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Gevangene
bestelt

312 pizza's
SYDNEY - Een gevangene in
het Australische Bathurst heeft
gebruik gemaakt van een sta-king van cipiers om zijn favo-
riete snack te bestellen: 312 piz-
za's. Het personeel van een piz-
zarestaurant in Bathurst, 160
kilometer ten westen van Syd-
ney, maakte overuren om aan
de gigantische bestelling te vol-
doen. De manager van het res-
taurant realiseerde zich niet dat
de pizza's waren besteld door
een gevangene die het slot van
een kantoor had opengebroken
om bij de telefoon te komen.

Het restaurant schakelde extra
mensen in en kon drie uur na
de bestelling de eerste 140 piz-
za's bij de gevangenis afleve-
ren. Verbaasd gevangenisper-
soneel nam de lading in ont-
vangst, maar realiseerde zich
dat het eten door een gevange-
ne was besteld. Het restaurant
werd van het bedrog op de
hoogte gesteld, waarop het
werk aan derest van de bestel-
ling werd gestaakt. Niettemin
verorberden de gevangenen de
140 afgeleverde pizza's en za-
delden de gevangenis op met
een rekening van bijna 2.000
gulden.

De gevangenis weet nog niet
wie de dader is; maar waar-
schijnlijk gaat het om dezelfde
man die enige tijd geleden 18
ton cement bestelde. Die be-
stelling werd door de gevange-
nisdirectie echter niet geaccep-
teerd.

Beatrix naar
Passiespelen
TEGELEN - Koningin Beatrix
woont op zondag 17 juni de pre-
mière bü van de Passiespelen
in Tegelen. De Rijksvoorlich-
tingsdienst heeft dat gisteren
medegedeeld. Honderden in-
woners van Tegelen voeren toteind september iedere zondag-
namiddag het lijdensverhaal
van Christus op in het Open-
lucht Theater De Doolhof.

het weer

ZOMERS
Een stuk hogedrukgebied met
de kern boven Zuid-Zweden
blijft het weerbeeld bepalen.
|Ook vandaag is het overwe-
gendzonnig en loopt de tempe-
ratuur op tot 27 graden.Dit be-
tekent de tweede zomerse dag
deze week. De wind die eerst
zwak is uit oostelijke richting
neemt toe tot matig. De mini-
mumtemperatuur komende
nacht is 10 graden.
Voor actuele informatie be-
treffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346
VANDAAG:
zon op: 06.06 onder: 21.08
maan op: 14.26 onder: 03.51

MORGEN
zonop: 06.05 onder: 21.10maan op: 15.40 onder: 04.04

Tevreden
De Oostduitse onderhandelaarKrause (CDU) toonde zich gister-
middag in Oost-Berlijn tevredenover het bereikte resultaat. „On-
danks alle vooroordeelen is dit een
goede oplossing, die veel verder
gaat dan de beloften die zijn gedaan
tijdens de verkiezingsstrijd," zeiKrause.

Op vragen of de DDR geen betere
overeenkomst had kunnen afdwin-gen, zei hij: „Het gaat om de toe-
komst van Duitsland. Daarbij heb-
ben we niet alleen de wensen van deDDR-burgers^, maar ook die van de
Westduitsers in het oog gehad. En
natuurlijk de stabiliteit van deD-mark."

Risico's
Ook in Bonn begroetten allepolitie-ke partijen het akkoord. Van rege-ringszijde was al dagen verkondigd,dat het aanbod dat Kohl ruim eenweek geleden had gedaan het uiter-ste was wat de Bondsrepubliek zichzonder oncalculeerbare risico's kon
permitteren.

Minister Maij lijdt nederlaag

Topberaad: slechts
bouw van één tunnel

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Er komt definitief
maar één nieuwe tunnel, en dat
wordt de Wijkertunnel onder het
Noordzeekanaal. Voor de bouw
moet een financier worden gezocht
die bereid is alle financiële risico's
op zich te nemen. Mocht dieniet ge-
vonden worden, dan zal het risico
gedekt moeten worden via de be-
groting van Verkeer en Waterstaat.
Tijdelijk zou dit risico afgedekt
kunnen worden door een accijns-
verhoging of, blijvend, door een tol
op de verbinding.

