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Nachtwacht
weer op

zijn plaats
AMSTERDAM - De Nacht-
wacht van Rembrandt is sindsgisteren weer te zien voor het
publiek. Het beroemde doek,
dat 6 april werd beschadigddoor een in de war zijnde man
die er zuur op spoot, is weerhersteld en teruggeplaatst.

De schade door het zuur bleek
achteraf mee te vaUen dank zij
snel ingrijpenvan een bewaker.Die bewerkte het zuur onmid-
dellijk met een neutraliserend
middel. Het zuur kreeg daar-door met de kans door te drin-gen tot de verflaag, maar tasttealleen de vernislagen aan.De beschadigde plekken zijn
voorzien van een nieuwe ver-nislaag Ook is de lijst rond het

if _ omdat dieschadehad opgelopen.De dader, een 31-jarige Hage-naar, heeft zich na zijn daad on-derpsychiatrische behandelinglaten stellen.
Het was de derde keer dat de
W achwacht doelwit was vanvernieling.

Stier zoekt
verkoeling
in privébad

POSTERHOLT - Een van de
drie losgebroken jonge stieren
is gisteravond in Posterholt be-
land in het privézwembad van
eigenaar Cuypers. De brand-
weer kon het beest bevrijden
door eerst het zwembad leeg te
pompen en het vervolgens op
te vullen met balen stro. De
stieren van de familie Cuypers
aan de Winkelstraat waren van-
uit een aanpalend weiland in de
tuin achter de boerderij te-
rechtgekomen. Toen de gealar-
meerde brandweer kort na
22.00 uur arriveerde, had de
eigenaar al twee beesten op
stal. De derde stier 'genoot' nog
korte tijd enige verkoeling.

het weer

Zonnig

Noordzee zorgt voor aanvoervan warme lucht waarin wei-»»_ bewolking voorkomt. Dewind is matig krent 3 tot 4 uit"ostehjke richting. De mid-"«gtemperatuur loopt op totIf* graden. Vannacht daalt het*"vik tot 10 graden. Tot en met"riJdag zal er weinig aan ditI ""uidige weerbeeld verande-ren.
Voor actuele informatie be-
treffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346

VANDAAG:?£noP- 06.08 onder: 21.07"naanop: 13.09 onder: 03.35

Morgen
*°n

a
°P; 06.06 onder: 21.08«aanop: 14.26 onder: 03.51

Fluitconcerten
Alleen de nieuwe burgemeester van
Moskou, Graviil Popov, liet aarze-
lend iets zien wat aan een groet her-
innerde. Dat bracht de handen mas-
saal op elkaar. Voor Gorbatsjov,
naast Popov op het erepodium, wa-
ren er slechts fluitconcerten.
De officiële demonstratie op het
Rode Plein duurdeongeveer veertig
minuten. Korter dan gebruikelijk,
maar in heel de Sovjetunie was deze
eerste mei een andere dan in voor-
gaande jaren.
In Leningrad en in de Kaukasische
en Baltische republieken werden
geen officiële vieringen georgani-
seerd. Waar dat wel gebeurde, zoals
in het Oekrainse Lvov en de Molda-
vische hoofdstad Kisjinjov, trokken
de mensen de straat op om uiting te
gevenaan hun wens om zo snel mo-
gelijk los te komen van de Sovjet-
unie.

Televisie
Het televisienieuws benadrukte de
officiëlevieringen. Maar de 'alterna-
tieven' in Moskou verschenen, in-
clusief spandoeken, wel in beeld.
De commentator sprak van 'enige
dissonanten op deze zonnige lente-
ochtend.
De directe uitzending van de parade
was 's morgens evenwel beëindigd
toen de alternatieven in beeld kwa-
men. De nieuwslezer zei 's avonds
nog wel, dat het Rode Plein leuzen
zag die tot voor kort onvoorstelbaar
waren. „Maar dat hoort bij het plu-
ralisme", voegde hij eraan toe.

" Zie ook pagina 3

DSM stelt vraagtekens bij geurtesten

Luchtdoop zeppelin
Van onze verslaggever

GELEEN - Het geuronderzoek
dat TNO in opdracht van het mi-
nisterievan VROM langs de ter-
reingrens van DSM-zuid gaat
verrichten is gistermorgen offi-
cieelvan start gegaan. De zeppe-
lin die de geurmonsters op ruim
100 meter gaat verzamelen koos
het luchtruim. DSM verleent
haar medewerking aan het on-
derzoek, dat een experimenteel
karakter draagt en in het kader
van het Milieu Actieplan (MAP)
wordt uitgevoerd.

Directeur J. Geerards van DSM
toonde zich weinig optimistisch
met betrekking tot de bruikbaar-
heid van de resultaten: „Hoewel
DSM de nodigevraagtekens stelt
bij dit onderzoek, hebben we
toch gezegd: kom maar gerust op
ons terrein. Het probleem is dat
de geurconcentratie wel wordt
gemeten, maar dat de geur niet
wordt geïdentificeerd, zodat de
bronnen die de stank veroorza-

ken nie. kunnen worden achter-
haald."

TNO-onderzoeker C. Verschut
geeft toe dat de zeppelintesten
de bron niet kunnen aangeven,
maar alleen het verschil tussen
ruiken en niet-ruiken weerge-
ven. Om te bepalen of er sprake
is van stank moeten de resulta-
ten gekoppeldworden aan de en-
quête. Hij ziet echter wel moge-
lijkheden. „Er ontstaat toch een
gemiddeld beeld. Bovendien
weet DSM welke installaties po-
tentiële stankveroorzakers zijn."

E. Dönszelmann yan de directie
Lucht van VROM valt hem hier-
in bij: „Het onderzoek geeft een
indicatie. Als blijkt dat de geme-
ten geurconcentratie te hoog is,
dankunnen ook op basis van die
indicatie maatregelen van DSM
verwacht worden."

# Zie verder pagina 19

" De zeppelin kiest voor de eerste keer het luchtruim boven
DSM. Foto: WIDDERSHOVEN

Anti-communistische happening op Dag van de Arbeid

Gorbatsjov uitgescholden
Van onze correspondent

MOSKOU - Heiligschennis op
de Dag van de Arbeid in het
communistische Mekka: voor
de poorten van het Lenin-
mausoleum in Moskou is de
Sovj et-leiding gisteren uitge-
jouwd. Scheldwoorden en ver-
wensingen als 'communisten
uitbuiters en onderdrukkers',
'schande', 'boeven' weergalm-
den over-het Rode Plein. Sov-
jet-president Michail Gorbats-
jov kon het na ruim twintig
minuten niet meer aanzien. Hij
verdween van het podium op
het dak van Lenins mauso-
leum, met de leden van het Po-
litbureau in zijn kielzog.

Voor het eerst hadden 'alternatieve
organisaties', zoals het Moskouse
Verbond van Kiezers, toestemming
gekregen een eigen 1-mei-demon-
stratie te organiseren. De 'alterna-
tieven' maakten er een anti-commu-
nistische happening van.
Gorbatsjov zal zijn beslissing om
akkoord te gaan met de alternatieve
optocht ongetwijfeld betreuren. De
traditionele parade, georganiseerd
door de communistische vakbon-
den, verliep nog volgens het gebrui-
kelijke stramien. Wuivende meisjes,
zwaaiende fabrieksarbeiders, en de
bewoners van het Kremlin die
vriendelijk terugwuiven. Maar de
armen gingen omlaag en de gezich-
ten verstrakten toen de eerste anti-
leuzen in zicht kwamen.

Belg en agent
houden elkaar

onder schot
Van onze verslaggever

RIJCKHOLT - Een politieagent en
een gevluchte crimineel uit België
hebben elkaar gistermorgen .in
Rijckholt bij Gronsveld enige tijd
onder schot gehouden. De Belg
vluchtte om half acht 's morgens bij
een controle die agenten op zijn
auto uitvoerden. Hij ontkwam op de
plaatselijke Veldweg en hield ver-
volgens tegen negen uur de agent in
burger onder schot, terwijl die tege-
lijkertijd zijn dienstwapen trok en
de Belg onder schot hield.

Geen van beiden heeft geschoten.
Maar de crimineel wist weer aan de
politie te ontkomen door een
vluchtweg te zoeken tussen enkele
woningen. Al heel snel daarnakaap-
te de man een auto van een inwoner
van Rijckholt. Sindsdien is hij
spoorloos. Datzelfde geldt voor de
vluchtauto.

0 Zie verder pagina 19

Fractieleider stapt uit eigener beweging op

VVD kiest Bolkestein
als opvolger Voorhoeve

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG- JorisVoorhoeve is af-
getreden als fractieleider van de
WD. Tijdens een maandag gehou-
den geheime fractievergadering op
de Veluwe werd de voormalig mi-
nister van Defensie Frits Bolkestein
met algemene stemmen als zijn op-
volger gekozen. „Ik heb mijn func-
tie ter beschikking gesteld, omdat,
mij dat in het belang leek van de
WD. Dit is een nieuwe periode
waarin het 't beste is als er een nieu-
we politieke leider, een hieuw ge-
zicht is", aldus Voorhoeve gister-
ochtend tijdens een persconferen-
tie.

Voorhoeve stelde zelf zijn functie
ter beschikking, na aanhoudende
kritiek uit de partij op zijn functio-
neren. Hij legde aan het begin van
de vergadering zijn portefeuille op
tafel. Volgens een VVD-woordvoer-
der sloeg dat in als een boim. De
woordvoerder beklemtoont dat
Voorhoeve niet gedwongen werd
zijn ontslag in te dienen. De fractie
zou zelfs een beroep op hem hebben
gedaan om alsnog aan te blijven.
Voorhoeve maakte er geen geheim

van de laatste vier jaar met tegen-
stand te maken te hebben gehad.
Hij verwees naar de periode Nijpels
als een tijd waarin de WD schade
heeft opgelopen: „Ik heb getracht
de VVD weer op te bouwen. Die
taak heb ik met volharding probe-
ren uit te voeren. Nu de VVD na de
gemeenteraadsverkiezingen van

maart electoraal lijkt te zijn gestabi-
liseerd, is de tijd gekomen om het
roer over te dragen aan de heer Bol-
kestein."

" Joris Voorhoeve

Wiegel
Voorhoeve blijft lid van de WD-
fractie en gaat zich toeleggen op in-
ternationale milieuvraagstukken.
De Commissaris van deKoningin in
Friesland, Hans Wiegel, heeft vol-
gensVoorhoeve geenenkelerol 'im-
pliciet of expliciet' gespeeld bij de
wisseling van de wacht in de VVD-
top. Bolkestein wordt door de frac-
tie 'honderd procent' gesteund en
moet niet als 'tussenpaus' worden
gezien: „Bij de WD hebben we
geen pausen."
In maart spande het er ook al om
binnen de WD. Na dê slechteresul-
taten bij de gemeenteraadsverkie-
zingen stelden fractie en partij zich
echter achter Voorhoeve op. Voor-
hoeve, zo werd toen besloten, zou
op zijn post blijven en zijn imago
verbeteren.
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Bush ontvangt
premier van

Litouwen
WASHINGTON - De Amerikaanse
president George Bush heeft mor-
gen een ontmoeting met de Litouw-
se premier Kazimiera Prunskiene.
Bush zal Prunskiene niet als pre-
mier ontvangen, maar als 'vrijelijk
door het Litouwse volk gekozen
vertegenwoordigster', aldus woord-
voerder Marlin Fitzwater van het
Witte Huis. De president wil van
haar een overzicht krijgen over de
toestand in Litouwen, dat te lyden
heeft van een economische boycot
van Moskou nadat het op 11 maart
de onafhankelijkheid uitriep.

In het naburige Letland zijn in de
nacht van maandag op dinsdag 260
gekozen afgevaardigden in Riga bij-
eengekomen om een onafhankelijk
'tegenparlement' samen te stellen.
Dit 'Congres van staatsburgers van
Letland' moet de instellingen van
de vooroorlogse republiek Letland
herstellen.
In een resolutie stelt het Congres
dat het bereid is deel te nemen aan
internationale akkoorden over de
terugtrekking van het Sovjetleger
uitLetland en deverkiezing van een
legaal parlement.
De Letse Opperste Sovjet, waarin
het nationalistische Letse Volks-
front de absolute meerderheid
heeft, komt morgen bijeen. Naar
wordt verwacht zal het dan de onaf-
hankelijkheid van Letland uitroe-
pen.

Begin acties in
gezondheidszorg

Van onze correspondent
ROTTERDAM - Met demonstraties
en manifestaties in Rotterdam en
Amsterdam is gisteren een week
van werkonderbrekingen in de ge-
zondheidsinstellingen ingeluid.
Volgens de FNV-bond AbvaKabo
zijn gisteren in het hele land inruim
vijftig ziekenhuizen, verpleeghui-
zen en andere instellingen acties ge-
voerd.

9 Zie ook pagina 17

(ADVERTENTIE)

KIJK
VANAVOND
NAARDE

VIJFDE RONDE
VAN HET

AH LETTERSPEL
Speel mee voor de hoofd-

prijs en kijkvanavond naar de
bekendmakingvan de begin-
en eindletter van de vijfde
ronde.

Nederland 1 in het Ster-
blok na het journaal van
19.00 uur en op RTL-Veroni-
querond 17.57 uur.
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Steeds minder
monarchisten

(ADVERTENTIE)
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Roda JC 7
Ik ben trots op het Kerkraadse We-
reldmuziekconcours, trots op Roda
JC en ik was er altijd al trots op
Kirchraetcher te zijn. Maar wat ik
de laatste weken in het Kaalheider
sportpark meemaak heeft mij doen
besluiten te overwegen de sticker
op de achterruit van mijn auto 'Ich
bin Kirchraetcher' weg te halen.

Gelukkig zullen het niet allemaal
mensen uit Kerkrade zijn die daar
hun favorieten van Roda JC aan-
en uitfluiten en dingen roepen die
thuishoren in een asociale omge-
ving en niet op de tribunes van een
voetbalclub.

Gelet op het toeschouwersaantal
van zondag 22 april tegen NEC,
3.800, ben ik genegen aan te nemen
dat het merendeel toen wel Kerkra-
denaar was. Jan Reker keurt dit ge-
drag van het publiek ten zeerste af.

Wat te zeggen van John van Loen
die zegt „Ik ben blij als de competi-
tie gelopen is, wat een publiek hier
in Kerkrade. Ik ben blij als ik weg
kan hier".. Als zon professioneel
ingestelde rot dit al zegt, hoe moe-
ten zich dan de jonkies voelen? Als
Pierre Blattler al in een heel vroeg

stadium van de wedstrijd struikelt
over d_- bal en dit al meteen wordt
gehonoreerd met- akelig hoonge-
lach, dan vraag ik me af of dat zo
moet. Had het de laatste wedstrij-
den van Roda JC niet veel beter ge-
klonken als Van Loen had kunnen
zeggen: „Aan het publiek heeft het
niet gelegen".
Voor een sportman in net veia 01 in
een zaal of een wielrenner op de
baan is niets zo erg als uitgefloten
te worden. En dan te weten dat
Roda JC, de-wedstrijden tegen Den
Bosch, Vitesse en NEC en ook For-

tuna buiten beschouwing gelaten,
heus zo slecht nog niet was.

Mocht Roda JC géén Europacup-
voetbal halen, dan nog verschijn ik
met deregelmaat van de klok in het,
sportpark van Kaalheide. Niet om
te fluiten maar om te genieten van
mooi voetbal. Mijn instelling is an-
ders als die van velen. Ik weet dat
bij sport en spel verloren kan wor-
den, al houd ook ik daar vaak een
kater aan over.
HEERLEN H.J. Vestjens

Waarheid
In het belang van de weg en waar-
heid die Christus is, wil ik reageren
op het bericht in uw blad van 20
april waarin staat dat mgr Gijsen af-
keurend reageert op de uitnodiging
van de AMB zolang deze beweging
niet de verkondiging door paus en
bisschoppen als enige basis voor de-
Kerk aanvaardt. Met andere woor-
den laat u leiden door deze leids-
mannen, want zij zijn de steen die
nooit wankelt. Ze hebben de plaats
van Christus ingenomen. De disci-
pelen streden onder elkaar wie de
grootste zou zijn. Maar in plaatsvan
een van hen aan te wijzen als hun
hoofd, zei Christus tot de discipe-
len: Gij zult u niet rabbi laten noe-
men, laat u ook geen leidslieden
noemen, want één is uw leidsman,
de Christus. Christus alleen is de
vaste basis en grondslag waarop de
geestelijke gemeente gebouwd is.
Hier geldt het woord van Paulus:
Wie staat niet toe dat hij niet valt.
Dit geldt ook voor mgr Gijsen, alle
mensen staan aan verleidingen
bloot. Zelfs Christus als mens werd
beproefd door duistere machten.
Daarom laat ik mij als levende steen
liever gebruiken voor de bouw van
een geestelijk huis dat gebouwd is
op Christus als vaste basis.

Paulus openbaarde de echte waar-
digheid en eer van het christelijk le-
ven: „Hoewel ik vrij sta tegenover
allen, heb ik mij allen dienstbaar ge-
maakt!".ln gewetenszaken moet de
mens niet gehinderd worden. Nie-
mand mag de geest van een ander
overheersen, voor iemand anders
oordelen of iemand anders voor-
schrijven wat zijn plicht is. God
heeft iedereen de vrijheid gegeven
om te denken en zijn eigen overtui-
ging te volgen. Zo zal dan eenieder
voor zichzelfrekenschap geven aan
God. Niemand heeft het recht zijn
eigen persoonlijkheid te doen op-
gaan in die van een ander.

In Christus Koninkrijk is geen
heerszuchtige onderdrukking, geen
gewetensdrang. Engelen van God
zijn niet naar de aarde gekomen om
te heersen en eer af te eisen, maar
als boodschappers van barmhartig-
heid om met de mens samen te wer-
ken in het verheffen van de mens-
heid.
SITTARD L. deVries

Aai]es 1
Op 21 april haalde Hans Warren in
hetLimburgs Dagblad het werk van
Aafjes onderuit. Te zwaar gegeten,
Hans? De dichters die tussen 1945
en 1950 voorop liepen, kregen al
gauw de wind tegen. Vijfjaar na de
oorlog ging het mis met de traditie
en gezellige, veilige ideeën. Gods-
dienst en kunst belandden in een
enorme kolk. Gabriël Smit, Guillau-
me van der Graft en Michel van der
Plas hebben het geweten. Toch was
Aafjes een geval apart. Als Warren
hem onkritisch vindt, kan ik enigs-
zins met hem meegaan. Aatjes zet
net als Achterberg mooi en lelijk
door elkaar heen. Maar van Warren
valt me tegen, dat hij niet ziet hoe
Aafjes de poëzie vernieuwde. Luch-
tige verzen waren er al heel lang (De
Schoolmeester, Paaltjens), maar die
stonden vol met lucht en spot. Aaf-
jes daarentegen bracht in zijn rijpe-
re jaren het lichtvoetige vers zonder
iemand pijn te doen of uit te lachen.

En dat blijft knap, ondanks Hans
Warren.
LANDGRAAF Bert Fermin

Aafjes 2
In uw blad van 21 april jl. verscheen
op pagina 33 een artikel: 'De Poëzie
van Aafjes: Dooddoener en vaaghe-
den. Het was ondertekend door ene

W.H. Ook de andere stukken op die
pagina lieten slechts als onderteke-
ning initialen zien. Het ware beter
met open kaart te spelen waar de
ondertekenaar met het initialen-
masker een ander met naam en toe-
naam èn nog veel meer vermeldt.
Wie is die Godheid, dieeen ander zo
publiekelijk (met terugwerkende
kracht nog wel) vermoordt? Is hij of
zij een nationale en internationale
persoonlijkheid op het desbetref-
fende terrein dat hij of zij zich kan
permitteren zulk een moord met
voorbedachte rade te mogen be-
gaan? Hier geen levenslang? Een ar-
tikel in uw krant dat mijn inziens
uw krant niet siert (eufemistisch
verwoord). Ben benieuwd of uw na-
schrift uw blad wèl siert.
PANNINGEN J.van 'tHooft

recept
Mueslikwark
Meng alle ingrediënten bij voorkeur
pas op het laatste moment door de
kwark. U kunt van tevoren wel de
slagroom met de vanillesuiker klop-
pen en door de kwark mengen. Af-
gedekt kunt u de room-kwark zeker
al enkele uren tevoren in de koel-
kast zetten.
Benodigdheden: 350 g kwark, Va 1
slagroom, 1 zakje vanillesuiker, 2 el

honing, 2-3 el geroosterde haver-
vlokken, 1 el in water geweekte ro-
zijnen, 1 banaan of 1 appel, 1 sinaas-
appel, 1 el gepelde zonnebloempit-
ten.
Roer de kwark los in een kom. Klop
de slagroom lobbig met de vanille-
suiker. Meng de banaan en snijd
deze in schuine plakken of schil de
appel. Snijd de vrucht in vieren,
verwijder het klokhuis en snijd de
partjes in stukken. Schil de sinaas-

appel tot het witte er vanaf is e"

snijd de partjes tussen de vhesjes
uit. Schep de vruchten met de zon-
nebloempitten door de kwark e
verdeel de kwark over vier glazen

schaaltjes. Serveer direct. .
TIP: In plaats van havervlokKen en

rozijnen kunt u natuurlijk °°* °T
wone kant-en-klare muesli aooi ac
kwark met vruchten scheppen.

hub meijer

in gesprek

Roda JC 6
De heer Reker heeft schijnbaarvoor
elk falen van zijn club een passende
uitvlucht. Is het niet de scheids-
rechter of het slechte veld, dan is
het wel het publiek. Verlies je,nadat
het publiek het laat afweten, dan het
zelfvertrouwen? Dan is dat alleen
maar een teken van een gebrek aan
mentale weerbaarheid. Zelfvertrou-
wen putje niet uit het publiek, maar
uit jezelf, uithet geloof in eigen kun-
nen. JanReker moet toch wel besef-
fen dat Roda wel degelijk in een
vormcrisis verkeert.
De trainer hoeft ook niet langs de
lijn te rennen en te schreeuwen,
maar moet af en toe eens opstaan
om wat aanwijzingen te gevenen de
spelers te motiveren. Dat kan abso-
luut geen kwaad. Spelers die hier-
door onzeker worden horen niet in
een eredivisieclub thuis.
Reker zegt dat de spelers Van de
Luer, Van de Waart en Blattler
eigenlijk in staat moeten zijn om de
taak van spelbepaler op zich te ne-
rhen. Van de Luer zwoegt keihard,
maar het heeft geen rendement. Hij
leidt te veel balverlies en acht van
de tien voorzetten belanden of in
handen van de keeper of.op de tri-
bune. Het schijnt dat bijna iedere
speler die naar Roda komt het eer-
ste jaar aanpassingsproblemen
-leeft, zo ook Peter van de Waart.
Aan Pierre Blattler is duidelijk te
zien dat hij totaal geen zelfvertrou-
wen heeft. lemand die het op zon
manier laat afweten zal nooit een
spelbepalende middenvelder wor-
den.
Wat Roda nodig heeft is een tech-
nisch sterke, creatieve middenvel-
der, een speler met persoonlijkheid
eji uitstraling die zijn ploeggenoten
ook in slechte tijden er doorheen
sleept, openingen forceert en zijn
jongensmotiveert. Ik ben bang dat
geen van bovengenoemde kandida-
ten dit ooit zal kunnen waarmaken.
Het hele elftal van Roda is van één
man afhankelijk: John van Loen,
Dit is een te wankele basis gebleken
gedurende de competitie. Om con-
stant te kunnen blijven presteren
heeft Roda JC naast Van Loen spe-
lers nodig die beslissende akties
kunnen voeren op basis van hun
technisch kunnen.
Mocht Jan Reker zijn inzichten aan-
gaande de opbouw van het elftal
niet veranderen en het technisch
creatieve spelpeilvan Roda niet op-
krikken, dan zal Roda altijd een
middenmoter blijven. En hiervan
hebben de supporters schoon ge-
noeg.
ÉYGELSHOVEN M.C.N. Janssen

" Spelmoment uit dewedstrijd Roda-Volendam. Henk Fraser (links) scoort 1 -0. Foto: DRIESLINSSEN.

Aafjes 3
De heer Warren heeft volledig het
recht een oordeel te formuleren en
kritiek uit te oefenen. Het is mij be-
kend dat hij zelf ook een schrijver is
en ik vind het wel heel erg dat hij
zon totaal afbrekende kritiek
schrijft over de dichter-schrijver
Bertus Aafjes in het Limburgs Dag-
blad van zaterdag 21 april jl.
Het artikel maakt een zeer vijandige
indruk en me dunkt dientengevolge
gespeend van objectiviteit. In mijn
ogen is het ontoelaatbaar grof en
uitermate beledigend op een derge-
lijke manier over iemand en zijn
werk te schrijven.

Bertus Aafjes, die zeker heel veel
verdienstelijke dingen geschreven
heeft mag, gezien zijn staat van
dienst en zijn leeftijd, niet als een
hoop onnut vuil de grond ingetrapt,
worden. Dat is een manier van doen,
om kotsmisselijk van te worden! De
heer Warren moet eens kritisch in
de spiegel kijken!
SITTARD Alph. Winters

postbus 3100

In deze rubriek neemt de redactie
brieven van lezers op. De redactie
hoeft het niet eens te zijn met de in-
houd. De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in deze
krant. Ze dienen kort en zakelijk te
zijn. Te lange brieven worden inge-
kort of geretourneerd. Een ingezon-
den brief moet voorzien zijn van
naam, adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm en brieven die op-
roepen tot acties of aanzetten tot
geweld of andere onwettige daden
worden niet geplaatst. Dat geldt ook
voor brieven met onwelvoeglijk taal-
gebruik en beledigingen. Anoniem
ingezonden brieven worden even-
min geplaatst.

Milieu 3
In nogal wat sectoren van de samef
leving wordt de laattse tijd actie g'
vooerd voor een betere honorerinf
Ik zou zeggen, heren vakbondsle
ders, aan de geweren! Uw leden zij1
terug van krokusvakantie en wil1
tersport. Straks gaanze op zomer,
kantie.
Nu is het tijd voor harde acties voO
loonsverhogingen. U weet natuu'
lijk niet dat slechts een te verwaai
lozen gedeelte besteed wordt a$
scharreleieren en kringlooppapi6
en het grootste gedeelte aan vlieg
reizen, video's, lawaaierige sterot'
rens en meer van die zaken, die d
pest zijn voor het (ook geestelijk'
milieu.
Heren ondernemers, het zou u si'
ren als u voor het terugdringen va
de milieubelasting van uw bedri
ven dezelfde ijver aan de dag legd
als waarmee u uw marktaande* I
tracht te vergroten met het alert i'■;
spelen op nieuwe trends. j
KERKRADE Lei Gisberl;

Toertocht 2
Het voorstel van de heer J. Janssen
uit Heerlen in In gesprek van
woensdag 25 april, waar hij sugge-
reerde levensgevaarlijke trimfiet-
sers hun fietsen af te pakken, is ook
zeer goed toe te passen op automo-
bilisten.

Ook daaróhder bevinden zich vele
dwazen die dagelijks de weg onvei-
lig maken! Wat zou het rustig wor-
den op de weg (en druk op de
Brunssumerhei).

LANDGRAAF JacquesPeters

Milieu 2
Naar aanleidingvan het ingezonden
stuk (12-4-90) over milieu van Lei
Gisberts het volgende. Meneer Gis-
berts, afval bestaat al sinds de
mensheid, alleen is er wat bijgeko-
men—en dat is de welvaart. Er kan
pas sprake zijn van een schoon mi-
lieu als de mens ophoudt te bestaan.
Dan krijgt de natuur haar kans om
teherstellen. Maar zolang er nog een
mens op aarde is, zal dat onmogelijk
zijn.
Beste heer Gisberts, ü had beter de
auto als onderwerp kunnen nemen,

want over de heilige koe rept ni-
mand. De grootste vervuiler breng
veel leed, doden, invaliden, dron
ken rijders die onschuldige menset
aanrijden etcetera. De laffe regerini
durft niks te ondernemen, want aal
de heiligekoe mag je niet komen. -veel belangen staan op het spel
denk maar aan Shell, werkgelegen
heid, noem maar op. De drie vuilnÜ
zakken die op de stoep staan doej
geen pijn aan het milieu. Dat word
je aangepraat door de overheid o«
de aandacht af te leiden. De autj
dat is het probleem en de stinkend
fabrieken in Oost-Duitsland, de wi
tervervuilingen door de Engelsel
en Fransen. En tot slot wil ik graS
nog eens herhalen: als de mens v_
de aardbodem verdwenen is, krijd
de natuur de kans om te herstelleij
HOENSBROEK Jan Struv-

Oplossing van gisteren
<

doorkneeü;e-poeet-r!
ES-MUG-POj
NOTA-E MOB«
SPAN-NERf
-RA""- - T T \
AARD- R E I S
SATE-OREL
IN-BO ï -- K 0
E-SEDAN-Ö
LUI T E N A N T

puzzel van de dag

TRAPPUZZEL
In elk vakje dienteen letter te worden inge-
vuld, waardoor zowel horizontaal als verti-
caal woorden van navolgende betekenis
verkregen kunnen worden:
1. advies;
2. zijden stof;

3. bijwoord;
4. onderdeel v.d. dansfiguur;
5. zangstem;
6. graag;
7. heilwens;
8. familielid.
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£".« muzikale happening in de Kerkraadse
RODAHAL met PIM JACOBS als gastheer.

: In samenwerking met RODA JC - waarvan alle spelers, staf en bestuur
aanwezig zullen zijn om het seizoen feestelijk af te sluiten - wordt een
avondvullende muziekvoorstelling geboden.
SWING SUPPORT is gebaseerd op jazzy uitgangspunten met uitstapjes
naar fusion en lichte popmuziek.
Een big-band-achtige formatie, aangevuld met solisten van internationaal
formaat zorgt voor een waar muziekspektakel 0.1.v. CARLO DE WIJS.
Een internationaal SHOWBALLET zorgt voor het showdance-gedeelte,
top-jazzvocaliste DEBORAH BROWN geeft eveneens acte de présence.

Rodahal Kerkrade - aanvang 20.15 uur.

VRIENDENKORTING
Op vertoon van uw vriendenpas geniet u een korting van

VIJFGULDEN op de entreeprijzen van resp. ’ 17,50 (zaal)
en ’ 15,- (tribune).

De korting geldt alleen in de voorverkoop, die vanaf heden
plaatsvindt bij de Limburgs Dagblad-kantoren in Heerlen, Brunssum, "

Landgraaf en Kerkrade. __o

Woensdag 2 mei 1990 " I2
Limburgs dagblad i

panda en qwzl van blde kleine postruiter



Polhill
Bush ontving gisterenPolhill op hetWitte Huis, die hem een 'particulie-re boodschap' overhandigde van de-sjntische moslims die hem in Liba-non gegijzeld hielden. Over de in-houd van de brief is nog niets be-kend gemaakt.
Bush riep alle partijen die vandienst kunnen zijn op, te zorgenvoor de vrijlatmg van de zes Ameri-kaanse gegijzelden die nog in Liba-non zitten, alsmede de overige ge-gijzelde buitenlanders daar Hoe-wel ik niet weet waarom Polhill en
k" in

Z
K " vriJSelaten, lijken de za-hr__i,»?_ eglng te zijn gekomen. Iknoop dat dezevrijlatingen een voor-Dode voor de vrijlating van alle ge-g .zelden zijn", zei hij.

Bush verzekerde, dat de vrijlatingvan Polhill en Reed niet het werk isgeweest van onderhandelingen metbijvoorbeeld Iran of Syrië. „Waarnet gaat om verbeterde betrekkin-gen tussen onze landen kunnen we. geen substantiële verandering ver-I wachten zolang nog zes Amerika-nen vast zitten", aldus de Ameri-
kaanse president.

Syrië en Iran bedankt na vrijlating gegijzelde

President Bush doet
nog geen concessies
Van onze correspondenten

WIESBADEN/WASHING-TON/TEL AVIV - De Ameri-kaanse president Bush heeft
, gisteren Syrië en Iran bedanktvoor hun hulp bij de vrijlatingvan Frank Reed. Hij deed datook toen ruim een week gele-
I den gegijzelde Robert Polhill, werd vrijgelaten. Hij zei bok,
1 dat de twee landen nu, nu nog
f gegijzelden gevangen zitten,, niet meer,kunnen verwachten

' dan een bedankje.
|C-nderzoek in een militair hospitaal

in het Westduitse Wiesbaden heeft
' uitgewezen dat Reed zich in een
ii aanvaardbare conditie bevindt.
' ~Reed is tijdens zijn gijzeling ver-
( zwakt. Hij is kilo's afgevallen als ge-

volg van een chronisch tekort aan
| voedsel", aldus een verklaring.

Voor het overige zijn er geen ,ver-
I dere medische complicaties. Reed, moest tijdens zijn gijzeling altijd

een blinddoek dragen.

De 57-jarige Reed werd maandag
vrijgelaten door de de Libanese
groep die hem sinds 9 september
1986 gevangen hield. Deze groep, deI Islamitische Organisatie van de Da-I geraad, liet hem pas gaan „na uitge-breide besprekingen met de Islami-tische Republiek (Iran, red.)".
Een woordvoerder in Teheran be-vestigde dat Iran de drijvende
kracht achter devrijlating was. „Wij

f hebben hen gevraagd een tweedeI gegijzelde onvoorwaardelijk vrij teI laten en opnieuw hun goede wil te1 tonen op humanitaire en islamiti--1 sche gronden", zei hij.

Bescheiden viering
1 mei in Oost-Europa

DEN HAAG - De revoluties waarbij
in Oost-Europa communistiche be-
winden de macht moesten opgeven,
hebben geleid tot een veel beschei-
denere viering van de Dag van Ar-
beid. Hoewel 1 mei een vrije dag
blijft in deze landen, hebben de
pompeuze militaire parades en de-
monstraties van nauwkeurig gese-
lecteerde arbeiders plaats gemaakt
voor bijeenkomsten voor een bre-
der publiek en volksfeesten.

De Oostduitsers vierden dit jaar 1
mei zoals zij dat zelf wilden. Voor
het eerst in 44 jaarverzamelden zich
gisterochtend zowel in Oost- als in
West-Berlijn bij elkaar circa 20.000
vakbondsleden, onder een stralen-
de zon. Nog eens 7.000 a 8.000 men-
sen trokken door de Brandenburger
Tor naar het westen van de stad.
In Hongarije vierde de bevolking
voor het eerst sinds 1945 ontspan-
nen de Dag van de Arbeid, zonder
de obligate massale défilés vol lof
over het socialisme en de 'grote
Sovjet-broer'. Voor het eerst wer-
den de plechtigheden in de Sovjet-
unie en toespraken van de Sovjet-
leiders niet rechtstreeks door de te-
levisie uitgezonden.

In Sofia gaven ongeveer 40.000
mensen gehoor aan een oproep van
de oppositie tot de 'eerste vrije
1-mei-demonstratie'. De demon-
stranten, vooral jongeren, verzamel-
den zich in het centrum van de stad
met spandoeken met leuzen als
'Nooit meer communisten', 'Mafia'
en 'Moordenaars. Tussen de blau-
we vlaggen van de oppositie was
een spandoek uitgerold met de op-
merkelijke variatie op een citaatvan
Marx: 'Proletariërs aller landen -Sorry!'.

In Polen werden geen officiëlepara-
des georganiseerd. In Roemenië
was 1 mei voor het eerst een vrije
dag. Van een viering was overigens

dit jaar ook nauwelijks sprake. Wel
was het Universiteitsplein in het
centrum van Boekarest voor de elf-
de dag het toneel van betogingen te-
gen de regering. Maar de menigte
was kleiner dan de vorige dagen.
In China werd 1 Mei zonder parade
gevierd, maar wel met veel marxis-
tische ideoligische retoriek.
In de Litouwse hoofdstad Vilnius
gingen naar schatting 5.000 mensen
de straat op om te demonstreren te-
gen de onafhankelijkheidskoers
van de Baltische republiek. De ma-
nifestatie was georganiseerd door
de Moskou-getrouwe communisti-
sche partij van Litouwen.

# Een gepensioneerde Russische legerofficier geeft uiting aan zijn ongenoegen over de commu-
nistische partij en haar leiders tijdens de 1 mei-viering op hetRode Plein in Moskou. Sovjet-pre-
sident Gorbatsjov verliet na een klein halfuur gepikeerd de officiële tribune op het dak van het
Lenin-mausoleum, nadat hij door duizenden demonstranten van de oppositie was uitgejouwd.

Albanië
In het nog verregaand stalinistische
Albanië bevestigde partijleider Ra-
miz Alia op verscheidene 1 mei-bij-
eenkomsten hervormingen die met
name de zelfstandigheid van bedrij-
ven ten goede moet komen.
Aan het eveneens rigide Noord-Ko-
rea lijken de veranderingen die
Oost-Europa overspoelen voorals-
nogvoorbij te gaan. In dehoofdstad
Pyongyang verzamelden zich meer
dan 150.000 mensen voor een offi-
ciële viering van de Dag van de Ar-
beid.
In Frankrijk maakte rechts van de
gelegenheid gebruik om steun te
betuigen aan de leidervan hetFront
National, Jean Marie Le Pen.

Demonstratie
LSVB-voorzitter Jaap de Bruijn is
juistbang dat die snelheidten koste
zal gaan van de grondigheid. „De
druk is hoog en dat kan betekenen
dat de Rekenkamer niet de tijd
neemt de Wet eens echt goed onder
de loep te nemen", aldus De Bruijn,
die voor 8 juni in Amsterdam een
grote landelijke demonstratie heeft
aangekondigd. In de periode daar-
voor zullen elders in het land lokale
acties worden gehouden.

binnen/buitenland

Heerma voor scherper toewijzingsbeleid

Huurheffing van de baan
3DEN HAAG - Er komt geen heffing
ivoor huurders die gezien hun inko-
-3 men te goedkoop wonen. Dat staat
,in een nota die staatssecretarisHeerma (volkshuisvesting) vandaag
openbaar zal maken. Vrijdag ging
de ministerraad akkoord met heta stuk.

" Het invoeren van een huurheffing isyn het verleden bepleit door onder
t meer de grote steden en de PvdA.

Zij meenden dat met dit middel de
doorstroming van te goedkoop wo-
nende huurders naar duurdere
huurwoningen of koopwoningen
zou kunnen worden bevorderd.
Heerma vindt ook dat er meer door-
stroming moet plaatsvinden. Een
derde van de goedkope huurwonin-
gen wordt volgens hem bewoond
door mensen die naar verhouding
teveel verdienen. De lagere inko-
mensgroepen hebben daardoor

moeite een passende woning te vin-
den.

Van een huurheffing is de staatsse-
cretaris echter nooit een voorstan-
der geweest. Met de woningcorpo-
raties is hij van mening dat een der-
gelijk systeem tot grote bureaucrati-
sche rompslomp zal leiden. Een on-
derzoek dat hij nu heeft laten ver-
richten, sterkt hem in die mening.
Heerma sluit echter niet uit dat hij,

als de doorstroming niet verbetert,
op den duur politiek toch gedwon-
gen zal worden een huurheffing in
te voeren. Eerder is hij al van plan
geweest te gaan werken met tijdelij-
ke huurcontracten om te goedkoop
wonende huurders te kunnen dwin-
gen duurder te gaan wonen. Dat
plan is echter - na felle protesten -
in de ijskast gezet.

Vooralsnog wil Heerma nu de door
stroming bevorderen met een scher-
per toewijzingsbeleid en een beter
op de goedverdienende huurder af-
gestemd nieuwbouwprogramma.
Vooral in de grote steden zijn teveel
goedkope huurwoningen gebouwd
in de afgelopen jaren, waardoor
daar een gebrek aan wat duurder
huizen bestaat.

Wapens weg
uit Brabantse
politiebureaus
MAARHEEZE - Bij inbraken in de
politiebureaus in de Brabantse
plaatsen Bakel en Maarheeze zijn
acht pistolen, vier karabijnen en een
hoeveelheid munitie gestolen. Bo-
vendien is ingebroken in een poli-
tieauto die geparkeerd stond bij het
bureau in Asten.

Bij de inbraken zijn ook uniformen,
drie portofoons, lampen, hand-
boeien, een alcoholtester en blanco
processen-verbaal buitgemaakt.

De inbraken zijn gepleegd in de
nacht van maandag op dinsdag en
de twee daaraan voorafgaande
nachten. In alle gevallen is men via
een opengebroken raam binnen ge-
komen. De politie gaat ervan uit dat
de inbraken zijn gepleegd door de-
zelfde daders. Onlangs is ook inge-
broken in het politiebureau van
Cuijk. Ook daar had men het voor-
zien op politieapparatuur.

Volgens de zegsman van de politie
is het niet duidelijk waarom de
spullen zijn gestolen. De politie
houdt er rekening mee dat de da-
ders zich voor politieagent willen
gaan uitgeven. „Dat kan gaan om
bonnetjes schrijven, maar ook om
een overval te plegen. We sluiten
niets uit."

Studentenvakbond wil
parlementaire enquête

Van onze correspondent /
UTRECHT- De Landelijke Studen-
tenvakbond LSVB wil een parle-
mentaire enquête naar de voortdu-
rende problemen met de Wet Stu-
diefinanciering. Volgens LSVB-
voorzitter Jaap de Bruijn- is het
noodzakelijk de totstandkoming
van de wet grondig te onderzoeken.
„Op dit moment worden uitsluitend
noodverbanden aangelegd als weer
eens blijkt dat het aantal studenten
onverwacht is gestegen. Op deze
manier blijven we doormodderen",
aldus De Bruijn.

Volgens de LSVB zou bij een parle-
mentaire enquête de hele onder-
wijsbegroting moeten worden be-

trokken. „Nu wordt alleen gekeken
naar die plekken waar de begroting
wordt overschreden. Maar mis-
schien zijn er elders in de begroting
inefficiënte posten te vinden waar
geld is te halen", aldus De Bruijn.
Hij meent dat de plannen van on-
derwijsministerRitzen om de basis-
beurs te verlagen en de studielenin-
gen te privatiseren, de toegankelijk-
heid van het onderwijs in gevaar
brengen. Ook maakt hij bezwaar te-
gen de toennemende afhankelijheid
van studenten van hun. ouders.
De PvdA-onderwij sspecialist W.
Vermeend blijft het niet nodig vin-
deneen parlementaire enquête in te
stellen naar de Wet Studiefinancie-
ring. De PvdA heeft al eerder geko-

zen voor een onderzoek door de Al-
gemene Rekenkamer. Die kan dat
onderzoek volgens hem 'snel en
buitengewoon grondig verrichten.

Zeldzaam
Wie nog twijfelde aan het
bestaan van diepgewortel-
de ontevredenheid onder
brede lagen van de Sovjet-
burgerij over de aard, het
verloop en het tempo van de
veranderingen in het kader
van de perestrojka, weet
sinds gisteren wel beter.
Miljoenen mensen over de
wereld zijn getuige geweest

van zeldzame taferelen, die vanaf het Rode Plein in Moskou op hen
afkwamen. Daar werd Michail Gorbatsjov, de moedige wegberei-
der van glasnost en ontwerper van de Grote Hervormingsgedach-
te, het ontluisterende doelwit van massale scheldpartijen en bittere
kritiek op zijn persoon. Onverdroten spuwden duizenden teleurge-
stelde aanhangers van niet officiële oppositiegroeperingen hun
gal. De teneur van degramschap zei genoeg: „Weg met de Ceau-
sescu's van het Kremlin", „Blijf met je poten van de macht in de
Sovjetunie" en „De Litouwse blokkade is een schande voor de pre-
sident."
Het tumult op de 1 -mei-parade in Moskou vormt het overtuigende
bewijs dat het Sovjetrussische staatshoofd onverminderd klem zit
tussen de kritiek van links en rechts.
Voor miljoenen Sovjetburgers heeft vier jaar perestrojka nog niets
in positieve zin opgeleverd. Plannen voor de introductie van een
markteconomie in de Sovjetunie, die de weg naar de beoogde
welvaart ën voorspoed moeten effenen, komen nauwelijks tot niet
van de grond.
Gorbatsjov beseft zeer wel de grote gevaren waaraan hij thans
blootstaat. Versneld handelen is absoluut noodzakelijk. Anders
dreigt de massa door de rem te trappen. Het is daarom niet uitge-
sloten dat de president het massale protest van gisteren zal aan-
grijpen om de conservatieven achter zich te krijgen voor de intro-
ductie op korte termijn van de radicale economische hervormin-
gen, die hij het volk eerder in vooruitzicht heeft gesteld. Twee
maanden geleden paste Gorbatsjov die tactiek al eens met succes
toe. Een kwart miljoen betogers eiste toen bij het Kremlin een meer-
partijenstelsel. Enkele dagen nadien gingen conservatieve afge-
vaardigden in het Centraal Comité akkoord met afschaffing van
artikel 6 van de grondwet, waarin het communistische machtsmo-
nopolie was vastgelegd.
Gorbatsjov heeft gisteren op het Rode Plein een vernedering on-
dergaan, maar hij is voldoende realist om daaruit lering te trekken.
Zijn reactie kan niet uitblijven.

F.S.

Andriessen
halveert

WIR-probleem
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het kabinet zal nog
geconfronteerd worden met WlR-
claims van 'een paar miljard gulden,
zeg drie miljard. Minister Andries-
sen (Economische Zaken) heeft dit
gisteren in de Eerste Kamer gezegd.
Hij week daarmee sterk af van een
onderzoek van het bureau Research
voor Beleid. Dat kwam uit op nog te
verwachten WIR-claims van 5,9 mil-
jard gulden. In de cijfers zit wel 1,6
miljard gulden WIR verwerkt waar-
op in de meerjarenramingen al was
gerekend.

Volgens Aridriessen bestond het
door Research voor Beleid geprodu-
ceerde cijfer deels uit WIR-claims
uit het verleden en deels uit WlR-
claims voor de toekomst. De minis-
ter zei verder dat er bijvoorbeeld
tientallen miljoenen guldens WIR
geclaimd is door startende bedrij-
ven die nog nooit winst hebben ge-
maakt. Daarnaast is veel WIR ge-
claimd door ondernemingen met
sterk fluctuerende winsten. En er is
'zeker gemajoreerd' bij het opgeven
van WIR-claims, aldus de minister.

De bewindsman noemde de hele
WIR-zaak een 'zorgenpunt'. Hij
wees er wel op dat de WIR zeker
heeft bijgedragen tot meer investe-
ren en zo tot meer winsten en werk-
gelegenheid. Kritiek uitte hij op de
ingewikkeldheid van de WIR die
verrekend kan worden met inkom-
sten- en vennootschapsbelasting.
Daarbij zijn er telkens termijnen
van jaren waarbinnen WIR-claims
geëffectueerd of verrekend mogen
worden.

Boris Jehsjin
herstelt van

hernia-operatie
Van onze correspondent

MADRID - De Russische parle-
mentariër Boris Jeltsjin heeft af-
gelopen nacht in een ziekenhuis
te Barcelona een hernia-operatie
ondergaan. Jeltsjin, die afgelo-
pen zondag naar Barcelona was
gekomen om mee te werken aan
het programma 'Vijf jaar pere-
stroika' van het autonome televi-
siestation TV3, moest de ingreep
ondergaan na verlammingsver-
schijnselen in zijn rechterbeen.
Volgens de doktoren van het
'Hospital "de Barcelona', is de
operatie geslaagd al zal de
spraakmakende tegenstander
van Russische president Michail
Gorbatsjov nog zeker drie tot vijf
dagen in het ziekenhuis moeten
blijven. Volgens een van de dok-
toren, JosepLlovet Tapies, is de
fysieke conditie van de Russi-
sche oppositieleider uitstekend
en maakte hij voor de operatie
zelfs grapjes: „Zo zei hij dat Rus-
sische doktoren hem vijf jaar
lang niet hebben kunnen overha-
len om deze operatie te onder-
gaan, maar dat Spaanse dokto-
ren hem binnen vijfminuten van
de noodzaak hadden kunnen
overtuigen".
Ook zou Jeltsjin volgens de be-
handelende arts gezegd hebben:
„Opereert u me nu maar, want ik
geloof niet dat het een goede
zaak is dat de toekomstige presi-
dent van de USSR aan een been
verlamd is".

punt

Transport
In Zwolle is gisterochtend om
half tien een mammoettrans-
port over water begonnen. Het
gaat om het vervoer van 21
kunststof buizen met een leng-
te van elk 400 meter. De buizen
zijn bestemd voor een drinkwa-
terleiding van Holwerd over de
Wadden naar Ameland. De bui-
zen zijn tot een reusachtig vlot
samengebonden. Als het weer
meewerkt, arriveert het trans-
port vanavond in Ameland.

