitie met nederlaag Remmen van Riva zich nadrukke-
lijk met de aanval: 15-10.
In de gelijkopgaande laatste perio-
de serveerde NMS/Rapid van 10-10
naar setpoint: 10-14. Op de drempel
van een barrage sloeg de faalangst
toe in Rapidgelederen. De flair van-
uit het opslagvak verdween, zodat
Riva de aanval simpel kon overne-
men. Met elk punt van de thuis-
ploeg vocht NMS/Rapid steeds
meer tegen zichzelf. Een verloren
strijd: 16-14.
Zaterdag wacht in Maastricht het
tweede en laatste duel tegen Tone-
gido 2. Ben De Bruyn: „We weige-
ren ons over te geven zolang er nog
een kansje gloort. Tenslotte blijft
deze nacompetitie een loterij."

Braggarts mist
hoofdprijs

Van onze basketbalmedewerker. TIBERT LAGARDE

strakker aangetrokken. In de
vijftiende minuut resulteerde
dit in een 35-37 voorsprong.

11-10 en 19-19 nam Graven
vlak voor rust een nipte voor-
sprong: 23-21.

sport



E«o T-shirt. Avanti streep T-shirt. Streep T-shirts. Katoen. Print T-shirts. Katoen. Uni T-shirt. Katoea Rodeo sport singlet. Canda T-shirt metborduur- Angelo Litrko T-shirt Print T-shirts. Katoen. Clock House marine Witte T-shirts. Katoen. Print T-shirts. Katoen.
Katoen. M-L 19.- Katoen. 25.- 140-176 2 voor 17.- 140-176 2 voor 17.- S-XL 14.- Katoen. 13.- rand. M-XL 22.- met borduur. Katoen. 29.- 86-134 2 voor 15.- print-T-shirt. 19.- 2 voor 10.- 86-134 2voor 15.-

Angelo Litrko T-shirt Yessica bloemen T-shirt. Streep T-shirts. Katoen. E«o doorknoop T-shirt. Tweekleurige T-shirts. Angelo Litrko print Honkbalprint T-shirt. Uni T-shirts. Katoen. T-shirt met strikjes. Yesska T-shirt. Uni T-shirts. Katoen. E«o bloemen T-shirt
Polyester/katoen. 27.- Katoen. M-L 29.- 140-182 2 voor 17.- Katoen. M-L 16.- 140-182 2 voor 17.- T-shirt. Katoen. 25.- Katoen. 140-182 10.- 2 voor 12.- Katoen. 140-176 15.- Polyester/katoen. S-L 25.- 2 voor 12.- M-L 25.-

Baby Club T-shirts. Canda print-T-shirt. Avanti Bugs Bunny Uni T-shirts. Katoen. T-shirt met knoopjes. Angelo Litrko T-shirt Club 15 capuchon T-shirt. Yessica T-shirt met pas- Rodeo sport singlet. Kleurig T-shirt. Katoen. Canda noppen blouson- Avanti streep T-shirt.
Katoen. 62-86 2 voor 6.- Katoen. M-L-XL 19.- singlet. Katoen. 19.- 86-134 2 voor 8.- Katoen. S-XL 12.- met borduur. Katoen. 29.- Katoen. 152-182 22.- * borduur. M-L 19.- Katoen. 13.- 140-182 12.- T-shirt. M-XL 22r Katoen. 25.-

Club 15 T-shirt. Polyester/ Canda T-shirt. Polyester/ Uni T-shirt. Noppen T-shirt met Clock House T-shirt. Angelo Litrko T-shirt. Capuchon T-shirt. Katoen/ Clock House singlet. Rodeo print T-shirt. T-shirts in diverse prints. Noppen T-shirt. Katoen. Angelo Litrko T-shirt. s
katoea 152-182 15.- katoen. M-XL 16.- Kotoen. 14.- print. 86-134 12.- Katoen. S-L 25.- Polyester/katoen. 25.- polyamide. 140-170 19.- Katoen. 38-40 15.- Katoen/polyester. 15.- Katoen. M-XL 2 voor 19.- 86-134 9.- Polyester/katoen. 27.- '