Dit is de uitkomst van een beraad
dat gisteren heeft plaatgevonden
tussen premier Lubbers, vice-pre-
mier Kok, minister Maij (Verkeer),
de fractieleiders van CDA en PvdA,
Brinkman en Wöltgens, alsmede de
fractiespecialisten verkeer en ver-
voer. Inzet vormde het verkeers- en
vervoersbeleid dat het kabinet de
komende jarenwil gaan voeren. Het
beraad was nodig om hetkabinet de
gelegenheid te geven de besluitvor-
ming morgen af te ronden.

De uitkomst van het overleg bete-
kent een nederlaag voor minister
Maij. Zij wilde vier nieuwe tunnels
bouwen. Dat wordt er nu-maar een:
deWijkertunnel dienaast de Velser-
tunnel komt. Besluiten over de
bouw van de overige tunnels zijn
niet genomen. In de toekomst zal
bekeken worden of die er wel moe-
ten komen, en, zo dat besluit posi-
tiefuitvalt, waar en hoe de bouw ge-
financierd wordt.

Om het financiëlerisico bij de bouw
van de Wijkertunnel voor de Staat
tot een minimum terug te brengen,
werd overeengekomen eerst te zoe-
ken naar een financier dit dit risico
wil dragen. Lukt dat niet, dan zal
naar de begroting van Verkeer wor-
den gekeken. In 1991 kan tijdelijk
gebruik gemaaktwordenvan de 300
miljoen gulden die vrijkomt door
een verhoging van de benzineac-
cijns met 5,5 cent. Dat geld is welis-
waar bestemd voor het openbaar
vervoer, maar is daar niet allemaal
binnen een jaar te besteden.

Kinderen krijgen minder, bejaarden meer harde marken

Akkoord monetaire
unie Duitslanden

Van onze correspondent
BONN/BERLIJN - De mone-
taire en economische unie
tussen Oost- en West-Duits-
land is voor elkaar. De rege-
ringen in Bonn en Oost-Ber-
lijn maakten gisteremiddag
gelijktijdig het resultaat be-
kend van de onderhandelin-
gen die de experts van beide
zijden hadden gevoerd. De
belangrijkste veranderingen
in vergelijking met het plan-
Kohl zijn, dat kinderen tot 15
jaar 2.000 mark mogen wisse-
len tegen de koers van één op
één en dat Oostduitsers bo-
ven de zestig 6.000 harde
Westmarken voor hun zachte
DDR-geld kunnen krijgen.
De rest van de Oostduitsers
mag 4.000 mark wisselen te-
gen een paritaire koers. Voor
alle hogere spaartegoeden
zal, net als voor de schulden,
een koers van twee Oostmar-
ken tegen een Westmark van
kracht zijn.

De D-mark zal ook gelden voor hu-
ren, lonen en pensioenen, waarbij
de Oostduitse regering maatregelen
zal treffen om voor de mensen met
de laagste pensioenen of uitkerin-
gen de klap niet al te hard te laten
aankomen. Voor de Westduitsers,
die nu 'nog mogen wisselen tegen
een koers van een op drie, geldt met
onmiddellijke ingang een koers van
een op twee.

De DDR zal verder met ingangvan 1
juli de BTW en verbruikersbelas-
ting naar Westduits voorbeeld in-
voeren. Of de Westduitse inkom-
sten- en winstbelastingen ook op
dezelfde datum van kracht zullen
worden, is nog punt van discussie.

" Zie ook pagina 18

"Door op een elektrisch
contact te slaan heeft ko-
ningin Beatrix gisteren
een tien minuten durend
mediaspektakel in gang
gezet. Hiermee opende
het Nederlandse staats-
hoofd in Hannover offi-
cieel de beurs Industrie
'90. Met prins Claus en
bondskanselier Helmut
Kohl keek ze in het Ne-
derlandse paviljoen
naar een mixture van
lasers, muziek en stem-
men in quadrogeluid.
Beatrix was zichtbaar
geïnteresseerd, terwijl
Kohl eerder geamuseerd
toekeek (ziefoto). De vor-
stin en prins Claus
brachten ook een bezoek
aan de stand van DSM.