Roken
Het lerse parlement heeft giste-
ren een serie strenge anti-rook-
wetten aangenomen. Overtre-
ders kunnen rekenen op een
boete van 300 gulden. De wet-
ten bepalen dat er niet meer ge-
rookt mag worden in biosco-
pen, theaters, treinen, bussen,
vliegvelden, bibliotheken en
scholen. Restaurants moeten
rookvrije zones aanbrengen.
Bij verzuim volgt een boete.

Vuur
De medische wereld in China
heeft verbaasd gereageerd op
een nieuw fenomeen: een jon-
gen wiens lichaam spontaan
kan branden. Het 'lichaams-
vuur' gaat dwars door de kle-
ding heen. De oma yan de 4-ja-
rige Tong Tangjiang in de zuid-
westelijke provincie Hunan
ontdekte twee weken geleden
dat er rook uit de trui van de
jongen kwam. Er bleek een gat
van drie centimeter doorsnede
in het kledingstuk te zijn ge-
brand. Nadat Tong naar het zie-
kenhuis was overgebracht be-
gon hij 'in twee uur tijd vier
maal te roken.

Makreel
Minister Braks (Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij) heeft
besloten de visserij op makreel
in de westelijke wateren (de
wateren ten westen van Enge-'
land, Frankrijk en Spanje) met
ingang van 2 mei te sluiten. Dit
omdat de hoeveelheid makreel
die de Nederlandse vissers hier
mogen vangen (30.870 ton) is
opgevist.

Stormschade
Het Nederlandse Rode Kruis
heeft definitief de uitkeringen
aan slachtoffersvan de stormen
in januari en februari vastge-
steld. De EG heeft Nederland
een bedrag van 1.379.000 gul-
den beschikbaar gesteld als
blijk van solidariteit met de ge-
troffenen. De uitkeringen zijn
vastgesteld op basis van een ad-
vies van een commissievan ex-
terne deskundigen.

Ateliers
Staatssecretaris Van Amels-
voort van Financiën wil belas-
ting- en premieontduiking door
confectieateliers, die veelal
werken met illegaal in Neder-
land verblijvende vreemdelin-
gen, aanpakken. Hij denkt in de
eerste plaats aan aanpassing,
van de wet ketenaansprakelijk-
heid.
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~j L imbutgs Dagbladgpiccolo'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 / t.OO per mm. Onroerend
Goed en Bedrijven Transaklies / 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 ol 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.)
Mimmumhoogte 10 millimeter. Fotos. logos en
illustraties zi|n mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag l m vri|dag
8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17 00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig ol onjuist plaatsen van
advertenties
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) ___!>

Personeel aangeboden
Voor al uw OPRITTEN, Voor al uw SCHILDER- en
metsel- en timmerwerk. Tel. sierpleisterwerkzaamheden.
045-250238. Tel. 045-210480
Voor VAKBEKWAME bin- Hiccolos in het Limburgs
nen- en buitenschilderwerk- Dagblad zijn groot in RE-Zaamheden: 045-210020. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd
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.I Tel. 04490-78870

Zembad Simpelveld
vraagt voor het nieuwe seizoen
Badmeesters M/V

vanaf 18 jaar (gedipl.). Inl. na 18.00 uur 043-436813 .
Voor HEERLEN-CENTRUM vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Geerstr. 5, Heerlen.; Tel. 045-717719.

Wegens uitbreiding gevraagd enkele
Fulltime-verkoopsters en
Parttime-verkoopsters

- . Soll. na tel. afspraak 045-441470.I Bakkerij Franssen Simpelveld.
Gevraagd gediplomeerde zieken- of
bejaardenverzorgster

full-time tijdelijk dienstverband.
St. Maria Auxiliatrix, Holzstr. 15, 6461 HK Kerkrade.

éevr. voor onmiddellijke in-
diensttreding INTERIEUR-
VERZORGSTER voor ad-
vocatenkantoor, 4 uur p.
„eek. Br.o.nr. B-4102 Limb.
Dagbl. Postbus 3100, 6401
QP Heerlen.
FRITUREHULP gevr. m/v
yoor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.
BARDAMES gezocht! Club
L'Aventura, Hoofdstr. 103,
Amstenrade. 04492-4922
f.a. 16.00 uur.

Bedrijfsdiensten BV
zoekt met spoed SCHOON-
MAKERS M/V voor een bun-
galowpark in Simpelveld.
Werktijden van ma. t/m vr.
.00-14.00 uur. De werk-
zaamheden dienen uitge-
voerd te worden op afroep.
Heeft u interesse, belt u dan
fiaar onze vestiging in
Maastricht, tel. 043-633247.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
i/lechters ook kolonnes.
.Vekelijks gelden hoog loon.
8011. na tel. afspr. 045-
-£29409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
BARKEEPER m/v gevr. i.b.vfiorecadiploma, voor de

Junctie van bedrijfsleider/
>eheerder in een goedlo-

pend cafébedrijf. Goede ar-beidsvoorwaarden. Soll.onr
B-4410 L.D., Postbus 3100,
6401 PP, Heerlen
feEIZOENSMEDEWER-
KERS gevr. voor exploitatiekantine zwembad Erenstein
kerkrade, enige erv. ge-
wenst. Soll. tel. richten aan:
Rest. Anstelvallei, Kerkrade.
Tel. 045-456079.
Eerste KAPSTER gevraagd
piet ruime salon-ervaring,voor 3 a 4 dagen per weekTel. 043-643107.
pAMES gevraagd voorprivéhuis open van 11-24 u
Tel. 045-462805.
Privéhuis Michelle vraagt
teuk MEISJE, hoge verdien-
sten. Tel. 045-228481.
> - —plub Rustica vraagt nog 2
leuke MEISJES. v.d.
W.eyerstr. 9, Kerkrade-W.
Tel. 045-412762

Meisjes of vrouwen ge-
vraagd voor de avonduren
voor hotelwerkzaamheden.
Hotel LIMBURGIA, Gren-
delplein 19, Valkenburg. Tel.
04406-12318.
POETSHULP gevraagd, 1x
in de 2 weken. Tel. 045-
-314070.
Alleen de ARC heeft in ge-
heel Ned. plaats voor meer
dan 200 RIJ-INSTR. Studie-
kostenverg. voor asp.-rij-
instr. Bel. 070-3501726/
3548306.
METSELAARS gevr. voor
langdurige projecten in ge-
heel Limburg, hoog loon.
Zonder vakkennis onnodig
te reflecteren. Tel. 04490-
-76610 na 17.00 uur.
TAXICHAUFFEURS gevr.
voor vaste dienst of parttime
weekend. Loo Tax 045-
-411159
CHAUFFEURS gevr. voor
groepsvervoer schoolkinde-
ren enkele uren per dag.
Loo Tax 045-411159.
Pretpark de Valkenier vraagt
voor het hele seizoen 1990
(2-5-90 t/m 30-9-'9O) vaste
MEDEWERKERS voor
kassa's, restaurants en at-
tracties. Geen vakantiewer-
kers. Lft. 15t/m 19 jr. Soll. na
tel, afspr. tel. 04406-12289.
De Prehistorische Monster- 'grot Valkenburg vraagt voor
direct GIDSEN (periode 2-
-5-'9O t/m 30-9-90). Soll. na
tel. afspr. 04406-14992 of
12289.
MC COSMETICS introdu-
ceert een geheel nieuwe
geurlijn, genaamd Frenche
Options. Daarom zoeken wij
enthousiaste mensen in
Limburg die de geurlijn wil-
len opstarten. Het begint als
een goede bijverdienste
maar kan binnen een maand
een full-time job worden.
Neem vrijblijvend contact
met ons op tijdens kantoor-
uren: 040-839670.
Beslist erv. FRITUREHULP
gezocht voor het zelfst. wer-
ken in een van onze filialen.
Voor het maken van een
pers. afspr. in Vaals, tel.
04454-2203 van 11.00 tot18.00 uur en voor Kerkrade
tel. 045-353735 van 9.00 tot
11.00 uur. Friture Anqelo.

Gevraagd beslist ervaren vr. Piccolo's in het Limburgs
FRITUREHULP. Tel. 045- Dagblad zijn gróót in RE-
-418725. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te huur gevraagd OG te huur
Te huur gevr. EENGEZINS- Te huur woonruimte (3 ka-
WONING omg. Heerlen, mers) te HOENSBROEK.
Huur max. ’ 650,-. Tel. 045- Kale huur ’ 495,-. Tel. 045-
-229242, 18.30-20.00 uur. 751438.

Onroerend goed te koop aangeboden

Bouwplannen?

Maastricht
Te koop twee mooi gesitueerde bouwkavels, opp. per kavel

plusm 700m2, prijzen ’ 125.000,- v.o.n.
Heerlen

Exclusieve villa-terreinen aan de Zandweg
van 700 m2tot 1200 m2. Prijzen vanaf ’ 101.000,- v.o.n.

Grubbenvorst
Exclusieve villa-terreinen gelegen aan

de Maas in het b.p. "Gebroken Slot", opp. vanaf 563 m2.
Prijzen vanaf ’ 90.000,- v.o.n.

Meerssen
In het b.p. "de Burcht" te Bunde

riante bouwkavels v.a.568 t/m 875m2. Prijzen v.a.

’ 85.000,- t/m ’ 97.500,- v.o.n.
Simpelveld

Bouwkavels voor vrijstaande landhuizen in
"De Huls", opp. vanaf 570 m2. Prijzen v.a./ 82.000,- v.o.n.

Schinveld
Bouwkavels geschikt voor de bouw van

vrijstaande eengezinswoningen gelegen aan de Broekstr.
Percelen van 285 m2tot 870 m2. Prijzen vanaf

’ 42.000,- v.o.n.
Swalmen

Riante villa- en bungalowterreinen vanaf 575 t/m 2500m2.
Prijzen vanaf ’ 71.000,- v.o/n. t/m ’ 149.800,-v.o.n.

Sittard
Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard,

Munstergeleen en Geleen, terreinen voor villa's en eenge-
zinswoningen v.a.259 m2. Prijzen vanaf ’ 35.000,- v.o.n.

Stem
Laatste bouwkavels in het plan "De Bramert Zuid"

te Urmond, geschikt voor villabouw en eengezinswoningen
vanaf 609 m2tot 1298 m2. Prijzen vanaf ’ 56.000,- tot

’ 80.000,- v.o.n.

Susteren
Mooi gelegen kavels geschikt voor de bouw

van landhuizen. Percelen tot 1400 m2.
Prijzen vanaf ’ 65.000,- v.o.n.

GROUWELS/DAELMANS tel. 043-254565.
Zaterdags tussen 10.00-13.00 uur: 043-641321.
Snel en goed uw

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

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

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/Born e.o. N.M.W.
QUADEN & Zn. Makelaardij
onr. goed. M'geleen. 04490-
-19644. Lid NVM.
Door samenwerking met
DUITSE Makelaar, zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.
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.
SCHAESBERG, Willem II
laan 28, op A stand gelegen
halfvrijst. woonh. met grote
garage, grote woonk. met
parket, compl. keuken,
’190.000,- 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.

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

Bedrijfsruimte
PEUGEOT J9, 1982, geslo-
ten meubelwagen, diesel, i.
z.g.st., pr.n.o.t.k. Zr. Pala-
diapl. 28, Meerssen.

Kamers
Te huur mooie gemeubileer-
de KAMERS met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380.
Te h. grote gemeub. kamer
met gebr. van keuk. en
badk., voor net werkend
pers. te HOENSBROEK, na
18 uur 045-221003
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. rollen DAKLEËR met■of zonder lei va. ’ 25,-; wa- 'tervaste platen 2.44 x 1.22 x I
18. Tel. 04490-15338.

Reparaties i
TV/VIDEO reparatie. Zonder ,
voorrijkosten. Görgens. In- 'dustrieterr. Abdissenbosch- 'Landgraaf. Tel. 045-314122 'VROKO voor Uw koelkast :
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST- .REPARATIE zonder voorrij- |
kosten. Bel Geleen 04490- :
45230 Service binnen 24 u. ,
Bouwen/Verbouwen \

Plm. 150 gebruikte DAK- 'PANNEN, Thule Du Nord. ,
Tel. 04499-1151.

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten I
Nieuw en gebruikt; V_ jaar garantie vanaf ’ 350,-. I

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961. i
'—'■ "- i

Landbouw '
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.
Aangeboden WEIDE voor
inscharing, 2 paarden of po-
ny's a ’75,- p.st. per
maand. Br.o.nr. B-4446,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Auto's i
Te koop BMW 316, bwj.'Bl, J
auto moet plaatselijk bijge- :
spoten worden, ’ 1.850,-. i
Tel. 045-721660. ,
Te koop BMW 320, bwj. '77, j
’1.450,-. Tel. 045-316940. I
BMW 520 6-cyl,, bwj. '80, "LPG, schuifdak, trekh. vr.pr. t

’ 3.450,-. 045-230346. (
Te k. CITROEN Diane 6, bwj :'81, in pr.st., APK 8-'9O, ,
’1.750,-. 045-415528.
CITROEN GS Club, aug. '80 ■APK, uitst.lopen, ’1.350,-, j
graag afspr. 04490-23619. !
Te k. GEVRAAGD auto's en \
bedrijfsauto's, schade of de- I
fect geen bezwaar, ook <sloop. Tel. 045-720200 "INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3. Maastricht. 043-634978. I

Auto's

Beter bij Kerp:
BRINK trekhaken - fietsendragers - fietsimperials

automatten - autohoezen - caravanspiegels
kinderautogordels en zitjes

het complete BLAUPUNKT AUTO-HIFI programma
(tevens inbouw)!

In de Cramer 31, Heerlen
Telefoon 045-716951

Let op!!
Kortingen tot 20% op onze grote collectie inruilauto's!

AutoGarant - off. Subaru-dealer,
Schelsberg 128, Heerlen (tussen Hendriks & Bristol).

Te koop Saab
900-i Special

3 deurs, zwart, 1987, 55.000
km., perfect onderhouden,

vaste prijs ’ 27.000,-.
Tel. 045-425.425
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 7DX 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 1800 4-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,
4-drs., zilver '81; Mazda 323
1300 3-drs., grijs '88; Mazda
323 1300 3-drs., zilver, '87;

Mazda 323 1300, 3-drs,
rood, '87; Mazda 323 1300
3-drs groen, '87; Mazda 323
1300 3-drs., wit, '86; Mazda
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
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 14004-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
VW Golf 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
Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU-'
TOS, ’ 500,- tot ’ 50.000,-.
045-414372/422959.
Opel KADETT Stationcar
1.6 LS Diesel 10-'BB, kl. wit,
5-bak, 74.000 km, trekh., 1e
eig., schadevrij, verk. in abs.
nw.st. ’14.750,-. 045-
-427827.
Ford SIËRRA Stationcar 1.6
CL nw. mod. '88, 5-drs.,
63.000 km, kl. wit, 1e eig.
schadevrij, verk. abs. als
nw. ’ 16.500,-. 045-427827
Te k. Opel ASCONA 1.6, m.
'84, ’ 5.900,-; Nissan Cher-
ry, '83, ’3.950,-; Mazda
323 GT, '81, ’3,250,-; Sko-
da Rapid, coupé, '83
’3.250,-; Opel Kadett 1.2,
'80, ’2.900,-; Renault fue-
go TL, '81, ’2.750,-; BMW
320-6, LPG, '81, ’3.750,-;
Audi 80, ’2.750,-; Honda
Civic, '81, ’2.750,-, mr.
mog.. 045-211071 Over-
broekerstr. 54, Hoensbroek.
FIAT 131 Panorama CL
1600 Caravan, 4-drs., LPG-
inst., APK gek., mooie auto,
geen roest, bwj.'B3,
’2.600,-. Tel. 045-323178.
Te k. zeer mooie 5-drs. Ford
ESCORT 1300 L, blauwmet.
t.'Bl, APK gek., vr.pr.
’3.950,-. Zandkuilenstr. 11,
Hoensbroek
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj.'B2, mod.'B3, bijz. mooi
(goedkoop). Akerstr. Nrd.
164, Hoensbroek.
Tek. Ford FIËSTA 11L bwj.
'79 APK 5-'9l i.z.g.st.

’ 1.950,-. 045-453572 na
18.00 uur.
Ford FIËSTA 1300 S, bwj.
'78, APK april '91, ’1.450,-.
Tel. 045-720951. .
Ford ESCORT 1100 L, 3-
drs., 5-bak, '84, ’8.500,-.
Tel. 045-721268.
Te k. Honda PRELUDE bwj.
'80, in goede staat, 82.000
km. tel. 04493-4216 of 2737

Ford ESCORT 1600 GL s-
drs., 5-bak, schuifdak, spoi-
lers enz., '84, ’11.500,-.
Tel. 045-721268.
LADA 1500 GL Stationcar,
'83, APK3-'9l, pr. ’1.250,-
Tel. 045-325671.
MAZDA 323 '84, automatic,
groenmet., 1500 GL,
’8.950,-. Tel. 045-721268.
MERCEDES 230, bwj. '80,
APK, leuke auto. Tel. 045-
-751438. . /

MERCEDES 300 D autom.,
bwj.'7B, in pr.st., pr. n.o.t.k.
Nic Beetsstr. 38, Heerlen-
Molenberg
Part. biedt aan Nissan
BLUEBIRD 2.0, bwj. '86, 4-
drs. 5-bak, st. en rembekr.
65.000 km, APK tot 25-1-
-91. Tel. 045-444868.
Nissan MICRA '87, rood,
24.000 km, 5-bak,

’ 12.500,-. Tel. 045-721268
Nissan MICRA '87, brons-
metall. 3-drs. en 5-bak,

’ 12.500,-. Tel. 045-721268
Opel KADETT HB 1.6 LS 3-
drs. 1087, kl. rood, 76.000
km, LPG, schadevrij, 1e eig.
verk. splint. nw. ’13.500,-.
04455-2588.
Opel CORSA 1.2 TRS De
Luxe kl. rood, 64.000 km, B-
'B6, 1e eig., schadevrij, niet
van nw. te onderscheiden.
’8.900,-. Drievogelstr. 116,
Kerkrade-W.
Te koop Opel MANTA, zeer
mooi, geh. uitgeb., kl. rood,
bwj. '78, pr. ’ 2.250,-. Cho-
pinlaan 57, Nuth. Tel. 045-
-242234. Na 18.00 uur.
Opel REKORD 2.0 S t. '81,
LPG Vialle, trekh., sportwln.,
get. glas, duurste uitv., vr.pr.

’ 2.850,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal.
Öpëi REKORD 2 liter?
schuifd., 4-drs., sportwielen,
APK '91, bwj.'Bl, zeer mooi,
’2.750,-. Tel. 045-323178.
Opel KADETT Hatchback,
bwj. '83. Tel. 045-457961.
Opel ASCONA 1300, bwj.
aug. '80, 4-drs., APK, i.z.g.
St., ’2.750,-. 045-720951.
Opel CORSA '88, 3-drs.
32.000 km, rood ’ 13.500,-.
Tel. 045-721268.
KADETT 1200 LS '85, z.
mooi, 5-drs. nw. model,

’ 12.500,-. Tel. 045-721268
KADETT 1600 diesel blauw,
'85, i.z.g.st. ’8.950,-. Tel.
045-721268.
Opel KADETT 1200 3-drs.,
zilver-metall., nw.staat.

’ 7.500,-, bwj. '83. Tel. 045-
-721268.
Opel ASCONA 1600 S '83,
zilverkleur, ’ 4.950,-. Tel.
045-721268.
PEUGEOT 205 GR 5-drs.
en 5-bak, schuifd. ’ 8.950,-.
Tel. 045-721268.
Te k. in st.v. fonkelnieuw, 1e
lak, schadevrij Renault 5 KR
uitv., 3-drs., kl. wit, nw.mod.
'86, apart m. pas gekeurd,

’ 7.950,-. 043-254462.
Te k. Toyota TERCEL SR,
bwj.'B3, LPG, APK4-'9l. Pr.
n.o.t.k. Tel. 04492-5239
Te k. Toyota STARLET, in
st.v.nw., bwj.'Bo, met nw.
APK, vr.pr. ’2.750,-. Burg.
Slanghenstr 54 Hoensbroek
Te k. VW GOLF 1600 Avan-
ce, extra uitv., bwj. sept. '87,
kl. zwart, met kat., km.st.
68.000, pr ’ 16.900,-. Tel.
04454-3293.
Te k. VW JETTA diesel i.z.
g.st., motor, en mech. 100%
in orde, bwj. '82, vr.pr.

’ 5.250,-. Broekstr 62,
Schinveld.
VW GOLF GTi '85, wit,
schuifdak en 5-bak,

’ 16.500,-. Tel. 045-721268
VOLVO 360 GL '87, (2 Itr.),
elke keuring toegest., weg.
omstandigh. zeer voordelig.
Tel. 04490-12138.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Manta
2.0 GSI, beige metal. bwj.
'85; Opel Kadett GSI wit '86;
Kadett 1.3 LS antraciet '87;
Opel Corsa 1.2rood type '88
Ford Siërra 2.0 5-drs.
blauwmet. '85; Fiësta zilver-
met, type '85; Daihatsu
Charade KG blauwmet. '82;
Fiat Panda 1000 S grijsmet.
'87; Golf 1.6 CL rood, type
'85; VW Golf 3-drs. geel '81;
Mazda 323 1.3 4-drs. zilver-
met. '82; Toyota Corolla
coupé zilvermetallic '79
’1.500,-; VW Caddy Diesel
wit '85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud.
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.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

jTe koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage

' Schaepkens. 04405-2896.
Alfa Romeo 75 1.8 '87 1e
eig. ’ 17.500,-; Scorpio 2.0
GL '85-'B7-'BB v.a.

’ 13.750,-; Siërra 1.8 Laser
'86 1e eig. v.a. ’13.500,-;
Siërra 2.3 D '87 1e eig.

’ 13.500,-; Siërra 2.3 D '84-
-'B5 v.a. ’ 8.750,-; Siërra 2.0
'83-'B5 v.a. ’ 8.000,-; Siërra
2.3GL'83 1e eig. ’9.000,-;
Escort 1.6 GL '87 1e eig.
’16.500,-; Escort 1.3 GL
'81-'B6 v.a. ’5.250,-; Es-
cort XR3 '82 ’ 7.500,-; Es-
cort 1.1 Laser 5-drs. '84 1e
eig. ’ 8.750,-; Escort combi
'82 ’ 5.750,-; Opel Omega
2.3 D combi '87 1e eig.
’21.500,-; Omega 2.0 i '87
1e eig. ’ 19.500,-; Senator
2.5 i '84 ’12.000,-; Kadett
combi 1.6 S '85 1e eig.

’ 11.500,-; Kadett combi '80

’ 2.000,-; Rekord 2.3 D '84
’7.250,-; Kadett combi D
'85 ’ 10.750,-; V.W. Golf C
Avance '87 1e eig.
’16.900,-; Golf CLD '84
’10.750,-; Golf 1.6 '84

’ 11.750,-; Passat Combi D
'84 1e eig. ’ 10.500,-; Pas-
sat Combi aut. '82 ’ 6.750,-;
Passat Rimini '84 1e eig.
’8.000,-; Jetaa D '83-'B5
v.a. ’6.500,-; Jetta '86

’ 10.500,-; Passat D '86

’ 10.500,-; Mercedes 190 D
'84 ’ 22.500,-; Mercedes
280 S type '81 ’ 13.500,-;
Audi 80 CC '86 1e eig.
45.000 km ’16.000,-; 100
CS '80/'B3 va. ’ 2.750,-; 80
GT coupé '81 ’9750,-;
Mazda 323 GLX '87 1e eig.
’14.750,-; Toyota Corolla
Combi D '86 ’8.750,-; Ca-
rina '85 ’ 9.500,-; Honda
Accord 2.0 '87 1e eig.
’15.500,-; Civic GL '85
’10.250,-; Prelude EX '85
1e eig. ’ 16.500,-; Jazz '85
’7.250,-; Citroen CX 2.0
RE '88 1e eig ,0.000 km.

’ 20.750,-; CX 25 GTI turbo
'86 1e eig. ’ 19.750,-; BK 19
D '87 1e eig. ’12.500,-; BK
14 RE '86-'B7 1e eig. v.a.
’9.750,-; Visa 14 TRS '86
1e eig. v.a. ’7.500,-; 2CV6
'85 ’4.750,-; Peugeot 205
Accent '84-'B6 1e eig. v.a.

’ 9.000,-; 305 GR'B4 1e eig
’6.000,-; Renault 25 GTS
'86 1e eig. ’ 14.250,-; 11
GTL '84-'B6 1e eig. v.a.
’4.750,-; 9 GTL '83
’3.750,-; BMW 316 4-drs.
'86 ’17.500,-; 316 '82 v.a.

’ 5.500,-; 323 i'81 ’ 8.250,-
-320 aut. '81 ’7.250,'-; 525
'80-'B2 v.a. ’3.500,-; 316
4-drs. '84 ’ 11.750,-; Lada
2104 combi '86 1e eig.

’ 6.500,-; Volvo 440 GL '88
1e eig. ’22.500,-; 240 van
D '82 ’ 6.750,-; 240 GL '81
v.a. ’3.500,-; 340 aut. '84
1e eig. ’7.750,-; 360 GLS
'82 ’ 4.750,-; Fiat Uno 55 S
'84-'B5 v.a. ’6.000,-; Mits.
Galant turbo-D '82-'B4 v.a.
’4.750,-; Galant 1.6 '83
’4.750,-; Saab 900 i '81
’3.500,-; Chevrolet Malibu
combi '81 ’ 3.750,-. Tal van
goedkope inruilauto's, v.
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
GOLF D '78 ’950,-; Opel
gas '80 ’ 1.750,-; Ford '78
’450,-; Lada '81 ’850,-;
Renault 4 '80 ’450,-; BMW
318 '80 ’2.250,-. APK.
04499-3398.
Inruil KADETT 1300 S '80,
’3.750,-; Golf GTI '80

’ 4.950,-; Oldsmobile V8
aut. met LPG ’ 2.750,-. Tel.
045-721268.
Te koop Fiat REGATTA 85
S '84, ’ 4.500,-; Opel Asco-
na 13 S LPG, '83 oud model,
’2.250,-; Lada 2105 GL '84
’2.000,-; Renault 18 TS
stationcar '80, ’ 2.000,-;
Renault 18i '81, ’ 1.500,-;
Lada 2105 '82 ’500,-; Dat-
sun Cherry '80 ’350,-.
Hommert 24, Vaesrade
(kruispunt Schinnen).
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Ford SIERRA 1600, '83, s-
dr's, metal zilver ’ 9.750,-.
Tel. 045-721268.
Te k. Mitsubishi GALANT
turbo diesel, autom., m. '86,
overdrive, ’ 10.750,- mr.
mog. 045-211071.
Koopje PEUGEOT 205, bwj.
'84, blauw, in st.v.nw., wei-
nig gelopen. Int. mog. 045-
-426330 bgg 455417.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

BMW 320 i '87 diamant-
zwart; BMW 318 '88 4-drs.
rood; BMW 628 CSI aut.
coupé'Bs zwart; BMW 525i
'84 zilver aut.; BMW 318i
zwart '83; Mercedes 5x type
190E280Een300Ebwj. '82
t/m '88; Golf 6x GTI Golf tur-
bo diesel; Golf CL; Jetta CL
en Polo vanaf ’2.000,-;
Opel Kadett '88 rood; Kadett
5x '82 t/m '85 vanaf

’ 2.500,-; VW Passat diesel
'86 goudkl.; Opel Combi 4x
type Kadett, Rekord en
Omega; Ford Escort '82 t/m
'87 vanaf ’4.750,-; Mazda
323 '82 en type '84 ’ 5.750,-
Fiat Panda '86 rood; Panda
'84 oranje; Fiat Uno '84
goudkl.; Fiat Ritmo '85 zilver
5-drs.; Opel Manta sport-
uitv. '86 wit; Ford Siërra wit
'84 en '86 vanaf ’8.700,-;
Div. mr. auto's vanaf ’ 500,-
Volle gar. tot 2 jr. Inkoop en
inruil mog. LUCAR Automo-
bielen, Holzstraat 67, Kerk-
rade. Tel. 045-456963.
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 1800 t.'Bo ’ 6.200,-; Golf
GTi t.'B2 gen. 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.83
’4.500,-; Mazda 323 t.'Bl
’2.100,-; Ford Escort 1300
GL t. '83 ’6.900,-; Ford
Fiesta 1100 St.'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 ’2.900,-;
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 Sprinter t.'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 van
09.00-19.00 uur. Zat. tot
17.00 uur. Inr. fin, gar. mog.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Opel 2.0 '84; Kadett 13 S
82; Escort 11 '81 5-drs.;

Kadett 13 Sop gas '82; alles
APK. Tel. 04499-3398.
Te k. BMW 728 met LPG
instal. APK gek. tot '91, ra-
dio/cass. trekh. leuke auto
bwj. '80, ’3.250,-. -045-
-323178.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 GL,
bwj. '81, APK-gek., apart
mooi ’2.450,-. 045-217404

Sloopauto's
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Korter. 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. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.

(Brom)fietsen
W.A. verzekering snorfiets !
’ 60,-; automaat ’ 99,.-;
versn.-brommer ’ 282,-;
Div. gebr. bromfietsen en
fietsen en ATB's uitvoerig
leverbaar. Bert REKERS ,
Willemstraat 85, Heerlen.
045-726840.
CROSSFIETS voor leeftijd
van 5 tot 8 jr. Tel. 04499-
-1151.
Te koop VESPA PKSO
scootermodel, i.z.g.st. Bon-
gaardstr. 98, Hoensbroek.
Tel. 0450-212080.
Te k. HONDA MT 5, i.z.g.st.

’ 950,- tev. onderdeler
Vespa Ciao. 045-421844.

Te k. 2 raamwindschermen,
1 zonnegril (achter) voor
2-drs. Ford TAUNUS, tel.
045-215166

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt:
STERILISATIE hond met
inhalatienarcose v.a.
’lBO,-. Cocktail-entingen

’ 32,00. Tel. 045-244247.
DWERGPOEDELTJES te k.
zwart en bruin. Graverstr. 24
Kerkrade-W. 045-421767.
Te k. WOLFSHERDER, 1 jr.
oud. teef. Woeringenstraat
47, Stem.
Te koop witte middelslag
POEDEL reu 3 jr. Tel. 043-
-624234.
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Proficiat 40 'aar 9etrouwd

met je verjaardag Pmfiriaten je 25-jarig riUIIUcll
brandweerjubileum. Wiel, Carla, Marco en RH

Sport & Spel j

Nog 3 dagen
Opheffingsuitverkoop

Smash \p\
_«"* SPORTSPECIAALZAAK SPORT ,

Theaterpassage 122, Kerkrade. Tel. 045-459230. _ ;

" Nog 3 dagen !
Opheffingsuitverkoop
Alle Fitnesspakjes nu ’ 35,- !

Laatste sportschoenen nu ’ 79,-;;
Laatste tennisrackets v.a. ’ 35,- 'enz. enz.

Smash y
—<*^ SPORTSPECIAALZAAK SPOt-T

Theaterpassage 122, Kerkrade. 045-459230.

Wonen Totaal

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

Wij bekleden of vernieuwen uw kussens in alle gewensl
soorten en maten, ook kuipbankstellen. Na telefonisch'

afspraak komen wij geheel vrijblijvend bij u langs m- 'stalen en kussens in stof en leder.
Kantoor: Rutgerstr. 11, Roermond.

Fossielenerf 740, Heerlen.

Bel gratis 06-0227300 , \
Nieuw tapijt of gordijnen :

Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd. :Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt- i
Bovendien dezeweek bij elke bestelling een gratis deurrrf

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

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Inruilen! Uw oude spullen bij
de allergoedkoopste zaak,
ziehier: robuuste witte eet-
hoeken v.a. ’ 495,-; moder-
ne 2-zits bankjes v.a.
’175,-; modern hoekbank-
stel met hoektafel ’595,-;
schrijfburo met opstand

’ 98,-; klassieke bankstel-
len in de allermooiste stoffen
bankstellen, clubs en 2-zits
banken in rundieder, moder-
ne wandmeubels v.a.

’ 595,-; massief eiken
wandmeubels, toogkasten
en dressoirs, spotgoedkoop
maar! topclass (denk aan in-
ruilen, scheelt dikwijls
enorm in de prijs). OK. HAL-
LEN, Agnes Printhagenstr.
22-24, Geleen centrum
(vlakbij Alb. Heyn). Ma. 30
april norm, open.

s

Te koop notehouten WAN» :MEUBEL 2.50 mtr. Br„ «* '■verlichting en dranken.» i
Tel. 045-410695. ]

.Te k. echte kristal»
HANGLAMP, zeer go.!__gP_Tg[. 045-710616.
Te k. leren 2 en 3 zits BAffgrijs z.g.a.n. Te bevr 0*230816 na 17.30 uur.

; Lodewijk VITRINEKAST n(
I t-n, iets moois, vr.P1’ 2.250,-; Lodewijk banks*

noten 3-1-1, als- nw. vr.P1
i ’ 1.150,-. 045-323830.

Vakantie
Te h. Inger CARAVAN \Heimbach-Eiffel. Tel. 04»
721780 b.g.g. 316082 o-
weekend. 1

Opleidingen
Haal nu uw RIJBEWIJS -de Ned. Antillen in een we»
Tel. 020-160518. 1

Bedrijven/Transacties

Draadloze Telefoons
Met beveiliging, vanaf ’ 275,-.

Tel.r 04490-80532. 4
Bel de Vakman- __________>

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
STOELMATTERIJ vern. rïë-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor SIERBESTRAfÏNGT
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, _it-
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 otterte.
Tel. Q45-22445g/7_3008.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voornj-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230Servjce_binnen24_u:_
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716^Q^V__F--iNINGING, uit-
kappen en voegen Tevens
ook nieuwbouw^ Schelsberg
17^jeerJeru^4^-724462_örJrïïtenl^i^^ri^T^:
kers of SIE^ESTRATING,
tuinaanlen. 045-423699

Rijles
CURACAO-RIJSCHOOL. ,Haal nu uw rijbewijs in 'zonnige week op tropisch'
Ned.-Ant. Info reserv t-
-020-275905, fax- 02--104675.

s

Caravans
4-pers. CARAVAN met n<_voortent ’ 1.450,-. Homme'
£4L Vaesrade (kruisp
gchinnen).
JAARSTALLING (afgesl-
ten) voor caravans, bot- 11
%■s■ te Sittard, ’l5O,- pl-__[W_Tel. 04492-2601. _,
Te k. mooie KAMPEERA^TO, ruime 4-persoons, me
Fiat 242 type '80. Vr.p!;
’7.500,-. Tel. 045-72796'
DJLI7.OO uur. ' I
Te koop 5 lichtgew. TOLlf*
CARAVANS o.a. Roll«j
3.80m, bwj. '81; Duque 4.0».
m, bwj. 85; Adria 3.80m, b^
'79; Kip 3.20m, bwj. 7-
Bergland 3.1 Om, bwj. '77, *a. ’ 1.500,- tot ’ 5.500,'
Tel. 045-323178 I
CARAVAN 3-pers. 20 j
oud, met grote voortent 4 )<■
oud. ’750,-. Na 18.00 u-f
Julianusstr. 76, Heerlen. _,

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6
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DEN HAAG - Voorhoeve bestreed
tijdens de persconferentie dat me-
diaspecialist Loek Hermans be-
schikbaarwas voor depost van frac-
tievoorzitter. Volgens Voorhoeve is
er tijdens de geheime vergadering
in Garderen niet gestemd. Bolke-
stein bevestigt dat er geen stem-
ming is gehouden. „Er is een com-
missie van vier personen ingesteld,
bestaande uit Voorhoeve, Ginjaar
en twee fractieleden die niet in de
markt waren voor de positie vanfractievoorzitter. Die commissie
heeft alle fractieleden gehoord. Menis toen bij mij uitgekomen. De com-
missie heeft mij toen voorgedragenbij de voltallige fractie en mijn lei-

derschap is toen zonder verdere dis-
cussie geaccepteerd."
Hermans was volgens Bolkestein
niet in beeld als fractievoorzitter.
„Hermans was niet beschikbaar. Er
is dus sprake van een vergissing",
aldus Bolkestein. Ook zouden er
geen verwijten aan partijvoorzitter
Ginjaar zijn gemaakt. Berichten dat
Ginjaar 'achterkamertjespolitiek'
zou bedrijven en 'met twee tongen'
zou spreken, werden door Voorhoe-
ve ten stelligste ontkend.

Een andere prominente VVDer, de
Groningse Commissaris van deKo-
ningin, Henk Vonhoff, verklaarde
gisterochtend te betwijfelen of de
problemen binnen de VVD nu ver-
ledentijd zijn. Volgens Vonhoff zijn
de problemen niet op te lossen door

'het verwijderen van mensen. Hij
noemde het vertrek van Voorhoeve
'buitengewoon verrassend. „Maar
het is het verlangen van Voorhoeve
zelf geweesten dat dienen we teres-
pecteren", zei hij. Hoewel de libera-
le voorman zijn 'zeer grote waarde-
ring' uitsprak voor de aanpak van
devertrekkende fractieleider 'die in
een moeilijke periode de klus heeft
overgenomen', zei hij het jammer te
vinden dat Voorhoeve 'op een be-
paald ogenblik afweek van de koers
die hij had uitgezet. Binnen de par-
tij was er nogal wat kritiek op de
manier waarop Voorhoeve de
ideeën en hetgedachtengoed van de
partij presenteerde. Vonhoff deelde
die: „Het was geen spectaculaire
man. Hij wist ook niet het oor van
de pers tekrijgen."

De reacties in politiek Den Haag en
in WD-kring op het besluit van
Voorhoeve waren verschillend.
WD-partijvoorzitter Ginjaar noem-
de het vertrek, 'erg' tragisch. Hij
wijst erop dat Voorhoeve de leiding
van de WD opzich heeft genomen
'op/een moment dat het nogal gistte
in de partij. Met de toevoeging 'ik
geloof dat hij dat allemaal gedaan
heeft met wegcijfering van zichzelf.
De reactie van de Friese commissa-
ris van de koningin Wiegel op het af-
treden van JorisVoorhoeve als frac-
tieleider was gisteren zeer kort.
„Bolkestein kan op mijn volledige
steun rekenen", zei Wiegel. Ed Nij-
pels; „Ikkon mijn oren niet geloven
toen ik op de radio hoorde van het
vertrek van Voorhoeve."

CDA-fractieleider Brinkman toont
zich 'zeer verrast' door het bericht
over het vertrek van zijn VVD-colle-
ga. Brinkman noemt het opstappen
als fractievoorzitter 'jammer voor
iemandom zon ervaring op te moe-
ten doen.
PvdA-fractieleider Wöltgens, die
het tijdstip waarop Voorhoeve het
leiderschap neerlegt 'verrassend'
noemt, meent dat de nieuwe fractie-
voorzitter Bolkestein de moeilijke
taak wacht om de VVD weer een-
duidigheid bij te brengen. „Of zij
wordt weer een conservatieve par-
tij, ofBolkestein volgt dekoers naai
een modern liberalisme."

Negeren
De andere partijen in de Amster-damse gemeenteraad kregen bij deinstallatie van de ultra-rechtseraadsleden geen gelegenheid de 'ra-cisten en fascisten' inhoudelijk tebestrijden, zoals ze habben aange-
kondigd. De fracties volstonden er-mee de benoeming van CD en CP'B6te betreuren en het drietal verderdemonstratief te negeren.

CD-fractievoorzitter dr W.J. Bruyn
gebruikte zijn spreektijd om protestaan te tekenen tegen de gedeeltelij-
ke boycot door de rest van de raaden tegen 'het etiket van een racisti-sche en fascistische partij. Collegia-
le medewerking van de raadsleden
is volgens hem 'geen gunst maareen plicht. Van Thijn sprak dat te-

gen met verwijzing naar de gemeen-
tewet.

Het Amsterdamse gemeentebe-
stuur heeft CD en CP'B6 per brief la-
ten alleen minimale, wettelijk ver-
plichte faciliteiten te verlenen. Dat
betekent dat CD en CP een fractie-
kamer in het stadhuis krijgen even-
als vergoedingen voor personeel, de
toezending van officiële raadsstuk-ken en een gratis abonnement ophet openbaar vervoer in Amster-
dam. Als de drie informatie willen

van gemeenteambtenaren, krijgen
ze diealleenper formeel verzoek via
de gemeentesecretaris.

Den Haag
In Den Haag hadden zich 300 de-
monstranten voor het stadhuis ver-
zameld. Onder hen waren de raads-
leden van Groen Links, die niet ge-
lijktijdig met de ultra-rechtseraads-
leden geïnstalleerd wilden worden.
De actievoerders trokken na enkele

uren in een demonstratieve tocht
door de stad.

Ook de installatie van ultra-rechtse
raadsleden in Dordrecht, Haarlem,
Rotterdam, Utrecht, Purmerend enSchiedam ging vergezeld van de-
monstraties, maar problemen ont-
stonden er niet.
In het hele land werden gisterenon-
geveer 11.000 raadsleden geïnstal-
leerd in de 607 gemeenten waar in
maart verkiezingen werden gehou-

den. De Amsterdamse gemeente-
raad installeerde zes van de zeven
wethouders, onder wie voormalig
VVD-Tweede-Kamerlid Frank de
Grave, die de portefeuille financiën
gaat beheren. Hij volgt daarmee
PvdA'er Walter Etty op, die gisteren
welwerd beëdigd als raadslid, maar
over enkele weken de Amsterdamse
politiek verlaat. Wethouder Ada
Wildekamp, bekend van de affaire
rond de rectrix van het Barlaeus-
gymnasium, wordt benoemd zodra
ze is genezen van een hernia.Van den Broek

twijfelt over
toezegging Bonn
DEN HAAG - Minister Van denBroek is er niet geheel gerust op datde Duitse Bondsrepubliek te allentijde met haar EG-partners voorafzal overleggen over besluiten overde hereniging en het opnemen vande Duitse Democratische Repu-bliek in de EG.

~Er zullen momenten komen", zoverklaarde hij gisteren in de Twee-de Kamer, „dat wij weer wordenverrast, en dat wij zullen zeggen,had dit niet anders gekund". DeBondsrepubliek heeft de andereEG-landen 'enigszins overvallen'met haar besluiten over het vormenvan een monetaire unie met deDDR, die 2 juli een feit moet zijnPas een dag later, in een bijeen-komst van EG-ministers van finan-ciën en van economische zaken stel-de de bondsregering haar partners
op de hoogte van haar besluitenover een monetaire unie. MinisterKok (Financiën) omschreef zijn po-sitie als 'meer waarnemer dan deel-nemer. Overigens verklaarde Vanden Broek, dinsdag 'op dit moment'het vertrouwen te hebben dat, in-
dien het overleg tekort zou schieten,,er alle mogelijkhedenzijn om dit téherstellen.

Nederlaag
Helaas voor de liberale leider

duurde dat allemaal niet lang.
Hij moest nederlaag op neder-
laag incasseren tegen premier
Lubbers. Deze begon de
WD'er ook al snel irritant te
vinden. Het is zeker ook de
verhouding tussen Lubbers
en Voorhoeve geweest, die er-
toe heeft geleid dat de VVD
nu buiten de regering staat.

Voorhoeve heeft en passant
nog weleven de strijd om het
liberale leiderschap met Ru-
dolf de Korte in zijn voordeel
beslecht. Dat kun je overigens
moeilijk een succes noemen.
De Korte was geen serieuze
tegenpartij. Die zorgde er zelf
wel voor dat hij volledig af-brandde, nog voordat, de
strijd echt was begonnen.

Erg lang heeft Voorhoeve niet
kunnen genieten van zijn po-
sitie. Hij is weliswaar nog bij-
na vier jaar leider geweest van
de VVD-fractie in de Tweede
Kamer, maarzijn positie heeft
eigenlijkal dietijd ondervuur
gelegen. Erg veel steun heeft
hij brj zijn opereren ook niet
gekregen. Het is mede aan het
uiterst zwakke optreden van
partijvoorzitter Ginjaar te wij-
ten, dat Voorhoeve vrijwel

continu onder een spervuur
van. kritiek van de partijafde-
lingen heeft gelegen.

Maar de opvolging van Voorhoe-
ve belooft ook weer weinig
goeds voor de partij. Bij een
eerste stemming tijdens de
geheime fractievergadering
op Koninginnedag haalde vi-
ce-fractievoorzitter Loek Her-
mans de meeste stemmen. Hij
eiste echter de onvoorwaarde-
lijke steun van de hele fractie.
Hij kreeg die niet.

Politiek leider stuitte vanaf begin op veel kritiek

Vonhoff kreeg gelijk:
Joris ruimt het veld

Van onze correspondent

DEN HAAG - De Groningse
commissaris van de koningin,
Henk Vonhoff, kreeg snel zijn
-in. Tijdens de WD-partij-
raad enkele weken geleden in
Amersfoort oefende hij felle
kritiek op 'politiek leider' Jo-
ris Voorhoeve. Hij vond dat
Voorhoeve vorig jaar tijdensde verkiezingscampagne veel
te snel de PvdA als regerings-
partner had uitgesloten.

Vonhoff was overigens niet de
enige die kritisch was overVoorhoeve. Al van het begin
af aan, toen hij als compro-
mis-kandidaat naar voren
werd geschoven voor de afge-
zette Ed Nijpels, werd ernstig
getwijfeld aan de leiderscapa-
citeitenvan Voorhoeve. Voor-al zijn aantrekkingskracht alslijsttrekker sprak weinig totde verbeelding.

Toch moest Voorhoeve de fractiegaan leiden. Zijn enige op-dracht was de VVD, na de tur-bulente tijd onder leiding vanNijpels, weer in rustiger vaar-
water te brengen. Alle anderekandidaten waren op de een
of andere manier betrokken
geweestbij de coup tegen Nij-
pels en konden deze dus niet
opvolgen.
Aanvankelijk leek Voorhoeve
aardig in de opzet te slagen.
Weliswaar ging het al direct

niet goed in de opiniepeilin-
gen met de VVD, maar dever-
kiezingen (het is 1986) waren
nog zo ver weg, dat niemand
zich daar zorgen over maakte.
Joris Voorhoeve wist de sfeer
in de fractie te herstellen. Hij
maaktevan het groepje elkaar
bestrijdende individualisten
weer een min of meer hecht
team.

Nijpels
Vervolgens werd nummer twee

op de lijst, ex-minister Frits

Bolkestein, gekozen. De iro-
nie wil dat het juist deze Bol-
kestein was die achter de
coup in 1986 tegen Ed Nijpels
zat. Net als bij Voorhoeve ziet
iedereen Bolkestein als een
'tussenpaus. Ook in hem
wordt niet de stemmentrek-
ker en charismatisch leider
gezien, die de VVD zo brood-
nodig heeft.

De roep om Hans Wiegel, die
nooit is verstomd, zal weer. luid opklinken uit de gelede-
ren van de VVD. Daar staat de
kieswet echter in deweg. Wie-
gel kwam op geen enkele lijst
voor bij de laatste TweedeKa-
merverkiezingen. En dat bete-
kent dat hij minstens tot de
volgende verkiezingen moet
wachten op een terugkeer in
de landelijke politiek.Het zou
echter al helpen als hij voor-'
zichtig liet blijken er welvoor
in te zijn bij de volgende ver-
kiezingen (pas in 1994) weer
liberaal lijsttrekker te wor-
den. Over ruim twee weken is
er een partijcongres van de
WD in Zwolle. De liberalen
hebben daar twee dagen de
tijd om orde op zaken te stel-
len. Het wordt hoog tijd.

henri kruithof

nieuws ISIStSILWSÊI

binnen/buitenland

Installatie in achtsteden verloopt rustig

Ultra-rechts zonder
problemen in raden

Van onze Haagse redactie
-EN HAAG - In acht steden
zijn gisteren gemeenteraadsle-
den van de Centrumdemocra-
ten en de Centrumpartij '86
geïnstalleerd. De beëdiging
vond plaats in door politie en
demonstranten belegerde
stadhuizen, maar verliep toch
rustiger dan vier jaar geleden.
Ook in Amsterdam, waar drie,gemeenteraadsleden van CDen CP'B6 in de gemeenteraad
zitting namen, bleef het, in te-
genstelling tot vier jaar gele-den, rustig.

■ _L_.r.f u.ltraA
-rechtse gemeente-raadsleden in Amsterdam waren 'sochtends vroeg via een sluipweg het- stadhuis per dienstauto binnenge-reden om de honderd demonstran-' !fn te.,°ntlopen- De Stopera wasdoor ME en politie afgegrendeld,; maar de politiemensen kregen dehele dag niets te doen.De oproep totmassale demonstratievoor het stad-huis werd slechts door weinigen op-gevolgd.