Club 15 T-shirt. T-shirt. Streep T-shirt. " Honey capuchon T-shirt. Avanti Tweety T-shirt. . Clock House capuchon Bloemen T-shirt. Rodeo sport T-shirt. Baby Club T-shirt. Uni T-shirts. Katoen. Angelo Litrko T-shirt. Uni T-shirts, katoen. Halter sfreep-T-shirt.Katoen. 152-182 19.- Katoen. 14.- Polyester/katoen. S-XL 19- 140-176 19.- Katoea 19.- T-shirt. S-L 19.- 140-176 17.- Polyester/katoen. 17.- Katoen. 62-86 7.- S-XXL 2 voor 10.- Polyester/katoen. 25r 140-182 2 voor 9.- S-L 16.-


	Limburgsch dagblad no. 102 01.05.1990
	Steeds minder monarchisten
	Jeltsin in ziekenhuis
	het weer
	LeÜand
	"Koninginnedag is gisteren overal in het
	Vilnius wil westerse waarnemers bij overleg met Moskou Litouwen: uitstel onafhandkelijkheid
	Teheran: bal ligt weer op Amerikaanse helft Iran eist eer op voor vrijlating Frank Reed
	vandaaa
	sport
	Rijkswacht bevrijdt overvallen bankpersoneel
	Cuba bang voor aanval door VS
	RAF-toestel neergestort: tien doden
	Unita wil bestand
	Opwindend Cluster promotie concert
	kunst Aanzienlijk deel oevre nog nooit uitgevoerd Herdenkingsconcert componist Matty Niël K
	Componist Sporck centraal bij INTRO
	recept Broodjes tartaar met verse roomkaas
	Minister d'Ancona: 'Prijzen musea moeten omlaag'
	Oplossing van gisteren
	puzzel van de dag
	Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad.
	Evenwicht
	Reserve
	Nog grote onduidelijkheid in proces naar.politieke unie EG Thatcher legt vinger op zere plekken eenwording
	Enigen
	Bureaucratie
	'Provocerend'
	binnen/buitenland 'NAVO heeft taak als agent van de wereld'
	Identiteit
	Onthulling na 30 jaar Behalve U-2 ook eigen MiG vernield
	Vietnam pleit voor herstel banden met VS
	Warme en uitbundige Koninginnedag
	edrang
	Vondelpark
	Geen incidenten in Loppersum en Haren Beatrix in Groningen
	Rijtoer
	Onrustig begin van vrijmarkt
	In Rotterdam 25 mensen aangehouden
	Reclame
	Festival
	'Mister Macho of Showbizz' in topvorm Damesslipje voor Tom Jones
	Valkenburgse zingt om verlies van 'Globetrotter' te vergeten Marleen maakt plaatje en Jan een wereldreis
	Stoute schoenen
	show Jack Spijkerman maand lang op de televisie 'Ik begin eigenlijk pas'
	Kruisbestuiving
	Nieuwe Floris-serie op komst
	Jan Driessen naar KRO's 'Brandpunt'
	Twaalfdelige tr-serie blijkt niet compleet 'Het luchtruim overwonnen' krijgt vervolg
	Testament van Greta Garbo
	Nederland 2
	Duitsland 1
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	België/TV 1
	Duitsland 2
	RADIO
	België/TV 2
	Nederland 3
	Duitsland 3 West
	België/RTBF 1
	TV5
	RTL Veronique
	Duitsland 3 SWF
	België Tele 21
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	televisie en radio dinsdag Nederland 1
	Radio 4
	Radio 5
	RTL Plus
	SSVC
	BBC Europe
	SATI
	Eurosport
	Omroep Limburg
	België/Radio 2
	België/BRF
	Super Channel
	MTV Europe
	Luxemburg/RTL
	Duitsland/WDR 4
	Lintje
	Rust
	Rust (2)
	Caravans
	plat du jour Hange III
	Coalitie Landgraaf volgt adviseur Raad van State Mogelijk verschuiving gedeelte bungalowpark
	Vandaag
	Auto gestolen
	Afgeblazen
	Inbreker kan het niet laten
	Zeswegen
	Nieuw-Einde
	Lekke banden
	De sociale factor van koninginnedag