vandaag
# 'Snel' initiatief

NS op Schiphol
pagina 9

# 'De Kreuners'
erg populair

pagina 11

# Nieuw project
WVC in Stem
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sport

"Fortuna-manager
koopt spits op
Australische
voetbalmarkt

pagina 25

" Roda JC
schuldenvrij
door opbrengst
verkoop spelers
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Achterban steunt voorzitter Leen Ginjaar

Conflict binnen VVD
Van onze parlementaire redactie

UTRECHT- De VVD-fractie in de
Tweede Kamer en de voorzitters
van de partij gewesten stevenen af
op een keihard conflict naar aanlei-
dingvan de val van fractievoorzitter
Joris Voorhoeve. Partijvoorzitter
Leen Ginjaar, diein de fractie wordt
gezien als de aanstichter van de ac-
tie tegen Voorhoeve, verzekerde
zich gisteravond tijdens een spoed-
beraad in Utrecht van de vrijwel
unanieme steun van de WD-ach-
terban.

De voorzitters van de kamercentra-
les, de regionale partijgewesten,
hebben het hoofdbestuur en de
nieuwe leider Frits Bolkestein op-
gedragen de fractie tot de orde te
roepen. „Het moet afgelopen zijn
met al die onbestemde geruchten
uit de fractie," aldus Ginjaar over de
roep bij de Tweede-Kamerleden om
zijn aftreden. Ginjaar weigerde gis-
teravond te spreken van een ver-
trouwensbreuk, maar erkende dat
er 'forse meningsverschillen' be-
staan tussen partij en fractie.
De voorzitters van de kamercentra-
les prezen het optredenvan Ginjaar,
dat leidde tot de val van Voorhoeve,
als 'zeer prudent en zorgvuldig. De
roep uit de fractie om het aftreden
van Ginjaar werd tijdens het spoed-
beraad met de regionale partijlei-
ders niet meer gehoord. „Dat was
volstrekt belachelijk," aldus Gin-
jaar. 4

De nieuwe fractievoorzitter Frits
Bolkestein nam gisteravond al pu-
bliekelijk afstand van zijn collega-
Kamerleden, die deze week nog

probeerden Voorhoeve als hun
voorzitter te behouden. Bolkestein
noemde het 'niet verstandig' een
conflict teriskeren tussenKamer en
partij. Dat conflict is inmiddels ove-
rigens toch gekomen, maar dit maal
met als inzet de positie van partij-
voorzitter Ginjaar.

Verschillende voorzitters van ka-
mercentrales uitten deze week nog
kritiek op de handelwijze van Gin-
jaar, die te hard van stapel zou zijn
gelopen in de zaak-Voorhoeve. Gin-
jaar voorzag zich dinsdagavond al
van de steun van het voltallige
hoofdbestuur, dat -zijn optreden
juistprees als daadkrachtig. Tegen-
over de voorzitters van de kamer-
centrales ontkende Ginjaar dat hij
Voorhoeve zou hebben gesugge-
reerd op te stappen. Hij zou slechts
kritische 'signalen' over de presen-
tatie van Voorhoeve hebben door-
gegeven.

0 Zie ook pagina 5

Litouwen vraagt
Parijs en Bonn

om bemiddeling
MOSKOU - De Litouwse president
Vytautas Landsbergis heeft giste-
ren de leiders van Frankrijk en de
Bondsrepubliek gevraagd te bemid-
delen in het conflict met Moskou.
Bonn en Parijs zouden de Sovjet-
leiding moeten overtuigen van de
noodzaak tot besprekingen over de
onafhankelijkheid van Litouwen.

In een boodschap, die hij gisteren
voorlas in het Litouwse parlement,
zei Landsbergis ook bereid te zijn
om de maatregelen afgekondigd na
de onafhankelijkheidsverklaring
van 11 maart, te bevriezen. Maar hij
benadrukte dat de verklaring zelf
heilig is. De Litouwse premier, Ka-
zimiera Prunskiene, kondigde eer-
der aan dat zij morgen de Ameri-
kaanse president Bush zal vragen
om zijn invloed aan te wenden.

Landsbergis' boodschap is een ant-
woord op een gezamenlijke oproep
van de Franse president Mitterrand
en de Westduitse bondskanselier
Kohl verleden week donderdag aan
Litouwen om de eenzijdig uitgeroe-
pen onafhankelijkheid 'voor een
tijdje uit te stellen.