" Op de steiger voor het
Amsterdamse stadhuis
liggen enkele MEers lek-
ker van het zonnetje te ge-
nieten in afwachting van
mogelijke problemen bij
de installatie van ex-
treem-rechtse raadsleden.
In tegenstelling tot vier
jaargeleden deden er
zich geen gewelddadighe-
den voor. Ook in andere
steden verliep de installa-
tie rustig.

Snel einde
Het doek voor Joris Voor-
hoeve is — sneller dan ver-
wacht - gevallen. Van meet
af aan zagen de kenners
van het Haagse circuit in,
dat de voormalige hoogle-
raar aan de Landbouwuni-
versiteit van Wageningen
geen grote politieke leiders-
figuur zou worden. Bij zijn
aantreden als fractievoorzit-

ter in de zomer von 1986werd Voorhoeve alom gezien als een 'tus-senpaus. De VVD had tijd nodig om te bekomen van de wilde en
verwoestende taferelen, die zich vier jaar lang, onder Ed Nijpels,
hadden afgespeeld. De erfenis van Nijpels omvatte in die tijd een
innerlijk verdeelde fractie, een gehavende relatie met het CDA en
een gekelderd vertrouwen onder de kiezers.
Voorhoeve is er niet in geslaagd die neergang te stoppen, laat
staan om te buigen. Zijn partij verloor zwaar bij de kamerverkiezin-
gen en kwam in de ondankbare oppositierol terecht. Het politieke
lot van Voorhoeve werd daarmee onzeker. Felle kritiek werd zijn
deel. Partijkopstukken als Henk Vonhoff waren van mening dat
Voorhoeve veel te snel de PvdA als regeringspartner had uitgeslo-
ten.
Daar kwam nog bij dat Voorhoeve als lijsttrekker èn als politiek lei-
der weinig aantrekkingskracht uitstraalde en te veel weg had van
een wat geïsoleerde, wereldvreemde, kamergeleerde. In politieke
debatten kwam hij absoluut niet uit de verf. Het vertrek van Voor-
hoeve kan danook- met allerespect - niet worden beschouwd als
een groot verlies voor de Nederlandse politiek.
Hij wordt nu opgevolgd door Frits Bolkestein. Ook hij wordt niet
gezien als het grote licht dat de WD uit de duisternis zal leiden. Op
hem lijkt de term 'tussenpaus' eveneens van toepassing. Eigenlijk
wachten de liberalen al jaren op de terugkeer van Hans Wiegel in
de Haagse politiek. Want Wiegel is, hoe je het ook wendt of keert,
de laatste echt charismatische leider van de WD. Op hem zal de
druk de komende tijd steeds groter worden. Als Wiegel daaraan
geen gevolg geeft en in Leeuwarden blijft, lijkt het zeer twijfelachtig
op de WD het politieke moeras nog ooit kan verlaten.

P.S.

Intellectueel
Bolkestein geldt als een van de
weinige intellectuelen binnen
zijn partij. Hij mag graag, op het
toneel ofin dekrant, van zijn op-
vattingen kond doen. Of het nu
om bezuinigen op Defensie gaat
of om het niveau van het onder-
wijs in Nederland, Bolkestein
maakt het niet uit. Terdege on-
derbouwd, geeft hij zijn mening
ten beste.

Bolkestein is een 'alleseter. Dat
blijkt ook uit zijn studie-loop-
baan. Geboren in 1933 bezoekt
hij het Barlaeus-gymnasium in
Amsterdam. Ook bracht hij ruim
twee jaar door in de Verenigde
Staten, als student in de staat
Oregon. Bij terugkomst haalde
Bolkestein het kandidaats-exa-
men in wis- en natuurkunde. Dat
vak liet hij verder voor wat het
was om wijsbegeerte en Grieks
te kiezen als doctoraal-vakken.

Tijdens de jaren daarna- Bolke-
stein was in dienst bij de olie-
maatschappij Shell - studeerde
hij ook nog 'even' rechten aan de
Leidse universiteit.

Van 1978 tot 1982 bezette hij een
zetel in de TweedeKamer. In het
kabinet Lubbers I mocht hij zich
in het buitenland minister noe-
men als staatssecretaris van Eco-
nomische Zaken, belast met de
buitenlandse handel. In 1986, bij
de formatie van het tweede kabi-
net Lubbers, keerde hij niet te-
rug in de regeringsploeg en nam
zijn plaats in de Kamer weer in.

Tegenstander
Maar toen minister van Defensie
Van Eekelen de paspoortaffaire

met wist te overleven en in een
door deWD als een koningsdra-
ma geregisseerd toneelspel het
strijdperk verliet, dacht iedereen
aan Bolkestein als zijn opvolger.
De keuze lag zo voor de hand, dat
velen begonnen te twijfelen: de
kandidatuur Bolkestein was te
duidelijk.

Intussen had de staatssecretaris
op Defensie, CDAer Van Hou-
welingen, bij afwezigheid van
een minister geprobeerd het hele
departement in te palmen. Maar
Bolkestein was als kersverse mi-
nister nauwelijks over de drem-
pel van het ministerie of Van
Houwelingen moest de aftocht
blazen. Bolkestein bleek een te-
genstander van formaat, die Van
Houwelingen terug naar zijn hok
joeg.

" FRITS BOLKESTEIN
...professoraal optreden...

Waardering
Als minister op Defensie oogstte
Bolkestein waardering bij vriend
en vijand. Hier zat iemand met
verstand van zaken. Tijdens de
debatten in de Tweede Kamer
hield hij zich eenvoudig staande.
Door het gros van zijn ambtena-
ren werd zijn optreden met enige
bewondering gadegeslagen.

De laatste maanden was Bolke-
stein een beetje op zoek. De WD
had tegenover het machtsblok
van de regerende CDA en PvdA
weinig in te brengen en voor Bol-
kestein viel er sowieso weinig
eer te behalen. Als vice-voorzit-
ter van zijn fractie moest hij ook
nog de voor de VVD teleurstel-
lend verlopen gemeenteraads-
verkiezingen meemaken.

Nu mag hij proberen het gekra-
keel binnen zijn partij te doen
verstommen. Bovendien zal hij
de presentatie van de WD naar
buiten toe moeten verbeteren.
Wie echter denkt dat deWD'ers
met Bolkestein voor een populis-
tisch beleid hebben gekozen,
heeft ongelijk. Bolkestein heeft
veel van het optreden van Voor-
hoeve: een beetje professoraal.

Of de VVD het daarmee een aan-
tal jaren uitzingt, tot de komst
van ene Wiegel bij voorbeeld, is
echter de vraag.

bart jochems

Ex-staatssecretaris nu al 'tussenpaus'g enoemd

Frits Bolkestein
'redder in nood'
Van onze correspondent

DEN HAAG - Mr drs Frits
Bolkestein kan zo langza-
merhand worden geken-
schetst als de 'brandblus-
ser' van de VVD, degene die
de partij uit de meest benar-
de situaties moet redden.
Toen de CDA/WD-coalitie
nog bestond, mocht hij mi-
nister van Defensie Van
Eekelen opvolgen. Nu
Voorhoeve er genoeg van
heeft, mag diezelfde Bolke-
stein opdraven als fractie-
voorzitter.

Bij de opvolging van de door het
paspoortmonster opgegeten Van
Eekelen duurde de 10l niet al te
lang. Nu, nog geen dag na het
verwerven van het fractievoor-
zitterschap, voorspellen weini-
gen hem in die functie een lang
leven. De 'tussenpaus', zo heet
hij al.
Wat wrang voqr Bolkestein is dat
hij eigenlijk ook de opvolger is
van een tussenpaus. Joris Voor-
hoeve werd namelijk in 1986, na
de periode-Nijpels, ook als voor-
lopig leider benoemd. Voorhoe-
ve moest derust binnen de VVD
doen weerkeren na de stormach-
tige jaren onder Ed Nijpels. Sail-
lant detail: Bolkestein was een
van de aanstichters van de coupe
tegen Nijpels. Het was dus ook
Bolkestein die direct betrokken
was bij de benoeming van Voor-
hoeve.

Vervolg van pag. 1

VVD ontkent stemming over opvolging

'Loek Hermans was
niet beschikbaar'

Woensdag 2 mei 1990"5Limburgs dagblad
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TV/Vtdeo

Kom nu
*profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

'Koelen-vriezen-wassen-
j, hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
i Sittard
yaar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appa-
;raten uit de Hom winkels
i worden verzameld en

verkocht tot liefst

| 60%
jkorting

Elke dag
aanvoer

"elke dag super-
lage aanbie-

dingen
Hier enkele voorbeelden uit
[ onze duizenden koopjes:

Akai Midiset
! M312, digitale
! tuner, verster-
«ker, dubbel cas-
Isettedeck geen

’ 998,- of

’ 698,- maar

’ 298,-
-«Maar ook: Seleco kleuren
JTV 2155467 met stereo en
iteletekst en afstandsbedie-; ning met 3 jaar garantie
"geen ’ 1.798,- of ’ 1.498,-
-; maar ’ 798,-. Maar ook:
"Akai platenspeler APA 101; geen ’ 248,-of ’ 178,-
-maar ’ 88,-. Maar ook: Aris-
Itona videorecorder 86585
«net afstandsbediening geen
! ’ 1.298,- of ’ 998,- maar
■’ 698,-. Maar ook: Zanussi
', inbouw diepvries, 4 lades .
geen ’ 1.278- maar ’ 598,-

-en nog veel meer!

| Witte Hal
| Bergerweg

51-53
Sittard

■industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

boede KLEUREN-TV'S.
(Vlet gar. va. ’ 125,-. Reeds
E 5 jaartv-occ.centrum Geel.
prasbroekerweg 25, Heer-
ten. 045-724760.
KLEUREN TV grote sorte-
jing vanaf ’ 75,-. Radio TV
wan Voorst, Ganzeweide 48
fceerlerheide. 045-213879.
i/IDEO'S, VHS gevr. ook
befecte kleuren t.v.'s v.a.
3982 en stereo-torens.p4406-12875.
piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! 8e1'045-719966.

VIDEOCAMERA Philips Vi-
de 400 VCC event. met bij-
beh. videorecorder en accu,
veel extra's, tel. 04499-1151
Te koop TV Dual, 70 cm
beeldbuis, 5 mnd. oud met
stereo, teletekst, afst.bed.
Tel. 045-314070.

Huw./Kennism.

Partnerlijn
Nederland
Zoekt u 'n man
06-320.322.54,

Of 'n vrouw 06-320.322.55.
Wilt u zelf gratis inspreken?
Bel 020-274825, 50 et p/m

Jongen, 19 jaar, zkt. j. en m.
om samen mee uit te gaan
en 10l te trappen, omg.
Brunssum. Br.o.nr. B-4448,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

In/om de tuin
Të 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 lm-
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.
Nu TUIN verzorging, afraste
ring, sierbestrating, metsel-
werk enz. Bel 045-272093,
na 18.00 uur.

Te koop gevr.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
Te k. gevr. DAMESBROM-
MER of snorbrommer en
Duitse Herder. 045-321231.

Kunst en Antiek

Te k. 18 k. geelg. KETTING
Lapponia m. hanger, 3 diam.
van ’ 2.700,-. vr.pr.
’1.150,-. 045-750587

Kachels Verwarming
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.

Diversen
Vandaag KINDERATTRAC-
TIE in Makado-Beek.
PIGMENTVLEKKEN? hoeft
niet. Bel voor gratis folder
08434-72597 of 72451.
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Te k. AANHANGWAGEN;
poL roeiboot. Tel. 04490-
-15338.
Praktijk voor Paranormale
HULPVERLENING consult
na tel. afspraak 045-453747
van 8.00 tot 10.00 uur of van
17.00 tot 19.00 uur.. 2 sterke d. en h. RIJWIELEN
een nog nw., pr. ’ 400,- sa-
men ’ 750,-; gas comf. en
bakoven ’ 75,- 045-270372

Computers

Wegens heropening
bieden wij aan:

KT ATKeyboard etc ’ 1.250,-
AT en 20 MB 40 MS dos 4.01 Keyboard etc ’ 2.450,-
-386 en 20 MB 40 MS dos 4.01 etc ’ 3.450,-
ATIaptop4OMBHDD2BMSI:I ..'.
en draagtas MSdos 4.01 ’ 5.700,-
-386 laptop 40 MBHDD 28 MS 1:1
en draagtas MSdos 4.01 ’ 7.995,-
Printer 9 naalds ’ 590,-
NECP22OO ’ 850,-

Panta - Rhei
Maastrichterlaan 6, Landgraaf. Tel. 045-312970.

Te koop PC, MS-dos, moni- Een PICCOLO in het Lim-
tor, 2x 51/4 disk-drive, toet- burgs Dagblad helpt u op
senbord, Word-Perfect. Tel. weg naar snel succes. Bel:
045-229256. 045-719966.

Braderieën/Markten

Enorme vlooienmarkt
Zaterdag 5 mei, tennishal De Braak te Helmond,

250 kramen. Inl. 040-856693.
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.

Kontakten Klubs

045-326191
Escortservice. All-in.

Exotische

Massage
Diestersteenweg 8, Hasselt.

Masseuze gevraagd.

St. Tropez Bar
Putstr. 40, Sittard. Jedere

dag geop. 21-5 uur. Tevens
meisjes gevr. Tel. 04490-

-15828 na 21.00 uur. 17402.

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.

De Nationale
8.Z.-S.-lijn. Nu 24 uur gratis

live-info: 013-321395.

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

Tel. 045-423608.

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.

Contactburo
Geleen

Bern. in privé relax adr.
Tel. 04490-48768.

Inschr. dames gevr.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

Nieuw. Nieuw. Nieuw.
Keyboard en orgelshowü!

op donderdag 3 mei van 14.00 tot 21.00 uur. Introductie
van het nieuwe Farlisa DK2SO keyboard (tijdens

Frankfurter Messe het keyboard van de jaren '90). Als
demonstrateur Johnny "S".

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.

Ma. t/m za. open. Do. koopavond.

Yamaha SY 22
Yamaha SY 55
Yamaha SY 77

Synthesizers
Nu leverbaar bij:

Muziekhuis Guus Arons bv
Honigmanstraat 5-9

Heerlen.
I Dringend gevr. solo-gitarist'
PIANOSTEMMEN en repa- ZANGER voor bekend duo
ratie "De Tuner" Tel. 045- met veel werk. Tel. 045-
-231326. 210881, b.g.g. 045-317000.

Kontakten; Klubs

Club Merci
Ben je wat van plan, wij zetten je in vuur en vlam!

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd
OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???

WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UMI
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.

Club Merci ****** "Vive La France"
We laten ons weer gaan: 25 mei hebben we alleen jarre-

tels, slipjes en boa's aan.
Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. 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 11.00-24.00
uur, zon. 15.00-24.00 uur.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

Contactburo
Yvonne

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

04490-23203.

Videoclub
v.a. ’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

Videoclub
v.a. ’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

Paradiso ****
Europaweg Nrd. 158, Land-

graaf, v.a. 14.00 uur.

Club 2000
Geleen kan nog enkele

meisjes plaatsen. Goede
verdiensten. 04490-42315.

Nieuw!! Ook zaterdag.
Noenda

Met assistentes, SM en
slavin 04492-5605.

J. vol.si. vr. ontv. thuis.
Tel 045-729101
amanda-blondy
Nieuw, nieuw, ook zat. en

zo. va. 10 uur 045-721759.
J. vr. volslank ontv.

thuis
Tel. 04406-41916.

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9,

Kerkrade-W„ 045-412762

Anita
Privé en escort tussen 16 er

23 uur. 045-352543.

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

bij bem. Buro Venus.
Inschr. dames. 043-257229

06-lijnen

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

' 06-320.330.02
Bobby's Gay Box

1 Dollen met 9 jongens die maar eén gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Telefoonsex 2

Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11
Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

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

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

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

50 et p/m
Wat VERKOPEN? Adver- Voor Piccolo's
teer via: 045-719966. _'- verder pagina 8

Dan hóóp jetoch gewoon
dat 't elke zondagregent.

Exclusief vormgegeven slaapkamer. Het toppunt van luxe. Van alle gemakken voorzien. Met bijpassende linnenkast.
De hele slaapkamer is (tegen meerprijs) ook verkrijgbaar in zwart, grafiet en parelmoer. Prijzen zonder bodems en matrassen.

Slaankamerweelde voor 'n Bed metachterwanden
w- .^VJk, t-"! l _r^ 1 "" ■ nachtkastjes _—, 1V77,--m i^mm scherpe Sanders-pn)s! ccl M 9

'**,*%_____^^ Wat is er nou knusser dan zondagochtend Hoekelement 449,-
-r'—— ~"~^ in bed met de radio zachtjes aan. Kopje thee, Ladenkommode 699,-

-i Toilettafel _J49 ~Heerlijk bed met zee aan opbergruimte en geroosterd boterhammetje erbij. '
achterwand metkastjes. Toiletspiegel 369,-
Ook leverbaar in parelgrijs en antraciet. J3e re gen r\[e onverstoorbaar tegen de ruiten .
Zonder bodems en matrassen. Herenkommode 699,-

ZHZ lil,'- tlkt" M$ J£ dan '' Bduk Hebt dat JC m Z°'n Afsluitelement 549,-

M r* #i__Ss—^*
lekkere langslaper van Sanders ligt... Lampen. Per 2 stuks 499,-

PT;', -^-_~»-^ <£*? *-T Kan 't mooier? la, 't kan nóg mooier. Bijpassende linnenkast

V^-'Z ■:—-:#-€» "2PI (met afgebeeld). Vanaf 1499,-
-4__^^^_^És___^_3_. Als je hele slaapkamer van Sanders komt.

~ Dan ligt je niet zomaar lekker, dan lig je
Moderne slaapkamerset, inclusiefachterwand. lekker in weelde. Etl dat VOOr een héle f
Ook verkrijgbaar zwart andere __^___ r__ 111 W_ __F-^_i
maten. Zonder bodems en.matrassen. Zuinige prijs.
Ledikant met achterwand 599,- M^W-Ml B^ -_! __-li W"* >__!
-__"""*- 'l'; U TREFT 'T BI) SANDERS M-HMfMMI

S Aanbiedingen geldig t/m 26 mei 1990. Prijs- en modelwijzigingen voorbehoud-I*]

KERKRADE, VALKENHUIZERLAAN 20, TEL. 045-415990; DONDERDAG KOOPAVOND.

->

SAMA R A 9@

/c£^2 f' pgsp\

I .^^^ftwtesB__# ...■.■s... . . ■■:■;■■-. >£Sv_^flH^| ______»_. '' "'■ ■ -":.: 2 ■-■:■■. .v''''^^_b_____________—SnS__. f|__

' 'v__^^^HH__B_S__^^^Hk*^^^^^^%v"%^__SSSï^_^^v: ffijffiP^

Metde"Holiday 90" begint uwvakantie pas echt buitenspiegels, v«fveiligheidsgordels, een wis/ {jnfél^^^^jA l/(Q/■
goed. Want nu krijgt u bij aankoop van deze was installatie op de achterruit, een katalysator 'S-/] TsT
sportieve auto, t/m 31 mei een accessoires- voor schoon wegverkeer en een ekonometer I,I,I.3,I,S, ISdioitTOTÜC
pakket tw.v. f 625- geheel gratis*. De Samara voor een zuinige rijstijl, zijn bij de Samara Holi- »_ ,
"Holiday 90"biedt ruimte, veiligheid en comfort day standaard. Of unu een 1100,1300 of 1500 <*!"* «eU-5
~fm] aan maar liefst vyf personen, is opval- modelkiest, deSamara Holiday is in alle opzich- 4-5 SpeedIX lend compleet en de vele extra's zoals ten een betrouwbare en krachtige partner om
*£*\ van binnenuit verstelbare koplampen en ook nog eens uw caravan te trekken. "f yfl _T_*l__.

va. 14,7^5,-
-_EEN PROEFRIT LEVERT HET OVERTUIGENDE BEWIJS! z,*.~e* „„„„„„.,

BRUNSSUM AUTOBEDRUF CHIARADIA, TRICHTERWEG 122, TEL. 045 - 212843 ELSLOO GARAGE MEUER^ KOOLWEG 75, TEL. 04490 - 71088
KERKRADE AUTOMOBIELBEDRIJF HANNEMAN, STRUTHAGENWEG 125, TEL. 045 - 452666 MAASTRICHT AUTOBtUKUh J. VAN AMELN, SIBEMAWEG 1,
TEL. 043 - 612310, VOERENDAAL AUTOCENTRUM VOERENDAAL, VALKENBURGERWEG 13, TEL. 045 - 752999

I—: 1 Er is al een Lada vanaf 9.995,-. Prijzen incÏBTW en katalysator, excl. afleveringskostënjmMl__g^^ A



Omslag
In het jaarverslag gaf het bestuur al
aan dat in de laatste maanden van
1989 een omslag zichtbaar was,
vooral in Engeland, waar zowel de
lage koers en het onbestendige ka-
rakter van het pond als de hoge ren-
testand de zakelijke activiteiten
sterk beïnvloeden. Deze ontwikke-
ling zette in de eerste maanden van
dit jaar door. Het aantal afleverin-
gen over de eerste helft van 1990
blijft mede hierdoor achter bij de
oorspronkelijke verwachting. Over-
eenkomstig het verslag wordt ver-
wacht datDAF over geheel 1990 ten
minste hetzelfde aantal bedrijfswa-
gens zal afleveren als over 1989
(58.660 eenheden).

De totale marktvraag in de belang-
rijkste afzetmarkt Engeland ligt op
dit ogenblik circa 25 procent lager
dan in de vergelijkbare periode van
1989, terwijl vooral de markt in de
zware sector onder sterke druk
staat. Naar het zich laat aanzien is
het dieptepunt van de Britse markt
nu bereikt. Geconfronteerd met de
recente ontwikkelingen heeft het
bestuur een stringent winstverbete-
ringsprogramma voor de hele orga-
nisatie aangekondigd. Dit zal samen
met eerder genomen maatregelenvoor verdere produktiviteitsverbe-
tering, kostenbesparing en efficiën-
tieverhoging leiden tot een verbete-
ring van het resultaat in de tweedehelft van dit jaar.
Vlak voor de mededeling van hetbestuur werd de notering van de
aandelen DAF op de Amsterdamseeffectenbeurs gisteren om kwartvoor drie stopgezet. Voordien no-teerde het aandeel f 33,30, precies
gelijk aan de slotkoers van vrijdag.Vrijdagwordt in Eindhoven de jaar-
vergadering van DAF gehouden.

Patat frites
naar de DDR

LELYSTAD - Met het vertrekvan een vrachtauto met 10.000
kilo patat frites is gistermiddag
de exportvan Nederlandse aard-
appelprodukten naar de DDR op
gang gekomen. De eerste vracht-
wagen reed in aanwezigheid vanHan Lammers, commissaris van
de koningin in Flevoland, wegbij het gloednieuwe bedrijf Pol-der Food Products in Lelystad,
dat overigens pas in augustus
met de produktie zal starten.Deze eerste lading werd geleverd
door een bevriende relatie.
Verkoopdirecteur V.J. Phaff, die
het bedrijf samen met zijn colle-
ga F. Dankloff uit de grond heeft
gestampt, vertelde dat de onder-
neming een capaciteit heeft van
110.000 ton aardappelen. Negen-
tig procent van de produktie is
bestemd voor de export. Daartoe
zijn Phaff en Dankloff de afgelo-
pen jaren de halve aardbol afge-
reisd om potentiële klanten te
Werven. Phaff: „ Dat is ons ge-
lukt in alle EG-staten, verder on-
der meer in Australië, Japan,
Hongkong, Noorwegen, Grie-
kenland en de DDR. Oost-Duits-land is een geweldige groei-
markt. Wordt in Nederland per
hoofd van de bevolking 10 kilo
aardappelen gegeten, in de DDR
is dat nog maar 600 gram", aldusPhaff.

beurs-

Stilte
AMSTERDAM - De Amsterdamse
effectenbeurs lag er aan het begoin
van deze korte week stil bij. Stimu-
lansen ontbraken, onder meer
doordat diverse Europese beurzen
dichtbleven in verband met de vie-
ring van de Dag van deArbeid, ter-
wijl Japan een vakantieweek door-
maakt, waarin de handel in Tokio
verschillende dagen stilligt.
De omzet op het Damrak kwamniet verder dan f 671 miljoen,waarvan slechts f 395 miljoenvoorrekening van de aandelensectorkwam. De meeste aandelenkoer-sen bleven dicht bij huis, maar ten-
deerden wel wat naar beneden. De
ioe_ imdex moest 0,2 inleveren op1-1,6. De obligatiemarkt gaf ook
jicht dalende koersen te zien, eenweerspiegeling van de wat aan-trekkende rente

Het belangrijkste fonds van deoeurs, Kon. Olie, steeg per saldoeen dubbeltje naar f 138. De verze-
keraars Aegon en Amev raaktenwat in de verdrukking. Aegonmoest f 1,10 inleveren op f 118 90en Amev f 1,40 op f 53,50. Verder
f^o-.n^010 f l>*° teruS naar
f 17820 Pakhoed f '-10 "aar

Heineken gedroeg zich wat stuur-loos. Het drankenfonds liet zichaanvankelijk van een wat zonnigeKant zien, maar het slot kwam tenopzichte van vorige week tweekwartjes lager op f 118.GrontmijWas exdividend per saldof 2,30 be-
ier op f 190 en Besouw ex-uitke-
j;ing f 2,10 op f 55,50. Norit ging

' 1. omhoog naar f 1144 en Nijver-aal-ten Cate f 1,50 naar f 110.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v .k s.k.
AEGON 120,00 11890Ahold 130,60 128 80Akzo 118,30 d 118,00A.B.N. 38,60 39,00Alrenta 154,00 153,60
Amev 54,90 53,50Amro A. in F. 88,20 88,40
Amro-Bank 74,20 7450Borsumij W. 78,00 7830Bührm.Tet. 63,40 6330C.S.M.eert. 79,60 79 90RAF ' 33,30 33,30
Dordt.Petr. 125,50 125,30DSM 114]0o 113,40Elsevier 79,20 d 79,10Fokker eert. .47,20 47 80Sp«Tr°.e- 3330 33^°HCS Techn. .14,30 14,40Heineken ii 8,50 11800Hoogovens 79,90 79 70Hunter Dougl. - 105,00 105,00Int.Muller 93,60 9320
Kon.Ned.Pap. 42 40 42 70K"- Ol* , 137,90 m',W
Nat. Nederl. 72,10 72 40NMB Postbank 50,30 50 20Nedlloyd . 90,60 8980
Océ-v.d.Gr. 316,00 315 00
Pakhoed Hold. 179,30 178 20
Philips , 38,40 38^00Robeco 93,20 92,90
Rodamco 79,70 79,80
Rolinco 91,10 9030Rorento 57,90 57 80
Stork VMB 54,30 54,10
Unilever 139,50 139,00
Ver.Bezit VNU 93,70 93,20
Volmac Softw. 41,70 41,70
VOC 38-.40 38,10
Wessanen 69,60 68,60
Wolters-Kluwer. 50,30 49,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 75,80 75,50
ACF-Holding 38,80 39,10
Ahrend Gr. c 260,00 260,00
Air Holland 31,80 32,00
Alg.Bank.Ned 39,60 39,70
ABN (div'9o) 38,10 37,80
Asd Opt. Tr. 20,30 19,50
Asd Rubber 5,15 5,15
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold e 104,50 104,30
Autlnd.R'dam 115,00 114,50
BAM Groep 100,00 100,00
Batenburg 93,00 . 93,70
Beers 142,00 140,00
Begemann ' 165,00 166,00
Belindo 320,00 320,00
Berkei's P. 5,20 5,25
Blydenst.-Will. 33,10 33,00
Boer De, Kon. 324,00 326,00
de Boer Winkelbedr. 66,50 66,00
Bols 172,00 171,50
Boskalis W. 17,50 17,95
Boskalis pr 21,00 21,10
Braat Beheer 45,00 45,00
Breevast 16,90 16,75
Burgman-H. 3350,00 3350,00
Calvé-Delft pr 810,00 810,00 |

Calvé-Delft c 925,00 920,00
Center Parcs 53,50 52,00
Centr.Suiker 78,80 79,00
Chamotte Unie 6,90 6,90
Cindu-Key 301,00 290,00
Claimindo 311,00 312,00
Content Beheer 24,50 24,50
Cred.LßN 45,00 d 45,80
Crown v.G.c 99,80 102,50
Delft Instrum. 49,80 49,50
Desseaux 242,50 242,50
Dorp-Groep 38,20 38,20
Econosto 410,00 418,00
EMBA 123,00
Eriks hold. 124,50 123,00
Flexovit Int. 97,50 98,00
Frans Maas c. 114,00 114,10
Furness 137,50 137,50
Gamma Holding 96,50 95,50
Gamma pref 6,20 6.20
Getronics 31,90 31,90
Geveke 49,90 49,20
Giessen-de N. 309,00 305,00
Goudsmit Ed. 422,00 421,00
Grasso'sKon. 122,50 122,50
Grolsch 140,00 140,00
GTI-Holding 199,50 197,00
Hagemeyer 105,70 105,50
HALTrust B 15,30 15,10
HAL Trust Unit 15,30 15,00
H.B.G. 206,00 207,50
Hein Hold 102,00 102,00
Hoek'sMach. 200,00 201,00
Heineken Hld 102,00 102,00
HolLSeaS. 1,15 1,25
Holl. Kloos 490,00 490,00
Hoop Eff.bk. 10,40 10,40
Hunter D.pr. 4,40 4,25
ICA Holding 16,90 16,90
IHC Caland 49,20 49,40
Industr. My 203,00 203,00
Infotheek 29,40 29,00
Ing.Bur.Kondor 620,00 614,00
Kas-Ass. 44,30 44,30
Kempen Holding 14,30 14,20
Kiene's Suik. 1420,00 1420,00
KBB 84,50 84,00
KBBc. 84,00 84,00
Kon.Sphinx 144,00 142,50
Koppelpoort H. 294,00 294,00
Krasnapolsky 211,00 211,00
Landré & Gl. 65,00 64,50
Macintosh 44,40 44,30
Maxwell Petr. 675^00 675^00
Medicopharma 65,00 64 00
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,50 6,50
MHVAmsterdam 33,00 48,00
Moeara Enim 1154,00 1159,00
M.Enim 08-cert 15400,00 15400,00
Moolen enCo 26,90 27,00
Mulder Bosk. 69,30
Multihouse 10,40 10,30
Mynbouwk. W. 411,50 411,50
Naeff 300,00
NAGRON 50,00 51,00
NIB 587,00 586,00
NBM-Amstelland 18,60 18,40
NEDAP 370,00 370,00
NKF Hold.cert. 329,50 330,00
Ned.Part.Mij 42,00 41,80
Ned.Springst. 9700,00 9600,00
Nont 1125,00 1144,00

Nutricia gb 79,00 a 77,50Nutricia vb 88,00 87 00
Nijv.tCate 108,50 llü|oo
OmniumEurope 13,50 e 13 70Orcoßankc. 71,80 7^50OTRA 222,00 222,00Palthe 111,00 107,00
PirelhTyre 31,30 3130Polygram 36,30 36,10
Polynorm 114,00 114,80Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 46,20 46_0
Reesink 74,50 74 50
Riva 53,80 53,80
Riva (eert.) 53,20 53,20
Samas Groep 70,50 70,60
Sarakreek 28,90 29,00
Schuitema 1330,00 1335,00
Schuttersveld 50,00 50,00
Smit Intern. 72,50 73,50
St.Bankiers e. 25,20 26,00
Stad Rotterdam e 45,70 45,00
TelegraafDe 102,00 102,40
TextTwenthe 360,00 b 360,00d
Tulip Comp. 45,90 46,30
Tw.Kabel Hold 158,50 159,50
Übbink ' 88,90 88,90
Union Fiets. 39,50 41,20
Ver.Glasfabr. 346,00 346,00
Verto 86,50 86,00
Volker Stev. 78,50 78,50
Vredestein 23,50 23,40
VRG-Groep 71,60 71,40
Wegener Tyl 209,50 208,00
West Invest 24,00 24,50
"West Inv. wb. 96,50 96,50
Wolters Kluwer 206,00 196,00
Idem div.'9o 51,00 49,50
Wyers 42,50 42,50

Beleggingsinstellingen. Aegon Aand.f. 37,50 37,50
ABN Aand.f. 73,50 73,50
ABN Beleg.f. 57,40 56.60
ALBEFO 51,20 51,10
Aldollar BF $ 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 230,00 230,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,50
America Fund 285,00 283,00
Amro Eur.F. 73,30 73,10
Amro Far E.F. 59,90 60,10
Amro Neth.F. 76,40 75,80
Amro N.Am.F. 60,40 60,40
Amro Obl.Gr. 154,10 154,10
Amvabel 76,80 76,00
AsianTigersFd 60,40 60,40
AsianSelFund 47,20 46,50

-BemcoAustr. 48,00 46,20
Bever Belegg. 5,80 5,80
BOGAMIJ , 111,00 111,00
CLN Obl.Waardef. 101,00 101,00
Delta Uoyd 43,50 42,70
DP Am. Gr.F. 24,80 24,80
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,60 59,60
Eur.Ass. Tr. 10,50 10,50d
EOE DuStlnF. 298,00 296,00
EurGrFund 62,80 62,80
Euro Spain Fd 8,00 8,00
FlorenteFund 101,10 101,50
Gim Global 49.80 49,80

<

Hend.Eur.Gr.F. 223,00 222,20
Henderson Spirit 62,00 60,50
Holland Fund '75,10 75,10
Holl.Obl.Fonds 117,00 117,00
HollPacF. 103,50 103,50
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 46,80 46,70
Intereff.Warr. 280,00 277,00
JadeFonds 163,00 162,50
Japan Fund 24,20 d 25,10
Jap.lnd.Alpha Fd 10000,00
JapanRot. Fund yen 8700,00
Mal.Cap.F. $ 8,40 8,40
Mees Obl.Div.Fonds 96,90 97JJ0
MX Int.Vent. 50,30 50,30
Nat.Res.Fund 1320,00 1310,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 40,80 40,20
NMBGlobalF. 47,10 47,00
NMB Oblig.F. 35,00 34^0NMB Rente F. 102,50 102,30NMB Vast Goed 38,70 38,40
Obam, Belegg. 216,70 216,50
OAMFRentef. 12,15 12,20Orcur.Ned.p. 48,00 48,00
Pac.Dimens. 100,50 100,50Pac.Prop.Sec.f. 42,20 42,20
Pierson Rente 100,80 10110
Postb.Belegg.f. 52,10 52,10Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73,40 73^40Rabo Obl.div.f. 48,30 48,30
Rabo Onr.g.f. 83,80 83,90Rentalent Bel. 132,50 132,20Rentotaal NV 30,80 3080RG groen 50,50 50,60RG blauw 49,30 49,60RG geel 47,30 . 47,30Rodin Prop.s 107,50 107,50Rolinco cum.p 89,20 89 20Sci/rech 17,50 17,50
Technology F. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. 223,00 218,50Trans Eur.F. 83,90 83,00
Transpac.F. 390,00 390,00
Uni-Invest 115,80 114,50
Unico Inv.F. 79,50 79,20
Unifonds 37,60 37,60
VWN 60,90 60,90
Vast Ned 123,60 d 123,70
Venture F.N. 42,00 42 00
VIB NV 82,00 82,00
VSB Mix Fund 50,80 50,80
WBO Int. 67,80 d 67,50
Wereldhave NV 199,50 199,00
Yen Value Fund 82,80 82,80
Buitenlandse obligaties
8% EEGB4(I) 98,70 99,00b3/2 EngWarL 30,30 30,50 f
5% EIB 69 99,60 99,60
Orig. n.amerik. aandelen
'Alb. Fisher 1,20 1,20
AUied Signal Ind 35,00 35,00
Amer. Brands 64,60 64,60 d

I Amer. Expres 26,60 27,10
Am.Tel._ Tel. 40,30 40,20
Ameritech 59,50 59,30
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 25,50 24,20

Atl. Richf. 112,10 111,10
BAT Industr. 7,20 7,20
Bell Atlantic 93,40 93,20
BellCanEnterpr 38,80 38,20
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 52,80 53,00
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,00 16,20
Boeing Comp. 70,00 69,60
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 15,40 14,70
Citicorp. 22,30 22,00
Colgate-Palm. 57,00 56,50
Comm.Edison 32,60 31,80
Comp.Gen.El. 610,00
Control Data 18,20 18,10
Dai-IchiYen 2170,00 2170,00
DaiwaSec. yen 1450,00 1440,00
DowChemical 62,00 61,50
Du Pont 38,75
Eastman Kodak 37,30 36,80
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 142,00
Exxon Corp. 45,50 45,25
First Pac.HKs 1,45
Fluor Corp. . 43,75
Ford Motor 45,50 44,10
Gen. Electric 64,60 64,00
Gen. Motors 45,50 44,20
Gillette 51,30 51,80
Goodyéar 35,50 35,50
Grace _ Co. 29,40
Honeywell 88,00 88,00
lnt.Bus.Mach. 109,00 108,40
Intern.Flavor 60,60
Intern. Paper 49,70
ITT Corp. 52,30 52,20d
K.Benson ® i 5017,30
Litton Ind. 71,30 70,80
Lockheed 32,30 33,00
Minnesota Mining 79,00 79,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 59,50 60,00
Morgan $ 33,50 33,20
News Corp Auss 10,10 9,70
Nynex 80,40 . 80,30
Occ.Petr.Corp 26,70 27,10
Pac. Telesis " 42,80 43,00
P.& O. ® 5,60 5,60
Pepsico - 65,10 66,30
Philip Morris C. 42,60 42,60
Phill. Petr. 25,00 24,80dPolaroid <- 43,30 42,40
Privatb Dkr 275,00 271,50
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 635,00
Saralee 29,00
Schlumberger 50,00 50,20
Sears Roebuck 35,70 35,60
Sony(yen) 49,20 49,40
Southw. Bell 54,00 54,30
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 31,00 31,10
Texaco 58,10 57,60
Texas Instr. 34,60 34,00
TheCoastalC. 31,30 30,20
T.I.P Eur. 1,65 1,60
Toshiba Corp. 1030,00 1030,00
Union Carbide 21,00
Urtion Pacific 69,00 68,00
Unisys 14,70 14,50
USX Corp 33,80 32,70d

US West 70,30 70,80
WarnerLamb. 109,10
Westinghouse 73,20 71,20d
Woolworth 60,30 d 60,20
Xerox Corp. 50,80 49,00

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 46,00 45,00
Am. Home Prod. 193,00
ATT Nedam 76,00 75,00
ASARCO Ine. 44,50
AU. Richf. 209,00 208,00
Boeing Corp. 130,50 130,00
Can.Pacific 31,50 32,00
Chevron Corp. 120,50
Chrysler 28,00 27,50
Citicorp. 41,00 40,00
Colgate-Palm. 107,00 107,00
Control Data 31,00 31,00
DowChemical 114,00 114,00
EastmanKodak 68,50 68,00
Exxon Corp. 85,00 84,00
Fluor Corp. 79,00
Gen. Electric 121,00 120,00
Gen. Motors 82,50 80,30
Gillette 97,00 97,00
Goodyéar 67,00 67,00
Inco 46,00 45,00
1.8.M. 200,00 199,00
Int. Flavors 110,00
ITTCorp. ' 119,00
Kroger 23,00 23,00
Lockheed 61,00 61,00
Merck & Co. 137,00 136,00
Minn. Min. 150,00 150,00
Pepsi Co. 121,50 123,00
Philip Morris C. 77,50 77,00
Phill. Petr. 45,50 45,50
Polaroid 74,00 72,00
Procter & G. 131,00
Quaker Oats 92,00
Schlumberger 95,50 94,50
Sears Roebuck 70.00 65,00
Shell Canada 59,00 59,50
Tandy Corp. 56.50 57,00
Texas Instr. 64,00 63,00
Union Pacific 130,00 129,00
Unisys Corp 29,00 29,00
USX Corp 64,00 60,00
Varity Corp 3,90
Westinghouse 136,50 134,00
Woolworth 113,00 113,00
Xerox Corp. 88,00

Certificaten overig
Deutsche B. 755,00
Dresdner B. 409,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 290,0.
Nestlé 8450,00
Siemens 745,00

Warrants
Akzo 17,40 17,50
Bogamij 5,70 6,00
Falcons Sec. 21,75 21,90
K.L.M. 85-92 89,00 89,00
St.Bankiers b 0,65 0,65

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,60 12,60
10/2ABN 87 92,50 92,50
13Amev 85 97,75 97,75
10 AmevBs 101,60 101,60
11Amev 86 91,25 91,00
10/2Amro 86 95,30 95,30
10Amro 87 93,50 93,50
53/< Amro 86 91,00 91,00
AmroBank wr 11,50 10,50
Amrozw 86 70,55 70,65
9BMH ecu 85-92 95,30 95,30
7BMH 87 94,75 94,75
lO'/öEEG-ecu 84 99,40 99,00
93/.EIB-ecu 85 95,60 95,50
12/2 HIAirl.F 95,00 95,00
11V«NGU83 100,00 100,00
2'/<NMB Pb.B6 83,50 83,50
NMB Postb.war. 81,50 81,75
83A Phil. 86 96,00 95,50
63/4 Phil.B3 99,00 99,00
11 Rabo 83 101,20 101,20
9Rabo 85 94,50 94,50
7Rabo 84 93.75 93.75

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,80 5,80
Bredero aand. 24.50 24,50
Bredero eert. 22,50 22,50
11 Bredero 25,00 26,50
LTV Corp. 1,50 1,50
5 Nederh. 68-78 24,50 24,50
RSV. eert 0,46 0,52

Parallelmarkt
Alanheri 27,00 e 27,30
Berghuizer 39,50 39,00
Besouw Vanc. 55,00 55,50d
CBI Barin Oc.yen 2000,00 2000,00
Comm.Obl.F.l 94,30 94,40
Comm.Obl.F.2 93,80 93,90
Comm.Obl.F.3 . 94,40 94,40
De Drie Electr. 29,50 29,00
Dico Intern. 112,50 112,00
DOCdata 28,00 27,70
Ehco-KLM Kl. 39,50 39.50
E&L Belegg.l 73,20 72,60
E&L Belegg.2 73.60 73.30
E&L Belegg.3 76,00 75,70
FreeRec.Sh. 32,00 32,00
Geld.Pap.c. 71,00 71,00
Gouda Vuurv c 105,70 105,70
Groenendijk 36,40 36,40
Grontmij c. 193,20 190,00d
HCA Holding 55,50 55,50
Hes Beheer 267,00 267,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,90 3,90f
Interview Eur. 7.90 7,80
Inv. Mij Ned. 45,00 46,00
Kuehrte+Heitz 49,10 d 49 50
LCI Comp.Gr. 17,30 17,10
Idem 8 st. 0,70 0,70
Melle 315,00 312,00
Nedschroef 127,50 125,00
Nevas st.(cert) 0,83

Nevas st.(cpref) 0,66
Neways Elec. 10,00 9,90
NOG Bel.fonds 31,70 31,70
pan pacific 10,70 10,70
Pie Med. 13,90 13,90
Poolgarant 9,20 9,30
Simac Tech. 17,6Q 17,20
Sligro Beh. 54,00 54,00
VerkadeKon. 412,00b 405,00
VHS Onr. Goed 13,90 13,90
Weweler 87,80 86,00

OPTIEBEURS. serie omzet v.k. s.k.
Abn c jul 40,00 199 0,60 0,80
abn p jul 40,00 460 2,70 2,70
abn p j92 40,00 250 4,50 a 4,50
akzo c jul 130,00 370 I-O 1,30
akzo c okt 125,00 228 s_o 5,20
akzo p jul 115,00 249 2,50 2,30
akzo p jul 125,00 196 7,20 7,50
akzo p jul 130,00 214 11,50 12,00
akzo p okt 120,00 193 6,00 5,50
akzo p 094 135.00 157 23,00 b 23,00
dsm p jul 110.00 302 1,90 2,10
dsm p jul 115,00 257 3,80 4,20
coc c mei 275,00 289 6,80 6,00
coc c mei 280,00 309 3,90 3,00
coc p mei 270,00 177 2,50 2,10
coc p mei 275,00 315 4,00 3.70
coc p mei 280,00 236 5,60 5,50
coc p mei 285,00 236 9,20 9,50
hoog c jul 80,00 306 2,70 2,40
kim c okt 37,50 183 1,80 1,80
kim p okt 37,50 250 4,00 a 4,00
nedl e jul 80,00 230 12.10 11,70
nedl c jul 100,00 465 2,30 2.00
nedl c okt 100,00 154 5,00 4,40
nedl p jul 80,00 194 2,10 2,40
nedl p jul 100,00 412 12,30 12.20
nedl p okt 85,00 209 6,00 6,20
nlf p aug 100,00 250 1.60 a 1,30

i natn c jul 75,00 190 1.10 1,30
obl c nov 90,00 250 1,20 I_o
phil c jul 40,00 459 1.80 1,50
phil c jul 45,00 294 0,30 0,50
phil c okt 40,00 180 3,20 2.90
phil c 093 30,00 435 14,50 14,10a
phil c 094 45,00 232 8,60 8,30
phil p jul 35,00 323 0,40 0,40
phil p jul 37,50 434 ' 1,50 1,50
phil p jul 40,00 455 2,50 2,60
phil p 093 30,00 318 2,30 2,50
phil p 094 45,00 170 9,50 a 9,50
olie c jul 140,00 174 2,40 2,50
olie c jul 145,00 369 1,30 1,40
olie c jul 150,00 162 0.70 0,80
olie p jul 140,00 200 7,10 7,40

I olie p 092 135,00 408 14,00 13.80
unil c okt 140,00 295 7,50 a 7,00
unil p jul 135,00 180 3,00 3,00
voc c okt 37,50 200 4,10 4,00
voc p jul 37,50 170 2,40 2,70

a=laten g=bi.__i+ei _i».
b=bieden h=laten+ex-di».
c=ex-cl_im k=ged_an+h
d=ex-di»idend l=geda_n+g
e=ged_an+bi.den «k=_ot-oers vorige dag- f=gedaan+laten sk=slotk_sr. gistere»

Verkopen in Engeland flink afgenomen

Verlies van 20 tot
30 miljoen voor PAF

Van onze redactie economie
EINDHOVEN - DAF verwacht in de eerste helft van dit jaar
feen verlies te zullen lijden van f 20 tot f 30 miljoen. Voor de(weede helft van het jaar wordt een zodanige verbetering ver-
dacht dat het jaar nog positief kan worden afgesloten (winst
J989: f 74,5 miljoen), zo heeft het bedrijf gistermiddag bekend-
gemaakt.

Pc bekendmaking van DAF komt
ruim een maand nadat het bestuurPet jaarverslag presenteerde. ToenWerd al uitgegaan van een lagere
vvmst in de eerste zes maanden van1990. De resultaten over de eerstetwee maanden gaven nog geen aan-leiding tot het bijstellen van de ver-pachtingen, omdat de laatste jarenluist deze maanden trendmatig
Plecht waren. De resultaten over
Piaart en de eerste weken van aprilpleven echter sterk achter bij de
verwachtingen. Na een grondige
Bnalyse stelde het bestuur vast datpen verbetering niet eerder kan

worden verwacht dan in de tweede
helft van het jaar.

economie

Door onenigheid over werkgarantie

CAO Hoogovens in gevaar
JMUIDEN - De industriebonden'NV en CNV dreigen opnieuw kan-
ineacties te gaan beleggen als
-oogovens niet snel besluit de
verkgarantie-afspraak in de nieuwe
-AO op te nemen. De Directie Staal
vil de werkgarantie in een apart
protocol meenemen, maar de bon-
len vinden de garantie essentieel
'oor de nieuwe CAO bij Hoogovens.
■Als de werkgarantie niet wordt op-
genomen, hébben we gewoon geen

stelt Jan Schalkx van de In-dustriebond FNV.
3rie maanden nadat er een princi-

pe-akkoord tussen bonden en
Hoogovens is afgesloten, is er op-
nieuw een conflict ontstaan over de
werkgarantie. De industriebonden
braken de onderhandelingen in fe-
bruari jongstleden af, omdat ze de
komende jaren de garantie wilden
hebben van de directie dat er geen

gedwongen ontslagen zouden val-
len. Hoogovens is momenteel bezig
een groot reorganisatieplan voor te
bereiden om de produktiviteit van
het staalbedrijf te verbeteren. Ver-
wacht wordt dat daardoor een paar
duizend arbeidsplaatsen verloren
zullen gaan.

Nadat Hoogovens uiteindelijk toe-
zegde de komende CAO-periode
van anderhalfjaar geen ontslagen te
zullen laten vallen en in de periode
daarna 'alles in het werk' te zullen
stellen om ontslag te voorkomen,
gingen de bondenakkoord. Volgens
een woordvoerder vindt Hoogovens
het niet juist deze afspraak in eenCAO vast te leggen, omdat het om
een toezegging gaat die langer duurt
dan de CAO-looptijd. „We hebben
in het verleden dit soort toezeggin-
gen ook niet in de CAO opgeno-
men".