	Centrum
	Dronken bestuurder maakt amok
	Reünie regiment Veldartillerie
	Herdenking 'Zwarte Panters' in Maastricht
	Hoogste temperatuur 20 graden
	Records
	Informatie over ontgrondingen
	Advocaat vraagt naar schadeclaim van mr Masson
	Twee huizen
	Beek
	Hoofdstad
	Kwart eeuw De Rousch
	Frissen: 'Zuid-Limburg moet knooppunt worden5 door theo sniekers
	Verdeeld
	Gevaarlijk
	Zuid-Limhurg
	provincie Mogelijk concurrent voor Maastricht Airport Luchthaven Keulen uit de verdrukking
	Keurmeester speurt op braderie naar bacteriën Kroese gaat loempia's met thermometer te lijf
	Opsporing
	Schor
	Zoetig
	Voorzieningen
	Na drie jaar werken rijdt de trein Hobby onder stoom
	Stoomgroep
	Groter
	Deputé uit Westerhoven
	Zomercursussen bij Driekant
	MAASTRICHT
	exposities HEERLEN
	HOENSBROEK
	LANDGRAAF
	UBACHSBERG
	MAASTRICHT
	Pleidooi burgemeester Mans Kerkrade: Burgers meer bij politiek betrekken
	Regioredactie Oostelijk Zuid-Limburg
	Cijfers
	Auto en aanhanger gestolen
	Directeur onderzoeksbureau wuift kritiek weg Provincie in de fout bij meting Wiso Split Munten voor eeuwelingen
	Proef
	Interpretatie
	Kunst in speeltuin De Voort
	oostelijke mijnstreek bioscopen HEERLEN
	PvdA-feest in Grand Theater
	baan vrij
	per persoon Benoeming
	Jubilaris
	Bestuur
	Geslaagd
	klein journaal Heerlen
	Hoensbroek
	Nuth
	Simpelveld
	Bingelrade
	Voerendaal
	Brunssum
	Concurrentie
	Rentree Lemond mislukt
	Van Brabant bevestigt reputatie
	Anderson
	Teun Buys redt Moskoviet van verdrinkingsdood
	Weertse basketballers te laai op dreef Commodore schakelt Miniware BSW uit
	sport Henk Steeyens: 'Onzekerheid over Tourticket is voelbaar' Tijd dringt voor TVM door wiel verheesen
	Henk Wullems
	Ophof
	Napels in de ban van 'scudetfo' Kampioensfeest eist drie doden
	Atletico Madrid twijfelt nog
	Vicini maakt selectie bekend
	Sovjetunie bijna wereldkampioen
	bekervoetbal
	Zeventien leden verlaten Heerlense tafeltennisvereniging Friendship ruziet
	GTR/NIP nog steeds met lege handen
	Bom
	Ongenoegen
	Braggarts ontvangt Poolse gasten
	VOLLEYBAL sport in cijfers
	GOLF
	BOKSEN
	SCHAKEN
	WIELRENNEN
	HANDBAL
	sport Limburgse boksers op dreef in Innsbruck Tabak k.o. -zege op Oostenrijks kampioen
	Jaspers rap voor eigen publiek
	Criterium der Grindmeren Primeur voor Rob Rademakers
	Piet Giesen naar Obbicht
	sport kort
	PAARDESPORT
	DRESSUUR
	TENNIS
	Valkenburger Jos Smeets Nederlands kegelkampioen
	bulletin
	Heerlens All Stars klopt Starlights
	Softba!
	Limburgers in turnfinales
	Heerlen
	Volleybalslers starten nacompetitie met nederlaag Kansen NMS/Rapid aanzienlijk gekelderd
	sport SPORT IN DE REGIO SPORT IN DE REGIO Kimbria blijft met lege handen achter
	HC Meerssen ongemotiveerd
	Braggarts mist hoofdprijs
	Maastricht
	Tachos pakt lilel in ste divisie handbal Iason zonder overtuiging
	Hellenbrand snelste in Landgraaf
	sport kort
	Toernooiwinst Henk Geurts
	Eerste punt voor Olympia
	'Abrahams' met keu

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 50
	Adv. 51

	illustraties
	Geen extra geld gezondheidszorg
	de kleine postruiter
	panda en qwzl van bl
	extra
	Huldiging te Kerkrade