Het verzoek van Landsbergis komt
aan de vooravond van de parle-
mentszitting in de buur-republiek
Letland waar naar verwachting in
navolging van Litouwen een onaf-
hankelijkheidsverklaring zal wor-
den aangenomen.

'Waardeloze'
buit van een

miljard gulden
LONDEN - Een onbekende
heeft gisterenin Londen een lo-
per van de beurs op straat be-
roofd van staatsobligaties en
andere waardepapieren ter
waarde van omgerekend één
miljard gulden, die evenwel
nauwelijks in klinkende munt
zijn om te zetten, aldus de poli-
tie. Banken en andere financië-
le instellingen werden namelijk
direct gewaarschuwd om de
papieren niet te verzilveren en
uit te kijken naar degene die
deze zou willen aanbieden.

Nieuw voorstel
Praag voor
Europese
veiligheid

PRAAG - Tsjechoslowakije heeft
de 35 landen van CVSE-Conferentie
over Veiligheid en Samenwerking
in Europa gisteren voorgesteld 'zo
snel mogelijk' deskundigen in
Praag bijeen te brengen die voor-
stellen moeten uitwerken voor
'nieuwe veiligheidsstructuren' in
Europa.
Dit mede met het oog op een ko-
mende nieuwe CVSE-top, zei de
Tsjechoslowaakse minister van
Buitenlandse Zaken, Jiri Dienst-
bier. Eerder stelde Praag de 35 lan-
den - alle Europese landen zonder
Albanië plus de VS en Canada -
voor een permanente Europese vei-
ligheidscommissie in te stellen.

Wapens gestolen
uit politiebureaus
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Selectie
Twaalf van de vierentwintig inter-
nationale ensembles, die aan Voices
1990 meewerkenzijnkomend week-
einde in Maastricht te gast. De groe-
pen, die in het MECC zingen, maken
gebruik van geluidstechniek, waar-
mee de matige akoestische omstan-
digheden in het groot Auditorium
worden ondervangen. De noodza-
kelijke selectie, die is doorgevoerd,
heeft er echter niet toe geleid, ,dat
ook maar iets van het bijzonder ge-
varieerde karakter van dit festival
verloren is gegaan. Vrijwel alle stij-
len en uitvoeringspraktijken in de
ensemblezang met betrekking tot
de meerstemmige vocale muziek
komen ook in Maastricht aan bod.
Het zijn veelal groepen met een
klinkende naam en internationale
reputatie, die het marathonpro-
gramma zullen invullen.

Zaterdag wordt het Maastrichtse
evenement, dat de titel 'Voices Ex-
travaganza' heeft meegekregen, om
14.00 uur geopend door Montezu-
ma's Revenge, The Oom Maw Maw
en The Melloyds. Montezuma's Re-
venge is Nederlands meest populai-
re a capella groep van dit moment,
die aan een stormachtige carrière
bezig is na het winnen van het
Knokke Star Festival 1989. The
Oom Maw Maw is een Amsterdams
gemengd kwartet, dat naast close
harmony arrangementen veel jazzy
en latin repertoire zingt. Het Cana-
dees a capella kwartet The Melloyds
heeft de populaire 'doowap' muziek
als basis van zijn repertoire. Om
18.00 uur treedt het Londens gezel-

schap Vocem Electric Voice Théa-
tre op, dat het programma The
Vampire strikes back presenteert,
modern muziektheater met frivole
comedy-aspecten.

Klapstuk
's Avonds om acht uur volgt het
klapstuk van de eerste festivaldag:
optredens van Amerika's 'top of the
bill' Chanticleer uit San Francisco
en de vier Londense zangers, die
luisteren naar de naam Cantabile.
Chanticleer brengt een 'light' pro-
gramma met close harmony, gospel
en jazz, Cantabiloe 'vocal cabaret'
met veel humor.
Op zondag begint het programma
om 14.00 uur met Close Up, zes ge-
schoolde zangers uit Vlaanderen,
Vocal Ease, een gelegenheidscom-
binatie die bestaat uit vroegere le-