Tweede Van Brienenoordbrug open

" Met hetneerlaten van de bascule heeft mi-
nister H. Maij-Weggen (Verkeer en Water-
staat) gisterochtend de tweede Van Brie-nenoordbrug geopend. Helemaal probleem-
loos verliep dat overigens niet. Tevergeefs
zocht de minister via een portofoon contact
met de brugwachter. De techniek liet haar
in de steek, waarna de brugwachter op
eigen initiatief de grote klep liet zakken, on-
der luid geloei van in de buurt liggende
schepen en voorbijrijdend vrachtverkeer.
Burgemeester dr. A. Peper van Rotterdamwees er op, dat zowel de brug als twee nieu-we tunnels nodig zijn om de stad bereik-
baar te houden. „We zijn er eigenlijk al veel
te laat mee door de stroperige besluitvor-ming in dit land".
Maij-Weggen en Peper noemden het een 'on-

gehoorde versimpeling' om te menen dat
wie vóór tunnels is tegen het milieu zou zijn.
De minister benadrukte dat er actie geno-
men wordt om de toegang tot de poort van
Europa vrij te houden. „Want anders is het
niet 'Nederland distributieland', maar Ne-
derlandfileland", sprak Maij-Weggen.
Met de ingebruikstelling van de tweede Van
Brienenoordbrug zijn zes banen in zuidelij-
ke richting voor verkeer geopend. In noor-
delijke richting blijven voorlopig slechts
drie banen beschikbaar. In de komende an-
derhalf jaar krijgt de oude Van Brie-
nenoordbrug eerst een grondige opknap-
beurt voordat ook uit derichting Breda het
verkeer ruim baan krijgt. Elke werkdag
passeren tussen de 140- en 150.000 voertui-
gen de brug.

'Overcapaciteit verminderen'

Boskalis in zee
met baggeraar

AMSTERDAM - Boskalis vindt dat
de overcapacaciteit in de internatio-
nale baggersector moet verminde-
ren. De onderneming denkt daaraan
een steentje bij te dragen door nauw
te gaan samenwerken met de Belgi-
sche baggeraar Decloedt. Dat heeft
ing. L. Verstoep, voorzitter van de
raad van bestuur van Boskalis, gis-
teren verklaard bij de toelichting op
het jaarverslag.
De samenwerking met Decloedt is
nog niet definitief. Boskalis ver-
wacht binnenkort met concrete be-
richten te komen. Beide bedrijven
willen vooral buiten Europa hun
krachten bundelen. De inschrijving
op projecten geschiedt daarvaak te-
gen prijzen die slechts een geringe
winstmarge opleveren. Een concen-
tratie moet bewerkstelligen dat „je
ook projecten kunt laten lopen en
niet alles tegen wanhoopsprijzen

hoeft aan te nemen", aldus be
stuurslid ing. R. van Gelder B.A.

Aandelenruil
Boskalis heeft nu een aandeel op de
vrije wereldmarkt van zon 25 pro-
cent. Met Decloedt erbij wordt dat
30 a 33 procent. De samenwerking
vindt plaats door middel van een
wederzijds minderheidsbelang. De
besprekingen met de Belgische on-
derneming duren lang. Decloedt
was een conglomeraat en heeft moe-
ten herstructureren om de bagger-
activiteiten onder te brengen in één
onderneming. Decloedt zet f 100 a
120 miljoen om in de baggersector.
Het aantal grote marktpartijen in de
internationale baggerwereld is in
vijfjaar met een derde verminderd
tot negen of tien. De overcapaciteit
bij de cutterzuigers is verkleind van
de helft tot een derde en bij de
sleepzuigers van een derde tot een
kwart. Doordat materiaal econo-
misch en technisch wordt afge-
schreven zal er over een jaarof vijf
evenwicht bestaan tussen vraag en
aanbod, aldus van Gelder.

Omzet
Verstoep verwacht „een grote ople-
ving van de omzet" in Nederland in
de jaren negentig. Een belangrijke
impuls daarvoor komt van de over-
heid als die besluit de vervuilde on-
derwaterbodems te gaan schoon-
maken. Zon besluit kan volgens
Verstoep niet uitblijven. Verder ver-
wacht Boskalis stijgende opbreng-
sten als gevolg van de versterking
van de kustlijn, de verbetering van
de infrastructuur in de Randstad, de
metroplannen die Amsterdam, Rot-
terdam en „zelfs Utrecht" koesteren
en de eventueel te graven autotun-
nels. Vorig jaar kwam 19 procent
van de omzet van Boskalis uit Ne-
derland.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 01-05-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.230-/ 22.830;
vorige ’ 22.340-/22.940; bewerkt ver-
koop ’ 24.430 vorige ’ 24.540 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 260-/330 vorige

’ 260-/ 330; bewerkt verkoop ’ 370 la-
ten, vorige ’ 370 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,830 1,940
austr.dollar 1,35 1,47
belg.frank (100) 5,29 5,59
canad.dollar 1,56 1,67
deensekroon (100) 28,00 30,50
duitse mark (100) 110,00 114,00
engelse pond 2,96 3,21
finse mark (100) 45,95 48,45
franse frank (100) 32,00 34,75
griekse dr. (100) 1,07 1,27
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire(10.000) 14,30 16,00
jap.yen (10.000) 115,00 121,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,25
noorse kroon (100) 27,40 29,90
oost.schill. (100) 15,65 16,20
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1.70 1.86
zweedse kr. (100) 29,45 31,95
zwits.fr. (100) 127,25 131,75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar - 1,89325-1,89575
an-ll.g-lden 1,0400-1,0700
austr.dollar 1,4050-1,4150
belg.frank (100) 5,4475-5,4525
canad.dollar 1,62425-1,62675
deensekroon (100) 29,575-29,625
duitse mark (100) 112,435-112,485
engelse pond 3,0990-3,1040
franse frank (100) 33,515-33,565
griekse dr. (100) 1,1020-1,2020
hongk.dollar (100) 24,1750-24,4250
ierse pond 3,0110-3,0210
ital.lire (10.000) 15,325-15,375
jap.yen (10.000) 119,36-119,46
nwzeel.dollar 1,0750-1,0850.
Noorse kroon (100) 28,950-29,000
oostenr.sch. (100) 15,9810-15,9910
saudi ar.ryal (100) 50,3250-50,5750
spaanse pes. (100) 1,7800-1,7900
surin.gulden 1,0400-1,0800
Zweedse kr. (100) 31,015-31,065
zwits.frank (100) 130,025-130,075
e.e.u. 2,2995-2,3045

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS Koersindex (1983=100)
algemeen 191,80 191,60
id excl.kon.olie 186,70 186,30
internationals 187,90 187,60
lokale ondernem. 198,00 197,90id financieel 145,90 145,80
id niet-finane. 249,50 249,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 252,00 251,70
id excl.kon.olie 234,90 234,50
internationals 255,20 254,90
lokale ondernem. 247,40 247 30id financieel 192,10 191__
id niet-financ. 301,30 301,20
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 116,20 116,00
internation 108,20 107,90
lokaal 117,60 117,40
fin.instell 107,20 106,90
alg. banken 103,70 104,10
verzekering 111,40 110,40
niet-financ 120,80 120,60
industrie 123,10 123,10
transp'opsl . 130.10 129.40

Fusieplan Ahold
in de ijskast

ZAANDAM - Koninklijke Ahold
streeft niet langernaar een fusie met
de Europese partners Argyll in
Groot-Brittannië en Casino Gui-
chard-Perrachon in Frankrijk. Dat
zegt de nieuwe president van het
concern, drs. P.J. Everaert, in het
laatste nummer van het personeels-
blad Flitsen.

AvondkoersenAmsterdam
Amsterdam - In het telefonisch avond-
verkeer kwamen gisteravond de vol-
gende koersen tot stand (tussen haak-
jes de laatste notering van dezelfde
dag:
Akzo 118,00(118,00)
Kon. Olie 137,50-138,00 (138,00)
Philips 37,90-38,10 g/l (38,00)
Unilever 139,00(139,00)
KLM 35.60 (35.60)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2668.471133.18 203.22 983.00
Hoogst 2687.391144.20 205.23 991.16
Laagst 2651.351127.49 201.71 976.95
Slot 2668.921136.91 204.10 984.70
Winst/ +12 16 +6.93 +1.01 +5.00
verlies
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BUROCENTER
koop - huur - huurkoop

computers vanaf 64,- p.mnd.
laserprinters v.a. 89,- p.mnd.
faxapparatuur v.a. 49,- p.mnd.
copiërs v.a. 39,- p.mnd.
telefooncentrales ...v.a. 30,- p.mnd.

Dorpstraat 125, Brunssum
Tel. 045-273125
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De representatieve Mazda 323 sedan is bij uitstek extra comfortabel. * en een 5-deurs coupé, de323 F. Uw dichtstbijzijnde Mazda-
geschikt om veel zakelijke kilometers te rijden. De Mazda Zuinig met brandstof, probleemloos in onderhoud... dealer staat in de Gouden Gids.
323 sedan is een hoogst moderne versie van het klassieke wie de economische voordelen van de Mazda 323 sedan
sedan model. Maar uiterlijk alleen is niet voldoende. optelt bij de betrouwbaarheid en het comfort, zal het
Wat ook telt is de ruimte. Door de lange wielbasis en de beamen: dit is de auto die nuttige kilometers combineert

grote spoorbreedte ontstond een ongekend ruim interieur met plezierige privé-kilometers. jj^^U __3^TCK?Ï
voor passagiers en bagage. De Mazda-ingenieurs De Mazda 323 sedan biedt keuze uit diverse uitrustings- harmonie tussen mens en machine. hebben er bovendien voor gezorgd dat het geluidsniveau niveaus.Test u de Mazda 323 sedan gerust op z'n daden. Prijzen ind. btw Mazda 323 Hatchbackvanaf 23.630,-. Sedan vanaf26.155.-.

iv /i A *-"" n A *3 O
oo .p vanaf 28.665,-.Afleveringskosten 395,-. Wijzigingenvoorbehouden.

IVI M *- u M o o | ongewoon laag is. Dat maakt het rijden in de Mazda 323 Naastde sedan is erookeen Mazda 323 3-deurshatchback imponeur:AutoPaiacedeBinckhorstB.v..DenHaag.Tei.:070-348940o.
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"1 LOVEN HEERLEN B.V.
e/IM/ ti&ZtiP1!"' Palemigerboord 401. Heerlen
%JWW *\M*mW%mE*m9E m |„_'~.|-| Telefoon 045-722451- -— I AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN I f-] AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. r"1 AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.

Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3. Nieuwstadt Langheckweg 2. Kerkrade
„l^.lJ Telefoon 04402-71920 i..m.'-.| Telefoon 04498-53055 Iji -'Tl Te|efoon 045-464646

r 1 AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF ! AUTOBEDRIJF LEYMBORGH l"7^ RADREMA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8. Limbricht . ■■ Galjoenweg 73 (Beatnxhaven). Maastricht

L-'^.M Telefoon 043-642697 | M^..| Telefoon 04490-15838 [_t_-__-_J Telefoon 043-63^250 ,
06-lijnen

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

I Moskou en Washington
0,50 et. p.m. 06-

-320.320.22._

Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

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

Homobox..., .06-320.325.50
50 et p/m

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

Als je vanavond nog een afspraakje wilt!!

Gay-two-Gay
06 voor twee

Direkt apart. Druk of draai een nul
voor een andere partner.

I 06-320.327.32
ca. 50 et.p.min.

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
; 06-320.323.12 - 50c/m

Gay Box; Rotterdam beter een hete
" buur dan een verre vriend, 06-320.328.22 - 50 cVpm

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 D/m

Vrouwen zoeken sexcontact

Sex-contact-lijn
06-320.320.33 : 50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht
06-320.327.43

Gaybox
Maastricht

06-320.326.43
50 ct.p.m.

Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

-!! Wipgracht 9 !!
De beste anonieme

verhalen
06-340.310.15 (50 ct.p.m.)

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
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.

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.)

Men Only
luister hoe dit meisje u via

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

Sex-spreekuur. Bel haar,
met uw vragen. Info via
06-320.324.97

(50cpm)

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

320.320.24.
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.)
Hij is wel vaak in gesprek

maar blijf proberen.
De pornobox

onbeschaamd maar eerlijk.
06-320.320.51 (50 ct.p.m.)

Rosie relatie-lijn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie april/mei
zie je"naakt"-foto's van hen.
Anton doet het voor de aller-
eerste keer. Met 2 ervaren

mannen een nachtlang
Homo

06-320.329.22 950 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.)

De trio-box
Nee superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en

vriendinnen zoekt op dit nr.
06-320.327.37 (50 ct.p.m.)

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

'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.)
Weer vonden vurige bellers

van de

orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog

heter met elkaar te doen.
Alles op 06-320.324.40, En

dan.... de sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op 06-320.322.22
(50 ct.p.m.)

Lekkere meiden willen
verwend worden,

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel sexcontactü

live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Homokontakt:
jongenszoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
Sexcontact

06-320.326.33 - 50 et p/m
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox

06-320.326.66 - 50 et p/m

Grieksesex
MARCHA 50 et p/m

320.325.55

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

De Meidenbox
kom in kontakt met mooie

meiden
06-320.330.77 - 50 et p/m

Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44 - 50 et p/m

Sex met het
Buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.44 - 50 et p/m
Lekkere meid zkt. sex-

contact, bel de
Tippellijn

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor die

hete jongens!
06-320.330.88 - 50 et p/m

*Wek-Sex*
gewekt worden door Bianca

oh la la !!!
06-340.320.55 (50ct 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-

-320.324.30Trouwens 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)
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 et p/m
De man behandelt
een meisje

Zit het slipje in de weg?
Zonder gaat het beter en ...

verder.
06-320.326.93 - 50 et p/m

De bel gaat als Ina net uit de
douche komt. Ze haast zich
om de man binnen te laten...
06-320.326.72

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

strenge vrouw voor

gehoorzame
mannen.

06-320.33051 - 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 - s^ct_p/m_
Na .... beleeft mooie vlotte

Linda voort eerst sex tot het
eind. Toe nog eens...

06-320.326.70
50ct_p/rn

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden r»
op

de generatiebo?
06-320.326.27 (50 ct.p.rnj
Het leven begint bij 40. Cfi

het sexleven. Op de
40plusbox

fijn en ongedwongen m-1
leeftijdsgenoten.

06-320.327.28 (50 ct.p.rnj
2 paren kijken geboeid W.
alsKarin zich voor 't eer*

onderwerpt
aan haar

06-320.330.17- 50 et p/j
De vrije

jongen- en meidenbox. VoJalles wat jongen nog vrij_vrij om afspraken te maw_0g_3g_0.327.88 (50 ct.p.rnj
Angela in bad met haa'vriendin. Inzepen. Allesi!

glad. Eindeloos
lesbisch

's-nachts._06-320.330.19 - 50 et p 4
Een PICCOLO in het lAburgs Dagblad helpt u \weg naar snel succes. &"
045-719966. I

--

Je huis in de^krantbrengt mensen over de vloer.— ma*-l-ar wc e i vanwanten enkranten.
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Konsumenten Kontakt concludeert na smaaktest:

'Bier met weinig
alcohol lekker'

De brouwers zijn er aardig in geslaagd bier met wei-
nig alcohol te brouwen dat toch naar bier smaakt. Het
gerstenat niet weinig of geen alcohol smaakt door-
gaans wateriger dan gewoon bier, maar de smaak is
verder hetzelfde.
Dat zegt Konsumenten Kontakt
op op basis van een smaaktest
waarbij achttien proevers meer-
dere keren bijeen kwamen om
in willekeurige volgorde, alco-
holhoudend, alcoholarm en dry-
bier te drinken. De proefperso-

nen vonden het alcoholarme
Clausthaler zelfs minder water-
ig dan gewoon bier.

Caloriën
Analyses van Konsumenten

Kontakt tonen aan dat alle on-
derzochte merken voldoen aan
de eis van de Warenwet dat alco-
holarm bier niet meer dan 0,6
procent alcohol mag bevatten.
In bier met weinig alcohol zit
verder de helft van het aantal ca-
lorieën van gewoon bier.

Afgezet tegen de prijzen van ge-
woon bier is alcoholarm bier wel
aan de dure kant, vindt de con-
sumentenorganisatie. Voor al-
coholarm bier zijn immers min-
der grondstoffen nodig en er
wordt minder accijns op gehe-
ven.Nostalgische picknickmand

Met de mooie zomer van het vorig jaar in het achterhoofd heeft Me-
pal, groot geworden in kampeerservies, er alle vertrouwen in dat
ook in ons land de picknickmand aanslaat, De fabrikant gaat er zelfs
van uit dat wie zich echt nostalgisch met de maaltijd op een plaid
wil neerzetten, de voorkeur zal geven aan een echte rieten mand.
De mand bevat een eet- en drinkservies voor vier personen, bestek,
peper en zoutstel, fruitmesje, kurketrekker en diverse voorraaddo-
zen. Inclusief inhoud kost hij 198,50.
Voor wie het wat eenvoudiger en goedkoper wil houden heeft Me-
pal een kunststof picknickkoffer met een wat bescheidener inhoud.

" De rieten mand is goed gevuld; het plastic exemplaar is eenvoudiger en goedkoper.

Methodes
Er blijken twee veelgebuikfe
methodes om bier met weinig
alcohol te brouwen. Bij de ene
wordt de. alcohol na het gewone
bereidingsproces verwijderd,
bij de andere grijpt men in bij
het vergistingsproces zodat
minder alcohol wordt gevormd.

Voorzitter Nederlandse Christelijke Drogistenbond:

'Drogist moet blijven
inspelen op trends'

D_ enorme opkomst van devoor-deel-drogisterijen, zoals Kruid-
vat, betekent voor zelfstandige
drogisten niet alleen kommer enkwel. Veel kleine drogisterijeninde buurt van discountzaken gaan
ten onder, maar deze 'reuzen' le-
veren ook voordelen op. Zij ma-ken de produkten van de drogistnog populairder én zij hebben er
voor gezorgd dat veel artikelen,
waaronder tandpasta, zeep enluiers, behalve in de supermarkt
ook nog steeds in de drogisterijte vinden zijn. Hoe het toekomst-Plaatje van deze sector er uit ziet,leest u vandaag in het vierde deelvan onze serie over detaillisten-n grootwinkelbedrijven.

De filiaaldrogisterijen - Kruid-vat, Trekpleister, Cency en Etos- hebben bekend gemaakt de ko-mende vier jaar ten minste 35
nieuwe 'eigen' vestigingen per
jaar te zullen openen. Daarnaastwillen Etos en Cency uitbreidendoor middel van franchising. Ditbetekent dat een gevestigde dro-gist zich kan aansluiten bij de ke-ten, zijn assortiment aanpast en

via de coöperatie inkoopt. In ruil
voor de naam, reclamecampag-
nes en anderevoordelen diefran-
chising biedt, levert hij een deel
van zijn inkomen in.

In bijna elke plaats is de afgelo-
pen jaren wel een voordeel-dro-
gist gekomen. „Het klinkt gek,
we hebben niet alleen last, maar
ook voordeel van de opkomst
van dezezaken. Aan de ene kant
hebben de discounts veel colle-
ga's de kop gekost. Maar aan de
andere kant hebben ze er voor
gezorgd dat onze produkten po-
pulairder werden", zegt
M. Meeuwsen, voorzitter Neder-
landse Christelijke Drogisten-
bond. " M. Meeuwsen, voorzitter Nederlandse Christelijke Drogistenbond: „Steeds meer origine-

le produkten terug bij zelfstandige drogist."Mannenluchtjes
Uit cijfers van Nielsen Drug In-
dex (Nielsen registreert zelfstan-
dige drogisten en filiaaldrogiste-
rijen) lijkt het alsofer nauwelijks
klappen zijn gevallen in de dro-
gisten-branche. In 1984 telde Ne-
derland 2.863 drogisterijvestigin-
gen, waaronder zelfstandige be-

drijven en filiaalbedrijven (voor-
deel-drogisterijen).
Maar het verschil ten opzichte
van '84 is dat er in dat jaar nog
maar 270 filiaalbedrijven waren
terwijl er nu al bijna 600 zijn. Dat
betekent dat voor elk nieuw fi-
liaalbedrijf een zelfstandige dro-
gist is verdwenen. En dat de
komst van een voordeel-drogis-
terij niet zorgt voor meer sluitin-
gen van zelfstandige bedrijven,
komt doordat in Nederland elk
jaar weer meer drogisterij-artike-
len over de toonbank gaan. Het
assortiment wordt populairder.
Mannenluchtjes waren bijvoor-
beeld vijfjaar geleden nog over-
bodige luxe, terwijl ze nu als
warme broodje over de toonbank
gaan.

Lokken
De populairiteit van het produkt
lokt ook anderen op de markt.
De concurrentie komt uit steeds
meer verschillende hoeken. Ac-
tueel is de opkomst van de na-
tuurcosmetica-shops. Maar ook
de kapsalons, de schoonheidssa-

lons en de postorderbedrijven
winnen terrein op de markt van
drogisterij-artikelen. Daarnaast
is de parfumerie door de op-
komst van geurtjes steeds meer
in trek.
Doordat de winkels van de ge-
vestigde voordeel-drogisten

steeds meer op die van de zelf-
standige drogisten gaan lijken,
komt er ruimte in de markt voor
de echte discounts met een be-
perkt assortiment maar wel
goedkoop.

Het is voor de zelfstandige dro-

gist zaak attent te blijven en in te
spelen op de wensen van de con-
sument. De zaak moet een mo-
derne uitstraling hebben, vak-
kundige voorlichting wordt
meer en meer gevraagd en ook
een stukje service wordt ge-
vraagd.

Het assortiment moet herhaalde-
lijk worden aangepast. De dro-
gist moet ook rekening houden
met het milieu en de populariteit
van reform-produkten groeit ook
nog steeds.

consument

Nieuw advies voor gebruik fluorideSinds Nederlandse kinderen
fluoride gebruiken, lachen ons
heel wat meer ongeschonden
tanden toe. Liefst zestig procent
van de zesjarigen heeft tegen-
woordig geen last meervan tand-
caries.

Fluoride is een stof die het
tandglazuur beter bestand maakt
tegen tandbederf. Dat bederf be-
gint wanneer bacteriën in de
mond suikers uit het voedsel om-
zetten in zuur. Dit zuur lost het
glazuurvan de tanden op. Fluori-
de doet twee dingen: het zorgt
dat het glazuur minder snel op-
lost en laat de bacteriën minder

zuur produceren. Het is dan ook
zaak zo vroeg mogelijk te begin-
nen met carierspreventie door
middel van fluoride.

Dit betekent niet dat u uw kinde-
ren zoveel mogelijk fluoride
moet laten gebruiken. Als ze er
teveel van binnenkrijgen, kun-
nen hun tanden verkleuren, in de
vorm van witte vlekken of zwar-
te strepen ('zebratanden'). Dit
kan geen kwaad, maar mooi is

het niet.
Vanwege nieuwe inzichten op
het gebied van fluoride en tand-
bederf is het advies over het ge-
bruik van fluoridetabletten en
-tandpasta kort geleden aange-
past. Voor de verschillende leef-
tijdsgroepen worden nu de vol-
gende adviezen gegeven:
-0 tot 1 jaar: een fluoridetablet
per dag. Om kinderen te laten
wennen is het goed alvast te be-
ginnen met poetsen zonder tand-

pasta. Zodra de eerste kiezen
doorkomen wordt het tijd metfluoridepeurtertandpasta te gaan
poetsen. Maar blijf wel de fluori-
detablet geven. De fluoridetoe-
diening kan het best over de dag
gespreid worden; geeft het ta-
bletje daarom niet vlak voor of
na het tandenpoetsen.

- 2 tot 4 jaar: twee maal per dag 1
fluoridetablet en twee maal per
dag poetsen met fluoridepeuter-

tandpasta. Spreid het gebruik
van tabletten en het poetsen over
de dag.

-5 tot 12 jaar: minimaal twee
keer per dag poetsen met gewo-
ne fluoridetandpasta. In veel ge-
vallen is het gebruik van fluori-
detabletten aan te bevelen. De
tandarts of mondhygiënist kan
in individuele gevallen adviseren
geen fluoridetabletten meer te
gebruiken.- 12 en ouder(ook volwassenen):
minimaal twee maal per dag
poetsen met gewone fluoride-
tandpasta. Geen extra fluorideta-
bletten geven.

Oproep organisator horecabeurs aan restaurants:

'Schenk zuivere koffie'
Het gewone kopje koffie in res-
taurants, bedrijven en overheids-
instellingen moet vervangen
worden door Max Havelaar
Keurmerk Koffie. Zo kunnen
deze instellingen een bijdrage le-
veren aan de verbetering van het
bestaan van kleine ongeorgani-
seerde koffieboeren in Midden-
Amerika en Afrika.
Dat is de stellige overtuiging van
mevrouw Gerda van Gruizen. Zij

gaat- proberen tijdens de voor-
jaarsbeurs van Horesca Gruizen,
dievan 7 tot en met 9 mei in Beek
wordt gehouden, horeca, bedrij-
ven en plaatselijke overheden
voor dit standpunt te winnen.

Voor zon 75 ontwikkelingslan-
den is koffie het belangrijkste
exportprodukt. Het is na olie de
grondstof waar het meest mee
gehandeld en gespeculeerd

wordt. Koffiebonen verwisselen
voordat ze gebrand en gemalen
worden gemiddeld tien keer van
eigenaar. Speculanten en planta-
gebezitters zijn daarom niet geïn-
teresseerd in de koffie, maar in
de winsten op aan- en verkopen.

De dupe van deze handelsprak-
tijken waren tot voor enkele ja-
ren de kleine koffieboeren en
hun coöperaties, die voor hun
werk nog geen tien procent van
de uiteindelijke koffieprijs ont-
vingen. Om deze situatie te ver-
anderen is in 1988 de Stichting
Max Havelaar opgericht. De
stichting heeft met kleine koffie-
boeren contracten gesloten die
hun een minimumprijs garande-
ren, die 60 tot 100% hoger is dan
de daadwerkelijke kostprijs voor
de koffie. Bij een hogere markt-
prijs wordt óók een hogere prijs
betaald. Als extra wordt nog tot
maximaal tien procent bovenop
deze contracten betaald voor de
uitvoering van projecten als bus-
verbindingen, machines, scho-
len, ziekenhuizen en dergelijke.
Die stichting verleent aan koffie-
branders, die hun koffiebonen
inkopen en verhandelen onder
stringentevoorwaarden, het Max
Havelaar Koffie Keurmerk.
Daarmee controleert ze de nale-
ving van het Keurmerk-regle-
ment en verplicht de koffiebran-
der om niet te stunten met de
verkoopprijs. Sinds de oprich-
ting van de stichting in novem-
ber 1988 heeft de Max Havelaar
Keurmerk Koffie zich een plaats
veroverd op de Nederlandse
markt. In het grootste deel van
alle levensmiddelenzaken in ons
land is deze koffie te koop.

" Afgevaardigden van een kleine koffieboeren-coöperatie in Mexico brachten onlangs een
bezoek aan koffiebranderij Neuteboom in Almelo.

Nieuwe Europese
consumentenbond

De Europese consumenten moe-
ten, met alle plannen voor „1992
Jn zicht, er zeker van zijn dat hun
belangen overal in de Gemeen-
schap worden beschermd. Daar-
toe is er een nieuwe organisatie
opgericht, de Consumentenad-
viesraad.

In de adviesraad zijn nationale
consumentenorganisaties uit de
twaalf lidstaten vertegenwoor-
digd. Ook gehandicapten en be-
jaarden krijgen, voor het eerst,
een stem in het kapittel.
Dit heeft Europees Commissaris
Karel van Miert, die consumen-
tenzaken onder zijn hoede heeft
in Brussel gezegd. Van Miert
"maakte van de gelegenheid ge-
bruik om een „actieplan" inzake
het EG-consumentenbeleid toe
te lichten. Daarin zet de Europe-
se Commissie haar plannen uit-
een om de positie van consumen-

ten te verbeteren. De Commissie
hecht zoveel belang aan de zaak
van de consumenten omdat die
anders weinig vertrouwen zullen
hebben in een verenigd Europa.
Opzet is daarom de belangenbe-
hartiging van consumenten te
verbeteren. In sommige lidsta-
ten, zoals de zuidelijke EG-lan-
denen lerland, zijn onafhankelij-
ke consumentenorganisaties
(nog) niet sterk ontwikkeld.
Daarnaast wil Van Miert dat aan-
dacht wordt besteed aan voor-
lichting en de veiligheid van de
consument. Ten slotte wil de
commissie maatregelen opdat de
consument in geval van grens-
overschrijdende transacties
overal verzekerd is van dezelfde
aankoopvoorwaarden. Zoals in
het geval van de huis-aan-huis-
verkoop waarbij de koper be-
denktijd krijgt om zijn aankoop
ongedaan te maken.

Selectfoon
blokkeert

ongewenste
telefoontjes

Telefoonterreur van ongewenste
gesprekspartners als hijgers, on-
derzoekbureaus, ex-echtgehoten
en ander ongerief behoort bin-
nenkort definitief tot het verle-
den. Selectfoon is de naam van
een nieuw apparaat dat de tele-
foonlijn voor ongewenste bellers
eenvoudig blokkeert. In feite dus
een uitbreiding van de mogelijk-
heden van het geheime nummer,
dat berust op het principe van
het ook in het geldverkeer niet
onbekende fenomeen van de
pincode.

De Selectfoon werkt met een ge-
tal van drie cijfers datje als bezit-
ter van de nieuwe uitvinding be-
kend maakt aan alle personen
voor wie je altijd bereikbaar
wenst te zijn. Alleen diegenen
die dus de pincode kennen, kun-
nen dan contact krijgen.

Als iemand het betreffende num-
mer draait, vraagt de Selectfoon
automatisch om de gewenste
pincode, die de 'opbeller' dan
vervolgens op zijn telefoon moet
intoetsen. Pas als dat succesvol
is gebeurd, gaat het signaal over.

Personen die de juiste combina-
tie niet weten, kunnen dus niet
storen. De Selectfoon verbreekt
de verbinding al na acht secon-
den. Als de juiste code dan nog
niet is ingevoerd, wordt er ge-
woon geen contact gemaakt.

Volgens Leo van der Putten,
marketing manager van het
Amersfoortse bedrijf dat het ap-
paraat op de markt brengt, is er
niet veel wiskundig inzicht voor
nodig om vast te stellen dat bij
drie cijfers precies duizend com-
binaties (van 000 tot 999) moge-
lijkzijn. Zodoende bestaat er een
kans van slechts een op duizend
dat men er in acht seconden
doorheen komt.

Het kan natuurlijk gebeuren dat
na verloop van tijd te veel men-
sen depincodekennen. Ook daar
heeft de Selectfoon een oplos-
sing voor: de cijfercombinatie is
door de gebruiker eenvoudig te
wijzigen. Hij moet dan wel alle
'gewenste bellers' op de hoogte
stellen van de code wijziging.

Volgens Van der Putten heeft
het apparaat een belangrijk voor-
deel: „Je kunt hem uitzetten, zo-
dat de telefoon ook normaal kan
functioneren. Zo is het mogelijk
om met een schakelklok te pro-
grammeren wanneer de Select-
foon aan, en wanneer hij uit moet
zijn."

Daarmee is de Selectfoon een
soort compromis tussen een ge-
heim nummer en tijdelijk de
stekker eruit trekken. Van der
Putten: „Een geheim nummer
heeft het nadeel datje altijd voor
maar een kleine groep intimi be-
reikbaar bent. Ook op tijden
wanneer een selectie niet echt
nodig is. Als je aan de andere
kant de stekker er tijdelijk uit-
haalt, ben je onbereikbaar voor
iedereen. Dan kan het gebeuren
dat iemand met een zeer drin-
gende boodschap je niet berei-
ken kan".

Een geheim nummer heeft ook
het nadeel dat het niet ingedekt*
is tegen 'verkeerd verbondenen'
en hijgers, diezo maar op de bon-
nefooi bellen. Bij de Selectfoon
hoeft niemand daar meer bang
voor te zijn. Na het lukraak draai-
en/drukken van een nummer
moeten ze door nog een barrière
heen, waarbij de kans op 'succes'
slechts een op duizend is.

Goede plek
Maar niet alleen de inrichting
van dezaak en de produkten spe-
len een belangrijke rol in het ge-
vecht tegen concurrenten. Het
vestigingspunt wordt ook steeds
belangrijker. Vooral in nieuw-
bouwwijken en in nieuwe win-
kelcentra is de keuze van de juis-
te plek bepalend voor de omzet
van de nieuwe drogist.

Daarnaast moeten zelfstandige
drogisten zich niet uitsluitend op
sociaal-economisch maar ook op
commercieel gebied organise-
ren. „In onze branche bestaat al
een hoge graad van organisatie
en ik ben er van overtuigd dat in
de nabije toekomst meer drogis-
ten zich bij organisaties aanslui-
ten" aldus Meeuwsen.

Hij voorziet echter dat er in de
toekomst nog enkele slachtoffers
onder zelfstandige drogisten val-
len in grote en middelgrote ste-
den. Hier blijven de discounts
terrein winnen. Toch is er vol-
gens de voorzitter van de drogis-
tenvereniging reden genoeg de
toekomst met vertrouwen tege-
moet te zien omdat de gezond-
heidsrage een toenemende vraag
naar natuurprodukten veroor-
zaakt, het gebruik van cosmetica
toeneemt en de geur- en kleuren-
markt nog lang niet verzadigd is.
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'Beroemdste advocaat van Nederland'

'Klasgenoten' met
Max Moszkowicz

Van onze rtv-redactie

MAASTRICHT - In de eerstvol-
gende uitzending van 'Klasge-
noten' bij RTL Veronique
noemt presentator Koos Poste-
ma hem de 'beroemdste advo-
caat van Nederland. Aanstaan-
de maandagavond gaat mr Max
Moszkowicz uit Maastricht 51
jaar terug in de tijd. In 'Klasge-
noten', van 20.25 tot 21.20 uur bij'
RTL Veronique, ontmoet hij de
mensen met wie hij in 1939 in
Maastricht op de lagere school
zat. Vele van zijn joodse klasge-

noten hebben de oorlog niet
overleefd.

In de klas ziet Moszkowicz een
oud vriendinnetje terug en ver-
telt hij over het opkomend aniti-
semitisme.

Ter sprake komt ook de drama-
tische tijd die hij doorbracht in
Auschwitz en zijn terugkeer
daarna in Maastricht.

Max Moszkowicz vertelt voorts
zijn levensverhaal dat hem via
een lingeriewinkel uiteindelijk

naar de rechtszaal voerde en
hem tot één van de beroemdste
en meest opzienbarende advo-
caten van Nederland maakte.

Onderwerpen die hierbij ter ta-
fel komen zijn de soms moeilij-
ke leefomstandigheden, het ge-
loof en de criminaliteit.

" Max Moszkowics samen met Koos Postema in de school-
bank.

'Vandaag geen nieuws'

Nieuw boek
Robert Long
HEERLEN - Na zijn onvolledi-
ge volledige - min of meer auto-
biografische - roman 'Wat wil je
nou' van anderhalf jaar geleden
is er weer een boek uit van Ro-
bert Long. Onder de titel 'Van-
daag geen nieuws' scheidt hij in
211 pagina's een groot aantal co-
lumns af.

Het aardige van zijn schrijfstijl
is dat hij niet in vaste patronen
verzandt.

Als lezer ontmoet je Long zoals
je hem ongeveer dacht te ken-
nen van zijn theater- en telêvi-
siewerk: filosofisch, onwijs, har-
telijk, droefgeestig, verkrampt,
boos, woedend en komisch.

Belgische zanger Philippe Lafontaine wilper se niet op de plaat

Opschudding bij Songfestival
Van onze showpagina-redactie

ZAGREB - De Belgische vedette Philippe Lafontaine (35)
heeft op de eerste repetitiedag voor het 35-ste Eurovisie
Songfestival in Joegoslavië voor opschudding gezorgd. „Ik
weiger deze ode over mijn liefde voor mijn Joegoslavische
vrouw commercieel te verkwanselen. Zelfs als ik win, zal
er geen plaat of CD van mijn liedje 'Macedomienne' op de
wereldmarkt verschijnen", riep hij geëmotioneerd in Za-
greb uit.

De Joegoslavischeorganisatoren
van het festival, dat zaterdag-
avond naar een record aantal van
ruim één miljard tv-kijkers op de
hele wereld zal worden uitgezon-
den, vrezen bovendien dat het
Belgische liedje om politieke re-
denen bij miljoenen Griekse kij-
kers verkeerd zal vallen.
In België heeft La Fontaine - al
vele jaren in het Franstalige deel
van zijn land en in Frankrijk een
gevierde vedette - voor zijn ver-
trek naar Zagreb demonstratief
de matrijs van de plaat in stuk-
ken gebroken. Het liedje was
daarvoor slechts op vijfhonderd
singles vastgelegd. Alleen pro-
ducers van radioprogramma's en
journalisten krijgen een (gratis)
exemplaar als ze een kaartje met
naam en adres bij hem inleveren.

De actie van La Fontaine maakt
in Zagreb vooral indruk, omdat
al sinds de start van het festival
de platenindustrie kosten noch
moeite spaart om zoveel moge-
lijk platen van Eurovisie-deelne-
mers in de hele wereld te slijten.De commercie maakte er eenmiljoenenfestijn van.

„Eigenlijk zou hier alleen maar
muziek moeten worden gescha-
pen, maar geen handelswaar", al-
dus La Fontaine. De Belgische
zanger is naar eigen zeggen veer-
tien jaar gelukkig getrouwd met
een meisje uit de Joegoslavische
republiek Macedonië. In de loop
van vorig jaar schreef hij over de
grote liefde, die hij nog altijd
voor haar koestert, een liedje:
„Niet met de bedoeling om het
ooit in het openbaar te zingen,
,maar helemaal niet om het op de
plaat vast te leggen, 't Was een
cadeautje voor mijn vrouw. Toen
ze me vorig jaar vroegen of ik in
1990 naar het Eurovisie Songfes-
tival wilde gaan, zagen ze ook dit
liedje liggen. Dat kwam ze mooi
uit, omdat het festival in Joego-
slavië zou worden gehouden."
La Fontaine zingt naar eigen zeg-
gen het liedje zaterdag graag
voor een miljard mensen „omdat
de hele wereld mag weten hoe ik
voor mijn vrouw voel."
De leiding van de Griekse zang-
ploeg vreest dat het liedje in
Griekenland een heel ander ge-
volg zal hebben: „De provincie
Macedonië, waar zijn vrouw is
geboren, is nog niet lang geleden
door Joegoslavië van Grieken-
land afgepakt. En dat ligt de
Grieken nog altijd zwaar op de
maag."

Het Nederlandse duo Maywood,
dat zaterdagavond als vijfde aan
de beurt is, repeteerde gisteren
ook voor het eerst voor de came-
ra's in de fraaie, hypermoderne
en voor vele miljoenen gulden
vernieuwde Vatroslav Lisinkski
Concert Hall. Het gebouw is ver-
noemd naar een groot opera-
componist, die in Zagreb werd
geboren.

De bookmakers voorspelden het
duo na de eerste repetities met-
een al een tweede plaats in de
eindrangschikking. Alice (37) en
Caren (40) de Vries, zoals de May-
wood-zusjes eigenlijk heten, wa-
ren er niet ondersteboven van:
„Voor ons zijn de Engelsen en
Westduitsers favoriet, maar je
weet het nooit", zeiden ze be-
scheiden. Het duo Maywood is
ook internationaal het bekendste
duo dat aan het 35ste songfesti-
val meedoet. Met het vliegtuig
uit Schiphol vloog zondag ook
een backinggroep van drie meis-
jes mee, die in de nationale finale
in Den Haag niet te zien waren.

„Maar ze waren er wel degelijk.
Ze stonden toen tussen de musi-
ci van het orkest opgesteld", al-
dus dirigent Harry van Hoof.
Alice en Caren hebben voor hun
optreden in Zagreb, de hoofd-
stad (méér daneen miljoen inwo-
ners) van de noordwestelijke
Joegoslavische republiek Sava
speciaal voor de Eurovisie-aan-
gelegenheid nieuwe kleding la-
ten ontwerpen. De Engelse ver-
sievan het liedje 'Ik wil alles met
je delen', op het ogenblik num-
mer 3 op de hit-stijger-ladder, is
al op de plaat verschenen. Titel:
„No more winds to guide me".

„Voor het gevalwij winnen, heb-
ben we al een werkplan gereed
liggen", zeggen Alice en Caren,
die het duo Maywood helemaal
zelf exploiteren. Van kindzan-
gertjes of-zangeresjes hebben ze
in Zagreb niets meer te duchten:
De organisatie heeft besloten
voortaan geen deelnemers van
beneden de zestien jaar meer
mee te laten doen." Philippe Lafontaine, de Belgische kandidaat, repeteert

in Zagreb.

Chansonweek
met Eshuys
en De Groot

LEIDEN - Vier grote avonden en
vijf internationale chansonniers
vormen de herkenningspunten van
de al bijna traditionele Leidse Chan-
sonweek. Die is ditmaal wat inge-
kort, maar het programma mag er
wezen.
Tussen 25 en 30 mei treden onder
anderen de Fransman Yves Duteil,
de Amerikaan Don McLean en de
Argentijnse tango-zangeres Amelita
Batar op. Ongetwijfeld attractief en
heel bijzonder is de Nederlandse
combinatie, voor het eerst samen op
een podium, Margriet Eshuis en
Boudewijn de Groot op 27 mei.

Van 'Hepie en Hepie' tot 'Doe Maar'

Archief documenteert
Nederlandse showbizz
Van onze showpagina-redactie

AMSTERDAM - Het Popar-
chief Nederland (PN), een on-
derdeel van de Stichting Pop-
muziek Nederland, is gestart
met het verzamelen en archive-
ren van actueel én historisch
materiaal van voornamelijk Ne-
derlandse popmuziek. Via gif-
ten en aankopen hoopt het PN
materiaal over de vaderlandse
P°P, dat nu verloren dreigt te
gaan, op te sporen en te bewa-
ren. Ook de Surinaamse en Mo-
lukse artiesten, en de 'indo-roc-
kers moeten een plaatsje krij-
gen in het archief.

„Het is van groot belang dat al
het materiaal uit de popcultuur
op één centrale plek te vinden
is. Nu wordt het ook wel be-
waard, maar overal en nergens.
En pop is toch een heel belang-
rijk deel van de cultuur", aldus
Gert Verbeek, die zegt de eersteechte poparchivaris van Neder-land te zijn. Met behulp van een
startsubsidie van wvc kon Ver-beek, zelf afstuderend aan de
Hogere Beroepsopleiding voorBibliotheek en DocumentaireInformatie, aan de slag.

Voor de archivaris is een oudedroom in vervulling gegaan.
„Twee jaar geleden al hoorde ik

dat er plannen waren om een po-
parchief op te starten. Ik maak
zelf muziek en ben hevig geïnte-
resseerd in popmuziek, dus het
leek me een prachtige combina-

tic met mijn studie als docu-
mentalist. Toen ik een afstu-
deerproject moest kiezen belde
ik meteen de Stichting Popmu-
ziek Nederland. Ik had ontzet-

tend veel mazzel. Ze waren net
een archivaris aan het zoeken.
Je moet natuurlijk behoorlijk
wat met show en pop op hebben
en goed weten wat wél en niet
interessant is, maar leuker werk
kan ik me geloof ik niet inden-
ken."

„Een grote lichte ruimte, ergens
in het centrum van Amsterdam,
waar mensen makkelijk naar
binnen kunnen lopen", zo stelt
Verbeek zich het archief in de
toekomst voor. „Een grote lees-
zaal waar een popliefhebber de
actuele tijdschriften kan bekij-
ken, maar waar ook oude jaar-
gangen via de computer binnen
enkele seconden op te vragen
zijn. In een andere ruimte een
groot aantal luie stoelen, waar je
met een koptelefoon -aanteke-
ningen kunt maken, of gewoon
rustig naar lekkere muziek kunt
luisteren..."

Zo ver is het echter nog lang
niet. Door nijpend ruimtege-
brek zwerven delen van het ar-
chief rond op verschillende
plaatsen in het gebouw van
Stichting popmuziek. In een
hoek van de muziekstudio staan
dozen vol oude poptijdschriften
in een hoek opgestapeld. In een
andere kamer een zwaarbeladen
muurkast met geluidsmateriaal.
Het is een wonderlijke collectie
van „nu nog maar een paar dui-
zend elpees en poptijdschrif-
ten". Een langspeelplaat van
Conny van den Bosch naast de
bloederige hoes van de band
'Gore' waarop een nog nét meer
kloppend hart te zien is, ge-
spiest op een puntig zwaard.
Een exemplaar van de single
van 'Harm Dost en de snijplan-
ken, met de vrijmoedige titel
'Geef die joint eens door', oude
opnamen van Golden Earring
en Doe Maar.

„Een vreemde combinatie van
onderscheidelijke genres", geeft
Verbeek volmondig toe. „Ik
vind een heleboel van deze mu-
ziek natuurlijk afschuwelijk,

maar je mag je voorkeur niet te-
veel laten meespelen. Je moet
gewoon alles verzamelen, pas in
een later stadium kun je gaan se-
lecteren, als dat nodig is."

Naast de geluidsdragers wordt
ook alles verzameld wat ooit in
Nederland over popmuziek is
geschreven. Er zijn er al enkele
donaties van welwillende pop-
liefhebbers binnengekomen,
voornamelijk tijdschriften van
de laatste 20 jaar zoals Aloha, Vi-
nyl, Hitweek en héle jaargangen
van de muziekkrant Oor. Daar-
naast wordt materiaal aange-
kocht.

" Doe Maar
# Hepie en Hepie

IKON en RKK
krijgen niet

meer zendtijd
HILVERSUM - De kerkelijke
omroepen IKON en RKK krij-
gen niet meer zendtijd op radio
en televisie, zo blijkt uit een be-
kendmaking van het Commissa-
riaat voor de Media. In totaal
was een uitbreiding van de

zendtijd op radio en televisie ge
vraagd met 33 procent.
Het belangrijkste argument van
de kerken is dat de communica-
tie over levensbeschouwelijke
vragen steeds minder verloopt
binnen de kerken zelf en steeds
meer via de massamedia.
Bovendien is door een toename
van de totale hoeveelheid zend-
tijd het aandeel van de kerken
procentueel gedaald.

Het commissariaat vindt echter
niet dat de zendtijd van de ker-
ken marginaal is geworden. De
rol die de kerken als zendge-
machtigde moeten kunnen spe-
len komt niet in gevaar, aldus
het commissariaat.

Vorig jaar wees het commissa-
riaat ook al een aanvraag om
zendtijduitbreiding af. Daarover
loopt nog een procedure bij de
Raad van State.

De IKON laat in een eerste reac-
tie weten nog te zullen bekijken
of zij ook tegen deze laatste be-
slissing van het commissariaat
in beroep gaat bij de Raad van
State.

Gekke vragen voor
bekende Nederlanders
Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - 'Likkebaardje en
andere bekende Nederlanders'
is de titel van een boekwerkje
waarin 33 nationale figuren
ieder tien ongebruikelijke vra-
gen beantwoorden.

Daarin komen de flauwste mop,
het smerigste voedsel dat ze ooit
tot zich namen, koosnaampjes
en hun lichtende voorbeelden
uit de sprookjeswereld aan de
orde.
Maar ook het beeld dat ze van

ons land hebben en de rol die ze
zichzelf toekennen, plus een ge-
tekend zelfportret.

Jos Brink, Henny Huisman,
Joop van Zijl, Bram Peper, Theo
Sijthoff, Linda de Mol, Ed Nij-
pels, Arnold Vanderlijde, Her-
man Krebbers en nog vijf han-
denvol figuren gingen schrifte-
lijk met hun opdracht aan de
slag.
Wie het resultaat aanschaft,
draagt ’ 1,50 bij voor een mooi
doel: Jantje Beton, het nationaal
jeugdfonds.

" Joop van Zijl: één van de 33 nationaal bekende figuren.

Donaties
„Voorlopig betekent dat: met
een tientje naar het Waterloop-
lein om te proberen zo veel mo-
gelijk bruikbaar spul te kopen.
Vooral het oude materiaal tot
1969 is zeldzaam. Je hebt dan
wel het risico dat je herpersin-
gen aanschaft, maar daar krijg je
op den duur wel oog voor. Het
komt trouwens wel goed uit dat
de compact disc zo populair
wordt. Veel mensen doen nu
hun oude platen weg."