den van The Swingle Singers en
Mathilde Santing en Ensemble, die
een speciaal festivalprogramma
presenteert, waarin haar ensemble
wordt versterkt met enkele zange-
ressen. Om 18.00 uur treedt de Peg-
gy Larson Band op, een ensemble
geformeerd rondom de in Amster-
dam wonendeAmerikaanse jazzvo-
caliste, componist, arrangeur en di-
rigent. Voices wordt om 20.00 uur
afgesloten door Sweet Honey in the
Rock en The Swingle Singers.
Sweet Honey in de Rock bestaat uit
vijf zwarte zangeressen uit Was-
hington en is gespecialiseerd in Af-
rican Roots, jazz en gospel. De we-
reldvermaarde Swingle Singers, bij-
na dertig jaar geleden ontsproten
aan het brein van Ward Swingle, tre-
den vanaf 1988 in een volledig ver-
jongde formatie op, die veelzijdig-
heid en vocale acrobatiek hoog in
het vaandel heeft staan.

Programmareeks
Louis Toebosch

MAASTRICHT -
Onder de titel
'Louis Toebosch in
kwartet' zal Om-
roep Limburg deze
maand aandacht
besteden aan de
Limburgse Braban-
der Louis Toe-
bosch. Deze orga-
nist, componist en
muziekdocent
wordt onder de
aandacht gebracht
in vier program-
ma's, die op zondag
tussen twaalf en.
één worden uitge-
zonden.

Komende zondag
staat het orgelwerk

van Louis Toe-
bosch centraal, als-
ook Louis Toe-
bosch als uitvoe-
rend organist. Op
13 mei komt zijn
symfonisch oeuvre
aan bod, op 20 mei
gevolgd door zijn
composities voor
blaasorkest. De
programmacyclus
wordt afgesloten
met zijn composi-
ties voor koor en
kamermuziek. Sa-
mensteller en pre-
sentator van de cy-
clus is Ed Gerits,
dieLouis Toebosch ,
in de vier program-
ma's te gast zal heb-
ben.

Onder de opnamen,
die tijdens de pro-
gramma's ten geho-
re worden ge-
bracht, bevindt
zich interessant
'historisch mate-
riaal', dat voor de
liefhebber een bij-
zondere betekenis
zal hebben. Zo zal
op 20 mei een opna-
me van de eerste
uitvoering van
'Waar in brons-
groen eikehout' (uit
1962) te beluisteren
zijn, uitgevoerd
'door het Harmonie-
orkest van de
Staatsmijn Wilhel-
mina 0.1.v. Martin
Koekelkoren. Ver-
der ook Eufonie,
gespeeld door het
Spaans harmonie-
orkest La Armoni-
ca Bunol, uitge-
voerd tijdens het
WMC 1981.

de kleine postruiter

(c) Standaard Uitgeverij nv. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b v. s Gravenhage

LSO brengt
Proms-concert
KERKRADE - In navolging van
de Londense Promsconcerten en
de Europese versie daarvan, die
al een jaarof zes in het Antwerp-
se Sportpaleis wordt gepresen-
teerd, geeft het Limburgs Sym-
fonie Orkest dit jaar voor het
eerst een Promsconcert. Dit mu-
zikaal festijn, dat geheel zal wor-
den opgezet volgens de formule
van de The Last Night of the
Proms, wordt gehouden in de
Rodahal van Kerkrade en wel op
vrijdag 1 juni.

Het LSO zal tijdens dit concert,
waarop een gevarieerd aanbod
klassieke en klassiek/populaire
muziek wordt gepresenteerd,
worden geleid door Jan Stulen.
Ook zullen enkele solisten aan
het concert meewerken. Het eer-
ste Proms-concert is een samen-
werkingsverband tussen het
Kerkraads Cultureel Centrum en
het LSO.

kunst

Komend weekeinde forse kortingen op toegangsprijzen

Weinig belangstelling voor
'Voices'-festival in MECC

door jos frusch
MAASTRICHT - Het Maastrichts Expositie en Congres Cen-
trum is komend weekeinde het middelpunt van het Voices
Festival 1990, het vocaal festijn dat deze dagen in ongeveer
twintig steden in de Benelux wordt gehouden. In Maastricht
wordt komende zaterdag en zondag het 'festival der festivals'
gepresenteerd van dit evenement, dat door de organisatie 'eenexplosie van tien eeuwen vocale muziek' wordt genoemd. Van-
wege technische problemen - aldus de officiële lezing van deorganisatoren - zijn er met betrekking tot de noodzakelijke pu-
bliciteit problemen gerezen, die hebben geresulteerd in een
verkoop in Maastricht van slechts 20 % van het beschikbaar
aantal kaarten.

Om die reden kan het Limburgse
publiek, dat alsnog besluit het festi-
val te bezoeken, een korting van
liefst vijftien gulden per festivalon-
derdeel van veertig gulden krijgen.
Men hoeft zich daarvoor alleen
maar te vervoegen in het Generaals-
huis aan het Vrijthof in Maastricht
met naast een nieuw briefje van 25
gulden (de tulp) ook nog een echte
tulp. Op diemanier hoopt de organi-
satie genoeg publiek naar het
MECC te lokken, om zodoende een
ambiance te creëren, die met het
oog op de televisieopnamen van de
NCRV wenselijk wordt geacht. Ove-
rigens benadrukt de organisatie, dat
de concerten op beide dagen om
14.00 uur beginnen en niet om 14.30

uur, zoals abusievelijk op affiches
en entreebewijzen wordt vermeld.

" Mathilde Santink, zondag
in het MECC met een speciaal
festivalprogramma.

" Chanticleer uit San Francisco

in de theaters
HEERLEN.
- do. 3/5: De Hollandse Comedie 'Tien
kleine negertjes' van Agatha Christie.- vr. 4/5: Limburgs Symphonie Orkest
olvRoberto Benzi, solist: Ivo Janssen,
piano. Beethoven-programma. (21.00
uur).
- za. 5/5: OperaForum 'Don Giovanni'.- za. 5/5: Cabaret van Bart Stultiens,
'Bart S. te N.' (Kleine zaal 20.30 uur).
- zo. 6/5: Top-4-concert. Symfonische
blaasmuziek mmv Kerkelijke Harmo-
nie Thorn en deKoninklijke Philhar-
monie Bocholtz.- di. 8/5: Cabaret van Herman Finkers
'De zon gaat zinloos onder, morgen
moet ze toch weer op.
- wo. 9/5: Zuidelijk Toneel met de fa-
milievoorstelling 'Alice Alice'. (19.00
uur).
KERKRADE.- za. 5/5: Opera Comique Maastricht
met 'The Pirates of Penzance'.- zo. 6/5: Limburgs Jeugdtoneel
brengt 'De gelaarsdekat. (14.00 uur).
- zo. 6/5: Concert Orgelcyclus, orga-
nist: Andres Uibo uit Talinn/Estland
(USSR). (Abdijkerk Rolduc, 15.00
uur).
SITTARD:
- za. 5/5: 'Tango aan de Dnjepr', caba-
retprogramma van Bert Visscher.
MAASTRICHT:
- do. 3/5: Cabaret-programma 'Jool
Hul' van Duo Waardenburg en De
Jong. (Bonbonnièrezaal).
- za. 5/5: LSO 0.1.v. Roberti Benzi met
Beethoven-programma. Solist Ivo
Janssen. (Staargebouw).
- za. 5/5: Lieder^i van wanhoopen on-
geloof 11. Solovoorstelling: Hans Dor-
restijn. (Redoutezaal).
- ma. 7/5: Toneelstuk 'Jakov Bogomo-
lov' van Maksim Gorki door toneel-
groep De Tijd. (Bonbonnièrezaal).- wo. 9/5: Literaire avond met de
schrijver A.F.TH, van der Heyden.
(Theatercafé).
ROERMOND:
- do. 3/5: Paul van Vliet met 'Een gatin
de lucht.
- zo. 6/5: Koffieconcert. Gitaarensem-
ble M-Limburg, dirigent Frans Ba-
nens. (12.00 uur).
- di. 8/5: 'Marike' door Dansgroep In-
trodans.
Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