De eerste taak van Verbeek is
het inventariseren van de reeds
bestaande collectie. Daarna
moet al het materiaal worden
gecatalogiseerd. Een hele kluif,
maar de archivaris lijkt niet aan-
geslagen door dit vooruitzicht.

„Het lijkt erger dan het is, het is
ook een soort liefhebberij van
me, dus ik vind het gewoon leuk
om te doen. Ik moet alleen op-
passen dat ik de muziek niet te-
veel ga idealiseren, zo van: dat is
mooie muziek, dat moet zéker
bewaard blijven, en dat is min-
der belangrijk. Ik mag alleen
verzamelen, degene die hier bin-
nenkomt bepaalt wat belangrijk
is. Mijn buurvrouw moet hier
net zo makkelijk binnen kun-
nen stappen met vragen over
Hepie en Hepie of André Ha-
zes."
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Duitsland 1
-09.00 Heute.I D9.03 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: Grosse Pla-- ne. (Herh.).
■ D9.45 Aerobic - Fitness mit Ver-
' nunft. Les 12: Buik- en dijbeenspie-

ren.
10.00 Heute.
10.03 Ein gewisses Gefühl. Das
Chateau Marmont Hotel in Los Ange-
les, afl. uit de serie Hotels - Geschich-
te und Geschichten. (Herh.).

10.50 Eine Welt für alle. Hundert
k Meisterwerke, culturele serie. Van-* daag: Shiva Nataraja - der Herr im

Tanz, eine Indische Kultbronze.
(Herh.).

fll.OO Heute.
11.03 «Gold. Duitse speelfilm uit- 1934 van Karl Hartl. (Herh.).

k 12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-_ j te-Nachrichten.

' £3.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.

-14.02 Sesamstrasse. Kinderpro-
gramma.

I 14.30 Endstation goldener Fluss.. Jeugdserie. Afl. 4: Der verzauberte
I Platz.

15.00 Tagesschau.
15.03 Hey Dad! Australische comedy-

serie. Afl. 35: Handlungsbedarf.
15.30 Selbst-Hilfe. Reportage over deziekte van Alzheimer.16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. Brazi-liaanse serie naar een roman van Ja-nete Clair. Afl. 64.16.30 Die Trickfilmschau.

' 16.45 ooDie Kinder vom Mühlental.- 12-delige jeugdserie. Afl. 11: Wennjes Mitternacht schlagt/Der erste

Schnee.
17.15-17.25 Tagesschau.
17.25 Vor 8 im Ersten.
17.55 ARD-Sport extra. WK. ijshoc-

key - finaleronde 1-2 vanuit Bern.
Commentaar: Fritz von Thurn en Ta-
xis.

20.30 ooTagesschau.
20.45 ooßismarck. 3-delige tv-film

van Torn Toelle. Afl. 3: Virtuose der
Macht. Duitsland is in oorlog metFrankrijk, de troepen van de Beierse
koning Ludwig II gaan op in het leger
van de Pruissische kroonprins Frie-
drich Wilhelm. Januari 1871. Koning
Ludwig II wordt keizer.

21.50 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ""Sir Georg Solti dirigiert.

Symfonie' nr. 6 in b -Pathétique-,
Tsjaikovsky. Uitgevoerd door het
Symfonie Orkest van de BR.

23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 Millionar für eine Nacht. Chi-

nese tekenfilm.
13.55 Zum Fest nach Kirchberg. Afl.

uit de serie Bettkanten-Geschichten
(Herh.).

14.25 ZDF Sport extra. WK ijshockey
vanuit Bern. Commentaar: Günter-
Peter Ploog. Met om ca. 15.10 Logo,
jeugdjournaalen om ca. 16.05 Heute.
Aansl.: Programma-overzicht.

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

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

17.50 ooDie Schwarzwaldklinik. Se-
rie. Afl.: Ein Kind, ein Kind, ein Kind.

18.10 ""Lottotrekking.
18.25 ooDie Schwarzwaldklinik. Se-

rie. (Vervolg).
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Die volkstümliche Hitpara-

de im ZDF. Presentatie: Carolin Rei-
ber.

20.15 Kennzeichen D. Duitse zaken
uit Oost en West.

21.00 Der Nachtfalke. Amerikaanse
serie. Afl.: Traumland Mexiko. Als
Jack bij de bank is, vindt er een over-
val plaats. Als het echter op een gijze-
ling uitloopt raakt het leven van Jack
in gevaar door de ontdekking dat hij
politieman geweest is.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Rebellion der Gehenkten. Tv-

film in 2 delen van Juan Luis Bunuel.
Deel 2. Herh.). De Indios kunnen hun
straf vrijkopen door als houthakker in
de monteria te werken.

00.00 Heute.

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: 3en 8.
België/Télé 21: 28 en 42.
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
1600 Samson presenteert. Odyssee■ pp de Pacific, Frans/Canadese jeugd-

film van Fernando Arrabel.
a„° De woudlopers. Engelse serie.

i Afl.: Kerstgeschenk.
'7.55 Nieuws.,i_'n° Tik tak- Animatieserie. Afl. 248.
iiö.os Plons. Afl.: Plons en de meike-ver.

8-10 Kameleon. Doe-programmavoor kinderen. Vandaag: Een strip-verhaal maken.8.30 Bassie en Adriaan en de ver-
zonken stad. Nederlandse serie. Afl.:

ia „n rusti9e. I-ie vakantie?
'»;00 Meesters van de animatiefilm.
tngelse documentaire-serie. Afl. 11:Polen.
9-25 Mededelingen en programma-, overzicht.1930 Nieuws.
a?° Tatort- Duitse misdaadserie.Afl.: Het meisje van hierover, vanHajo Gies. De 15-jarige Kalle is ver-'efd op Barbel. Aansl.: Baraka-trek-kmg.

«1-35 Krokant. Culinair magazineHoofdthema: Kalfsvlees.
«2.25 Kunst-zaken.«.30 Nieuws. Aansl.: Paardenkoer-sen.
«2.45 Even diep ademhalen. Britse

comedy-serie. Afl. 18: De trein van10.30 uur. Peter en Sheila staan ophet station te wachten op de trein die

hen naar hun schoonmoeder brengt
De trein rijdt het station echter voorbij

23.10-23.15 Coda. Als de mannen el-
kaar, van Martin Reints.

" Nest Mertens, presentator
van 'Krokant'. (BelgiëlTV 1
-21.35 uur)

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 120

19.00 Buren. Australische serie. Afl.
345: Madge vermoedt dat haar zoon
wel eens verantwoordelijk zou kun-
nen zijn voor de inbraak. Chalene en
Jane ontmoeten iemand die ze erg
bewonderen.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00-23.00 Sportavond. Met Voet-
bal: finale van de UEFA-cup; Zeilen:
De Whitbread-zeilrace. Aansl.: Ver-
keerstip. Help, mijn helm (Motoronge-
val).

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
Veronica
16.00 (TT)Superchamps. Sportspek-

takel in zeven delen met vier teams
van zes jongensen meisjes tussen 8
en 13 jaar. Deel 1. (Herh.)

16.55 Time of your life. Amerikaanse
speelfilm uit 1948 van H.C. Potter ge-
baseerd op een toneelstuk van Wil-
liam Saroyan.

18.40 " «Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek.

19.30 Net dat ene moment. Gedra-
matiseerd verhaal over de confronta-
tie met aids.

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 Crimestory. Amerikaanse se-

rie. Afl.: De kidnapping. Costa en zijn
mannen kidnappen een casino-eige-
naar en zijn vrouw.

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenmaga-
zine.

21.55 Short circuit. Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van John Badham.
Nadat hij door onweer getroffen is
slaat een robot op hol en ontsnapt uit
de fabriek. Hij ontmoet Stephanie.

23.40 Pin up club. Erotisch magazine.
00.00 Cash. Beleggingsspel live van-

uit Studio Plantage in Amsterdam.
00.25-00.30 ""Journaal.

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
NOS
09.00 Op zoek naar ... Afl. 1.
09.30 Agrarisch Nederland. Afl. 2.
10.00 Toen de oorlog begon. Afl. 2.
10.30-11.00 (TT)Schrijvers over de

oorlog. Afl. 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Hollandse nieuwe. Jongeren-

magazine. Afl. 10: Jong, Turks en
verkiesbaar. (Herh.).

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

naal magazine. Onderwerpen: 1.
Toename aantal verkeersdoden in
Overijssel. 2. Gemeentelijke herinde-
ling Rijnstreek. 3. De mol van Lunet-
ten. 4. De schoorsteenbouwers van
Tegelen.

19.49 PP.'Uitzending van Groen Links.
20.00 ""Journaal.
20.20 De voetbalwedstrijd Juven-

tus-Fiorentina. In de finale om de
UEFA-cup.

21.15 Een film van Foster Parents
Plan.

21.20 De tweede helft van de voet-
balwedstrijd Juventus-Fiorentina.

22.20 Reklame.
22.25 NOS-Laat. Actueel magazine.

Presentatie: Charles Groenhuijsen.
23.10 Studio Sport. Onder voorbe-

houd.) En nieuws voor doven en
slechthorenden.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 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

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. Gym-

nasstiek. Afl. 4.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Afl. 3. (Herh.).
10.50 Schooltelevisie.
12.40-12.55 AK-zwo. (Herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 6.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

teien zur Landtagswahl in NRW.
20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell. Aansl.: Parteien

zur Landtagswahl in NRW.
21.45 Hobbythek. Eingeseift und

trotzdem gesund, over zeep.
22.30 Rückblende. Vor 125 Jahren

veröffentlicht: Max und Moritz, docu-
mentaire over het werk en leven van
de tekenaar Wilhelm Busch.

22.45 Der Tod ist ein Meister aus
Deutschland. 4-delige documentaire
serie over de jodenvervolging tijdens
W.O. 11. Afl. 3.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

# Gaby Dohm en Klausjürgen Wussow in 'Die Schwar-
zwaldklinik'. (Duitsland 2-17.50 uur)

België/RTBF 1
15.15 Schooltelevisie. 16.20 Vacature-
bank. 16.35 Noubaventure. Kinderpro-
gramma met de tekenfilms Les
Schtroumpfs, Sous Ie signe des gé-
meaux en Naturimages. (Herh.). 17.35
Papa Bonheur. Amerikaanse serie.Afl.:
Le tambour-major. 18.00 Triangle en
Bermuda. Braziliaanse serie. Afl.: Six
filles au filet. 18.30 Jamais deux sans
toi. Magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir.
Actualiteiten. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Bizness news. Maande-
lijks economisch magazine. Thema:
Electriciteit. 21.10 Baraka. Spelpro-
gramma. 21.15 Le tiroir secret. 6-delige
serie. Afl. 2: L'enquête. Als Colette voor
haar onderzoek naar Zwitserland ver-
trekt denkt haar familie dat het verdriet
haar te veel is geworden. Natalie be-
sluit haar te vergezellen en wordt ver-

leid door de charmante Jéröme Stefli,
die stiekem een microfilm in haar tas
stopt. 22.15 Télé 21 a la une. 22.20
Coup de film. Filmmagazine. 22.40Paardenkoersen. Weerbericht. 22.45Laatste nieuws. 23.00 Bourse. Beurs-
berichten. 23.05-23.15 La pensee et
les hommes.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Au nom de la j
loi. 17.15 La chance aux chansons.|
17.45 Gourmandises. 18.00 Des Chif-
fres et Des Lettres. 18.20 Recreation.
19.00 Montagne. 19.30 TVS Infos et
Météo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 En-
voyé Spécial. 21.00 Objectif. 21.30 De-
couverte. 22.00 JournalTélévisé et Mé-
téo. 22.30 Sacrée Soiree. 23.55-00.55
Ex Libris.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia.
12.00 Channel E.
12.30 RTL-VText.
14.40 RTL-Matinee. Met: The Edge of

the Night, As the world turns, tv-feuil-
letons.

16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en
weer.

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

dyserie. Afl.: Joey gets tough.
19.25 Bulldozer.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.

19.55 Rad van fortuin.
20.25 Jaap Aap.
20.40 Tears in the ram. Engelse tele-

visiefilm van Don Sharp. De jonge
Amerikaanse Casey Cantrell gaat
naar Engeland om persoonlijk het
testament van haar moeder aan Lord
Bredon af te leveren. Daar aangeko-
men ontmoet ze Michael, erfgenaam
van Bredon Hall. Michael is meteen
gecharmeerd van Casey en nodigt
haar uit op Bredon Hall, niet wetend
wat het doel van haarreis naar Enge-
land is.

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

comedyserie. Afl.: Gloria discovers
Women's Lib.

23.55 Soap. Amerikaanse comedyse-
rie.

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

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 38.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 32.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Industrie im Norden. Afl. 1 uit

de serie Beispiele machen Schule.

17.30 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 6. (Herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Matt und Jenny. Abenteuer in

Ahornland Kanada 1850, serie. Afl. 4:
Gefangen.

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Du
guter Mond. (Herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Met thema van de

week.
20.05 Agatha Christie. Detektei

Blunt, serie. Afl. 6.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn

Neun.
21.15 Die Fregatte. Documentaire

over het dagelijks leven op het fregat-
schip de Rheinland-Pfalz.

22.00 Output. Wetenschappelijk ma-
gazine.

22.15 Der Tod ist ein Meister aus
Deutschland. 4-delige documentaire
serie over de jodenvervolging tijdens
W.O. 11. Afl. 3: Roemenië en Polen.

23.45 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 La pensee et les hommes. Filo-
sofisch programma. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 Challenge.
Sportprogramma met de finale van de
UEFA-cup. 21.30 Journaal. Herh. Aan-
sl. weerbericht en beursoverzicht
22.00-22.30 Art 21. Palettes: Le sourire
et l'entrelacs, documentaire serie over
de totstandkoming van schilderijen Afl
5 (Herh.).

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Radio I
Woensdageditie. (7.30 en 12.30
Nws.). 12.55Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.10 Aktua. 13.32 Jour-
nalistenforum. 14.07 Klantenservi-
ce. 15.45 Hallo met de TROS.
16.07 Tijdsein. (17.30 Nw5).18.45
Waar waren we ook alweer? 18.57
Metterdaad hulpverlening. 19.03
Hobbyscoop. 19.30Akkoord. 20.03
Langs de lijn. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Country Express.
6.02-7.00 Vandaag...donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-
morgen 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wil wel. 14.04Terug in de tijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53Moment. 19.03Water en
vuufc 20.03 Vocaal. 20.30 Bulletin.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music-time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en Alleman. 10.57 Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
17.04 Ronflonflon met Jacques
Plafond. 18.04 De avondspits.
19.03 Krapuul de lux. 20.08 La
stampa. 22.03-24.00 Stompin'.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
"O
'0.00 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-
ne voor de vrouw.
10.45-11.00 TV-fruitmand. Program-
ma met geestelijke liederen.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.15.00 De man met het grote ideaal.
Interview met de president van de
RMS, Ir. J.A. Manusama. (Herh.).

15.35 De Noord-Amerikaanse beer.
Natuurdocumentaire.

16.30 Torn Sawyer. Serie. Afl. 26:
Achter de schermen. Omdat hij pro-
beert Huck mee te krijgen mist Torn
bijna de voorstelling in het dorp.
6.55 (TT)Kinderkrant. Kindermaga-
zine.

17.30 ""Journaal.
'7.40 Tijdsein 1. Gevarieerd nieuws-
programma.
8.28 Avonturenbaai. Canadese
jeugdserie. Afl. 10: De lachende dol-
fijn. Nicole krijgt van Quinn een beeld-
jevan een lachende dolfijn.

9.00 ""Journaal.
19.20 Ronduit Rader. Jongerenma-
gazine.

■ 9.56 De Campbells. Canadese se-
rie. Afl.: Explosief bezoek. De Camp-

| bells proberen drie mannen van hun
land af te zetten. De mannen gebrui-
ken echter explosieven om zo op het
land te blijven.

-0.25 Bunkeren. Alternatief actualitei-
tenprogramma.

20.35 Taalslag. Spelprogramma.
-21.20 Overal en (n)ergens. Duizend
| dromen, documentaire over ruimte-" vaartontwikkelingen.

22.05 Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek.
'22.35 Wit begint, zwart wint? Pro-: gramma over de schrijfster Jill Bris-- eoe.

23.00 Journaal.

f3.1 0-23.50 Oranje Marechaussee.. Docu-drama over de marechaussee

' Cas van Kasbergen in de jaren 1940-
-1945.

"Katherine Helmond en Cathryn Damon in 'Soap. (RTL
Veronique - 23.55 uur)

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 Het
levendewoord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 8.45 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de hoogtezon. 10.00
Kamermuziek uit de Barok. 10.30
Orkestpalet: Groot Omroepkoor en
Radio Kamerorkest met so. 12.00
In de schaduw van de meesters.
12.40 Promenade. 13.00 Nws.
13.02 Lunchconcert. 14 00 Songs
of praise. 14.30 Telekaart. 16.00
Over componisten gesproken.
17.00 Jacco's keus. 18.00 Nws.
18.02 CeDéa. 20.00 Nws. 20.02
Jonge mensen op het concertpo-
dium: Radio Kamer Orkest met
hobo en viool. 21.30Voorbij de tijd.
22.30-24.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Radio 5
6.30-6 50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Leven op leeftijd.
10.00 Oud plaatwerk met Herman

Emmink. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 12.30 De spiegel. 13.00
Nws. 13.10 Over en sluiten maar.
14.00 De sterren. 14.30Werk zoe-

ken., werk vinden. 15.00 Meer over
minder. 16.00 Schlagerfestival.
17.00 Dierenmanieren. 17.40 Basi-
code 3 magazine. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.

18.10 Kindertorum. 18.20 Uitzen-
ding van de P.V.D.A. 18.30Astrolo-
gica. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 Klassieke me-
chanica. 21.00 Landschapsteke-
nen. 21.30-21.45 Slapen kun je le-
ren.

RTL Plus
06.00 Tammy. Amerikaanse serie.

(Herh.).
06.25 Hallo Europa. Guten Morgen

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

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

(Herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (Herh.).
11.00 Masada. Speelfilm. (Herh.).
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie. (Herh.).
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

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

serie. Afl.: His and hers. (Herh.).
15.30 Spiel mit.
15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Melbourners Enthüllungen. (Herh.).
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Quincy. Amerikaanse serie.

Afl.: Die zwei Seiten der Wahrheit.
(Herh.).

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Kampl
der Verdammten.

20.15 Quatermain 2. Auf der Suche
nach der geheimnisvollen Stadt
(Quatermain 2), Amerikaanse speel-
film uit 1986 van Gary Nelson.

22.00 Stern Tv. Magazine met Gün-
ther Jauch.

22.30 Das Model und der Schnüffler.
Amerikaanse serie. Afl.: Die Brüder
Addison.

23.25 RTLaktuell.
23.35 Stürme des Lebens. Franse

serie. Afl.: Schatten der Vergangen-
heit.

00.25 Der Schutzengel von New
Vork. (Herh.).

01.10 Das Modell und der Schnüf-
fler. (Herh.).

01.55-02.00 Aerobics.

SSVC
13.00 Rod, Jane and Freddy.
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Bazaar.
14.50 Sounds like Music.
15.15 Survival.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Hokey Wolf.
16.05 OWLTV.
16.25 The New Yogi Bear Show.
16.35 Eyespy.
17.00 Palace Hill.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 This.is your life.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment.
19.05 Little and Large.
19.45 Coronation Street.
20.10 The Bill.
20.35 Army Lives.
21.15 The equalizer.
22.00 Party Political Broadcast.
22.05 News and weather.
23.25-01.05 Sportsnight.

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 Match Point Quiz Game.
11.30 Playdays.
11.55 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 Army Lives.
15.10 Trouble Shooter.
15.50 Troubel Shooter Discussion.
16.40 Top Gear.
17.10 Youth Darts.
17.35 The Movie Game.
18.00 News.
18.10 The Gift.
18.35 Volgens aankondiging.
19.00 Nieuws.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.40 Kontiki Man.
21.05 Words apart.
21.50 Points of view.
22.00 Conservative Party Politicai

Broadcast.
22.35 A very peculiar practice.
23.30 News.
00.20 The Late Show.
01.00 Weatherview.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl.: Verhartete
Fronten. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love
Boat. Afl.: Ein Juwel sucht Diamanten.
09.50 Teletip Haushalt. Aansl. Ihr Ho-
roskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 Der Inspektor.
Engelse speelfilm uit 1962 van Philip
Dunne 12.15 Glücksrad. 13.00 Tele-
börse. 14.00 Programma-overzicht.
14.05 ALF - Erinnerungen an Melmac.
14.30 Teletip Gesundheid. Aansl. Ho-
roskoop. 14.40Love Boat. Afl.: Zu jung
für die Liebe. 15.30 Verliebt in eine
Hexe. Amerikaanse familieserie. 15.55
SAT.I Teleshop. 16.05 Verrückter Wil-
der Westen. Amerikaanse serie. Afl.:
Die Nacht des Kraken. 17.00 SAT.I
Bliek. 17.10Nachbarn. Afl. Ein verrate-
nes Geheimnis. 17.35 Teletip Tier.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Raumschiff Enterprise. Afl.: Bele jagt
Lokai. 18.45 SAT 1 Bliek. Aansl. SAT.I
Wetter. 19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I
Wetter, aansl. SAT.I Bliek. 20.00 Mike
Hammer. Amerikaanse serie. Afl.: Der
importierte Tod. 20.55 SAT.I Bliek.
21.00 Die Unschuldslamperl. Duitse
komedie uit 1990 van Peter Steiner sr.
22.40 SAT.I Bliek. 22.50 Gold in Neu
Guinea. Amerikaanse aktiefilm uit 1951
van Lewis R.Foster. 00.20-00.30 Pro-
grammaoverzicht.

Eurosport
05.00 International Business report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The DJ. Kat Show. 08.30 NHL
ijshockey. 11.00 Volleybal. 13.00 WK
ijshockey. 15.30 Wheels. 16.30 Goals.
17.00 WK ijshockey. 19.00Trans world
sport. 20.00 WK boksen. 22.00 Voet-
bal. UEFA cup finale. 00.00-01.00 Ad-
venture hour.

MTV
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 MTV
at the Movies. 12.30 Club MTV. 13.00
VJ Kristiane Backer. 14.00 MTVs Af-
ternoon Mix. 16.00 Non Stop Pure Pop.
17.00 3 From 1 at 5.17.15 MTVs After-
noon Mix. 17.30 MTVs Coca Cola Re-
port. 17.45 MTVs Afternoon Mix. 18.30
MTVs Greatest Hits. 19.30 MTV at the
Movies. 20.00 Saturday Night live.
20.30 Club MTV. 21.00 VJ Ray Cokes.
21.30 MTVs US Top 20 Countdown.
23.00 MTVs Coca Cola Report. 23.15
VJ Maiken Wexo.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg.
weerber. 17.05 Limburg Actueel.
(Editie Noord enZuid). 17.25-17.59
De Ronde van Limburg: doorpraten
over actuele kwesties.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers & co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Het eerste bedrijf.
11.50 Het koekoeksnest. 12.00
Limburg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10 Madein Germany 14.00Ca-

napé. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon.
20.00 Funky Town. 22.00 Nieuws.
22.05 Jazz Kaffee. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (+ Spiel
Glückstreffer). 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender.
8.30 Für die Kranken. 9.10 Musi-
kexpress. 10.00-12.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frischa/uf.
14.05 Musikzeit heute: Lieder,
Chansons und Folk. 15.00 Music
and More. Die CBS Radio Show.
16.05-18.00 BRF International.
18 10 BRF Aktuell. 18.40-20.05Or-
gel und Chormusik.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 13.00Mitmenschen.
14.05 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30-
-04.05 Nachtexpress.

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

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 Sport-Shop. 19.00
Neunzehn Vierundzwanzig. 00.00-
-01.00 Traümtanzer.
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De Auto Van Het Jaar
Introduceert

De Diesel Van De Eeuw.

__________£§i_S9_________________ ___HÉfc-..-*c"--5_....._____H_4t___lH(_-__

"" .ËsiiiflËiH fü_iÉ__

Een wereldprimeur. Citroen introduceert de eerste dieselmotor die voor het veersysteem waarmee de wagen is uitgerust. DU hydractieve

gebruik maakt van multi kleppen techniek. Drie kleppen per cilinder, systeem schakelt namelijk automatisch over van soepel naar C'^B^ M

fW^êf'Mtwaalf in totaal. Ofwel: een stillere diesel met ongekend veel vermogen s,l'_Jscr en weer terug. Binnen een fractie van een seconde ji'wrWIY-TI
en een aanzienlijke vermindering van schadelijke uitlaatgassen. en precies wanneer dat nodig is. A._"/.,%_. T

Met zn twee inlaatkleppen per cilinder wordt een aanmer- Dus gaat u eens met wat meer snelheid de bocht in, dan
ikeiijk betere vulling van de motor bereikt, wat hem kracht en veel wordt de auto vanzelfstugger en daardoor de wegligging optimaal.

souplesse geeft. Vooral wanneer u vaak lange afstanden rijdt, Terug op het rechte eind wordt de vering direkt weer soepel, zodat u

zult u dit karakter gaan waarderen. De verhouding tussen koppel en van eventuele kuilen of hobbels nauwelijks enige last zult hebben.

S vermogen is namelijk bijzonder gunstig, zodat u zelfs bij .De Citroen KM is leverbaar met de nieuwe

lage toerentallen genoeg kracht over heeft om veilig dieselDl2of turbo diesel Dl2motor en met een 4-cüin-

in te halen. Bovendien rijdt u op deze manier zeer comfortabel, der of 6-cilinder benzinemotor. Het aardige van die eerste twee is, dal

omdat het motorgeluid tol een minimum beperkt blijft. Die ideale u er nooit op geattendeerd wordt dat u diesel rijdt. Behalve aan de

combinatie van comfort en veiligheid was ook het uitgangspunt pomp dan. Uw Citroen dealer ontvangt u graag voor een proefrit.

Citroen KM- De Overwinning Op De Weg.

Lekker luchtig
de zomer in j

Bij Hennes & Mauritz dansje de zomer in. Met luchtige
zomerjurkjes die de zon doen schijnen. Mooi bloot in wit, zwart,
koraal, zalm, mint of marine. En voor zon verbazend lage prijs
neem je ze toch allemaal.

Mm

_____r ____ _____
m\ I ■ _____ ' V

___■ ■ i m

<N__ _^^

jm

___
Mw■HV Zomer-

jHV jurk
100%katoen, verkrijgbaarm 'n de kleuren: wit, zwart, tm koraal, mint, zalm, marine. i

■ maten S, M, L. D

Hf 19.90 \

■ WL HB^MES&AAAURITZ 1
m Ml^Ê _____

Saroleastraat 14, Heerlen, tel. 045-716908. *'
Ü

f GROTE SPOEDVERKOOP
op donderdag 3 mei van 11.00 tot 21.00 uur

in Motel Stem (v.d. Valk) te Urmond.
Wegens annulering exportorder U.S.A. 600 stuks 1e keus

handgeknoopte Perzische, Oosterse en moderne tapijten (Nepal, Tibet)

I MET KORTINGEN TOT 70%
Schrifteijke garantie en ruilrecht door Boutique de Teheran

(Weert, Roermond, Maastricht)

I LET OP: DEZE AANBIEDING IS SLECHTS 1 DAG
Wij accepteren ook American Express, Diners Club en Visa

Nr. Kvk 14690

f* m% __^ II ■■ ■ Êm\¥ ÏÏM éÈWiïTÊMMMM^-^ / ■ A ■ 11 ■lil i

KSuRHi l)s^^#LU[_TitliE_S
■■1111 ïl IM MB 11 Wat zal moederblij 3^B »<£ Want dat is de hoofdprijs van de grote Batavus fotowedstrijd.
■II II 11^ H 111 II l__F zi Jnmetn^rfonkel_/^rj| |TP^ Doe mee en vraag bij uw Batavus dealer naar het wedstrijdformulier!
WM lm Uil l-__m nieuwe Batavus! En met I j Bel voor het adres van uw BJÊËTÊË MMËÈS| MM II II |Wl il H 11 de prachtige bloemen, diezei ! I dichtstbijzijnde Batavus dealer a^*r^r^^'^
1 I 111 _■ HF ■! || iedere week krijgt thuisbezorgd. / even 05130-38999. <?

Heeitu een |
wurtlevoomet
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Overigens werden Van Dijk
(PvdA), Boumans (Borger) en De
Brurjn (Borger) conform de ver-
wachingen herkozen als wethou-
ders. Het enige nieuwe gezicht
achter de collegetafel wordt dat
van Toon Pierik (D66).

VanBetuw enLuit lieten blijken
dat felle kritiek op een meerja-
renbeleid in dit stadium geennut
heeft. „Dit is een brede beleidsvi-
sie. Vanzelfsprekend behoeft dit

Van onze correspondent
ONDERBANKEN- Met de kleinst
mogelijke meerderheid van zeven
stemmen werden Jo Theunissen en
Riet Cremers-Koekkoek gister-
avond gekozen tot de nieuwe wet-

Meerderheid raad Heerlen stemt blanco bij wethoudersverkiezing

Wankele basis Els Haenen

houders van Onderbanken.

Van de oppositie stemde PvdA-
raadslid Stef Wojtkowiak tegen en
onthielden het CDA en de fractie
Boy Goossens zich van stemming.
CDA-fractievoorzitter Chel Goos-
sens: „Deze coalitie voelt zich sterk
door een numerieke meerderheid,
maar er hangen geen prijskaartjes
aan het voorgestelde collegepro-
gramma. Hiermee hebben we geen
grond onder de voeten en op basis
van wantrouwen is het slecht rege-
ren."

Vooral de politieke en persoonlijke
meningsverschillen, die Theunis-
sen in het verleden met burgemees-
ter Ritzer had, deden bij Stefan
Wojtkowiak het ergste vrezen om-
trent de toekomstige samenwerking
in het college. „Is de fractie Kleine
Onderbanken nu gast aan tafel bij
iemand, die men in het verleden
voortdurend uitschold? Heeft men
excuses aangeboden, of de burge-
meester 'kaltgestellt'," vroeg de
PvdA-er zich bezorgd af.

programma verdere concretise-
ring. Maar de grote lijn is er en
daar moeten wevan uitgaan," zo
verwoordde het zojuist beëdigde
PAK-raadslid Van Luit de gevoe-
lens van de overige fracties.

CDA stemt tegen
collegeprogramma

vertroebelen."
Alle andere fracties lieten zich
positief uit over het programma.
Weliswaar plaatste ook de PAK-
fractie kanttekeningen, maar

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Het CDA in
Brunssum heeft zich gisteren bij
aanvang van de nieuwe bestuur-
speriode meteen geïsoleerd door
als enige fractie tegen het colle-
geprogramma te stemmen. Vol-
gens fractievoorzitter Palmen is
het programma veel te vaag en
biedt het geen concreet houvast.
„Een goed bestuur is met dit pro-
gramma niet mogelijk. Het is een
slecht product dat de onderlinge
samenwerking in toekomst kan

Snor

tfu is er nog één ding waarover
rij nog tobben. Deze snorren-
lub heeft namelijk ook een da-

fiesa/deling. (Die gaat die zes-te mei naar het Thermenmu-kum). Het is ons niet bekend of
fie dames ook een snor hebben,
yat komt voor, is het niet?

' Aanvankelijk hadden wij zo
nze reserves toen wij hoorden
an de oprichting van de eerste
Nederlandse snorrenclub. Die is
een lang leven beschoren,
lachten we. Maar dat zit wel
pior. Want in café Wilhelmina
tan deMolenberglaan in Heer-fen wordt op zondag 6 mei van-kf 12 uur alweer de vijfde le-
denvergadering gehouden van
le eerste Nederlandse snorren-
llitb. Zelfs uit Antwerpen komtjen delegatie.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Maar liefst 21
Heerlense raadsleden stem-
den gisteren blanco toen de
kandidatuur van CDAster Els
Haenen aan de orde was. Hae-
nen kreeg dertien stemmen,
terwijl drie raadsleden op an-
dere kandidaten stemden.
Hiermee werd zij tot wethou-
der gekozen, maar duidelijk is
dat Haenen niet kan rekenen
op brede steun uit de raad.

Bijen

Samenwerken
Jo Theunissen: „Ik wil op een zake-
lijke en constructieve manier sa-
menwerken. Dat betekent dat het
probleem tussen de burgemeester
en mij (de nog te voeren Awacs-pro-
cedure bij de raad van State, red.)
door mijzelf als burger zal worden
voortgezet. Op persoonlijk gebied
heb ik de burgemeester uitgeno-
digd deze problemen uit te praten.
Daaraan had hij echter geen behoef-
te."

Aan de woorden van Theunissen
voegde Ritzer toe: „Er moet en kan
geen sprake zijn van persoonlijke
problemen. Ik heb in het verleden
nooit op de man gespeeld. Een der-
gelijk gesprek zou van mijn kant
een erkenning zijnvan persoonlijke
problemen, die ik met Theunissen
zou hebben."

Geen verrassing
in Voerendaal
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# Het nieuwe weefhuis annex de timmerwerkplaats in 'Nonke Buusjke'.
Foto: MARCEL VAN HOORN

Els Haenen, die op de nominatie
stond voor de portefeuille Onder-
wijs, Cultuur, Sport en Recreatie,
stond ook binnen de CDA-fractie al
ter discussie. Vorige week stemden
zeven CDA'ers tijdens een fractie-
beraad voor haar, maar de anderezeven kozen voor Jo Evers. Om een
eind te maken aan de impasse trok
Evers zich vervolgens terug.

Op Koninginnedag hield de CDA-
fractie een extra vergadering, waar-
bij het waarschijnlijk gelukt is op
alle neuzen weer in dezelfde rich-
ting te krijgen. Temeer omdat Jo
Evers definitief afzag van het wet-
houderschap. Dit zou betekenen datde overige raadsfracties gisteren
geen vertrouwen steldenin Els Hae-
nen.

I Met de parasol van een me-
trouw uit Nieuwenhagen is vo-
rige zomer iets vreemds ge-
leurd. Uit de rood- wit ge-
streepte zonneplu zijn de witte
jtroken verdwenen. De eigena-resse meent gezien te hebben hoe
p> zomerse dagen regelmatig
jen aantal bijen op de parasol
feerstreek. Daarna hoorde zij
ten knagend en trekkend ge-
faid. Zij vermoedt nu dat de
feestjes hem hebben opgegeten.
Paar hoort een mederwerker
pan de vereniging voor entomo-
#ogie in Utrecht toch welvan op.
pijen voeden zich van een
Vlantaardig dieet en dan gaat
iet om stuifmeel en nectar. De
fnige uitzondering daarop vor-hen de zogenaamde 'behan-kersbijen' die stukjes uit roze-blaadjes knippen en daarmeekun nest 'behangen. De weten-
schappers zijn nu benieuwd ofBe bijen in Nieuwenhagen zich
vergist hebben en op plastic zijn
overgestapt.

De installatie van deHeerlense raad
kende voor het overige weinig ver-
rassingen. Wel hield dé woordvoer-
der van de Groepering Heerlen-
Noord een gepeperde speech, waar-
in onder meer gesteld werd dat 'het
verloop van zaken bij deze college-
vorming het toekomstig politieke
lot bepaalt van zowel Hub Savels-
bergh als de politieke clan die het
tot nu toe in het CDA voor het zeg-
gen heeft (of heeft gehad).' Wethouders

Simpelveld

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Walter Uitterhoe-
ve (PvdA) en Hub Verhoeven (CDA)
zijn conform de verwachtingen ge-
kozen tot wethouders in Voeren-
daal. Uitterhoeve werd met negen
tegen zes stemmen herkozen. Op
Verhoeven werd acht keer gestemd
en zes keer tegen, terwijl 'eén blanco
stem tijdens zijn verkiezing werd
uitgebracht. De wethoudersverkie-
zing in Voerendaal was overigens in
een vloek en een zucht voorbij.
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Met name de BBK was zeer ont-
stemd toen bleek dat haar opinie
over deNoord-Zuid verbinding mee
had gespeeld bij de keuze van een
coalitiepartner.

BRUNSSUM - Onbekenden heb-
ben een inbraak gepleegd in een
sportzaak aan de Kerkstraat in
Brunssum. Met kleding ter waarde
van ruim 20 mille verdwenen ze in
een gereedstaande auto.

Etalagekraak
in Brunssum

(ADVERTENTIE)
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'Nonke Buusjke'
breidt weer uit

ONDERBANKEN
Opnieuw wordt er een
nieuwe loot toegevoegd
aan deverzameling vak-
werkhuizen in het
Schinveldse 'Nonke
Buusjke'. Komende za-
terdag zal het nieuwe
vakwerkhuis in gebruik
worden genomen,
waarin een weefhuis en
een timmerwerkplaats
zijn ondergebracht.

Zeer persoonsgerichte kritiek, die
waarschijnlijk tot uitdrukking is ge-komen in het nogal forse aantal van
elf blanco stemmen bij de verkie-
zing van Savelsbergh. Maar ookburgemeester Van Zeil en het
PvdA-duo Visser/Zuidgeest moes-
ten het ontgelden. De elf respectie-velijk acht blanco stemmen 'tegen'Visser en Zuidgeest zullen waar-schijnlijk dan ook mede van Heer-len-Noord zijn gekomen.

het 'Nonke Buusjke'
vanwege de feestelijke
ingebruikname van 2
tot 6 uur open dag. Dan
wordt er niet alleen ge-
weefd en gedraaid,
maar zullen ook andere
oude ambachten wor-
den gedemonstreerd.

Overigens wil het 'Non-
ke Buusjke' geen mu-
seum worden genoemd.
De beheersstichting
spreekt liever van het
laten zien hoe pakweg
honderd jaar geleden
gezond werd geleefd op
een Limburgse boerde-
rrj. En hoe dat nu ook
nog zou kunnen.

Op het programma
staan onder meer spin-
nen, smeden, stropop-
pen maken en vlaaien
bakken.

Zaterdagmiddag houdt

houtdraaibank en ande-
re gereedschappen, die
nog geheel intact zijn,
maken het mogelrjk dat
het oude ambacht van
weven en houtdraaien
moeiteloos kan worden
uitgeoefend.Originele werktuigen,

zoals een weefstoel, een

Brand
P Wie kan het beste een brand-
le blussen? Dat wordt zaterdag
'mei duidelijkals in Brunssum
"- gewestelijke brandweerwed-
Mnjden plaatsvinden. Een en
tonder speelt zich af in scoutin-
yebouw 'De Landgraaf en bij
tfe Gemeentelijk Technische
JPienst. Lotus-slachtoffers geven
de wedstrijd een spectaculair
lintje door verwondingen te si-
muleren. Een jury beoordeelt de
verrichtingen van de brand-
weerlieden. Ze let daarbij on-
ier andere op het gebruik van
ie juiste gereedschappen. De
bekendmaking van de win-
laars volgt om 18 uur in de
Brikke Oave'.

SIMPELVELD - Met elf stemmen
voor en vier onthoudingen zjjn gis-
teravond in Simpelveld |Bèr Frijns
(61) en Harry Ewals (60) tot nieuwe
wethouders gekozen. Dat gebeurde
tijdens een bijzondere raadsverga-
dering waarbij de verkiezingscam-
pagne van het plaatselijke CDA op-
nieuw de tongen irf beweging
bracht. Zoals bekend beschuldig-
den de lokale lijsten het CDA in de
aanloop haar de verkiezingen van
een aanmatigende en voor de plaat-
selijke partijen beledigende cam-
pagne te voeren. Dat werd gisteren
nog eens herhaald.Frustraties bij

benoeming college

In een door Thei Vrolings voorgele-
zen verklaring werd daarentegenex-PvdA'er Rein Hummel uitge-
breid opgehemeld. „Via Heerlen-Noord wordt hij in de gelegenheid
gesteld om op non-partij-politieke
wijze zijn door niemand bestredenexpertise beschikbaar te laten blij-
ven voor de Heerlense gemeen-
schap", zo luidde het letterlijk.

Nieuwkomer Jeroen van Gessel(CDA) wist overigens 34 raadsledenvoor zich te winnen. Drie stemmenbleven blanco . KERKRADE - Met de volledige
steun van PvdA en CDA werden
gisteren de nieuwe wethouders in
Kerkrade benoemd. Van de chris-
ten-democraten zijn dat Jan van
Leewenstein en Ger Smeijsters en
namens de sociaal-democratenHub
Bogman en André Coumans.
CDA fractievoorzitter Toon Willems
constateerde tevreden dat de situa-
tie van 1986 nu een wending van
'rood' naar 'gezond groen'had geno-
men. „Een fijne gewaarwording op
de dag van de arbeid", concludeer-
de Willems.

convenant onder ogen
kregen. „Een eerste
brevet van onvermo-
gen", noemde Wil van
Oosteroom van Abdis-
schenbosch 2000 dat.
Overigens kregen de
kandidaat-wethou-
ders allen een grote
meerderheid van de
stemmen. Hier en daar
werd verwacht dat in
de fractie Gulpers een
scheuring zou kunnen
ontstaan (Horbach
versus Boumans). De
gelederen binnen deze
partij bleven echter
gesloten, zoals al eer-
der door de partij zelf
was aangekondigd. "

Brede steun voor
coalitie Landgraaf

positie zal in ieder ge-
val bestaan uit het
Vrouwenappèl dat
waarschijnlijk ge-
steund gaat worden
door nieuwkomer Ab-
disschenbosch 2000.
De VVD beraadt zich
nog over de te volgen
koers. Enkele partijen
(Abdisschenbosch
2000, VVD, BBL)
toonden zich boos om-
dat zij pas maandag of
dinsdag het coalitie-

NUTH - Fons Lenoir en Hub Wiek-
ken zijn zoals verwacht tot nieuwe
wethouders van Nuth gekozen. Zij
kregen brede steun van de gemeen-
teraad. De fractie Lenoir en het
CDA hebben dan ook een ruime
meerderheid in de raad. Beide par-
tyen bezetten twaalf van de zeven-
tien zetels. Wiekken was in de vori-
ge periode ook al wethouder. Lenoir
was dat in de periode 1982-1986.

Lenoir en Wiekken
nieuwe wethouders

De niet herkozen wethouder Kerk-
hofs vond dat hrj het slachtoffer was
geweest van een hetze , gevoerd
door een plaatselijk weekblad.

HEERLEN - Vier jaar geleden
verliet ambtenaar André Cou-
mans het Heerlense stadhuis om
wethouder te worden in Kerkra-
de. Zijn eerste zittingsperiode
liepgisternacht om twaalf uur af.
Pas 's middags zou Coumans op-
nieuw als wethouder beëdigd
wordenen daarom achttehij zich
voor een aantal uren opnieuw
ambtenaar van de gemeente
Heerlen.

Ontevredenheid bij de lokale partij-
en Burger Belangen (BB) en Belan-
gen Behartiging Kerkrade (BBK).
Het nieuwe college nodigde de op-
ppositiepartijen uit een om een bij-
drage te leveren aan het collegepro-
gramma. André Brauers van Groen
Links stemde daarmee in.

Van onze
verslaggever

LANDGRAAF — De
gemeente Landgraaf
kan de komende jaren
rekenen op een zeer
brede coalitie. Trjdens
de vergadering van
gisteravond zeiden
acht van de elf fracties
steun toe aan het col-
lege dat gevormd
wordt door wethou-
ders van CDA, Gul-
pers en PvdA. De op-

Wethouder
krijgt ADV

Hij meldde zich gisterochtend,
een kwartier te laat dat wel, bij
burgemeesterVan Zeil. Deze los-
te de 'precaire' situatie op door
Coumans met ADV te sturen.

Thuis
" „Waar woont U?" vroeg poli-
tierechter mr Hermesdorf giste-
ren aan een Heerlense jonge-
man, die terecht stond voor rij-
ien onder invloed van alcohol.
Thuis," antwoordde de man,
tort maar krachtig en geheel
naar waarheid. Hij kon het ook
niet helpen dat derechter daar-uit ten onrechte begreep dat hij

fiog bij zijn ouders inwoonde.
■tJVee, nee, gewoon bij mezelfthuis," antwoordde de man des-
bevraagd en zette daarmee de
i'paa/c recht.

Plat du Jour

Inkel
<g lnkel slaat op het gewrichty-e enkel. Een daarvan afgeleid
Werkwoord is een bij de jongere
tfzers waarschijnlijk niet zo be-
fiend fenomeen, namelijk het&ch haarinkelen'. Dat gebeur-de vroeger nogal eens, wanneerf*e enkels bij het tegen elkaarI laan van deklompen een pijn-*fVk, soms bloedend letsel oplie-JTkL Heel andere betekenissenRebben woorden als inkelvoud*n mieërvoud, inkel en dobbel
'Wl' inkel'en do°belbreite van■tltof. Bic inkel reis behuert re-[°w, inkel geld is pasmunt en', gen mkel gölle is 'ne losse gölle.helemaalmoeilijkwordt het bijWdrukkingen als geine inkelepuensj, dat is niemand. Maar«i^en mkeling, dat is wellemand.

Overigens is de relatie van Cou-
mans met de gemeente Heerlen
al langer onderwerp van discus-
sie. In hoger beroep wist Cou-
mans bij de ambtenarenrechter
te bewerkstelligen dat Heerlen
hem na afloop van zjjn wethou-
derschap moest terug nemen in
een 'passende' functie, en hem
niet zomaar op een willekeurige
plaats kon neerzetten. Die uit-
spraak gold echter alleen voor de
afgelopen periode, zodat het
spelletje mogelijk weer helemaal
opnieuw gespeeld moet worden.
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Minimale steun voor
college Onderbanken
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* GEBOREN *tJulia l
"*■ Dochter van ?r
jlPeter en Annemie sl

Dormans-Frijns
w zusje van Vera en TT
jtRosalie jl

£. Voerendaal 30-04-1990^.
-£ Kasteel Rivieren "£"

Retersbekerweg 90 '* 6343 PL Voerendaal ***** * * * |
Op zaterdag 5 mei 1990 hopen wij samen met
onze kinderen Mare en Marcel de dag te
gedenken dat wij 25 jaargetrouwd zijn.

Gelegenheid tot feliciteren tijdens onze receptie
welke gehtmden wordt van 19.00 tot 20.00 uur in
café 't Palet, Kleingraverstraat 65 te
Kerkrade-West.

Hanny en Hub Janssen-Erkens
Op deKnip 100, Terwinselen
6467 GW Kerkrade

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden, na een lang-
durige en liefdevolle verzorging in huize Louise-en
verpleeghuis Schuttershof, van ons is heengegaan,
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, tante en nicht

Antonetta
Kampinga-Joosten

weduwevan

Carolus Kampinga
Gesterkt door de h.h. sacramenten, overleed zij in
de leeftijd van 91 jaar.

Brunsusm: E.H. Peters-Kampinga
T.Peters

Arnhem: H.Ch. v.d. Linden-Kampinga
D. v.d. Linden

Brunssum: E.A. Remmers-Kampinga
B. Remmers

Spaubeek: L.J.M. Kampinga
T.Kampinga-Poels

Mindergangelt (D): M.H. Heinrichs-Kampinga
M. Heinrichs
haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Joosten
Familie Kampinga

Brunssum, huize Louise, 1 mei 1990
Corr.adres: Vijverstraat 53, 6443 XL Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 5 mei om 10.30 uur in de parochie-
kerk H. Vincentius a Paolo in Brunssum-Rumpen,
waarna de begrafenis plaatsvindt op het r.-k. kerk-
hof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Moeder zal bijzonder worden herdacht in de
avondwake van vrijdag om 18.00 uur in de kapel
van huizeLouise, Vijverlaan 5 in Brunssum.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van het Gregoriusziekenhuis in Brunssum; be-
zoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgseving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t I
Na een leven datwerd getekend door goedheid,op-
rechtheid, eerlijkheid en eenvoud, heeft de Heer,
na een geduldig gedragen lijden, tot Zich genomen,
mijn inniggeliefde vrouw

Maria Elisabeth Meijs
echtgenote van

Gerard Dautzenberg
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Übach over Worms: G. Dautzenberg
6374 HC Landgraaf, 1 mei 1990
Hovenstraat 129
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 4 mei as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van St.-Jozef te Waubach, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene, donderdag3 mei om 18.40 uur, waarna
aansluitend avondmis in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van de verpleegkliniek te Heerlen, dagelijks van
14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
"Nooit vragend, nooit klagend,
haar pijn in stilte dragend.
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot 't laatst
gezocht".