Orgelcyclus
in Kerkrade

KERKRADE - De organist Andres
Uibo uit Estland is aanstaande zon-
dag solist tijdens het eerste concert
uit de orgelcyclus in Kerkrade.
Deze cyclus, die dit jaar voor het
derde achtereenvolgende jaarwordt
gehouden, bestaat uit een 'Zomer-
blok' van zes concerten en een
'Kerstblok' van twee concerten. Ar-
tistiek adviseur is Tjeu Zeyen,
stadsorganist van Kerkrade. De
concerten vinden afwisselend
plaats in de Abdijkerk van Rolduc
en in de St. Lambertuskerk. In bei-
de kerken, bevindt zich een geres-
taureerd, monumentaal orgel en in
de Abdijkerk in Rolduc is boven-
dien een nieuw koororgel.
Andres Uibo is afkomstig uit Talinn
en is in die plaats als organist ver-
bonden aan de St. Nicolaaskerk. Hij
is tevens initiatiefnemer en organi-
sator van de beroemde orgelfesti-
vals in Talinn. Op het programma
van het eerste concert, dat zondag
om 15.00 uur begint, staan het Pre-
ludium in E van Buxtehude, twee
koraalpreludes en het Passacaglia
in C van Johann Sebastian Bach, de
sonate nr 3 van Mendelssohn, An-
num per annum van Part en de
Phantasie B-A-C-H van Reger.
De overige concerten van de zomer-
reeks vinden plaats op 13 mei in de
Lambertuskerk met organist Jan
Jongepier uit Leeuwarden, 20 mei
in de Abdijkerk Rolduc met Marcel
Verheggen uit Voerendaal, op 27
mei in de Lambertuskerk met Jos
van Immerscel uit Antwerpen, op 3
juni in de Abdijkerk Rolduc met
Margreeth de Jong uit Rotterdam.
Op zondag 10 juniwordt de reeks in
de Lambertuskerk afgesloten met
organist Tjeu Zeyen uitKerkrade.

recept
Paksoi maaltijdsoep
Benodigdheden: 2 1 runderbouil-
lon, 500 g paksoi, 1 middelgrote ui,
1 wortel, 1 el boter of margarine, 4
vleestomaten, 350 g kalfs- of run-
dergehakt, 2 el fijngeknipte selde-
rij, 2 el fijngeknipte peterselie, 2 el
fijngeknipte bieslook, zout & pe-
per.
Trek de runderbouillon volgens
uw eigen recept. Maak de paksoi

schoon en snijd ze in reepjes. Pel
de ui en snipper ze niet al te fijn.
Maak met een dunschiller de wor-
tel schoon en snijd daarna in luci-
ferreepjes.
Verhit de boter, fruit hierin de ui
en wortel goed aan, voeg de paksoi
toe alsmede de ontvelde en in par-
ten gesneden vleestomaten. Bak
de groenten kort.
Maak van het gehakt balletjes zo-
als u dat gewend bent en pocheer

ze in 15 minuten tegen de kook
aan. Schenk de bouillon bij de
groente, doe de gehaktballetjes er-
bij en laat de soep door en door
warm worden. Voeg van het vuur
af de tuinkruiden toe en breng de
soep op smaak met zout en peper.
Serveer deze maaltijdoep met
warm(bruin) stokbrood.

hub meijer

verder in...

MAASTRICHT- In de collegezaalvi '
de Nieuwenhof, Zwingelput 4 hol»,
drs B.J. Amsenga, docent aan
Rijksuniversiteit te Leiden, vanavot J

om 20.00 uur een lezing over het i|!
bisme en het futurisme. De eindeJ'
menklas van de Toneelacadert j
Maastricht speelt vandaag en morg 'het stuk '5 voor 3' naar toneelstuk» J
van Frans Strijarts. De voorstelling izijn in het theater van de Toneelacad 1
mie, Lenculenstraat 31-33. Aanval 1
20.30 uur. In het Loss Theater, Ach» "de Barakken 31a brengt 'Alles is Dl .
ma' 3, 4 en 5 mei de absurdistisc' ,
eenakter 'De droom van Amerik
Aanvang alle avonden 20.30 uur. Jhet Intropodium, St. Maartenspooit ;
vindt zondag 6 mei een Intro-conc'
plaats door het Pianoduo Cees * [
Zeeland en Gerard Bouwhuis. Ono
leiding en met toelichting van de col 'ponist Jean Lambrechts zullen ï.
Maastrichts Saxophoonkwartet "tien blazers van het LSO op zondaf"mei om 16.00 uur in Kasteel Beth-
hem, Hoge Hotelschool, Bethlehd
weg 2, concerteren. Op het prograi
ma onder meer de première van Pa
siana. Dinsdag 8 mei geeft Wiel K«
ters om 16.00 uur in Kamer 1000. T<U
gersestraat 53 een college over W
schrijver A.F.TH, van der HeijdenL
woensdag 9 mei leest de auteur vo
uit 'Advocaat van de hanen' }
spreekt met Henk de Jager over i
werk in de Redoute StadsschoU'
burg, Achter de Comedie 1. Aanval
20.00 uur.