Veel te vroeg naar menselijk inzicht, na een leven
dat getekend werd door eenvoud, goedheid en be-
hulpzaamheid, is na een kortstondige ziekte van
ons heengegaan, gesterkt door de heilige sacra-
menten der zieken, in de leeftijd van 63 jaar, mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Hubertine Josephine
Theresia Spauwen

echtgenote van

Mathieu Maria Gerardus
Wiertz

Vijlen: Mathieu Wiertz
Ransdaal: JeanWiertz

Petra Wiertz-Stroek
Steven

Vijlen: Hub Wiertz
Gerry Wiertz-Hupperichs
Marcel

Gulpen: Ger Wiertz
Ria Wiertz-Pinkers
Wesley en Jeffrey

Margraten: Josien Steinbusch-Wiertz
Emiel Steinbusch
Familie Spauwen
Familie Wiertz

29 april 1990
6294 NG Vijlen, Harles 20
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 4 mei a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te
Vijlen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleance.
Op donderdagavond is er om 18.45 uur rozenkrans-
gebed, waarna aansluitend de avondmis in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel „Sja-
lom", Hilleshagerweg 11 te Mechelen. Bezoekuren
dagelijksvan 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven deze
advertentie als zodanig te beschouwen.

t
Eén dag voor zijn 68e verjaardag, hebben wij sa-
men afscheid genomen van onze lieve en goede
echtgenoot, vader en grootvader.
In de weken voor zijn overlijden werd hem het h.
sacrament der zieken toegediend en was hij voor-
bereid op zijn dood.

Johan Willem Hemen
weduwnaarvan

Elisabeth Maria Gerardine
Janssen
echtgenoot van

Anna Maria Gerarda Debets
Wiel Hemen was oud-directeur van het Mavo St.-
Clara te Heerlen.

Landgraaf: A.M.G. Heinen-Debets
Landgraaf: Wim Hemen

Ine Heinen-Habets
Josine, Jeroen, Peter-Paul

Hilversum: Jan Hemen
Antoinette Hemen-Slothouder
Frank

Utrecht: Leonne Hemen
Noordwijk: Pierre Hemen

Hanneke Heinen-Zuidhoek
Marjolein

Schinnen: Marijke Houben-Heinen
Ger Houben

Diemen: Jo Hemen
Wageningen: Bernadette Hemen

Familie Hemen
Familie Debets
Familie Janssen

Landgraaf, 1 mei 1990
Paganinipassage 72, 6371 LJ Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 4 mei aanstaande om 12.00 uur in de paro-
chiekerk Maria Hulp der Christenen, Heigank te
Landgraaf (Nieuwenhagen), gevolgd door de be-
grafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst aan de kerk, waar gelegenheid be-
staat tot schriftelijk condoleren.
Op donderdag 3 mei aanstaande om 19.00 uurzal in
dezelfde kerk een h. mis tot zijn gedachtenis wor-
den opgedragen.
De overledene is opgebaard in het mortuarium,
Beuteweg 32 te Landgraaf, alwaar gelegenheid be-
staat om afscheidvan hem te nemen, dagelijksvan
18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

De plechtige eerste jaardienstvan mijn lieve man,
onze goede enzorgzame vader, schoonvaderen opa

Anton Perczak
zal plaatsvinden op zaterdag 5 mei a.s. om 19.00 uur
in dekerk van O.L.Vrouw Maagd derArmen te Ma-
riagewanden-Hoensbroek.

Mevr. M. Perczak-Kowalewska
Kinderen en kleinkinderen

I ' t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin, dat alles voor haar be-
tekende, geven wij u kennis dat heden, toch nog vrij onverwacht, van ons
is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, op de leeftijd van 66
jaar, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Tina Peters
echtgenote van wijlen

Jean Dirix
Bom: Jos en Mieke

Marina en Sylvia
Beek: Hubert en Annita

Jeroen
Beek: Luciënne en Nico

Familie Peters
Familie Dirix

6191 ED Beek, 30 april 1990
Prins Mauritslaan 47-49
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 4 mei 1990 om
10.30 uur in deSt.-Martinuskerk te Beek, waarna aansluitend de begrafe-
nis op de begraafplaats de Nieuwe Hof.
Er is geen condoleren.
Donderdagavond om 18.40 uur wordt derozenkrans gebeden en aanslui-
tend de h. mis gelezenvoor de dierbare overledene in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentrum Dae-
men & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek; bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen-wij dat deze annonce
als kennisgeving wordt beschouwd.

In verband met het overlijden van onze moeder, zijn

Dirix automaterialen Beek
en

Dirix automaterialen Bom
vrijdag 4 mei as. de gehele dag gesloten.

*___-______________B___M________________^^

Enige en algemene kennisgeving

Onbegrijpelijk, onverklaarbaar is het dat wij je moeten
missen, mijn man, mijn vader, mijn zoon, kleinzoon, broer,
zwager, schoonzoon, 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 Scharnlaan G 41, >
6226 EL Maastricht
De crematie vindt plaats heden, woensdag 2 mei a.s. om
14.00 uur in het crematorium te Imstenrade, Imstenrader-
weg 10 Heerlen.
Geen condoleren.

Bedankt
Ook namens mijn kinderen voor het warme medeleven, mondeling,
schriftelijk of door uw aanwezigheidbij het overlijden en de crematievan
mijn echtgenote

Elisabeth
Vrolijk-Kremer s

De zeswekendienst zal gehoudenworden op zaterdag 5 mei a.s. om 19.00
uur in de kerk van het H. Hart van Jezus te Schandelen, Meezenbroeker-
weg 116, Heerlen.

Dhr. L. Vrolijk
m^^m_■M_________-___________M-__________M________i^M^^MM____________--l'

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk te bedanken voor uw me-
deleven tijdens de ziekte en bij het overlijden en de begrafenis van mijn
dierbare echtgenote, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Anni Boijmans-Speetjens
' _v

betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank. j-
C.B.J. Boijmans en kinderen

Landgraaf, mei 1990 w
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden in de parochiekerk van de „
H. Jozefte Waubach-Groenstraat op zaterdag 5 mei om 19.00 uur.

a
_______________

H
__

aßaa
______________

|a_______________________________^ l^^HH^^^^____________B ___^

tAntje Timmermans,67 jaar, echtgenote van Piet I
Hendrickx. Adres: Schoolstraat 5, 6096AS Gra- I

them. De plechtige uitvaartdienst wordt heden om
10.30 uur in de parochiekerk van deH. Severinus te
Grathem gehouden.

tTruus Frenken, 93 jaar, weduwe van Chris Sel-
der. Corr.adres: mevr. Thewissen-Selder, Dr.

Poelstraat 5, 6043 BW Roermond. De plechtige uit-
vaartdienst vindt heden om 11.00 uur in de Onze
Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond plaats.

t Pierre van Montfort, 66 jaar, echtgenoot van Els
Frencken. Adres: Kapellerlaan 131d, 6045 AC

Roermond. De plechtige uitvaartdienst wordt he-
den om 11.00 uur in de H. Hartkerk te Roermond
gehouden.

tNellie Frenken, 74 jaar. Corr.adres: familie De-
rix-Frenken, Dr. Ariënsstraat 6, 6061 GL Poster-

holt. De plechtige eucharistieviering wordt heden
om 10.30 uur in de St.-Petruskerk teRoggel gehou-
den.

t Margriet Schmits, 41 jaar, echtgenote-van Frans
van Cruchten. Adres: Dr. Eerensplein 12, 6063

CH Vlodrop. De uitvaartdienst wordt heden om
10.30uur in de parochiekerk van de H. Martinus te
Vlodrop gehouden.

t Martinus Jaspers, 59 jaar, echtgenoot van Fien
Fermont. Adres: Eiermarkt 17, 6042 HV Maas-

niel. De plechtige uitvaartdienst zal op donderdag3
meiom 13.30 uur in deparochiekerk van de H. Lau-
rentius te Maasniel worden gehouden.

tJacoba Rothengatter, 77 jaar, weduwe van Pie-
ter Vroegop. Adres: Hattem 103, 6041 SJ Roer-

mond. De crematie zal worden gehouden op don-
derdag 3 mei in het crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen, voorafgegaan door een
dienst in de aula, welke om 14.00 uur begint.

tLies Erkens, 72 jaar, weduwevan Hein Janssen.
Adres: Prinsenbaan 185, 6104 BEKoningsbosch.

De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
op vrijdag 4 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Konings-
bosch.
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t
Met diepe droefheid, maar dankbaar voor de fijne
jaren diewij samen met hem mochten beleven, ge-
ven wij kennis dat,na een kortstondige ziekte, toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader, zwager, oom en neef

Sjang Penders
echtgenoot van

Kate Sandrock
Hij overleed in de leeftijd van 82 jaar, voorzienvan
het h. oliesel.

Hoensbroek: E.K. Penders-Sandrock
Spaubeek: Lies en Hub

Hoensbroek: Fien en Martin
Puth: Hens en Annie

Hoensbroek: Jos
Kerkrade: Fer

Hoensbroek: Leo
en zijnklein- en
achterkleinkinderen
Familie Penders
Familie Sandrock

6431 KJ Hoensbroek, 30 april 1990
Mgr. Lebouillestraat 75
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 4 mei as. om 10.00 uur in de dekenale
kerk van de Grote St.-Jan te Hoensbroek, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schiftelijk condoleren.
Avondmis donderdag 3 mei om 19.00 uur in voor-
noemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
14.00tot 15.00en van 19.00 tot 20.00 uur in derouw-
kapel te Hoensbroek, Hoofdstraat 100.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zoanig te willen beschou-
wen.

t
,Jk ben tot U genaderd, God,
mijn lot ligt in Uw handen."

Van het St.-Jozefklooster teBrunssum overleed, in
het Gregoriusziekenhuis, op 1 mei 1990,

zr. Maria Egidia
Rica van Genechten

Zij werd geboren op 2-11-1916.
Vanaf 2 augustus 1945 leefde zij in onze gemeen-
schap.
Moge zij leven in de vrede van de Heer.

Zrs. franciscanessen van Heythuysen
Familie Van Genechten

Corr.adres: zrs. franciscanessen
Kloosterstraat 15, 6441 CL Brunssum
De uitvaartdienst voor zuster Egidia is op vrijdag 4
mei 1990 om 14.00 uur in de kapel van het klooster.
Daarna leggen wij haar te rusten op het klooster-
kerkhof aan de Merkelbeekerstraat te Brunssum.

Dankbetuiging
De vele blijken van medeleven en uw aanwezig-
heid bij de uitvaartdienstvan mijn lieveman, onze
onvergetelijke vader en schoonvader

Martin Pijpers
hebben ons zeer goed gedaan, daarvoor onze wel-
gemeende dank.
Het is ons gebleken dat hij door velen buiten ons
geliefd en gerespecteerd werd.

Mia Pijpers-Bouwens
Wilma en Paul
Sonja

Beek, mei 1990
De plechtige zeswekendienst houden wij op zon-
dag6 mei om 11.00 uur in de kerk van O.L.Vr. van
deWonderdadige Medaille te Beek.

■ _Fr

t f:
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haafmochten ontvangen, geven wij kennis dat hed-
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacr%
menten, onze goede en zorgzame ma, oma, zust-v-
-schoonzuster, tante en nicht [*
Anna Heijnen-Übachs

weduwe van

Joseph Heijnen
op de leeftijd van 74 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Mariet en Harry de Boer-Heijne»

Ron, Guido
Hulsberg : Math en José Heijnen-Ritzen

Fleur, Bram d
Familie Übachs
Familie Heijden

Nuth, 1 mei 1990
Corr.adres: Valkenburgerweg 51, 6361 EB Nuth \
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op za-
terdag 5 mei om 11 uur in de St.-Bavokerk te Nutt's
gevolgd door de begrafenis op de begraafplaa^;
Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid to'j
schriftelijke condoleances. y
Vrijdag as. om 18.15 uur avondwake in voornoefllvde kerk.
Ma is opgebaard in een der rouwkamers van -'.
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; bezoe"
gelegenheid dagelijksvan 14.00 tot 15.00 uur en v»s
19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ée
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. I:

——————_————■■—————_———__—___^■■■■■■__^, T
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tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend,
>w W9/18-90 dat zij voornemens zijn aan Beheersmaat-

schappij J- Janssenen Zn. 8.V., onder een
aantal voorschriften een vergunning inge-
volge deHinderweten deWet inzake de luch':verontreiniging te verlenen ten behoevevan
een installatie voor het breken en zeven van
mijnsteen gelegenop hetterreinvan de mijn
berg Laura binnen de gemeenteLandgraaf-
Het ontwerpvan deze beschikking, alsmed-
de aanvraag en andere ter zake zijnde stukke'
liggenter inzagevan 3 mei 1990tot en met 1-mej1990en wel:- in hetProvinciehuis te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuisvan Land-
graaf iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.0"
uur en's maandagsen donderdagsvan 14.00
uur tot 16.00uur en bovendien donderdags
van 16.30uur tot 20.00 uur in dèBodekamer
van het gemeentehuis, alsmede tijdens de
werkuren na laatstgenoemde datum op dez«
plaatsentot heteindevan de termijn waarbij
ne n beroepkan worden ingesteld tegen debeschikking op deaanvraag. De aanvrager,
alsmede degenen, die bezwaren hebben in-gebracht naar aanleiding van de aanvraag efi
een iederdieaantoont, dat hij daartoeredelij-
kerwijs niet in staat is geweest,kunnen tot bo-
vengenoemdedatum schriftelijke bezwareninbrengen tegen het ontwerpvan de beschiKking. Degene dieeen bezwaarschrift indient
ka" verzoeken zijn persoonlijke gegevensni*
bekend te maken. Een bezwaarschrift moetworden ingediend bij GedeputeerdeStaten,
postbus5700,6202 MA Maastricht.Alleen de-genen, die bezwaren hebben ingebracht op
dewijze als bovenomschreven, kunnen be-zwaren tegen de ontwerpbeschikking indie-nen en zijn later tot het instellenvan beroep
gerechtigd.

MAASTRICHT- De CDA-fractie in
Provinciale Staten roept de ontwik-
kelingsmaatschappij Aqua Terra op
het contract over de oplevering van
de Maasplassen na beëindiging van
de grindwinning daar niet alleen
naar de letter, maar ook naar de
geest uit tevoeren. Dit nadat afgelo-
pen week de gesprekken tussen
provincie, grindproducenten en
Aqua Terra over hun conflict over
de oplevering vastliep.

Van onze verslaggever

Ook zou Aqua Terra eens in de
beurs moeten tasten om bij te dra-
gen aan het realiseren van bepaalde
voorzieningen die de provincie treft

Tijdens de commissievergadering
(Verkeer en Waterstaat) had PvdA-
woordvoerster Verstraelen al ge-
zegd dat de 'goede kant' van Aqua
terra nodig is om langer door te kun-
nen gaan met grindwinning in de
Maasplassen. „Hoelangkan deover-
eenkomst met' Aqua terra ons nog
achtervolgen", vroeg zij zich af.

CDA roept Aqua Terra op tot redelijkheid
teringen in Midden-Limburg waar-
toe ze zich hebben verplicht", aldus
Niesten na afloop van een commi-
sievergadering over de grindwin-
ning. „Ik heb daar nog nauwelijks
iets van gezien."

ders de oplevering van het gebied
aan Aqua Terra in gevaar komt en
schadeclaimsvan die kant mogelijk
zijn. Aqua Terra houdt vast aan tij-
dige oplevering, maar volgens CDA-
fractiewoordvoerder Jan Niesten
zou Aqua Terra zich veel inschikke-
lijker moeten opstellen en de grind-
producenten meer trjd gunnen.
„Laat ze eerst maar eens beginnen
met de 35 miljoen gulden aan inves-

om gebieden in Midden-Limburg te
ontsluiten voor de watersport, waar
met name Aqua Terra zelf van profi-
teert.

Maastricht stemde zoals afgesproken
MAASTRICHT - Geheel con-
form de gemaakte afspraken tij-
dens het overleg van de college-
vormende partijen zijn gisteren
de Maastrichtse wethouders ge-
kozen door de nieuwe gemeente-
raad. De zes fracties hebben al
eerder verklaard elkanders voor-
dracht te zullen respecteren en
dus de wethouders zoals die wer-
den voorgesteld te accepteren.

een ongeldig uitgebrachte stem.
Het Maastrichtse college van
B&W bestaat derhalve nu uit
(uiteraard) burgemeester mr. Ph.
Houben, JanHoen (CDA, o.a. so-
ciale zaken en economische za-
ken), Jo In de Braekt (CDA, o.a.
publieke werken, sport), John
Wevers (PvdA, o.a. ruimtelijke
ordening), Raymond Leenders
(PvdA, o.a. financiën), Armand
Cremers (D66, o.a. verkeer) en P.
Neus (WD, o.a. onderwys).

Aqua Terra heeft de Maasplassen
van de provincie gekocht om er toe-
ristische projecten te realiseren.
Daartoe moeten al die gebieden
uiterlijk 1992 zijn opgeleverd. Mo-
menteel wordt er grind gewonnen,
en de grindproducenten willen
daarmee doorgaan zolang er nog
grind is. Zij hebben dewinning ver-
traagd vanwege de onzekerheid
over en vertraging van de grindwin-
ning in het Stevol-gebied. Zij willen
verlenging van de lopende vergun-
ningen, die binnen afzienbare tijd
aflopen, en menen daar op grond
van eveneens een contract met de
provincie recht op te hebben.

De stemmingen verliepen dan
ook zonder nieuwe kandidaat-
stellingen. De meeste leverden
een of enkele blanco's op. Alleen
bij de stemming over Jo In de
Braekt waren er drie blanco's en

Hetcollegebeleid wordt daarmee
gedragen door 35 van de 39
raadsleden. De vroedschap be-
staat uit 15 CDA-, 13 PvdA-, 4

Aan het einde van de vergade-
ring werd scheidend wethouder
Frits Corten (CDA) - die wel te-
rugkeert als raadslid - door bur-
gemeester Houben waarderend
toegesproken en begiftigd met
het stedeboek 'Hospiti'. In zijn
dankwoord zei Frits Corten veel
moeite te hebben met het laten
prevaleren van zijn verstand bo-
ven zijn emoties. Hij zei nooit de
argumenten van zijn eigen CDA
te hebben begrepen. Deson-
danks beloofde hij constructief
aan het toekomstig gemeentebe-
leid te blijven meewerken.

D66-, 3 VVD-, 2 Senioren- en 2
Groen Links-raadsleden.

De provincie weigert dat, omdat an-
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De patiënten en bezoekers van het
St.-Laurentiusziekenhuis lieten de
acties gisteren gelaten over zich
heen gaan. Veel passanten namen
niet de moeite om de uitgereikte
pamfletten, met daarop de eisen van
deAbvaKabo, te lezen. Toch zag een
enkeling de kans, om nog even door
de procenten en cijfers heen te kij-
ken: „Ik heb groot respect voor de
zusters," liet een patiënt met nadruk
weten. „Ze lopen zich voor ons het
vuur uit de sloffen.

Voor het actiecomité was dit een te-
leurstellingen ook de staffunctiona-
ris van de specialisten, dr. G. Peu-
len, toonde zich nogal ongelukkig
met de situatie. „Natuurlijk vinden
wij de eisen van de bonden gerecht-
vaardigd, maar hetjeek ons niet
juist om het werk stil te leggen," zo
verklaarde hij gisteravond na afloop
van de actie.. „Dan hadden we na-
melijk de afspraken met honderden
patiënten moeten afzeggen, met alle
nadelige gevolgen vandien."

Van onze verslaggever
ROERMOND - „We hoefden deze
keer niet eens te peilen ofer wel vol-
doende mensen voor een zondags-
dienst te porren waren, we zijn zon-
der meer in het diepe gesprongen."
Marij Werben, verpleegkundige in
het Roermondse St.-Laurentiuszie-
kenhuis en tevens lid van het daar
opererende actiecomité, toonde
zich gistermorgen zeer tevreden
over de massale wijze waarop het
personeel van deze instelling ge-
hoor gaf aan de oproep om de nor-
male diensten op een laag pitje te
zetten. Het Roermondse ziekenhuis
was een van de veertig instellingen
in Nederland waarvan het personeel
op de dag van dearbeid actievoerde
voor meer loon en een verlichting
van de werkdruk.

om hiervoor een 'marsroute' te be-
palen.

Natuur
De commissie stemde in met een
onderzoek naar de natuurontwikke-
ling in relatie tot de grindwinning in
het Maasdal, dat 457.000 gulden
kost. De ook aanwezige deputé
Riem hoopt maximaal de helft daar-
van terug te krijgen van diverse mi-
nisteries. Het onderzoek moet wor-
denuitgevoerd tegelijkertijd met de
precieze bepaling van de gebieden
waarde 35 miljoen ton moet worden
gewonnen, waarna het de bedoeling
is om, indien mogelijk, met één rap-
port te komen. Hilhorst voorspelde
overigens nog een harde discussie
over de aan te wijzen nieuwewinge-
bieden in het Maasdal.

Eensgezinde acties in
Roermonds ziekenhuis

" Personeelsleden van het St.-Laurentiusziekenhuis in Roermond delen bij een van de in-
gangenpamfletten uit aan bezoekers en patiënten. Foto: JEROENKUIT

De behandeling van o.a. de grind-
winning in de TweedeKamer is om
procedurele redenen uitgesteld tot
maandag 25 juni.Volgens het statenlid M. Verstrae-

len (PvdA) is feitelijk die maximale
verplichting voor de huidige winge-
bieden al mislukt door het conflict

het geval zal zijn. Als dat niet lukt,
kan de provincie dan niet verplicht
worden die hoeveelheden alsnog el-
ders te winnen, vroeg D66-statenlid
H. Kusters aan Hilhorst.

Karin Kienhuis (PSP/CPN) vond
het akkoord tevrijblijvend voor het
ministerie van Verkeer en Water-
staat. Dat moet volgens de overeen-
komst een maximale inspanning le-
veren bij het zoeken naar alternatie-
ve materialen voor grind, belangrij-
ke grondstofvoor de bouwindustrie
te zoeken. Een voorwaarde die het
kabinet heeft gesteldbij deovereen-
komst was juist dat er voldoende
zicht moet zijn op vervangende ma-
terialen voor grind. Volgens Kien-
huis, maar ook andere woordvoer-
ders, moet druk op Verkeer en Wa-
terstaat worden uitgeoefend om
binnen een bepaalde tijd met con-
crete resultaten op tafel te komen.
Hilhorst zegde toe om met Verkeer
en Waterstaatom tafel te gaanzitten

' MAASTRICHT - Provinciale Staten van Limburg gaan ak-
koord met een tussen het college van Gedeputeerde Staten van
Limburg en het kabinet bereikte overeenkomst om de grind-
winning in Limburg, na afloop van de huidige concessies en
ontgronding van het Stevol-gebied, te beperken van 70 tot 35

Jmiljoen ton. Een ruime meerderheid bestaande uit CDA, PvdA

len VVD gaven gisteren tijdens een bijeenkomst van de com-
missie Verkeer en Waterstaat het groene licht voor onderteke-
ning van de overeenkomst, die vrijdag tijdens een daarvoor in-
gelaste vergadering van Provinciale Staten weer aan de orde
komt. Met name de opstelling van het CDA kan opmerkelijk
worden genoemd. De kleinere fracties plaatsten veel vraagte-
kens bij de waarde van de overeenkomst en konden er voorals-
nog niet mee instemmen.

tussen de grindproducenten, Aqua
Terra en deprovincie over de (spoe-
dige) oplevering van de Maasplas-
sen aan Aqua Terra voor toeristi-
sche exploitatie, dat de grindwin-
ning sterk belemmert. Wat Stevol
betreft toonde Hilhorst zich opti-
mistisch dat binnen afzienbare tijd
met winningbegonnenkan worden.

' „Daar hebben wij ons nu aan gebon-
zei deputé Hilhorst gisteren

l.na afloop van de commissieverga-
' dering. Maar als de Raad van State
Sn de toekomst winning in bepaalde

p'j(nog aan te wijzen) gebieden zou
wordt de hoeveelheid

van 35 miljoen ton minder, terwijl
Ide politiek er over een aantal jaren
;ook anders over kan denken, ver-

r iklaarde de deputé.

Vraagtekens
"weel vraagtekens werden geplaatst,
jmetname door D66, bij de eveneenstin de overeenkomst opgenomen be-paling dat de provincie zich ver-!4plicht een 'maximale inspanning' televeren om in de huidige wingebie-

Tden op korte.termijn, met de win-*ning van nog eens twintig miljoen
ton te beginrïen en tevens om ervoor
|te zorgen dat dat ook in het Stevol-
agebied (naar verwachting goed voore(25 miljoen ton) zo spoedig mogelijk

Onder het vorige kabinet bereikten*C_S en het ministerievan Verkeer en«'Waterstaat een overeenkomst overWde beperking van de toekomstige* gnndwmning(na 'Stevol' en afloopMvan de huidige concessies in het zo-genoemde 'structuurvisiegebied')jtot 70 miljoen ton. De provincie leg-We dat echter uit als een 'inspan-ningsverplichting', het kabinet alsween daadwerkelijk te winnen hoe-veelheid. Nu zijnkabinet en GS een
j. daadwerkelijk te winnen hoeveel-jneidvan 35 miljoen ton overeenge-
komen.

Aanstaande vrijdag zullen ook in
het St.-Gregoriusziekenhuis en ver-
pleeghuis De Schuttershof in
Brunssum zondagsdiensten wor-
den gehouden, evenals in het Heer-
lense De Weverziekenhuis. In het
Geleense Maaslandziekenhuis, het
St.-Jozefziekenhuis in Kerkrade en
in de Vijverdalkliniek in Maastricht
zal het personeel het werk tijdelijk
neerleggen.

In de hal van het St.-Laurentiuszie-
kenhuis hingen gisteren de span-
doeken met de uiteenlopende eisen
van zowel AbvaKabo als VVIO
broederlijk naast elkaar. Volgens
Werben een teken aan de wand, dat
zowel werkgevers als werknemers
in de gezondheidszorg zich solidair
moeten opstellen. „Anders zal het
ontzettend moeilijk worden om iets
te bereiken." Blijkbaar hadden de
meeste werknemers van het zieken-
huis die raad ter harte genomen" Gouverneur dr J. Kremers overhandigt de prijs (een sculptuur van Han van Wetering)

aan directeurTh. Ammerdorffer van Thomas Regout. Foto: widdershoven

Begrip
Evenals de specialisten toonde ook
de ziekenhuisleiding begrip voor de
demonstrerende personeelsleden
bij de hoofdingang en hun werken-
de - maar met buttons en pamflet-
ten getooide - collega's op de ver-
pleegafdelingen. „Helaas zitten we
nu eenmaal met een budget dat na-
genoeg geen speelruimte toelaat,"
lichtte financieel directeur P. God-
dry in zijn werkkamer tijdens de

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)_____________________________________________________________
Deze week gewijzigde

koopavond!
Inverband met de jaarlijkse 4 meiherdenking
is de wekelijkse koopavond deze week in al

onze winkels op

Donderdag 3 mei!
janlinde»

't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Symposium over
kinderen met
hersenletsel,„ Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Jaarlijks worden in deNederlandse ziekenhuizen tussen«e 2900 en 3300 kinderen met eenschedel- en hersenletselklinisch be-handeld. Deze kinderen hebbenooor dat letsel functiestoornissen
jpPgelopendie remmend werken opIhet lerenen dat betekent dat de kin-Jaeren meestal terechtkomen in het«speciaal onderwijs, zoals de mytyl,i(z)mlk en lom-scholen.

die beroepshalve te maken„.hebben met deze kinderen kunnenvolgende week vrijdag terecht op
jieen symposium in Heerlen overic'kinderen met verworven hersenleti»sel'.
JHet symposium wordt gehouden
Jdoor de Hogeschool Heerlen, afde-iüng hoger pedagogisch onderwijsJPABO, in het kader van het veertig-
Jarig bestaan van de PABO in Heer--1 len. Het vindt plaats in het school-
gebouwaan de Heuvelweg in Heer-
len gehouden.

Van Lanschot-prijs
voor Thomas Regout

Bedrijf lonkt naar Amerika te realiseren, met name voor de
productie van de telescopische
ladegeleiders. De plannen zijn
nog niet afgerond en daarom
konden geen nadere details wor-
denverstrekt, behalve dat er aan-
vankelijk werkgelegenheid voor
70 personen zal bestaan.

Wel onderscheid in de gebieden aanbrengen

Heerlen/Maastricht
blijft als knooppunt

Werk
Naast wat door de jurygenoemd
wordt het leveren van een opval-
lende bijdrage aan de industriële
bedrijvigheid in Limburg, heeft
Thomas Regout ookzijn steentje
bijgedragen aan de werkgelegen-
heid. In de laatste jaren is het
personeelsbestand uitgegroeid
van 400 naar 600 medewerkers.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De directie van
metaalwarenfabriek Thomas Re-
gout NV in Maastricht heeft gis-
teren in het gouvernement deVan Lanschotprijs 1990 in ont-
vangst genomen. Gouverneur dr
J. Kremers overhandigde het
daarbij behorende ereteken in devorm van een sculptuur en hetjuryrapport aan directeur Th.Ammerdorffer van Thomas Re-
gout.

Vooral de laatste zes jaar heeft
Thomas Regout een enorme ont-
wikkeling doorgemaakt tenge-
volge van innovatie. Er werden
nieuwe markten aangeboord
voor de afzet van de metaalwa-
ren, waarvan de telescopische la-
degeleiders (bv. als buro-onder-
delen) en de gordijnrails inmid-
dels naar vele landen worden ge-
ëxporteerd en waardoor Thomas
Regout een wereldnaam heeft
gekregen.

van het CDA. Zo moet onderscheid
worden aangebracht binnen de ve-
schillende knooppunten om zo be-
ter tekunnen bepalen op welke ma-
nier de ontwikkelingen in de onder-
scheiden gebieden kunnen worden
gestimuleerd. Op diemanier zou het
stedelijk knooppunt een veel werk-
baarder instrument kunnen wor-
den. Voor Heerlen/Maastricht is bij
voorbeeld de spoorlijn Heerlen/A-
-ken van groot belang, voor andere
knooppunten niet of veel minder,
aldus Van Vlijmen.

De Maastrichtse onderneming
kreeg de onderscheiding toege-
wezen omdat het in royale matevoldoet aan de gestelde criteria.

Directeur Ammerdorffer deelde
tijdens een persconferentie mee
datzijn bedrijf plannen heeft een
vestiging in de Verenigde Staten

Het is voor de zesde keer dat de
tweejaarlijkse Van Lanschot-
prijs in Limburg werd uitgereikt.
De Brabantse bankiers hebben
destijds de prijs ingesteld als in-
noverende stimulans in het voor-
malige herstructureringsgebied
Limburg.

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG/HEERLEN - De Twee-
de Kamer zal vandaag ermee in-
stemmen de combinatie Heerlen-
/Maastricht de prestigieuze status
van 'stedelijk knooppunt' toe te
kennen. Dat is het gevolg van het
feit dat ook de CDA-fractie vandaag
tijdens de vergadering van de Ka-
mercommssie van VROM over de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
het groene licht ervoor zal geven.

Maastrichts vormingscentrum niet geheel buiten boekje
De financiële afhandeling van de
VJV-reizen is erg ondoorzichtig. Re-
keningen van het hotel komen dub-
bel voor en er werden zelfs blanco
rekeningen van het hotel gevonden.
Er komen bedragen voor van twee
bussen, terwijl slechts met één bus
gereisd werd. Van R. wist niet hoe
datkwam. Hijwijt ditfenomeen aan
de gebrekkige boekhoudkundige
kennis van de administratie van het
VJV. „Wat per bank betaald werd,
werd ook nog eens in het kasboek
afgeschreven. Ik heb herhaaldelijk
bij het bestuur aangedrongen op
professionele hulp in deze."

Zijn stellingname sluit nu goed aan
bij het betoog dat de PvdA vorige
week al hield. De PvdA-fractie pleit-
te tijdens het debat vorige week
voor een bepaalde rangschikking
binnen de knooppunten, waarbij al-
leen aan de toen door het CDA aan-
vaarde knooppunt-kandidaten een
(inter)nationale betekenis werd toe-
gekend. De fracties en daarmee een
ruime meerderheid lijken nu dus op
een lijn te zitten in het debat dat
vandaag met Hans Alders van
VROM wordt gevoerd.

Gisteren verklaarde CDA-woord-
voerder Thijs van Vlijmen na be-
raad in CDA-kring dat de knoop-
punten kunnen blijven, mits de re-
gring voldoet aan bepaalde wensen

De CDA-woordvoerders lieten vori-
ge week weten maar vijfknooppun-
ten te zullen accepteren: de vier gro-
te steden in de randstad en Eindho-
ven. Elf stuks, zoals de regering wil,
vinden zij te veel. Daags na het eer-
ste debat over de Vierde Nota ble-
ken de woordvoerders echter zeker
niet namens de hele fractie te heb-
ben gesproken. Veel fractieleden
wilden ook ander knooppunten
overeind houden.

Wensen

Vorige week nog lieten de CDA-
woordvoerders in deKamer nauwe-
lijks iets heel van het fenomeen ste-
delijk knooppunt, dat zij overbodig
en soms zelfs schadelijk achtten.
Die status moet de aan te wijzen ste-
den een voorkeurspositie bij het
toekennen van bepaalde voorzie-
ningen opleveren.

Rechtbank verrast door
rapport VJV-inspecteur

I MAASTRICHT - De rechtbank in
fi Maastricht werd gisteren verrasti aoor een rapport van de voormalige
''n S§ecteur voor het Volwassenen

onderwijs, S. van Wegberg. Daarin» verklaart deze dat praktisch alle ac-
t Tl i

en die het VJV in Maastricht
ontplooide binnen het kader van devormingsactiviteiten vielen. Alleen. \OOT deverre reizen die door de wer-

j aen ondernomen had hij geen goed
0 h °°_i over- Het rapport kwam alsdonderslag bij heldere hemel toen■ «e ex-inspecteur werd verhoord innet proces tegen de voormalige di-
-1 recteur G. v. R. van het VJV inI Maastricht.

subsidienaar het VJV in Maastricht
gegaan. In totaal komt het ministe-
rie van WVC tot een vordering van
1,1 miljoen gulden.

Voormalig directeur Van R. zei gis-
teren tegen de rechters, dat hij er
nog steeds van overtuigd is dat de
activiteiten pasten in het kader van
het vormingswerk. Daarin kreeg hij
in feite steun van de oud-inspecteur
die' in zijn rapport feitelijk tot de-
zelfde conclusie komt.
VanR. is echter ook van mening dat
de reizen naar hotel Rosenhof in
Beieren, maar ook naar Spanje, Pa-
rijs en Londen in het kader van het
vormingswerk passen. Maar de oud-
inspecteur verwerpt die visie. „Ik
heb daar ook met Van R. over ge-
sproken en die verzekerde mij dat
de reizen buiten het VJV-kader om

werden gemaakt".

Maar dat bleek niet zo te zijn. De rei-
zen werden via de VJV georgani-
seerd. De deelnemersbetaalden vol-
gens Van R. wat meer aan deelne-
mersgelden bij de normale activitei-
ten en daarvanwerden de reizen be-
taald. Familieleden van VJV-ers
mochten ook mee, maar die moes-
ten het volle pond betalen.

Reisorganisatie
Van R. kende de eigenaarvan hotel
Rosenhof in Beieren goed. Hij orga-
niseerde trouwens vaker reisjes on-
der andere voor bejaardenkoren en
andere verenigingen, o.a. ook voor
de Mastreechter Staar. Van R. is na-
melijk bestuurslid van een - vol-
gens zijn zeggen - reisorganisatie
zonder winstoogmerk.

öe directeur wordt verdacht vanjraude. Er zouden activiteiten zijnopgevoerd die niet binnen het kaderI £an het VJV vallen, er zou zijn ge-I «noeidin de(financiële) administra-
U «e en er zouden lijsten van deelne-. niet kloppen. Bovendien zou
gl gr sprake zijnvan verduistering van

I Se.aanklacht teSen Van R- stoelt"iet name op een rapport van de ac-countantsdienst van het ministerievan Onderwijs en Wetenschappen.n dat rapport wordt geconstateerd

Oud-inspecteur Van Wegberg zei
nog dat hij in januari 1985 een con-
trole bij het VJV te Maastricht had
uitgevoerd. Bij die controle had hij
geen onregelmatigheden geconsta-
teerd. Toen hij op 20 mei 1987 voor
het eerst door de toenmalige VJV-
consulent J. Dohmen op de hoogte
werd gesteld van de problemen
dacht hij dat het intern nog op te
lossen was. Pas toen op 7 juli 1987
twee medewerkers van het VJV
naar hem toe kwamen en hem de
bewijzen leverden voor malversa-
ties met deelnemerslijsten, stapte
hij naar het ministerie en naar de
politie en deed aangifte.

De accountants die gisteren door de
rechtbank werden verhoord, bere-
kenden dat er voor een bedrag van
677.000 gulden zoek is in de admini-
stratie. Samen met het opvoeren
van 'verkeerde activiteiten' en het
op de deelnemerslijsten zetten van
personen ouder dan dertig jaar, die
niet meer aan VJV-activiteiten mo-
gen deelnemen, is er veel te veel

Zoek

dat de financiële administratie van
het VJV voor een gedeelte niet
klopte. Met name het kasboek en de
administratie van reizen werden
niet goed bijgehouden. Geld dat in
dekas moest zitten was er niet en bij
de reizen naar een hotel in Beieren
kwamen dubbele boekingen voor,
terwijl inkomsten daarvoor ontbra-
ken.-
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Over beperking toekomstige winning in Limburg

Staten akkoord met
grindovereenkomst

Van onze verslaggever

" Zie ook pagina 19

middagpauze bereidwillig toe. „We
kunnen op dit moment geen loon-
ruimte creëren zonder dat zoiets ten
koste gaat van behandelingen en
onderzoek." Wel beaamde hij de
stelling, dat de Nederlandse zieken-
huizen beter moeten samenwerken
om zo de kosten van buitensporig
duur onderzoek beter te spreiden.

want ook de laboratoria en de maga-
zijnen boden in de drukkende mid-
daghitte een opvallend lege aanblik.
Alleen in depoliklinieken gingen de
spreekuren van de specialisten gis-
teren gewoon door.

provincie
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Miele maakt de mooiste
en de beste keukens

Daarvan overtuigen wij u graag. Miele maakt erg mooie en
zeer goede keukens. Met de perfektie en duurzaamheid die u van Miele mag
verwachten. De hoge kwaliteit vindt u veelvuldig terug in elk van de tientallen
Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelende designs, in de
doordachte details en in de fantastische afwerking.

Naar onze mening maakt Miele de mooiste en de beste keukens.
Het zal ons niet moeilijk vallen ook u daarvan te overtuigen. Want met Miele
kunnen we van uw keuken een eenheid maken, passend bij uw smaak,
voorkeur en stijl. Daarin zullen we u graag vrijblijvend adviseren en uw keuken
samen met u, stap voor stap laten 'ontstaan. Tot in de details.

Want bij Miele levensduur en Miele. komfort hoort een doordacht,
vakkundig opgesteld totaalkoncept. P*V__P____l ____"!
Ook daarom onze voorkeur voor Miele. II . .
En waarschijnlijk, binnenkort, ook voor u. LjUI^IJLLJL^JIJ
Na 'n vrijblijvend informatiebezoek.

EE__3l_sl i iim^i ilm !_&ïiTO ü
Miele-Keuken-Centrum Rouppe. Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Breukerweg 3, tel. 045-719700. Stationsstraat 58, tel. 043-252578.

Giro
55055
Astma Fonds

Executie
verkoop

Op donderdag
3 mei 1990 om 11.00
uur vindt een
openbare verkoop
plaats. De verkoop
komt voor rekening
van J.M.G. Beijers,
Xeerberg 15 te Cadier
en Keer.

Te koop wordt
aangeboden:

een personenauto
merk Citroen type BK
kleur grijs metaiique
bouwjaar 1983 met
het kenteken
JY-74-YJ

De plaats van
verkoop is het
parkeerterrein van de
Belastingdienst
Ondernemingen
Maastricht, Terra
Nigrastraat 10 te
Maastricht

De goederen
zijn te bezichtigen op
donderdag 3 mei
1990 een half-uur
voor de verkoop.
Alleen contante
betaling. Geen
opgeld.
De verkoop vindt
plaats in opdracht
van de ontvanger der
Belastingdienst
Ondernemingen
Maastricht, Terra
Nigrastraat 10 te
Maastricht. Tel.
043-468511

De deurwaarder
belast met de
executie

Belastingsdienst

HHMH^/HMB^______y
at' (NA ORANJE BOVEN) "

(m VORSTELIJKE PRIJZEN BIJ EURO"
IHANEBOUTEN iïsOEPVLEES 11 RUNDERPOULET 1

398 _|A9B JA9B
kilo | %T I kilo I I 1

| krokante SCHNITZELS 11 SCHASLICKS I fMAGER SPEK

6AO 0P HOUTEN PEN mWM AA AAN HET STUK m\ ftfl

5 stuks W M kilo I I

EEN GOED STUK VLEES NU NÓG VOORDELIGER

W^^^^^^^^^^M gesloten.

Juiianastraat 11 — ._■ ui | ■ MT*—r^"^__T*T" I -_* _-~*"___r—^_r"^r*_T*T^ __r I
BRUNSSUM HEERLEN-SITTARD-MAASTRICHT: woensdag vanaf 12.00 uur open.

Donderdag koopavond. (Sittard géén koopavond).

■ - ~ '"

I - - -'.^iMk-, BENT UER OOK 5

■■ Zo ÉÉN DIE HET
fi» <i§JË| STRAATBEELD

Aj/ S VERLEVENDIGT? f

*fm aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame gö?'
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Actiecomités eisen
stop op grindwinning De actie is een vervolg op een initia-

tief van ANWB-leden in Nijmegen,
begin maart van dit jaar.Tijdens een
speciale vergadering beloofde
ANWB-hoofddirecteur mr. P. Nou-
wen toen het milieubeleid in de
bondsraad aan de orde te stellen.De

Actie binnen
ANWB voor

voorrang milieu
bondsraad moet zich ook uitspre-
ken over een ANWB-plan voor een
snelheidslimiet van negentig kilo-
meter per uur.
Volgens mevrouw D. Abbenbroek,
die de Zuidhollandse handtekenin-
genactie coördineert, is met de be-
lofte van directeur Nouwen het nog
lang niet zeker dat de ANWB inder-
daad het milieu voorrang zal geven.

„Wanneer de bondsraad op 9 juni
die motie niet overneemt, dan zul-
len de afgevaardigden elk in hun
eigen provincie ter verantwoording
worden geroepen", zegt mevrouw
Abbenbroek.

Nijmegenaar Puk van Meegeren
nam begin vorige maand het initia-
tief tot de motie. Samen met hon-
derddertig medestanders riep hij
voor het eerst in het bestaan van de
ANWB een speciale ledenvergade-
ring bijeen. Met de actie wilde Van
Meegeren onder meer duidelijk ma-
ken dat veel leden anders over het
milieu denken en best willen beta-
lenvoor het behoud ervan.

HEERLEN - In alle provincies,
waaronder Limburg, verzamelen
kritische leden van de ANWB hand-
tekeningen ter ondersteuning van
een motie, dieop 9 juniin de bonds-
raad in stemming moet worden ge-
bracht. In de motie vragen de leden
directie en hoofdbestuur van de
ANWB het milieuvoorrang te geven
boven de auto. *

Van onze verslaggever
*ORN - Er dient onmiddellijk een eind te worden gemaakt
jan elke vorm van grindwinning in Limburg, omdat de gevol-
len daarvan onder alle omstandigheden rampzalig en onom-
leerbaar zijn. Zelfs de haast euforisch aangekondigde natuur-
ontwikkelingsplannen voor het Limburgse Maasdal, geënt op
let zogenoemde Plan Ooievaar, zijn niet meer dan een vies ca-
feau in een fraaie verpakking en moeten om diereden recht-
treeks worden verwezen naar de prullebak.

Fokker gaat zelf
piloten opleiden

Trainingscentrum in Randstad

Vervolg van pagina 1

Zeppelin neemt op
400 punten monsters

grindingen, zowel van de kant van
milieu- en natuurorganisaties, de
bevolking als ook van een toene-
mend aantal gemeentebesturen in
Limburg. Volgens de groeperingen
moet het voor eens en altijd afgelo-
pen zijn met het fabriceren van kille
rekensommetjes over het door Lim-
burg nog te leveren aantal tonnen
grind. Vanaf nu zal in hun ogen alle
energie moeten worden gericht op
de studie naar de toepasbaarheid
van grindvervangende materialen.

(ie harde eis hebben het Federatieferband tegen Ontgrindingen in-om (FVO), het Middenlimburgse
-mite Stevol Nee en het Land-
:napscomité Susteren geformu-:erd in een gezamenlijke nota aane Vaste Kamercommissie voorerkeer en Waterstaat en Provincia-

' Staten van Limburg.

} hun brief schragen de gezamen-|ke actiecomités hun 'nul-optie'oor rechtstreeks en zeer nadrukke-)k te wijzen op het felle en groot--halige verzet tegen verdere ont-

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - Fokker wil in
Haarlemmermeer een trainingscen-
trum bouwen voor de opleiding van
piloten voor de Fokker 50 en de
Fokker 100. Er bestaat bij de klan-
ten van Fokker grote belangstelling
voor faciliteiten om hun vliegers op
te leiden. Als deplannen doorgaan,
zou dat mogelijk tot klantenverlies
kunnen leiden bij de Friendship Si-
mulation Company (FSC) in Beek
waar al jaren onder meer een F-50
vluchtnabootser staat en nu voor

’ 26 miljoen een tweede F-50-simu-
lator in aanbouw is.

FSC-directeur B. van Balen noemde
het verhaal over de plannen van
Fokker gisteren in een eerste reactie
heel prematuur en weigerde verder
commentaar te geven.

Fokker is op dit ogenblik op zoek
naar partners voor de exploitatie
van het trainingscentrum. Met de
bouw van een dergelijk centrum is
ruim honderd miljoen gulden ge-
moeid. Het moet in 1991 operatio-
neel zijn. De- definitieve locatie is
nog niet bekend, maar Fokker sluit'
vestiging van het centrum in Hoofd-
dorp of Nieuw-Vennep niet uit.
Fokker heeft tot nu toe in totaal 382
toestellen van het type Fokker 50 en
Fokker 100 verkocht.

Met het trainen van vliegers is vol-
gens een woordvoerder van Fokker
veel geld te verdienen. Grote maat-
schappijen schaffen zelf vliegtuig-
nabootsers aan, kleinere maat-
schappijen kunnen zich dergelijke
omvangrijke investeringen niet ver-
oorloven.

In het nieuwe centrum zou ruimte
komen voor twee nabootsers van de
Fokker 100en éénvan deFokker 50.
Het grote voordeel van nabootsers
is dat de vliegers slechts weinig
oefenvluchten hoeven te maken om
het toestel te leren kennen. Dat
scheelt vlieguren en lawaaioverlast
voor de omgeving.

Om diezelfde redenen exploiteert
FSC in Beek sinds 1987 twee simu-
lators. FSC (voor 50 procent van
KLM en 50 procent van Schreiner)
bereikte vorig jaar met die twee si-
mulators een omzet van twaalf mil-
joen en een winst van vier miljoen.
In januari kondigde het bedrijf aan
twee vluchtnabootsters bij te bou-
wen. Bovendien liggen er plannen
klaar om in 1995 een centrum met
zes tot acht vluchtsimulators in
Beek te hebben. FSC zou dan een
van de modernste en grootste oplei-
dingscentra ter wereld zijn. In hoe-
verre het plan van Fokker die opzet
doorkruist, is nog niet bekend.

'Ik zei nog: Vent, je
bent hartstikke gek'

Hub Sijstermans; oog in oog met gewapende Belg

Verloederd
„Limburg is helemaal op. Het Mid-
denlimburgse Maasdal is volkomen
verloederd. Is het niet betreurens-
waardig dat momenteel een red-
dingsplan voor het Maasdal moet
worden bepleit door ambtenaren,
politici en grindproducenten? Wat
is het anders dan het achteraf aan
zichzelf toekennen van een bewijs
van onvermogen over het tot nog
toe gevoerde afbraakbeleid van na-
tuur en landschap," zo houdt de
Limburgse anti-grind-lobby de pro-
vinciale en nationale politici hard-
handig de spiegel voor.

Werknemers
Philips weer

naar Eindhoven
Van onze redactie economie

lEERLEN - De Industriebond
NV organiseert opnieuw een de-
monstratie van Philipswerknemers
'ij het hoofdkantoor in Eindhoven,
-anstaande maandag wil de bondmet de komst van zoveel mogelijk
personeel uit het hele land naarJindhoven duidelijk maken dat de

tot nu toe niet be-vredigend verlopen. Vorige week
jemonstreerden reeds 350 Philips-werknemers uit Limburg in Eind-

hoven voor een betere CAO.
>_ie actie heeft de Philips-directie»
liet kunnen vermurwen. Het con-
iern wil niet ingaan op de eisen vanIe vakbonden voor een CAO met
ien structurele loonsverhoging van'ier procent per jaar, een betere

en grotere ploegen-
oeslagen. De medewerkers van de
nimburgse Philipsvestigingen zijnnu door de bond opgeroepen mas-aal aan de demonstratie deel te ne-
hen. Er worden in deze provincie
[eertien bussen, goedvoor 700 men-len ingezet.

Het gezamenlijke schrijven van de
anti-grind-comités in Limburg is
weinig minder dan een ultieme po-
ging de Kamer- en Statenfracties op
andere gedachten te brengen. Zo
wordt eind deze week in Maastrichthet convenant tussen provincie en
ministerie van Verkeer en Water-
staat ondertekend, waarin de af-bouw van de grindwinning in Lim-
burg wordt geregeld. Op grond
daarvan moet de Limburgse bodem- in casu het Maasdal - na Stevol
nog altijd 35 miljoen ton grind op-
brengen. Daarnaast behandelt de
eerder genoemde Kamercommissie
op 11 juni de veelbesproken en nog
onder de vorige minister Smit-
Kroes opgestelde nota Gegrond
Ontgronden.

In hun brief stellen de actiegroepen
dat genoemde nota in hun ogen en-
kel is geschreven vanuit de optiek
dat grindwinningvoorlopig hoe dan
ook moet doorgaan, zonder dat
daarbij ook maar enige fundamen-tele aandacht is geschonken aan het
gebruik van grindvervangende ma-
terialen.

kwam zijn auto tegen de kant
van de weg tot stilstand.
Een door de politie ingezette
achtervolging te voet leverde
niets op. „De weg is in zon erbar-
melijk slechte staat, dat hij een
flinke voorsprong had en snel in
de bossen kon verdwijnen",
rechtvaardigt de adjudantvan de
groep Eijsden de ontsnapping
van de Franssprekende Belg.-

Een plaatselijke pompstation- ,
houder hield echter óm vijf voor
negen een passerende politie-
agent in burger aan om te mel-
den dat hij de gevluchte man zo-

juist had zien lopen. Die ging
vervolgens de confrontatie met
de Belg aan die zijn Browning-
pistool trok. Maar ook de agent
trok zijn pistool. Beiden hielden
elkaar enkele seconden onder
schot waarna de Belg zich 'terug-
trok', zoals een woordvoerder
van de politie na afloop mede-
deelde. „De agent was alleen en
vroeg meteen om assistentie."

RIJCKHOLT - Op de Veldweg
in Rijckholt werd de auto van de
Belg gistermorgen om half acht
door een patrouillevan de groep
Eijsden/Margraten gecontro-
leerd. De bestuurder van de ge-
parkeerde auto, waarvan de mo-
tor overigens draaide, lag op dat
moment echter te slapen. Toen
hij in de gaten kreeg dat hij ge-
controleerd werd, reed hij de in
slechte staat verkerende Veld-
weg in, waar hij al na tweehon-
derd meter de macht over het
stuur verloor. Op die holle weg

Hub Sijstermans uit de Domini-
kanerstraat in Rijckholt stapte
tegen negen uur in zijn auto. Zijn
zoon zou hem vergezellen. Even
nadat die laatste echter weer was
uitgestapt - omdat hij thuis nog
iets moest ophalen - trok de ge-
vluchte Belg zijn portier open.

Uitgestapt Vervolg van pagina 1
Geerards benadrukte dat het TNO-
onderzoek niet plaats vindt omdat
DSM op het gebied van de stankbe-
strijding in gebreke is gebleven.
„Waar mogelijk, pakken we de
bronnen aan, neem bijvoorbeeld de
AZI (afvalzuiveringsinstallatie).
Een integraal geuronderzoek was
nog niet mogelijk. Het stankbele-
vingsonderzoek van 1987 leverde
een conclusie op die eigenlijk geen
conclusie was. Zowel beneden- als
bovenwinds bleken mensen last
van stank te hebben, terwijl die on-
mogelijk uit dezelfde bron kon ko-
men. Om maatregelen te kunnen
nemen moeten wij de bron ken-
nen."

De zeppelin, die acht meter lang is
en een doorsnede van drie meter
heeft, zal gedurende een aantal
maanden op 400 punten monsters
nemen. Per punt zal 160 liter lucht
opgezogen worden. Na elke meting
wordt de met onbrandbare helium
gevulde zeppelin weer naar bene-
den gehaald en verplaatst naar het
volgende meetpunt.

Een panel, bestaande uit 8 mensen
met 'gemiddeld reukvermogen',
wordt drie 'bekertjes lucht' onder
de neus gehouden. Twee met scho-
ne, een met het sterk verdunde

monster. Dit monster wordt steeds
iets minderverdund, tot op het mo-
ment dat de helft van het panel aan-
geeft een geur waar te nemen.

Hoeveelheid
Via een specialerekenmethode kan
dan de hoeveelheid geur worden
vastgesteld, die als gevolg van de
DSM-activiteiten de terreingrens
passeert. Vervolgens kan de geur-
hinder, die de hierachter gelegen
woonwijken ondervinden berekend
worden.
Om betrouwbare resultaten te ver-
krijgen moeten de metingen op gro-
te hoogte uitgevoerd worden. Een
soortgelijk geuronderzoek is al op
meerdere plaatsen in Nederland ge-
daan. Uniek is het gebruik van de
zeppelin. De monsters kunnen al-
leen genomen worden, als de wind
tussen zuid-west en noord-west
waait.

Bovendien moet het droog, stabiel
weer zijn en mag de windsnelheid
niet hoger zijn dan 8 meter per se-
conde. De verkeerde windrichting
was er debet aan dat de zeppelin
meteen na de officiële luchtdoop
weer naar beneden gehaald werd.
Onderzoeker Verschut verwacht
dat deze week geen verdere testen
gedaan kunnen worden.

Hub Sijstermans kreeg een pi-
stool onder zijn neus geduwd:
„Hij dwong uit te stappen, maar
of hij iets tegen mij heeft gezegd
weet ik niet meer. Ik zei nog te-
gen hem 'vent, je bent hartstikke
gek', maar daarop reageerde hij
niet. Het verliep .allemaal rede-
lijk rustig. Ik heb mijn koffertje
nog uit de laadruimte gehaald en
toen is hij vertrokken."

De auto van Sijstermans, een
lichtgroene metallic Mazda 626
met het kenteken GG-43-YS is
sindsdien spoorloos. Extra be-
waking aan de grenzen heeft
niets opgeleverd. Ook de ge-
vluchte man was gisteravond
nergens meer gesignaleerd. De
politie kent de identiteit van de
man nog niet. Het kenteken van
de VWGolf waarmee hij in eerste
instantie vluchtte, bleek vals.

Van onze Haagse redactie
HEERLEN - De NS gaan drug-
verslaafden en anderen die
overlast veroorzaken, weren uit
de stations. De spoorwegpolitie
heeft opdracht gekregen deze
mensen meteen uit de stations-
gebouwen te verwijderen. Ook
zal hen zonodig de toegang tothet station voor een aantal uren
worden ontzegd.
De bedoeling van de actie is omde stations veiliger te maken.Daarnaast zullen andere maat-regelen, ter verbetering van deveiligheid, worden genomen
zoals een betere verlichting'langere openingstijden van dèloketten en het beter schoon-houden van de gebouwen.
Graffiti zal bij voorbeeld on-
middellijk worden verwijderd.
De maatregelen zijn bekendge-
maakt door het hoofd marke-
ting van de NS, Korpershoek.
Het gevoel van onveiligheid in
de stationsgebouwen is een van
de meest gehoorde klachten
van treinreizigers.

NS weren
verslaafden
bij stations

Afzonderlijk
In een afzonderlijke brief, die van-daag nog op de bus gaat, latenoveri-
gens ook de Milieufederatie Lim-burg en de provinciale Stichting totBehoud van Natuurmonumenten
aan Kamer en Staten weten de
standpunten van de drie actiegroe-
pen ten volle te onderschrijven.
Hoewel ook deze gezaghebbende
stichtingen deel uitmaken van de
Bornse federatie van natuur-, mi-lieu- en bewonersgroeperingen heb-
ben deze enkel 'op formele gronden'de brandbrief niet mede-onderte-
kend, zo verzekert FVO-woordvoer-derMiei Jaspers. „Hun opstelling indeze heeft uitsluitend te maken methet standpunt dat zij eerder hebben
ingenomen met betrekking tot hetbtevolgebied. Zowel de Milieufede-ratie als Natuurmonumenten heeft
in dat verband gepleit voor een re-ductie van de hoeveelheid te delvengrind in Midden-Limburg. Van onzekant hanteren wij echter nadrukke-lijk voor héél de provincie een nul-optie.

MAASTRICHT - Bij gelegen-
heid van de herdenking 100 jaar
sociaaldemocratie in Limburg
heeft het Maastrichtse gemeen-
tebestuur een beeld van Willem
Vliegen laten vervaardigen.
Burgemeester mr Ph. Houben
heeft het monument van de so-
cialistische voorman gisteren,
op de dag van de arbeid, ont-
huld en aangeboden aan de
PvdA-Maastricht. Het beeld-
houwwerk heeft een plaats ge-
kregen bij het Brandenburger-
plein. Het is een schepping van
beeldhouwer Jacques Poell.

Tegelijk bood de PvdA de stad
een monument aan, in de vorm
van een ruimtelijke constructie
van roestvrij staal waarop een
gedicht is aangebracht vanHans van deWaarsenburg, geti-
teld 'Eeuw. Dit monument is
vervaardigd door beeldhouwer
Fons Lemmens en is geplaatst
in het Stadspark.

Burgemeester mr Ph. Hou-
ben onthult het beeld van
Willem Vliegen.

Foto: WIDDERSHOVEN

Twee nieuwe
monumenten in

Maastricht
tijdens optreden in een bungalowpark in 1988

Kritiek ombudsman op
Valkenburgse agenten

Valkenburg - De rijkspolitie[an Valkenburg heeft zich niet ge-Peel correct gedragen tijdens eenfporval in een vakantiecentrum inK alkenburg. Dit oordeelt de Natio-Rale Ombudsman na de behande-»ng van een klacht van de directeur
'dn het betreffende vakantiecen-
«"Urn.

de Ombudsman heeft de
Politie niet juist gehandeld bij het
fanspreken van medewerkers. Bo-vendien zou het woordgebruik te-genover de pers niet altijd juist zijnSeweest. De politie had zich in dat'Pzicht, zo meent de Ombudsman,*rughoudender moeten opstellen
«i zich moeten beperken tot zakelij-ke informatie.
Aanleiding tot het deponeren vanfe klacht bij de Nationale Ombuds-man was volgens de directeur hetoptreden van de Rijkspolitie in Val-kenburg op 22 oktober 1988 tijdens
*en geschil tussen hem en twee

huurders van een bungalow in het
park.

Partijdig
Volgens de directeur stelde de poli-
tie zich partijdig op, deden beledi-
gende en denigrerende uitlatingen
tegenover een medewerker en
dreigden de publiciteit op te zoe-
ken. Bij het uitvoeren van het drei-
gement zouden de betreffende
agenten onjuiste-, onvolledige en
beledigende mededelingen hebben
gedaan tegenover verslaggevers.
De hulp van de politie was die
avond ingeroepen door een Bra-
bants echtpaar. De huurders brach-
ten een kat mee, voor de directeur
aanleiding om de electriciteit af te
sluiten en het paar op grond van het
huisdierenverbod in het huurcon-
tract tesommeren binnen zeer korte
tijd te vertrekken. Het paar, de man
was bovendien hulpbehoevend, be-
sloot uiteindelijk om de bungalow
te verlaten.

" Hub Sijstermans in de oprit bij zijn woning aan de Dominikanerstraat in Rijckholt.
Een gewapende en Franssprekende Belg nam hem gistermorgen om negen uurzijn auto af.

" De Belg, wiens identiteit niet is achterhaald, vluchtte in
eerste instantie in zijn eigen Volkswagen Golfmaar kwam
tot stilstand op de in slechte staat verkerende Veldweg.

Foto's: WIDDERSHOVEN

Woensdag 2 mei 1990 " 19
Limburgs dogblad

Nota gezonden aan Kamercommissie en Staten
provincie
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I GROTE PARTIJ DAMESBLAZERS
met en zonder kraag, in de kleuren zwart, marine, I iIQ Efl
geel, aubergine en groen, maten 38 t/m 52 nu I U«Ja \JU

■ DAMES ZOMERJAPONNEN
in de nieuwe modekleuren en dessins, QQ
maten 38-54 nu vanaf vviUU

I HERENKOSTUUMS
ruit- en streepdessins. van bekende fabrikant, 1QQmaten 36-60, lengte-enkwartmaten I vviUU
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Mabi: Look whos talking, wo en do 21
uur, wo ook 14.30 uur. Young Einstein.
Wo en do 21.30 uur. De Reddertjes, wo
14.30 uur. Bom on the fourth of july,
dag. 21.15 uur. She Devil. Wo en do 21.30
uur, wo ook 14.30 uur. Cinema-Palace:
Tango & Cash, dag. 15 19 en 21.30 uur,
wo ook 15 uur. Koko Flanel, dag. 15 18
en 21 uur, wo 15 uur. Honey, I shrunk
the kids, wo 15 uur. The war of the Ro-
ses, dag. 18.30 uur. Dead Poets Society,
dag. 21.15 uur. Lumière: A dry white
season, dag. 20 uur.King of the children,
dag. beh. Wo 21 uur. Nosferatu, wo 21
uur. Wait until spring, Bandini, dag. 22

HEERLEN
Royal: Look whos talking, dag. 16.30
18.45 en 21 uur, wo ook 14.30 uur.Rivo-
li: She Devil, dag. 16 19 en 21.30 uur. De
Recjdertjes, wo 14 uur. Maxim: Bom on
the fourth of july, dag. 20.15 uur. Young
Einstein,dag. 15en 18.15uur. H5: Tango
& Cash, dag. 14.30 19 en 21.30 uur. The
war of the Roses, dag. 14.15 18.45 en
21.15 uur. Internal Affairs, dag. 14 18.30
en 21 uur. Romeo, dag. 18.30 en 21 uur.
Koko Flanel, dag. 14 18.30 en 21 uur. Ho-
ney, I shrunk the kids, dag. 14 uur.

MAASTRICHT

exposities

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - De
Raad van State heeft het ad-
vies gekregen om de hinder-
wetvergunning voor trans-
portbedrijf Leers BV aan de
Schaesbergerweg in Heerlen
te schorsen. Het advies is uit-
gebracht door een hoge amb-
tenaar van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
naar aanleiding van een
spoedprocedure die door twee
omwonenden is aangespan-
nen. Ze zeggen veel overlast te
ondervinden van lawaai, stank
en stof van af- en aanrijdende
vrachtauto's.

De kolonne wordt rond 13 uur in
Brunssum verwacht enrijdt daar
de volgende route: Bodemplein,
Rumpenerstraat, Lindeplein,
Kerkstraat, Promenade, Dorps-
straat, Julianastraat, Kerkeveld-

" 'Old Hickory', te gast in Brunssum

'Old Hickory'
in centrum
Brunssum

tigste infanteriedivisie 'Old Hic
kory', die in 1917 werd opgericht

weg en terug

Aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen slaagde Pascal van
der Leur uit Heerlen voor het
examen tandheelkunde.

Geslaagd

PvdA nooit al te kritisch is ge-
weest ten aanzien van dit me-
dium.

nieuwe convenant dat er zo veel
beleid van de vorige coalitie is
overgebleven. Nic Odekerken
geeft 'grondgebiedzaken' op.
Natuurlijk heeft het CDA als
grootste partij veel in de melk te
brokkelen. Een beetje toegeven
inzake Strijthagen staat natuur-
lijk heel stoer, maar heeft meer
te maken met deRaad van State
dan een scheut water bij de wijn
ten behoeve van de coalitie.

Het betreft een gedeelte van het be-
drijfsterrein waar oude bouwmate-
rialen worden opgeslagen. Het ge-
meentebestuur gaf voor die activi-
teiten toestemming.

Kunst
Op 5 mei zal in winkelcentrum
De Parel in Brunssum verder
een tentoonstelling van amateur-
kunstwerken te zien zijn. In de
plaatselijke bibliotheek loopt de
tentoonstelling 'Van bezetting
tot bevrijding.

BRUNSSUM - 'The Old Hickory
Track' doet zaterdag 5 mei, Be-
vrijdingsdag, het centrum van
Brunssum aan. Het gaat om een
kolonne van zeventig legervoer-
tuigen dieop die dageen rondrit
door Zuid-Limburg maakt. 'Old
Hickory' is een club van mensen
die zich bezighouden met het
restaureren van historische mili-
taire voertuigen. De groep is ge-
noemd naar de Amerikaanse der-

per persoon" Zij die wij liefhebben en verloren, zijn niet meer waar zij waren. Zij zijn altijd in onze
gedachten... Foto: CHRISTAHALBESMA

Dodenherdenking 20.00 uur: kranslegging op Alge-
mene Begraafplaats. Medewer-
kenden: leerling Romboutcolle-
ge, Brunssums Mannenkoor,
Scouting.

Over de klachten van de omwonen-
den zei een woordvoerder van de
gemeente gisteren tijdens de hoor-
zitting bij de Raad van State dat op
die plaats voorheen een steenhou-
derij was gevestigd die ook voor de
nodige overlast zorgde. Volgens de
bewoners is de hinder nu echter
veel groter. Tijdens de zitting liet de
woordvoerder van de gemeente we-
ten akkoord te kunnen gaan met
een voorschrift dat hooguit twee
auto's per dag mogen worden ge-
lost.

De voorzitter van de afdeling be-
stuursgeschillen van de Raad van
State, dr G. Veringa, moet in dit ge-
schil de beslissing nemen. Hij
maakt waarschijnlijk nog deze
week bekend of hij de bewoners te-
gemoet zal komen in hun bezwaar
en of hij dus het advies van het mi-
nisterie zal opvolgen. In het alge-
meen wordt bij de Raad van State
veel waarde toegekend aan dergelij-
ke adviezen.

Kerkrade denkt
aan oprichting
'drugplatform'

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - De gemeente Kerk-
rade overweegt een overlegplatform
in te stellen dat zich moet gaan be-
zighouden met de drugproblema-
tiek. Hierin moeten alle groeperin-
gen die een bijdrage kunnen leve-
ren aan het oplossen van dit pro-
bleem zitting krijgen.

19 uur: dankdienst in deDekena-
le kerk.
19.30 uur: bijeenkomst aan het
monument. Medewerkenden:
Scouting 't Eikske, schutterij St.
Hubertus, showband St. Barbara
en het kerkelijk zangkoor.

ma. Ze kunnen daarvoor terecht in
een pand aan de Grachterstraat.

In Kerkrade nemen jaarlijks gemid-
deld 20 tot 30 mensen deel aan een
methadonverstrekkingsprogram-

Kerkrade
19.50 uur: bijeenkomst aan het
Vredesmonument voor de cen-
trale viering. Aansluitend ontste-
king van het vredesvuur, krans-
leggingen en mis in de kapel van
de Witte Zusters. Medewerken-
den: atletiekvereniging Achilles
Top, Mannenkoor St. Lambertus
en trompettist Andriolo.

Schaesberg:HEERLEN - Ook in de
Oostelijke Mijnstreek wor-
den op vrijdag 4 mei op di-
verse plaatsen bijeenkom-
sten gehouden ter herden-
king van de gevallenen tij-
dens de Tweede Wereldoor-
log.

19.35 uur: formatie stille tocht
naar de gedachteniskapel op de
Algemene Begraafplaats aan de
Akerstraat.

Top-4 concert Kerkrade ondervindt veel hinder
van het drugtoerisme dat door de
internationale ligging van deze ge-
meentefloreert.

Simpelveld
19.45 uur: bijeenkomst op de
Markt, vanwaar stille stoet naar
het Monument op het Oranje-
plein. Gemeentebestuur, Oranje-
comité, familieleden en anderen
brengen een bloemenhulde.

19.30 uur: bijeenkomst aan de
Beute. Medewerkenden, Schut-
terij Kon. Wilhelmina, fluit- en
tamboerkorps, Pioniers Oostelij-
ke Mijnstreek.

Nieuwenhagen:Heerlen:
19 uur: plechtige bijeenkomst in
de hal van het stadhuis.

HEERLEN - In de Heerlense Stads-
schouwburg wordt zondag vanaf
20.00uur een zogenaamd Top 4-con-
cert gehouden met twee van Lim-
burgse beste amateur-blaasorkes-
ten, de Koninklijke Philharmonie
uit Bocholtz en de Kerkelijke har-
monie St.Michael uit Thorn, beide
onder leiding van Heinz Friesen.

Bovendien is het in Kerkrade met-
een merkbaar als de politie in Heer-
len strenger tegen druggebruikers
en -handel optreedt. Veel verslaaf-
den wijken danvaak voor kortere of
langeretijd uit naar een kleinere ge-
meente als Kerkrade. Zo ontstaat er
een tijdelijke toename van de pro-
blemen.

Lezing

LD-jubilaris
Sjef Ritzen

" Zilveren jubilaris Sjef
Ritzen.

Foto: MARCEL VAN HOORN

13.30 uur: herdenkingsdienst in
de kapel naast het Bernardinus-
college.

Heerlerheide:
Ubach over Worms
19.40 uur: vertrek stille tocht
naar de St. Jozefkapel vanaf de
Markt in Rimburg. De leerlingen
van de basisschool nemen voor
het eerst deel aan de bloemen-
hulde. Ook particulieren kunnen
een bloemenhulde brengen. Me-
dewerkenden: Landgraafs Man-
nenkoor St. Joseph, schutterij
St. Joseph en harmonie Laura.

14.15 uur: fakkelestafette naar
Algemene Begraafplaats Kamp-
straat Heerlerheide.

19.30 uur: stille tocht naar het
monument aan het Dewever-
plein. Medewerkenden zijn het
Vredeskoor en het Vredesplat-
form.

19 uur: oecumenische dienst in
de Ned Herv. kerk aan de Pasto-
rijstraat.

Nuth:

14.15 uur: kranslegging. Mede-werkenden: Bernardinus Symfo-
nisch Ensemble en P3-koor

St.Michael speelt onder meer Sym-
fonie s/2 van Don Gillis en Old
American Songs van Aaron Cop-
land (samen met bariton Ger Wi-
thag).

De Philharmonie presenteert Car-
naval Romain van HectorBerlioz en
The Year of the Dragon van Philip
Sparkes.

Brunssum:
19.30 uur: vertrek stille tocht
naar Brits MilitairKerkhof vanaf
Lindeplein.

Schinveld:
19 uur: herdenkingsmis, opge-
luisterd door zangvereniging
Oranje.

Hoensbroek:
19.35 uur: stille tocht naar de Ge-dachteniskapel aan' de Aker-straat. Medewerking verlenenEls Eymael, harmonie TOG Wei-ten en Citykoor Heerlen.

19.45 uur: kranslegging op Brits
kerkhof door Engelse hoofdoffi-
cier. Medewerkenden: fanfare
St. Barbara.

19.45 uur: stille tocht naar het RK
kerkhof waar herdenking en
kranslegging plaatsvinden.

SjefRitzen viert vrijdag zijn zil-
veren jubileumbij het Limburgs
Dagblad. Hij staat aan het hoofd
van de afdeling 'vervoer', waar
momenteel 42 chauffeurs en
chauffeuses werken. Daarnaast
is hij verantwoordelijk voor het
gebruik van de bekende lease-
auto's van het Limburgs Dag-
blad.
Ritzen krijgt met zijn echtgenote
Ria en de beide dochters Ine en
Yvonne vrijdag vanaf 16.30 uur
een receptie aangeboden in het
bedrijfsrestaurant van het Lim-
burgs Dagblad in het hoofdkan-
toor aan In de Cramer in Heerlen.

Zijn lezing heeft als thema: 'het on-
derwijs op weg naar het jaar 2000.'
Aanvang 19 uur.

HEERLEN -Prof. J. Leune, hoogle-
raar aan de Erasmusuniversiteit in
Rotterdam, geeft maandag 7 mei
een lezing op het Bernardinuscolle-
ge in Heerlen.In voorverkoop zijn kaarten ver-

krijgbaar bij de Schouwburg in
Heerlen en in harmoniezaal Coer-
ver-Goebbels, Dr. Nolensstraat 6 te
Bocholtz (S 045-441261).

nieuws
onolyseCoalitie Landgraaf

lijkt nogal broos

LANDGRAAF - Sinds giste-
ren heeft Landgraaf (offi-
cieel) een nieuw college métprogramma. Dré Boumans
is namens de fractie Gul-pers op de trein gesprongen
die CDA en PvdA vier jaar
geleden op de rails en ingang zetten. De drie partij-en willen de Landgraafse
burger natuurlijk graagdoen geloven dat ze ge-drieën de versplinterde
raad aankunnen.

Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/m vr 13-18
uur, za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Werken van Felix Ste-
phan en Hans van Meeuwen. Van 12/5
t/m 30/6, open di t/m za van 11-17 uur.
Bonnefantenmuseum, Dominikaner-
plein 5. Werk van Théodore Schaep-
kens. T/m 6/5. Tekeningen van Richard
Serra. T/m 27/5. Open di t/mvr 10-17 uur,
za en zo 11-17 uur. Galerie La Depen-
dance, OL Vrouweplein 24. Stockexpo-
sitie. Open wo t/m zo 12-17.30uur. Kleu-
retsen van Anthonie van Lieshout. Van
6/5 t/m 3/6, open wo t/m zo van 12-17.30uur. Perroengalerij, Vrijthof 29. Werkvan Ton Franssen en Henk Hulsteijn.
T/m 5/5, open wo t/m vr 13-18 uur en za
13-17 uur. GalerieDis, Een beeld van de
workshop porselein, olv Babs Haenen
en Netty van denheuvel. T/m 13/5,open
wo t/m zo 13-18uur. Galerie Fah, Brus-
selsestraat 80. Werk van Wouter van Ro-
mondt. T/m 6/5, open vr t/m zo van 13-17
uur. Kamervan Koophandel, Het Bat 2.
Expositie van Bert Roijen. T/m 14/6,
open van mafm vr tijdens kantooruren]
Galerie Amarna, Rechtstraat 84. Ope-
ningsexpositie met werk van Trudy
Kleijnen, Maggie de Moor en Philippe
Kersten. T/m 5/5, open wo t/m vr 12-18
uur, za 12-17 uur, zo 13-17 uur. Stads-
schouwburg, Expositie van Renaud Le-
vigne. T/m 18/6. Galerie Henn, St. Nico-
laasstraat 26c. Werk van Jack Ox. T/m
19/5, open wo t/m za van 16-20 uur.Kas-
teel Bethlehem, Hogere Hotelvak-
school, Jeruzalemweg 1. Zeefdrukken
van Paul Bartels. T/m 23/5, open ma t/m
vr van 9-17 uur. Gouvernement, Lim-
burgslaan 10.Werk van A la Giraffe, Ma-
thieu Knippenbergh, Hans Reijnders en
Shinkichi Tajiri. T/m 11/5, open op
werkdagen 9-17 uur. Spaans Gouverne-
ment, Vrijthof. Chinees porselein en
Delfts aardewerk. T/m 31/10, open wo
14-17 uur, do 10-13 uur en za 10-13 uur.
Galerie Anny van den Besselaar, Tafel-
straat 6a. Tentoonstelling van HelmutZiegner. Van 11/5 t/m 3/6, open do t/m zo
13-17.30 uur. Kunstcentrum Simera,
Bogaardenstraat 40 b. Expositie 'Accro-
chage'van dertien kunstenaars. T/m 5/5,
°Pen di t/m za van 13.30-18 uur.

MAASTRICHT

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Werken op
papier van de Amerikaanse kunstenaar
Rik Ritchey. T/m 27/5, open do t/m zo
van 13-17 uur.

UBACHSBERG
Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-jecten, schilderijen en sieraden van Ben
Bonke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondagvan 13-18 uur.

ABN bank, Fototentoonstelling, Jan La-
merichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16
uur. ABN bank. Fototentoonstelling
van Jan van Veen. Van 15/5 t/m 15/7,
open werkdagen van 9-16 uur. Poortge-
bouw Kasteel Hoensbroek, Fotogalerie
68. Foto's van Diederik van Goethem.
Ontmoetingen met Limburgse auteurs,
foto's van Theo- Jennissen. T/m 1/5.
Open ma t/m vr van 10-12 uur en van
13.30-17. uur. Za en zo van 13.30-17 uur.
Slotgbeouw .Kasteel Hoensbroek, ex-
positie van Jo Ramakers. Van 6/5 t/m
4/6, open dagelijks van 10-17 uur.

LANDGRAAF

HEERLEN

HOENSBROEK

Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Werk van kunste-
naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di
t/m vr en zo 13-17uur, di en vr ook 19.30-
-22 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
Werk van Walter Swennen. T/m 4/6,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Beelden en tekeningen van Twan Lend-
fers. T/m 6/5. Open wo t/m zo van 14-17
uur. Schilderijen van Berdt Mullenders
en Arjen van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m
10/6. Open wo t/m zo van 14-17 uur.
Stadsschouwburg. Werk van Theo Le-
nartz. T/m 15/5. Thermenmuseum.Heerlen in vogelvlucht. T/m 10/6, open
di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Geologisch Museum. Voskuilenweg
131. Expositie 'Dieren vroeger en nu.
T/m 6/7, open ma t/m vr 9-12uur en 14-16
uur. ABP.Black Country, foto's van Leo
Tillmanns. T/m 13/5, open tijdens kan-
tooruren. Galerie De Nor, Geerstraat
302. Expositie 'Verschuivingen' van Alm-
a Vis. T/m 13/5. CBS, Kloosterweg 1.
Schilderijen van Anja Smeets. T/m 7/5,
open tijdens kantooruren. Foto-exposi-
tie van de Fotokring Geleen. Van 8/5 t/m
4/6, open tijdens kantooruren.

Het eerste produkt van de nieuwecoalitie is het zogenoemde coali-
tie-convenant waarin de partijenaangeven wat ze de komende ja-ren ongeveer gaan doen. Zo ophet eerste oog klinkt het alle-maal erg aardig en hebben CDA
Gulpers en PvdA Veel 10l aan el-
kaar. Althans, zo dient het nieu-
we verbond over te komen. Maarde nieuwe coalitie is iets ouder
dan de dag van gisteren.

Uit dit geheime stuk blijkt ech-
ter waarom de PvdA zo boos
was. CDA en Gulpers bedeelden
de sociaal-democraten namelijk
met de portefeuille Financiën,
Burgerzaken en Algemene Dien-
sten. En heel nadrukkelijk dus
geen Cultuur en Onderwijs
meer. 'Dat nooit', schreef de
PvdA aan CDA en Gulpers. Gy-
bels kreeg Onderwijs en Cultuur
terug.

ste partij) meer met Gulpers te
bespreken had dan met 'vriend-
je' PvdA.

" Nic. Odekerken
...wethouder...

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg
Kantoor Heerlen,
© 045-739284
Emile Hollman,
© 045-422345
Hans Rooijakkers,
© 045-714876
Frank Seuntjens, chef
© 04750-22937
Richard Willems,
S 04406-15890
JoosPhilippens,
© 04455-2161
Kantoor Kerkrade,
© 045-455506
Jeanette Ackens,
©045-351740

Voor klachten
over bezorging
©045-739881 "

Dré Boumans vertelde gisteren
dat 'er enkele details aange-
scherpt moeten worden in het
college-convenant'.

André Boumans noemt de porte-
feuille Personeel en Organisatie
en extra steun voor vrijwilligers
als belangrijkste aandeel in de
coalitie. De vraag is of de achter-
ban van de fractie Gulpers zo ge-
lukkig is met de inbreng van
dezepartij in het nieuwecollege.
Hoewel het convenant is onder-
tekend door zestien raadsleden
(ook Sjir Beckers behoort tot de
coalitie, ofschoon hij gisteren bij
de presentatie van het conve-
nant niet aanwezig was en zijn
inbreng ook niet duidelijk ge-
maakt kon worden) besloot de
achterban van Gulpers maan-
dagavond dat de partij zich bin-
nen de coalitie(nu al) duidelijker
moet profileren.

CDA en Gulpers hadden natuur-
lijk meer te bespreken. Gulpers
wil geen Dormans bergweg zon-
der Mijnspoortracé; het CDA wil
Op deKamp uitbreiden; Gulpers
vocht via via het bungalowpark
in Strijthagen aan. Kortom,
strijdpunten genoeg. In het coa-
litie-convenant zijn ze echter
verpakt in zoete lieve woordjes.
Bekend is bijvoorbeeld dat het
niet zo botert tussen de fractie
Gulpers en het management vande de Lokale Omroep Land-
graaf. In het coalitie-convenant
staat over de omroep: 'de lokale
omroep is van groot belang.,
Niets nieuws onder de zon dus.
Ook tijdens de persbijeenkomst
gisteren het Dré Boumans weten
gewoon deraadsbesluiten te res-
pecteren en dat de omroep ver-
der wordt behandeld in het col-
lege-convenant dat vóór de zo-

Direkt na deverkiezingen ginghet
CDA met de fractie Gulpers aan
tafel zitten. „Omdat Gulpers de
tweede partij van Landgraaf is",
liet gisteren de kersverse CDA-
wethouder Nic Odekerken tij-
dens de eerste persbijeenkomst
'in het nieuwe seizoen' weten.
Gybels vertelde minzaam dat hij
met de procedure 'weinig geluk-
kig' was geweest. „Maar we ver-
keren nu in een mindere posi-
tie". Milde woorden van de
PvdA-lij sttrekker.

'Weg
Ook onderwerpen als Strijthagen,

Dormansbergweg en Op de
Kamp lijken weinig stof op te
doen waaien de komende jaren,
althans dat zou je bijna gaan
denken wanneer je de tekst van
het convenant leest. De aanleg
moet deel uitmaken van een
groot verkeersplan en moet ge-
koppeld worden aan de ontlas-
ting van de Schaesbergerweg in
Heerlen. Aangezien laatst ge-
noemde daar niet zon haast mee
schijnt te hebben, lijkt ook het
Dormansbergtracé voorlopig
van de baan. De coalitiepartners
willen daar niet op ingaan. Op-
vallend is wel dat de ene partij
het overeen 'weg' heeft en de an-
dere partij het over 'een verbin-
ding. Vanzelfsprekend dat acht
partijen willen deelnemen aan
de coalitie. De vraag is of het
Vrouwenappél en Abdisschen-
bosch 2000 ten tijde van het col-
lege-convant nog steeds alleen in
de oppositie zitten.
Dat wordt dus nog spannend.

Wie heeft nu het meeste water bij
de wijn gedaan? PvdA-er Thei
Gybels wast zijn handen in on-
schuld. Hij noemt de belangrijk-
ste inbreng van zijn partij in het

KERKRADE - De Harmonie
St.Caecilia in Kerkrade staat zon-
dagochtend 6 mei voor het eerst on-
der leidingvan JacquesBanens. Ba-
nens, die een kwart eeuw als solo-
trombonist aan het Concertgebouw-
orkest verbonden is geweest, diri-
geert om elfuur in het verenigings-
gebouw Heidsjer Tref in Spekhol-
zerheide het voorjaarsconcert.
Dit koffieconcert dient tegelijker-
tijd als startsein voor de 'vaandelak-
tie'. Deze aktie moet de nodige fi-
nanciële middelen opleveren voor
de aanschaf van een nieuw vereni-
gingsvaandel.

Debuut dirigent
bij St. Caecilia

" Jacques Banens

emile hollman

Het had namelijk niet zo veel ge-
scheeld of de PvdA had geen
deel van de coalitie uitgemaakt.
CDA en Gulpers hadden samen
een intentie-convenant opge-
steld dat later aan de PvdA werd
aangeboden ter goedkeuring.
Het enige dat de partijen giste-
ren kwijt wilden over dit conve-
nant was dat het CDA (als groot-

Hoe het ook zij: de Landgraafse
coalitie-trein rijdt. Mocht het ge-
vaarte ooit ontsporen, dan is er
genoeg spoorwegpersoneel
voorhanden om detrein weer op
de rails te krijgen.

Ondanks de lieve woordjes in het
coalitie-convenant is het dus
duidelijk dat de drie partijen nog
een robbertje gaan vechten over
de omroep. Zeker omdat de

Mer moet verschijnen. In de
overeenkomst tussen Gulpers en
CDA staat echter te lezen dat de
huidige structuur van de omroep
ongewenst is en dat die aange-
past moet worden.
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Peter Winnen blijft verbazen
" Peter Winnen (links)
wordt in de sprint om de
tweede plaats verslagen
door de Belg Jan Wijnants,
ruim een halve minuut
nadat Thomas Wegmüller
zegevierend Rund urn den
Henninger Turm heeft
beëindigd.

Foto: COR VOS.

FRANKFURT - Als er in Rund urn den Henninger Turm een
ploegenklassement was opgemaakt hadden de Bucklers van
Raas, die in Duitsland overigens werd vertegenwoordigd door
assistent Vanderschueren, met glans de eerste plaats veroverd.
Behalve Peter Winnen (derde) eindigden immers ook Rolf
Gölz en Frans Maassen in de top-tien. Wedstrijden buiten het
wereldbekercircuit hebben echter geen ploegenrangschik-
king. Bovendien, wat koop je er voor? Het gaat om de indivi-
duele hoofdprijs en die was, net als zondag in de Ronde van
Noord-West Zwitserland, voor de 29-jarige Thomas Wegmül-
ler.

scorebord
EREDIVISIE
Volendam-FC Utrecht 1-0
Haarlem-FC Den Haag 1-2

Ajax 33 19 10 4 48 66-22
PSV 33 19 8 6 46 92-36
FC Twente 33 16 10 7 42 46-39
Vitesse 33 14 11 8 39 47-30
RodaJC 33 13 13 7 39 50-38
Volendam 33 15 9 9 39 42-34
RKC 33 13 11 9 37 45-42
FortunaS 33 11 14 8 36 38-34
Groningen 33 9 15 9 33 45-44
Den Haag 33 13 7 13 33 57-60
Sparta 33 12 6 15 30 50-60
Feyenoord 33 13 12 29 46-45
FC Utrecht 33 8 11 14 27 26-43
MVV 33 7 13 13 27 36-56
Willem II 33 7 12 14 26 41-48
NEC 33 5 15 13 25 31-54
Den Bosch 33 5 13 15 23 26-49
Haarlem 33 4 7 22 15 22-72

buitenland
BUNDESLIGA
Eintracht Frankfurt-FC Homburg 1-1
1.FC Köln-S VWaldhof Mannheim 6-0
Vfl Bochum-Borussia Mönchengladbach

2-J
1.FC Kaiserslautern-Werder Bremen 2-2
Vfb Stuttgart-1. FC Nürnberg 4-8
Stand: Bayern München 31-44 Köln 32-41
Leverkusen 31-39 Eintracht Frankfurt 32-39
Borussia Dortmund 31-38 Stuttgart 32-35
Werder Bremen 32-31 Karlsruher SC 31-30
Nürnberg 32-30 Kaiserslautern 32-30 St.
Pauli 31-29 Uerdingen 31-28 Hamburger SV
31-27 Bochum 32-27 Borussia Mönchengl
32-27 Fortuna Dusseldorf 31-26 Waldhof
Mannheim 32-26 Homburg 32-21.

ENGELAND
Liverpool - Derby 1-0

reserve divisie C
Roda JC 2-PSV 2 3-3
RKC 2-Helmond Sp. 2 2-1
Fort. Sittard 2-NEC 2 2-2
Eindhoven 2-Den Bosch 2 0-Z
VVV 2-NAC 2 4-2
Willem II 2-RBC 2 1-2
PSV2 « 21 15 4 2 34 54-18
RKC 2 22 14 4 4 32 52-31
Fort. Sittard 2 22 10 8 4 28 45-19
RodaJC2 22 9 8 5 26 45-36
Willem II 2 21 11 3 725 53-24
Eindhoven 2 22 8 8 6 24 37-3?
NEC 2 23 9 4 10 22 37-46
Den Bosch 2 23 7 6 10 20 37^12
RBC 2 22 7 5 10 19 42-51
VVV 2 22 7 2 13 16 34-53
Helmond Sp. 2 22 4 6 12 14 25-44
MVV2 22 3 8 11 14 28-55
NAC 2 22 3 6 13 12 26-59

Programma:
Maandag 7 mei 19.30 uur:
Helmond Sp.-Fort. Sittard 2
Dinsdag 8 mei 19.30 uur:
PSV 2-RKC 2
RBC 2-Roda JC 2
NAC 2-Willem II 2
Eindhoven 2-VVV 2
MVV 2-Den Bosch 2

Fortuna 2 laat
punt liggen

Volendam grijpt
laatste kansje

FRANKFURT- De uitslag van de nege-
nentwintigste Rund urn den Henninger
Turm met start en finish in Frankfurt:

Van onze sportredactie

" EYS - SV Zwart-Wit uit Eysnoudt op zaterdag 7 juli, dus aan devooravond van de WK-finale, eenminivoetbaltoernooi. Voor informa-tie of inschrijfformulieren:
U Scheepers, <_£04451-1338 of J. En-gelen, 504451-1300.

MADRID- Voor 75.000 toeschouwers in het Berna-
beustadion heeft José Antonio Camacho afscheid
genomen. In een vriendschappelijk duel ter ere van
de Spaanse recordinternational won Real Madrid
met 2-1 van AC Milan. Bij rust leidde Real met 2-0.
Hugo Sanchez en Gordillo scoorden voor rust. Na

zowel de zakenvan Hiele als van De
Goey behartigt. De Goey had in het
verleden Ger Lagendijk als zaak-
waarnemer, maar die heeft door zijn
functie bij Feyenoord bepaalde ta-
ken moeten afstoten. Jansen: „Voor
mij maakt het geen verschil. Gaat
het feest met Joop niet door, moet
ik toch voor Ed naar Londen".

promotie
KAMPIOENEN
RESERVE KLASSEN
De Kampioenen van de reserve
tweede klassen in het amateurvoet-
bal spelen een halve competitie
voor promotie. De eerste twee plaat-
sen gevenrecht op promotie naar de
reserve eerste klasse. Mocht na twee
wedstrijden de beslissing bekend
zijn dan vervallen de nog te spelen
wedstrijden op 13 mei.
De loting had het volgende resultaat:
6 mei aanvang 12.00 uur:
FC Oda 2-RKWL 2
Chevremont 2-Wittenhorst 2

10 mei aanvang 19.00 uur:
Wittenhorst 2-FC Oda 2
19.30 uur: RKWL 2-Chevremont 2
13 mei aanvang 12.00 uur:
Witttenhorst 2-RKWL 2
FC Oda 2-Chevremont 2

oefenvoetbal
VANDAAG:
RKSNE-Waubach 19 uur

BERN - De Amerikaanse ijshoc-keyers waren in Bern de besten vande minderen. Op de voorlaatste dagvan de wereldtitelstrijd in Zwitser-
land verzekerden de Amerikanen
zich van de vijfde plaats. De echte
beslissingen staan voor woensdag
°P het programma. De titel gaatnaar de Sovjetunie of Tsjechoslowa-

Door de zesde achtereenvolgendezege werd de USA vijfde in de eind-rangschikking. De Amerikanen ver-sloegen Finland met 3-2. Door dezege van 4-0 op Noorwegen hand-
haafden de Westduitsers zich in deA-groep. Het lijfsbehoud had eengroot feest tot gevolg. Noorwegen
«eert terug naar deB-groep, waar deöcandinaviërs net vandaan warengekomen. " Ruud Gullit kreeg na de inspanning van afgelopen zondag tegen Bari rust voorgeschre-

ven.

ROTTERDAM - Als Joop Hiele
geen overeenstemming bereikt over
een verbintenis met Queens Park
Rangers zal de Londense eerste di-
visieclub zo goed als zeker bij Spar-
ta aankloppen voor Ed de Goey.
Queens Park Rangers blijkt de afge-
lopen maanden niet alleen de ver-
richtingen van Oranjes tweede doel-
man maar ook die van Ed de Goey
te hebben gevolgd. Manager Don
Howe is op de hoogtevan de gelimi-
teerde transfersom (half miljoen
gulden), die Sparta voor zijn keeper
kan vragen. Voor Engelse begrip-
pen is De Goey een koopje.

de hervatting reduceerde Masaro de achterstand
tot een treffer. Ruud Gullit werd voor feestwed-
strijd op rust gezet. Camacho speelde 81 interlands
en droeg 699 keer het witte shirt van Real. Elf min-
tuten voor tijd verliet hij op de schouders van zijn
ploeggenoten het veld.

Het vertrek van De Goey, dit sei-
zoen veruit de beste kracht van de
Rotterdammers, zou voor Sparta
een flinke klap betekenen. De Kas-
teelclub wil volgend seizoen weer
een rol van betekenis spelen in de
eredivisie. Het verlies van drie goe-
de spelers zou de ambitieuze plan-
nen flink doorkruisen. Want behal-
ve René van derGijp, wiens vertrek
vooraf bekend was en die volgende
week op het vliegtuig stapt om be-
sprekingen te voeren met een Turk-
se topclub, dreigt ook Prince Polley
zijn heil elders te willen zoeken.

De Britten zullen op korte termijn
echter eerst met Joop Hiele rond de
tafel gaan zitten. „We wachten tot de
competitie is afgelopen, daarna zul-
len we een uitnodiging ontvangen",
zegt Rob Jansen van de VVCS, die

Duitsers
blijven

in A-groep

„Alle respect voor de Zwitser", zei
Peter Winnen, „maar ik geloof, dat
een compliment aan het adres van
onze ploeg toch op zn plaats is. Er
was agressiviteit en collectieve
kracht. Alleen bleek Wegmüller
sterker. Hij reed op weg naar het
aankomstparcours (waar na 195 km
nog drie plaatselijke ronden van
ieder vijfkilometer restten, red.) ge-
woon bij ons vandaan. In ieder ge-
val, ik kon hem niet houden; mijn
zes medevluchters evenmin."

Gölz: „Wij konden pas voluit gaan
rijden nadat wij op de hoogte waren
gesteld van de demarrage van Weg-
müller. In een eerder stadium moes-
ten wij met de positie van Winnen
rekening houden". Commentaar
van Maassen: „Jammer, dat wij te
laat kwamen om nog orde op zaken
te stellen. Ik had mijn woord gege-
ven aan Gölz, vandaar dat ik mij in
de finale voor hem heb opgeofferd.
Te gek eigenlijk, dat wij in de top-
wedstrijden altijd net naast de
hoofdprijs grijpen. Twee dagen ge-
leden toen een deel van de ploeg
startte in Rund urn Köln, een wed-
strijd volgens de open formule, was
de winst wél voor iemand van ons.
Noël Segers won, maar dat is door
het publiek gauw vergeten."

T-n de slopende finale keek Winnen
t nog hoopvol uit naar versterking uit; de achtergrond. Een georganiseerde. tegenaanval zou in dat geval wel-
; licht nog mogelijk zijn geweest,
maar toen nationaal kampioen
Frans Maassen zijn Duitse teamge-, noot Gölz (en de in Italiaanse dienst
rijdende Zwitser Joho) in het groep-
je-Winnen afleverde had Wegmüller
reeds het triomfantelijke gebaarvan
de winnaar kunnen maken.

FRANKFURT - De amateur-
koers van Rund urn denHennin-
ger Turm leverde een overwin-
ning opvoor de NederlanderWil-
co Zuyderwijk uit de ploegKoga
Miyata. Hij versloeg de Zwitser
Bruno Risi in de sprint. In het
achtervolgend groepje bevond
zich Danny Nelissen. Hij werd
vierde.

Van onze verslaggever

Zege Zuyderwijk,
Nelissen vierde

geluk klagen. Twee keer had hij de
'medewerking van zijn verdedigers
nodig bij inzetten van Willaarts. In
de 33e minuutkon Volendam einde-
lijk zijn overwicht in een doelpunt
uitdrukken. Berghuis scoorde via
een van zijn befaamde vrije trappen.

aan de finish

Raymond Meijs kreeg met tegen-
slag afte rekenen. Na een valpar-
tij moest hij ook nog van zijn
fiets voor een lekke tube. Chef
d'equipe Koersen bevond zich
op dat moment in de buurt van
latere winnaar Zuyderwijk. „De
neutrale materiaalwagen reed
langs mij alsof er niets aan de
hand was", aldus Meijs, die daar-
op de strijd moest staken.

Van ruim 30 meter liet hij Van Ede
kansloos, 1-0.

Lijnrecht tegenover het achterwege
blijven van succes voor een vader-landse formatie, stond de juich-
stemming in het Weinmann-kamp
waar Walter Godefroot de scepter
zwaait. Sedert de zegevierende
jumpvan Adrie van der Poel in deAmstel Gold Race voert zijn teamde boventoon. Godefroot: „MijnZwitserse geldschieters zullen te-vreden zijn. Overigens, Wegmüller
zou meer wedstrijdenwinnen als hij

Juichstemming

leerde zijn krachten beter te verde-
len."
De staat van dienst van Wegmüller
mag er desondanks zijn. Een paar
jaar geleden maakte hij indruk met
zijn tweede plaats in Parij s-Rou-
baix. Vorig jaar schreef hij de GP
Wallonië en een etappe in de Dau-
phiné Libéré op zijn naam. „Mijn
voorbereiding op het huidige sei-
zoen", aldus de Helveet, „kwam in
het gedrang door een ongeluk. Toen
ik eind december een brief wilde
posten, knalden op nog geen vijf
meter afstand twee auto's tegen el-
kaar. Een van de wagens kwam op
het trottoir terecht, net op de plaats
waar ik liep. Gevolg: een gebroken
been. Eenmaal hersteld trainde ik
nog fanatieker danvroeger. Ik weet
dat ik in de koers niet altijd econo-
misch met mijn krachten omspring,
maar als iedereen in het peloton al-
leen maar zou rekenen was het met

de wielersport als spectakel snel af-
gelopen."
Rekenen deed Wegmüller gisteren,
na mislukte ontsnappingen van on-
der meer de Amerikaan Tomac en
de Westduitse neoprofKrieger weer
niet. Met nog ruim 50 km te rijden'
legde hij in gezelschap van Winnen,
Ghirotto, Jan Wijnants en de Oost-
duitser Jentzsch de basis voor de
beslissende vlucht, waaraan even
later ook Santaromita, Rezze en
Gianetti gingen meedoen. Wegmül-
ler ('in warm weer ben ik op mijn
best') voelde zich toen al sterk ge-
noeg om de rol van solist op te eisen,
maar hij kon zich nog beheersen tot
in de buitenwijken van Frankfurt.
„Op het aankomstparcours kreeg ik
vleugels", aldus deHelveet. Voor de
Deen Lilnolt was de wedstrijd veel
minder prettig. Hij maakte na 160
km zon zware val, dat hij wellicht
enige tijd uitgeschakeld is.

Het feit, dat de concurrentie met
Rooks, Theunisse, Van Lancker, et-
cetera, geen rol speelde (Wampers
kwam met zijn dertiende plaats als
bestgeklasseerde van de ploeg Post
uit de strijd in het Taunusgebergte
tevoorschijn), kon de teleurstelling
bij derenners van Raas niet vermin-
deren. Zelfs niet bij Peter Winnen,
ofschoon hij met enige voldoening
mocht constateren „nooit eerder
een betere prestatie te hebben neer-
gezet in een klassieker". Zijn derde
plaats in het veld van ruim honderd-
vijftig man was ook een bevestiging
van zijn sterk optreden tijdens de
voorbije weken. De andere Neder-
landse ploegen, TVMen Elro, waren
in en rond Frankfurt amper goed
voor een figurantenrol en PDM had
vanwege verplichtingen elders zelfs
geen afvaardiging gestuurd.

FC Den Haag

" HAARLEM - Alleen FC Den
Haag had bij het al gedegradeerde
Haarlem ie^s te winnen. De ploeg
van trainer Co Adriaanse won het
inhaalduel met 2-1. Omdat daarmee
de tiende plaats in de eredivisie
werd veilig gesteld, incasseerden de
Hagenaars een premie van 2500 gul-
den. Harry van derLaan besliste het
lente-avondpartijtje twee/ minuten
voor tijd.

SITTARD — Fortuna Sittard 2 be-
haalde in het duel tegen NEC 2 ge-
zien het aantal kansen slechts een
2-2 gelijkspel. In de eerste helft kon
de thuisclub het veldoverwicht niet
in doelpunten uitdrukken en daar
ook NEC niet tot scoren kwam bleef
de stand dubbelblank. In de 48e mi.
nuut nam NEC verrassend de lei-
ding door Van de Weerden 0-1. For«
tuna bleef de betere ploeg en in de
57e en 68e minuut was het Doren-
berg die 1-1 en 2-1 scoorde. In de 84ê
minuut zag Schmitz een strafschop
gestopt door de NEC-doelman. Pal
daarop kwamen de Nijmegenaren
verrassend op 2-2 toen Van Tilburg
raak schoot. Scheidsrechter Kloeg.
Toeschouwers 200.

VOLENDAM - Volendam
heeft het laatste kansje op
Europees voetbal gegrepen
door dinsdagavond thuis FC
Utrecht met 1-0 te verslaan. In
punten (39| zijn de Volendam-
mers op gelijke hoogte geko-
men met Vitesse en Roda JC.
De ploeg van Steegman moet
nu hopen op een misstap van
een van de twee medekandi-
daten voor een plaats in het
toernooi om de UEFA-beker,
waarvoor FC Twente zich al
heeft geplaatst, want op doel-
saldo lopen ze achter.

Gullit mist afscheid Camacho

De gele kaarten van Young, Van der
Meer, Steinmann en De Kruyff ga-
ven aan dat de benadering van FC
Utrecht niet altijd even 'stijlvol'
was.

In de elfde minuut bracht Purvis de
bal na een afgeslagen corner voor
het doel en stelde Schellevis in staat
0-1 te maken. Twaalf minuten voor
rust deed de tegenvallende Numan
voor Haarlem iets terug. Hij rea-
geerde alert op een diepe bal van
Echteld, ontweek de buitenspelval
en liet doelman De Jongh met een
boogje kansloos: 1-1. In de slotfase
maakte Harry van der Laan aan alle
Haarlem-illusies een einde. Vanuit
een doelworsteling schoot hij de bal
langs de kansloze doelman Metgod.

Queens Park Rangers:
Hiele of Ed de Goey

Hoewel Volendam in de eerste helft
goed grip had op Utrecht, dat vooral
aanvallend faalde (Willaarts), von-
denvoor het doel van Van Ede toch
weinig spectaculaire momenten
plaats. Berghuis en Kooistra waren
dichtbij een treffer, maar aan de an-
dere kant mocht Schilder niet over

Roda JC 2
KERKRADE — Roda JC 2 kreeg in
een aantrekkelijke wedstrijd tegen
PSV 2 te weinig met het gelijke
spel: 3-3. In de eerste helft waren de
ploegen beurtelings in de aanval en
tien minuten voor het rustsignaal
bracht Janssen de gasten op voor.
sprong 0-1. Enkele minuten later
zorgde Mare Luypers voor de ver-
diende gelijkmaker 1-1. Nog voor de
pauze nam PSV wederom de lei-
ding door Berends 1-2. In de 84e mi-
nuut bracht Berny Romero de par-
tijen weer in de evenwicht 2-2, ter-
wijl Walraven voor in 90e minuut de
thuisclub op voorsprong zette 3-2.
Terwijl iedereen zich verzoend met
een zege voor Roda JC zorgde
scheidsrechter Bettinger voor een
verrassing door in blessuretijd naaj
de stip te wijzen waarvan de gasten
door Berends profiteerden en de
eindstand op 3-3 bepaalde. Toe-
schouwers 300.

Amateurs: 1. Wilco Zuyderwijk 186km
in 5.20.41; 2. Ris zt; 3. Götze op 40 sec; 4.
Danny Nelissen 0,55; 5. Meyer 1.05; 6.
Totsching 1,42; 7. Hundertmarck 2,09;
19. Voskamp zt; 39. Van Steen op 3,39.

Dames: 1. Petra Rossner 50 km in
1-12,09; 2. Monique Knol zt; 3. Heidi
Metzger op 1,19.

Volendam miste onder andere Ver-
mes, maar Kooistra was een goede
vervanger. Hij eiste voortdurend de
aandacht van de vaak keihard in-
grijpende Utrechtse verdediging.

Profs: 1. Wegmüller 210 km in 5.58.34, 2.
Jan Wijnants op 40 sec; 3. Winnen; 4.
Rezze; 5. Santaromita; 6. Gölz; 7. De
Clercq, allen zt. als Jan Wijnants; 8. Joho0.45; 9. Maassen; 10. Gianetti, beiden zt
als Joho; 11.Kappes 2.19; 12. Wilson; 13.Wampers; 14.Verstrepen; 15. Chiappuc-
ci; 16.Adrie van der Poel; 26. Bugno; 33.
Rooks; 35. Jentzsch, allen zt als Kappes-
-59. Theunisse op 5.20.
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door wiel verheesen

Thomas Wegmüller sterkste in Rund um den Henninger Turm

.LimburasDaablad.

sport



BUCO WOONPORAPO KERKRADE
VERVULT AL UW WOONWENSEN *____ '^'^L^W_l_i;]J-B-l!L--ij\l N .... ,^-tr. Het SLAAPKAMERPROGRAMMA is uitgebreid met een prachtige studio

i" "T" "T^T^- GEHA-slaapkamers met het veelzijdige komfort op maat, zodat alle
_ffc_f\__"V^^j maatproblemen door ons kunnen worden opgelost. U heeft een

7^nl [|C^3 | i ongekende keuze in moderne- en klassieke slaapkamers en matrassen
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Moser, Treco, G & O, Auping, Velda, Kuperus en nog vele anderen.
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V^ Op onze SLAAPKAMERAFDELING kunt U ook kiezen uit "losse" linnen-
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+_rtit!tf>T'^lfri_f> __________________________________________ _a_

Het meest komplete moderne EETKAMERPROGRAMMA. ia<"*_\. li|£jjftj- I ~ ï
Dressoirs, wanden, vitrines, tafels en stoelen. Hoogglans of mat, in wit, T iB^^^^^ -—^
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De Volvo 440 lijkt, kijkt u maar eens Dank zij het beschikbare -schone!- integreerde rolbeugel, veiligheidsportier-
om u heen, toch duidelijk op de snelweg motorvermogenheeft u altijd voldoende sloten ... kortom met een Volvo 440

naar succes. Er zijn dan ook nogal wat "over" om bijvoorbeeld veilig in te halen. maakt uuwveiligstekeuze. Ook quabud-
factoren die daartoe bijdragen. In het oog Over veiligheid gesproken: de 440 is in get, zeker als u least via Volvo Leasing,

springt allereerst zn slanke, uitgesproken alles een Volvo. Zobeschikt de auto onder We zijn benieuwd welke Volvo 440

aërodynamische vormgeving. meer over stalen balken in de portieren, uwvertrouwen geniet.

Maar wellicht belangrijker: het vol- een kluis-sterke kooi, een in het dak ge- m/X_f-_Lï\f C.P
strekt voorspelbare rijgedrag. Gevolg van
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MOTORVERMOGEN 0-100KM/U TOPKM/U 440DL 440 GL 440 GLE 440 GLT 440 TURBO f
58 kW/ 79 PK 12,5 170 30.450 - . - . NAAM: " VOORL ' " M/Vg
64kW/ 87PK 11,5 175 31.350 33.350 37 450 37.450 ADRES:. „ _- - j
75kW/102 PK 10,5 185 - 36.850 40.650 40.650 - POSTCODE: PLAATS: : £
88 kW/120 PK 9£ 200 - - ~

- 46 750 HUIDIGE AUTO: —_. BOUWJAAR: INTERESSE IN LEASING: JA/NEE

GELEEN, AUTO KALLEN BV, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC.
KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT BV, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS BV,

INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 04490-10342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF BV,RIJKSWEG 24,BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574.
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Wijziging j
Wet uitkeringen burger:
oorlogsslachtoffers
1940-1945

DeWet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945(Wubo) is van toepassing";
personen dietijdens de Duitse of Japansebezetting door oorlogsgeweld(te denke" (

valt aan bombardementen) of anderszins (verplichte tewerkstelling, onderduik, ,
mishandeling e.d.) zodanig lichamelijkof geestelijk letsel hebben opgelopen dat zij <blijvend invalidezijn geworden. >
Ook burgers die hetslachtoffer zijn geworden van de zogenaamde Bersiap-periode '(oorlogstoestand in Indonesië tot 1949) kunnen onder de wet vallen.
De uitkeringen volgens de Wubo maken het deze mensen mogelijk het levenspeil t* )
handhaven dat zij hadden bereikt voor het intreden van de invaliditeit.
Dewetwordt uitgevoerd doorde Raad uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers (Rub"

Met ingangvan 28 december 1989 is deWubo aangepast. Per die datum zijn de ,
zogenaamde omgekeerde bewijslast en de anti-hardheid in dewet ingevoerd.
Dit betekent het volgende:
1. Omgekeerde bewijslast
Voor 28 december 1989moest door de aanvrager worden aangetoond dat de ziekt-1,
en gebreken door de oorlogsomstandigheden ontstaan waren. Nu moeten de i
medische deskundigenvan de Rubo vanuit hun ervaring aantonen dat deziekten ell i
gebreken duidelijk door andere oorzaken dan de oorlogsomstandigheden zijn
ontstaan.
2. Anti-hardheid
In de Wubozijn bepalingen opgenomenmet betrekking tot nationaliteit en woonpla-
Globaalkan gesteldworden dat een aanvrager op het tijdstip van de aanvraag de
Nederlandsenationaliteit moet hebben en in Nederland moet wonen. Van deze eis*
mag de Rubo voortaan onder bepaalde omstandigheden afwijken. Het kan namelijk
voorkomen dat hoewelbetrokkene niet precies aan genoemde eisen voldoet het
onbillijk is deze toch niet onder de werking van dewette laten vallen (dat zou een
"hardheid" zijn, vandaar de bepaling van anti-hardheid).

Personen die in het verleden al eens een aanvraag hebben ingediend en om één va'
bovengenoemderedenen zijn afgewezen, kunnen een verzoek om herziening indien-'1

Indien zij dat verzoek voor 28 december 1990 indienen,kunnen zij metterugwerken'
kracht alsnog onder de wet vallen.
Mensen die om deze redenen in het verleden geen aanvraag hebben ingediend,
kunnen nu alsnog een aanvraag indienen.

Voor nadere informatie of het indienenvan een verzoek
kunt u zich wenden tot de
Raad uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers (Rubo) «A/
Postbus 344 I6400 AH HEERLEN £ l .Tel. 045-792285 of 792571 I N

1 v
5.Ministerie van \l V ,- N iWelzijn, cl fVolksgezondheiden r p n . R

Cultuur k I V ~ Ü
Directie Verzetsdeelnemers, P l
Vervolgden en .» U
Burger-oorlogsgetroffenen V, s

COMBI ZIJLSTRA
FOTO» VIDEO «AUDIO

___£-3yiß__fl_* Canon
(Blfcagi GOS

Zoals alle EOS camera's, bezit de 850 ook de unieke EOS
eigenschappen, zoals 't razendsnelle Power Eye
autofocussysteem, de unieke AE scherpte dieptemeting en
de ingebouwde flitser.
Oftewel: de EOS 850
regelt de techniek
zodat u alle aandacht ._ _

n , nn mm ■„_. AIA
kunt richten op creatief Inclusief 35-70 200 mm lens U/|U mfotograferen. nu met gratis fntser w iwi

p** ZIJLSTRA
È ■ Saroleastraat 60 Heerlen
VIIMW en natuurlijk:

(

uw kleurenfoto s in 1 uur
met de kwaliteit van de vakman.
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Gunstige loting lason
BUNNIK-Auto Caubo lason, de enige overgeblevenLimburgse ver-
tegenwoordiger in de strijd om de Nederlandse handbalbeker bij de
vrouwen, heeft in de halve finales een thuiswedstrijd tegen Niloc ge-
loot. Mocht eerste divisieclublasonvia de Amsterdamse ploeg, die in
deachtste finales Ven L elimineerde, definale bereiken dan heeft het
team van trainer Frits Feuler zelfs een redelijke kans op Europees
handbal. PSV, dat nog volop in de race is om het landskampioen-
schap, wordt dan namelijk waarschijnlijk de tegenstander.

Het dueltussen lason en Niloc vindt plaats volgende week vrijdag 11
mei om 20.00 uur in sporthal De Wiegerd te Valkenburg. In de andere
halve finale spelen een dag eerderForeholte en PSV tegen elkaar.

door frans dreissen

Achilles-Top
versterkt

trainersgroep
ilj KERKRADE - Atletiekvereniging
i« Achilles-Top inKerkrade heeft haar

trainersgroep de laatste tijd flink
weten uit te breiden. Zo is aan het
begin van de wintertrainingen de
Poolse Zofia Bankowska uit Heer-
len aangetrokken voor onder meer
de sprint en traint Wil Jung uit
Landgraaf vanaf die periode als
looptrainer de jeugd op de midden
afstand. Ook Wim van der Linden: uit Brunssum, onlangs geslaagd
voor het diploma trainercoach B, is; aan het korps toegevoegd voor de
midden en lange afstandnummers.

Over het lot van tweede Bundesli-
gist valt ook na de 1-1-remise tegen
koploper en promovendus Hertha
BSC nog weinig te melden. Dat de
toekomst van Alemannia zelfs het
voorstellingsvermogenvan de op de
Akener Bend geconsulteerde waar-
zeggers te boven gaat, zegt veel over
spanning in de onderste regionen
van de tweede Bundesliga. „De si-
tuatie is ernstig, maar nog niet ho-
peloos", constateerde voorzitter
Chalupa met een vleugje optimis-ïme, ten overvloede. 'De gifbeker moet kennelijk hele-

maal leeg' moeten de toeschouwers
zes minuten voor het einde hebben
gedacht. Hertha-aanvaller Gries
dompelde Aken in rouw door de
enige counterkans in de tweede
helft te benutten. Voor de Berlijnse
fans was dat aanleiding om de pro-
motieglazen met champagne te vul-
len en voor het thuispubliek het sig-
naalom het stadion te verlaten. Drie
minuten later blies de van Moskou
gehuurde invaller Mikael Rousaiev
Alemannia nog nieuw leven in via
een frommelgoal. Alemannia een
punt en Hertha BSC toch gepromo-
veerd. ledereen tevreden dus, ware
het niet dat de Akense concurrentie
ook punten verzamelde.

tot acceptabelvoetbal. De partij gis-
teravond tegen Hertha BSC vormde
daarop een positieve uitzondering.
12.000 mensen zagen Alemannia
starten met vijf verdedigers en één
aanvaller, maar geleidelijk aan over-
schakelen op een iets offensiever
systeem. Gebrek aan scherpte brak
de ploeg ten slotte half op. De ze-
ventien hoekschoppen waren niet
aan Alemannia besteed. De schot-
loosheid heeft de ploeg als een
wurgslang te pakken.

'Rustdag' in Vuelta
Museeuw geeft Freuler sprintles in Duinkerken

Patrick Rasch
stort in elkaar

RENNES - Patrick Rasch is giste-
ren volledig in elkaar gestort. De
Nederlandse wieleramateur verloor
niet alleen de ronde van Ruban Gra-
nitier Breton, hij duikelde boven-
dien naar de bodem van het eind-
klassement.

Brons voor
basketbalsters

Van de veertig seconden voor-
sprong die de derde-jaars amateur
van de nationale selectie van Piet
Kuys tot dinsdag had, bleef niets
over. Erger nog: in de tijdrit ver-
speelde de renner uit Uitgeest al
kostbare seconden, ' s middags in
de afsluitende etappe kwam hij met
een achterstand van 15 minuten en
29 seconden op de Franse winnaar
Boterel binnen. De eindzege ging
naar de Portugees José Marques.

ORLEANS - Het Nederlands vrou-
wenteam basketbal is tijdens een
zeslandentoernooi in Orleans als
derde geëindigd. Voor 1500 toe-
schouwers was Frankrijk in de
strijd om het brons aanmerkelijk
zwakker: 64-53. Halverwege het
duel had de ploeg van bondscoach
Meindert van Veen al ruim afstand
genomen: 35-22. De toernooizege
ging naar Joegoslavië, dat in de fi-
nale Tsjechoslowakije versloeg.

Heerenveen-
Wageningen

ZEIST - Na protest van de andere
twee periodekampioenen NAC en
Emmen heeft competitie-leider Jan
Huijbregts besloten het duel Hee-
renveen-Wageningen gewoon op za-
terdag 5 mei te laten spelen. De pro-
testerende teams, net als Heeren-
veen en Wageningen uitkomend in
de na-competitie, vonden het oneer.
lijk dat de beide teams anders meer
rustdagen zouden hebben voor het
begin van extra-competitie, dinsdag
8 mei. Huijbregts had op verzoek
van Heerenveen en Wageningen het
treffen voor donderdag 3 mei op het
programma gezet.

'RFC' 90 jaar

Generaal
Alemannia in de amateur-Oberliga.
„Het zou een catastrofe zijn voor
voetbalminnend Aken en omge-
ving", zei Chalupa. Al meerdere ma-len deze jaargang legde de vier-ster-
ren generaal buiten dienst Aleman-

pnia op de ontleedtafel. En steeds
>werd door hem en zijn medebe-

stuursleden de beschuldigende vin-
ger naar de trainer uitgestoken. Het
bestuur schuwde niet de zaag te zet-
ten in de stoelpoten van Rolf Grün-

yther en later Mustafa Denizli. Veel
effect sorteerde dat niet. Met 27
punten uit 34 duels staat Alemannia
momenteel nog steeds op een vrij
uitzichtsloze (voorlaatste) plaats.
Van een schokeffect is alleen in de
episode Denizli kortstondig sprake
geweest.
„De slechte start, met één punt uit

:negen duels, blijft ons achtervol-
I 'gen". Het zelfvertrouwen heeft toen

onherstelbare deuk opgelopen.
„Het heeft echter weinig zin om al

j onze tekortkomingen op te som-
men", vertelde de huidige coach

3 Krautzun. „We leven van wedstrijd
tot wedstrijd en moeten het hebbenJvan onze ijver, onze wil om te over-
leven en een portie geluk. Ik kan in

loi deze fase niet meer doen dan de spe-
ilers psychisch zo goed mogelijk
voorbereiden op het volgende tref-
fen".

varen op die de drang naar het klas-
sebehoud dreigen te ondermijnen:
de wedstrijden tegen de concurren-
ten Munster, Bayreuth en Darm-
stadt en promotiekandidaat Stutt-
garter Kickers. De slotfase van de
competitie dreigt voor de club met
een schuld van 1,3 miljoen D-Mark,
een race tegen de klok te worden.
'Alemannia wir schaffen es',
schreeuwen de reclamezuilen in het
centrum. Het zal echter nog met de
nodige pijn en moeite gepaard gaan
en het is de vraag of 'Die Wende'
nog tijdig komt.

Stand ondersteregionen tweede Bundesli-
ga na 34 van 38 duels:

13. Freiburg 31 pnt
14. Munster 30 pnt
15. Darmstadt 29 pnt
16. Osnabrück 28 pnt
17.Kassei 28 pnt
18. Bayreuth 28 pnt
19. Alemannia Aken 27 pnt
20. Unterhaching 26 pnt
(laatste vier clubs degraderen).

Emonds (Bel), Victor Klimov (Sov)
en Silvio Martinello (Ita) gecontro-
leerd.

Positief
Crisisvoetbal en angstvoetbal. Detrouwe fans wordt week-in, week-

! uit een haast niet te verteren pot
voorgeschoteld. De vigerende situa-
tie laat ook weinig mogelijkheden

Niemand wil in Aken echter op de
zaken vooruitlopen. „Voorlopig is
nog vanalles mogelijk", stelde Cha-
lupa. Het ontbreekt de spelers ech-
ter aan nieuw elan. Zij snakken naar
de luwte, maar moeten in het meest
bizarre seizoen uit de clubgeschie-
denis nog viermaal aan de bak. Aan
de horizon doemen nog enkele ge-

Sanering
De laatste vier ploegen in de tweede
Bundesliga zullen een stapje terug
moeten doen naar de amateurs.
Daar staat tegenover dat in het ka-
dervan de 'sanering' van de beiden
Bundesligen (naar tweemaal zestien
clubs) de komende drie seizoenenslechts twee amateurteams zullen
promoveren. „Mocht Alemannia
dus degraderen, dan zijn de kansen
op de terugkeer minimaal". Uit acht
kampioenen uit de diverse Oberli-
ga's worden slechts twee nieuwe
tweede Bundesligisten gedesti-
leerd. „Degradatie betekent dus een
regelrechte ramp".

om de dagzege streed. Die was voor
Atle Pedersen uit de PDM-ploeg
van Jan Gisbers. De 25-jarige Noor
was in de sprint sneller dan de Ita-
liaan Scirea en de Spanjaard San-
chez. Het was de eerste overwin-
ning van Pedersen bij de professio-
nals, waarvan hij sinds 1989 deel uit-
maakt. Julian Gorospe behield de
leiderstrui.

MERIDA - Op de 'Dag van de
Arbeid' heeft het peloton in de
Ronde van Spanje zich niet al
té zware inspanningen ge-
troost. Vooral met het oog op
de etappe van vandaag waarin
vier cols van de tweede catego-
rie moeten worden beklom-
men.
De groten gedoogden dat een groep
van dertien renners 150 kilometer
voorop bleefen in Merida onderling

" DUINKERKEN - Johan Mu-
seeuw heeft deeerste etappe van de
Vierdaagse van Duinkerken gewon-
nen. Het was de tweede overwin-
ningvan de 24-jarige Belg, die vorig
seizoen de inmiddels opgeheven
ADR-ploeg verliet voor de Lotto-
equipe van Jean-Luc Vandenbrouc-
ke.

Na 49 kilometer was de groep van
dertien op pad gegaan. Klasse-
mentsleider Gorospe en zijn ploeg-
genoten Delgado en Indurain kne-
pen een oogje dicht. Gevaarlijke
concurrenten waren nauwelijks in
de vluchtersgroep te vinden. De Ba-
nesto-coureurs gingen pas tot actie
over toen op ruim 50 kilometer van
de finish de dertien ontsnapte ren-
ners een voorsprong van 10.50 had-
den bereikt. Op dat moment was de
Fransman Denis Roux de nieuwe
leider, want hij had slechts een ach-
terstand van 7.32.

Nashua finalist

Opmerkelijk feit is overigens, dat de
receptie niet dit jaar wordt gehou-
den, maar op 27 april 1991. Dat is
vier dagen voor de 91ste verjaardag;

ROERMOND - Met de onthulling
van een gedenkschild door burge-
meester Daniëls en de overhandi-
ging van een gedenkkrant is Lim-
burgs oudste voetbalvereniging
RFC uit Roermond gisteravond be-
gonnen aan defestiviteiten van het
90-jarig bestaan. Dat gebeurde pre^
cies op de dag af, dat de vereniging
(nu Roermond/Tim Oil) bij d^
KNVB te boek staat.

Dat verschil was het sein voor de
Banesto-ploeg het tempo te verho-
gen. De leiders werden weliswaar
niet meer ingehaald, maar de voor-
sprong slonk tot 4.45 en de eerste
plaats bleef in handen van Gorospe,
die niet meer en minder is dan een
vooruitgeschoven pion om Indurain
voorlopig uit de wind te zetten.

Voeg daarbij de komst van KNAU-
trainer Niek de Groot voor de jeugd-
afdeling in Landgraaf en vanaf don-
derdag de Oostduister Joachim Jü-
nemann voor het hoogspringen
voor senioren en AB-junioren, dan
moet men concluderen dat Achilles-

y Top dit jaar vooral zijn prioriteiten
heeft gesteld op het verbeteren cq.

I u'tbreiden van het aantal trainers.

GRONINGEN - Nashua Den Bosch
heeft zich gisteravond in Groningen'
ten koste van Donar geplaatst voor
de beslissende wedstrijdreeks om'
het Nederlands kampioenschap
basketbal. Den Bosch versloeg in de
Groningse Evenementenhal de
thuisclub met 94-91 (54-43). De Bra^
banders treffen in de finaleronde
Den Helder dat eergisterenMiniwa-'
re BSW uitschakelde.

Museeuw sprokkeldeonderweg een
aantal extra seconden voorsprong
bij elkaar door na vijftig kilometer
een tussensprint te winnen. De
Deen Per Pedersen en de Fransman
Francois Lemarchand ontsnapten
op 27 kilometer van de aankomst.
Zij verwierven een maximale voor-
sprong van 59 seconden. Onder aan-
voering van de ploeg van Stephen
Roche (Histor) en de Panasonics,
die Freuler en Planckaert in de
sprint wilden uitspelen, werd het
tweetal drie kilometer voor de eind-
streep ingelopen. Museeuw was de
snelste, evenals ruim een maand ge-
leden toen hij tweede etappe in de
Driedaagse van De Panne won.

Museeuw, die woensdag als leider
aan de tweede etappe begint, ver-
sloeg in de eindsprint Urs Freuler
uit de ploeg van Peter Post en de
Sovjetrus Tsjabalkine. Jelle Nijdam
en Eric Vanderaerderf uit het team
van Jan Raas mengden zich ook in
de strijd om de eerste plaats. Zij
kwamen niet verder dan de vijfde
en zesde plaats.

lotto/toto

sport kort

De winst in de vierde wedstrijd van
de halve finales van de play-offs bc-;
tekende voor Den Bosch de derde
zege. De Brabanders hadden het
duel volledig in handen, ondanks
het feit dat de Groningers acht mi.
nuten voor tijd de stand op 72-72
hadden gebracht. De individuele
klasse van Lott en Tibault leverde
Den Bosch tenslotte toch de winst
en een plaats in de finale.

Lotto 17 Eerste prijs: geen winnaar; tweede
prijs: 4 winnaars elk bruto 75.000,00; derde
prijs: 75 winnaars elk bruto 2806.60; vierde
prijs: 3751 winnaars elk 56,10; vijfde prijs:
59.550 winnaars eik 5,00. Toto 17 Eerste
prijs: geen winnaar; tweede prijs: 3 win-
naars elk bruto 4542,10; derde prijs: 67 win-
naars elk 508,40. Toto-gelijk 17 Eerste prijs:
1 winaar bruto 6384,10; tweede prijs: 1 win-
naar 288,40; derde prijs: 9 winnaars elk
160,20; vierde prijs: 307 winnaars elk 7,50.

In Murcia, waar de derderit eindig-
de, werden onder andere Nico

Doping
MERIDA - Een van de wielrenners
die na de derde etappe van de Ron-
de van Spanje is gecontroleerd op
het gebruik van dope, heeft positief
gereageerd. De identiteit van de
coureur is nog niet bekendgemaakt.
Het zal nog enkele dagen duren om-
dat in Spanje iedereen vrij had en
vandaag de Madrilenen ook nog een
feestdag vieren. In de Spaanse
hoofdstad is het" laboratorium ge-
vestigd, dat de urine van de renners
onderzoekt.

Ereplaatsen voor
Simson-worstelaars

" HEERLEN - Piet Gerrits heeft
zich geplaatst voor het Nederlands
biljartkampioenschap hoofdklasse
57/2. In de eindstrijd, dievan 18 tot
en met 20 mei wordt gehouden in
Wijehen, neemt de Hoensbroeke-
naar het op tegen zeven andere fina-
listen.

opgegeven, Paz - Temesvari 6-2 6-2, Ca-
verzasio - Goles 7-5 6-1, McQuillan - Ta-
rabini 6-7 6-0 7-6, Morton - Düll 6-4 6-1,
Tanvier - Savtsjenko 6-0 2-6 6-4. Tweede
ronde: Provis - Halard 6-4 7-6, Graf -
Lapi 6-1 6-2,Wiesner - Frankl 6-1 6-0, Gil-
demeister - Kanellopoulou 7-5 6-4, Tau-
ziat - Martin 4-6 6-3 6-3.

deraerden, 6. Wust, 7. Barteau, 8. Du-rand, 9. Redant, 10. Colotti allen zelfde
tijd als Museeuw. Algemeen klasse-
ment: 1. Museeuw 4.29.44, 2. Freuler0.09, 3. Boucanville 0.10, 4. Tsjabalkin
0.11, 5. Redant 0.14, 6. Capiot (Bel) z.t., 7.Nijdam 0.15, 8. Vanderaerden, 9. Wust10. Barteau allen zelfde tijd als Nijdam

IJSHOCKEY
New Vork, play-off Amerikaanse ijshoc-
keycompetitie, Stanley Cup: Chicago
Black Hawks - St Louis Blues 8-2. Chi-cago geplaatst voor finale Campbell
Conference tegen Edmonton Oilers.

In totaal heeft de Kerkraadse ver-
eniging nu negentien trainers of
trainsters onder contract. Als men
binnenkort erin slaagt voor de afde-
fmg Ransdaal nog een tweede vaste
Jeugdtrainer/ster aan te trekken,
dan is het korps compleet.

VOLLEYBAL
World Legaue: Groep A: Los Angeles:
Verenigde Staten - Frankrijk 2-3. Stand:1 Frankrijk 2-4, 2. Italië 2-2, 3. Brazilië2-2, 4. Verenigde Staten 2-0.

München, mannen, 500.000 gulden: eer-
ste ronde: Edberg - Van Rensburg 6-1
6-0, Steeb - Gunnarsson 6-2 6-4, Muster -Perez-Roldan 6-4 6-4, Wöhrmann - Noah
6-2 6-4, Curren - Lozano 6-3 4-6 6-4, Kor-
da - Chang 6-7 7-5 7-6.Limoges. Grote Prys van Muguet 198,8km, 1. Ledanois 5.01.22, 2. Richard 1.51,3. Leblanc z.t., 4. Jolidon 1.54, 5. Ar-nould, 6. Glaus, 7. Kurman, 8. Lavenu, 9.Hoste, 10.Ruttimann allen zelfde tijd alsJolidon.

Madrid, mannen, 550.000 gulden: Vajda- Berger 6-3 6-3, Sanchez - Arrese 4-6 6-3
7-5, Rosset - Camporese 4-6 7-6 6-3, Koe-
vermans - Aguilera 0-6 6-2 6-3, Gomez -Sznjader 6-1 6-3, Jaite - Haarhuis 5-7 6-0
6-0, Arias - Clavet 5-7 6-2 7-6, Potier - Fi-
lippini 4-6 6-2 6-1.

Paal-Beringen, nieuwelingen 60 km. 1
Dekuster 1.38 uur; 6. Davy Loenis z.t.

WIELRENNEN
Merida. Ronde van Spanje, achtste
etappe, Sevilla - Merida 199,6km, 1.Pe-
dersen 4.59.06, 2. Scirea, 3. Sanchez, 4.
Jalabert, 5. Lukin, 6. Deerion, 7. Kajzer,
8. Rossi, 9. Miguel Martinez, 10. Mau-
leon, 14. Rakers 4.42, 28. Vos, 46. Arntz,
52. Wijnands, 53. Delgado, 55. Nijboer,
57. Ampler, 60. Bernard, 91. Hoondert,
106. Van den Akker, 129. Jacobs, 143.
Suykerbuyk. Algemeen klassement: 1.
Gorospe 33.49.45, 2. Giovanetti 0.25, 3.
Klimov 0.45, 4. Cadena 0.56, 5. Ivanov
1.56, 125. Suykerbuyk 38.06, 130. Van
den Akker 40.14, 135. Arntz 41.17, 140.
Jacobs 42.51, 148.Rakers 44.59, 151. Nij-
boer 45.51, 154. Wijnands 46.47, 163.
Hoondert 48.54, 164. Vos 49.35.

Frans Snijders haalde in zijn klasse

De trainingsstage in Polen bleek
beiden goed te hebben gedaan.
Arno Postma drong in de 82-kg
klasse door tot de finale. In deze fi-
nale worstelde hij tegen de Span-
jaard Francesco Iglesias (zesde van
de wereldtoplijst). Arno worstelde
een schitterende partij en won deze
na zes minuten op punten.

Van £>nze medewerker
SCHAESBERG - Frans Snijders en
Arno- Postma, beiden uitkomend
voor worstelvereniging Simson
Schaesberg, keerden gisteren terug
van het internationale worsteltoer-
nooi in Lissabon waarvoor zij door
de KNKB waren afgevaardigd.

eveneens de finale. Tegenstander
was Vicente Ceceres. Snijders leid-
de in de partij lang met 3-2 maar
moest in de slotfase helaaseen drie-
puntsgreep aan de Spanjaard toe-
staan. De KNKB en chef d'equipe
Bakker toonden zich met deze eer-
ste en tweede plaats zeer verguld.

" SCHAESBERG - Worstelvereni-
ging Simson uit Schaesberg wordt
tot en met vrijdag 11 mei getraind
door de Oostduitse toptrainer Paul
Heppner. Tot en met die datum
worden de atleten van Simson aan
liefst negen zware trainingen onder-
worpen. Zaterdag 5 mei staat om 10
uur in sporthal de Baneberg een
training voor alle Nederlandse wor-
steloefenmeester op het program-
ma.

" HEERLEN-Fred Paas van Fortis
Enschede heeft de twaalfde Welten-
loop op zijn naam geschreven. Hij
legde de 10 km af in 32.04 min. De
tweede plaats was voor JohnScheij-
vens (Achilles-Top) in 32.31 voor
Han Frenken uit Stem in 34.10 min.
Bij de dames won Jacky Winkel-
man (Achilles-Top) in 36.08 min. Dé
2, 4, 6 en 8 km werdresp. gewonnen
door John Paas, Hub Lipsch, Erik
Manders en Jos Geukers. Roger
Hendrix won de 2 km voor jongens
voor Bram Herens en Ron Vermeer
ren. Bij de meisjes zegevierde Myra
Herens voor Joyce Hodinius en
Maartje Dohmen. De scholenbekér
ging naar St. Martinus Weiten.

SCHAKEN
München, Internationaal grootmeester-
toernooi, derde ronde: Bischoff (Brd) -Ribli (Hon) 1/2-1/2,Kindermann (Brd) -Nikolic (Joe) 1-0,Joesoepov (Sov) - Hüb-ner (Brd) 1/2-1/2, Beljavski (Sov) -Bonsch (DDR) 1-0, Hickl (Brd) - Van dereterren (Ned) 1/2-1/2, Brunner (Zwi) -Goelko (VSt) 1/2-1/2. Stand: 1. Beljavski,
Goelko, Kindermann 2 punten, 4
Bonsch, Brunner, Nikolic, Ribli, Vander Sterren, Joesoepov 1 1/2, 10. Bi-schoff, Hickl, Hübner 1.

Duinkerken. Vierdaagse van Duinker
ken, eerste etappe Duinkerken-Duin-
kerken 167 km, 1. Museeuw 4.29.44, 2
Freuler, 3. Tsjabalkin, 4. Nijdam, 5. Van-

Hamburg, vrouwen, 700.000 gulden:
eerste ronde: Cueto - Jaggard 6-0 6-2,
Probst - Strandlund 6-1 6-2, Demongeot
- Kochta 6-3 7-5, Meskhi - Fulco 6-2 2-0

TENNIS Singapore, mannen, 450.000 gulden:
eerste ronde: Goldie - Garrow 6-2 6-4
Evernden - Canter 6-4, 6-3, Kuhnen ■Nijssen 7-6 6-4, Jelen - Rive 6-4 4-6 6-4.
Masur - Nyborg 6-3 6-4, Fromberg - Sa
ceanu 6-3 7-6 (7-3).

AKEN - Ooit zal de beloning voor de noeste arbeid komen.
Daar klampt Alemannia en heel Aken zich aan vast, wetende
dat de alternatieven vier wedstrijden voor de finish, vrijwel
zijn uitgeput. 'Alemannia wir schaffen es. Aanmoedigingskre-
ten op manshoge plakkaten sieren de reclamezuilen in de
Akense binnenstad. Een laatste oppeppertje ofeen holle frase?
Hoe het ook zij, de voetbalspelers kunnen in de huidige, pre-
caire situatie alle (morele) steun gebruiken.

" Atle Pederson verslaat Scirea en Sanchez in de eindsprint van de achtste etappe van de Vuel-
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Degradatie en verlies proflicentie lijken onafwendbaar

Alemannia werkt zich
verder in de nesten

# Zuid-
amerikaanse
taferelen op
Tivoli. Een
beeld dat
waarschijnlijk
tot het verleden
behoort.

Foto:
DRIES LINSSEN
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imi^i'ÉÉliiiii ~~ïsjF~ Glycine max, Sojaboon.

Zullen we hiereens
een gehaktbal van maken?

Een goeie gehaktbal maak je van vlees, dat hoe- Een vegetarische mix bijvoorbeeld. Als u deze
ven we u natuurlijk niet te vertellen. Maar wat te doen mix aanmaakt zoals u gewend bent gehakt te maken,
als u 't liefst gehaktzou willen eten, maar u had eigenlijk dan draait u daar prachtige balletjes van. U kunt van die
net besloten dat 't een vleesloos dagje zou worden? mix ook heel mooie plakken maken. De ballen even

Op zulke dagen biedt de Glycine max uitkomst. platslaan dus. Tenslotte is de mixprima om rul te
Glycine max is de Latijnse naam voor de sojaboon. bakken en te mengen in éénpansgerechten, zoals
Een onbeduidend boontje zoals u hierboven kunt zien, bijvoorbeeld spaghetti.
maar toevallig wel wereldberoemd als vervanger van Komen we bij de vegetarische sosijs. Dat is een
vlees. Dit sojaboontje dus behoort tot het ongeveer heel fijngekruid worstje dat u kunt bakken in wat olie of
60 soorten tellende geslacht Glycine van de familie boter, of [bijna] koken in water dat net tegen de kook
der vlinderbloemigen. Het is oorspronkelijk afkomstig aanzit. Dan hebben we een fijne vegetarische saté voor
uit Zuidoost-Azië, maar wordt tegenwoordig behalve de barbecue. En een nieuw recept voor de vegetarische
in China, Japan, Korea en Mantsoerije, ook in Brazilië hamburger. Tot hier hebben we 't alleen nog maar
en de Verenigde Staten geteeld. gehad over de allernieuwste varianten die we van de

Voor de plantenliefhebbers onder u is 't mis- sojaboon maken. Maar we verkopen natuurlijk al een i
schien ook nog aardig om te weten dat de sojaboon tijdje de vegetarische schnitzel, die vanwege z"n geraf-
groeit aan de soja. Dat is een éénjarige, kruidachtige fineerde kruidenmelange nauwelijks van een vlees-
plant, die niet hoger wordt dan zon 60 tot 180 cm. schnitzel te onderscheiden is.
De bladen zijn drietallig. De behaarde peulen zitten Dan attenderen we u nog op onze variant uit het
meestal in groepjes van drie tot vijf bijeen. De peulen nabije Oosten: de vegetarische kebab, en op de vegeta-
bevatten twee tot drie [soms vier] zaden, die lichtgeel, rische carré, die in een wip in en uit de koekepan kan.
geelbruin tot geheel zwart van kleur zijn. Over snel klaarmaken gesproken: al deze hapjes kosten

De verantwoorde eters onder u willen we nog weinigtijd.Ze kunnen in de koekepan, oven en magne-
even wijzen op het feit dat zon simpel boontje barst tron. En laten we het belangrijkste punt vooral niet
van de vitamine A, B en 82. Verder zitten er 30-50% vergeten: ze bevatten absoluut géén cholesterol en'
eiwitten en 14-25% koolhydraten in. ook geen kunstmatige toevoegingen.

Maar goed, hoe maak jenu van zon boon gehakt? Het zijn honderd procent natuurprodukten, die
Datweten ze in Israël. Ineen kibboets maken ze daar bovendien behoorlijk voedzaamzijn. Dus u kunt er ook
voor ons voortreffelijke vegetarische vleesvariëteiten niet te veel van eten.
[laten we het voor het.gemak zo maar even noemen]. Lang leve de sojaboon, zullen we maar zeggen.

NIEUW: VERNIEUWD: Tivall Cfl Goudse oude kaas, Uit de diepvries: '■ " ~—; " ~" fófifik Lekker en gemakkelijk:
Tivall vegetarische mix, -l OC vegetarischehamburger/i aa vers van't mes of Cfl Kabeliauwfilet A f\r\ " Van hetAH LetterSpel gaat deze week devijfde ronde van start. Er zijn ft f Ë Groene asperges:
100 gram ®@©® Lès 1.00 100 gram ®®@® W§L.tC\V /v^3srvr_---^S_k vacuüm graatvrij, pak 400 e £254.99 weer schitterende prijzen beschikbaar gesteld door: SieMatic, Gulliver, Ry- /’//f njet nodig te AaAIfe^ii^lÉ1^ verpakt !L_ i.^^ tours, Verkade, Smiths, Page, Dimension.Axe.Tonnema, Honig en Colgate. ///# schillen 500 gO 99NIEUW: Tivall vegetarische®®»®! OA (CVBIB-i __M__^___«s> kilri Cn Huistraiteur Lasagne Verdi, "In de nieuwe AllerHande staat deze keer alles over pasta en een heerlijk fftM ' ë "+** JTivall vegetarische saté, -| CA schnitzel, 100 gram 1691.*3Z7 V^PH bakje 400 gram /lOC Moederdag-ontbijt. UiM Tomaten, lOC100 gram ®®®®U9±.%JV <| AQQ ®®® A&5 TV-i-O " Gezelligheid en pret met het Suske en Wiske-kwartet. Vanaf deze week [if/ik 500 gram _L._£o

Tivall vegetarische®®®®"! OQ }&98r I.D.+J\J vindt uop al onze zulvelpakken kwartetkaarten. Spaar een heel spel bij u4_tP^
N .. carré, 100 gram L49X.___Z/ CN Slasaus, 1 OQ_PI elkaar. In de winkel ligteen foldervoor u klaar met alle informatie! n- „mijlen in deze advertentie_,_..,, mTivall vegetarische Uit de bedieningsafdeling: fles 0.75 liter l^l.tCom § .Op zaterdag 5 mei (bevrijdingsdag) zijn onze winkels gesloten. alle ah winkels kopen, behalve deSOSijS, *MQ Tivall vegetarische®®®®! AA Johma eiersalade, 1 OQ D_m!_wtMc_„_ Mm ■ artikelenwaar kleine cijfertjes bij staan.
100 gram ®®®® ;L6S lffy kebab, 100 gram lASL.£\j 100gram ®@@® X&3 L.Ó\V T.SPr!' .^ll Runder-/riblappen. c Die artikeieni^^.^en inemmer U.b liter «| m m PoDlatOitetDaoier /"* Af\ «.Onaram <___W-7QQ "_ _i r\r\ AH winkelswaar één van dieciters op de~ 7r~7TT~TT~^ ; Urt de bedieningsafdeling: ®®0^1.49 H KroKSV6.49 klto

8 «5W14.99 nn
DouweEgberts Roodmerk koffie, <*_ Sinaasappelsap, 17A stegeman cervelaat Ch Yoehurtdrink. _*_

®ÜO°^-"-"'~' riöSnlde^Sditf Ê jgewone maling snelfiltermaling pak 1 liter m 1./9 extra, -1 rr\ Srdbetenframbozen of BL «^ A_____E f^1 KiPfilet. .. SSritbaar in winkeisrÊt JJOfPS' ,c^9T7 Caveau 100 gram ®@®® y£ J..09 TroXnaMkl liter! _i^^ Albi totaal, IQO gram l£fT 1.65 ICCA een zeifschep-afdeiing. ÈuM/^pak2sogram eeTdrob witte of-rode wijn, Met leukereceptenfolder.* fropicana, pakl Irgj^g poeder,|pak'2 kilo «Tm* kilo @®*® 17S0_LO.OU ulWê^Ol Gangmakers fles °75 llter QQS CH Selleriesalade, laa Zeif scheppen, extra voordelig: pakll'liteT' K^Al^^ ffi SOepkiP'^^ jéÊgl&C^Ml VÈÊw^^met frambozen-en bessenjam rf\ rhin. ®®® *-»"*■'*"' bakje 250 gram ,249 1.99 Drop, ~~~ IKv&ÏÏJL. _ @@®@ 5^5 *t.*t;7 iMf^JWfM,.
Sk3ooSSgei«MJ^l79 rSiS.Sftapr.ka. lia Xramoorten' x65 BkOP P^ï^ ;^^^^^M^^paKJUügram ®<m®XS9±.JV zak2oogram 1.J.9 01 Bacon, a/ia 10°gram -*ra

«* Afwasborste ,s ~ Ar. diverse kleuren, OQK ________ J _-__ f01 Delicata chocoladerepen, tf] Worste. saucijze. of PakJe 10° *ram *»*** FA deoroller, -spray of -stick, 2stul7 'mü 2.40 Per stuk ®® A|A fah service lijn:
diverse smaken, -i r-r\ EiL*m^i-c -1

diverse geuren, O/IC ■ ■ MW _»~N
5 stuks a25 gram Nü 1.09 S'ifJ?tuks J®® 2^ 199 Venz chocoladehagel, Perstuk Nü O.^fü Dreft afyvasmiddel, Jonagold, ■ \W £7Pd* t b_u..b uuu>ojj.„/^ melk of puur, OQQ Win een waterscooter of een normaal of met citroen, Q/IQ sappige handappel, IQQ Hk^l I I 060305Buckler alcohol-arm bier, Danone Hüttenkase, pak 400 gram 3r2^0.U9 Fa badkamer-radio (zie defolder)* flacon 500 ml ?M L.tr3 kilo 1.^7*7 "M

on6Je*i^4.7o IÏSSU «.4.99 ESSW 'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten. ,_*ü!!^>
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