LIMBRICHT - Het historische *Salviuskerkje in Limbricht kan mf
dit jaarvoor het eerst op vaste tijdsti
pen bezichtigen. Elke eerste zond
van de maand (dus ook komende z»
dag, 15.00 uur) is het kerkje van 14-
-uur open.

KLIMMEN - Zondag 6 mei aansta»
de houdt Mannenkoor St. Remigih
zijn vijftiende koffieconcert. Nar
werken van Verdi zal men voor r
eerst de driedelige Tsjechische datï
Cekolina opvoeren. Het concert 1(
gintom 11.30 uur in zaal H.Claessenj
Klimmen.

HOUTHEM-ST. GERLACH -Kom*
de zondag concerteert in de St. Gefy,
chuskerk de Schola Cantorurn Vl":
het Ward-instituut 0.1.v. Louis Kvkelberg m.m.v. organist Jan Raas. ij,
concert, dat om 16.00 uur begint, stafj
in het teken van St. Gerlach. I

Oplossing van gisteren
1. raad; 2. atlas; 3. alsnog; 4. danspas; le
sopraan; 6. gaarne; 7. santé; 8. neef. ll

5i

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. kunnende lezen en schrij-
ven; 8. rivier in het Verre Oosten; 9. boom;
11. griezelig; 12. voorzetsel; 13. bezigheid
tot ontspanning; 15. wars van laagheid; 17.
zomerverblijf; 18. deel v.h. oog; 19. gods-
dienst (afk.); 20. Laus Deo (Gode zij lof
(afk.); 21. telwoord; 23. smal stromend
water; 25. verharding van de opperhuid;
26. na iets; 27. titel (afk.); 28. klein paard;
30. de oudere (afk. Latijn); 31. volk in de
Oudheid; 33. uitvoerder van terreurdaden.

Verticaal: 1. onstoffelijk deel van de men*
2. muzieknoot; 3. larve van de langpoo'i
mug; 4. gekuipt houten vat;s. platte steef6. bijwoord; 7. gedeeltelijk; 10. roofvog'j
12. geneigdheid; 14. gewricht; 16. gefj.
waardoor men een ander deelt- 21 Ql
laatskleur; 22. verdovingsmiddel; 23. he'(
steld; 24. fijnste schildpad; 29. verbeten
Esperanto; 31. titel (afk.j; 32. symbool tfi
nikkel. (
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Te duur
Te duur wonen komt vooral voor in
Alkmaar (12 procent), Hoorn enGouda (9 procent), Den Bosch (11
procent), Zuid-Limburg en Nijme-gen (9 procent). In Noord-Limburg
woont 7 procent te duur.

Van de 5,3 miljoen woningen in onsland is 57 procent huurwoning
Daarvan heeft 63 procent een huur
van minder dan 450 gulden permaand. Veertien procent heeft eenhuur van meer dan 600 gulden per
maand.

Landelijk ontvangt 21 procent vande huurders een individuele huur-subsidie. In Noord- en Zuid-Lim-burg liggen dié percentages bedui-dend hoger met respectievelijk 30en 29 procent. Vermoedelijke oor-zaak voor Noord-Limburg is de rela-tief grote sector koopwoningen(minder huurders dus, die echter re-latief veel gebruik maken van huur-subsidie), terwijl in Zuid-Limburgdevoorraad huurwoningen duurderdan 600 gulden in de maand en deverhuizingen naar een 'dure' wo-
ning hoog zijn.

Benoeming
Hongaarse
president

al beklonken
BOEDAPEST - Hoewel de presi-
dentsverkiezingen eigenlijk pas ko-
mend najaar gehouden zouden wor-
den, staat nu al vast wie de nieuwe
(president van Hongarije zal worden.(Het is Arpad Gönsz, een in 1922 ge-
koren landbouwkundig ingenieur
|die namens het Verbond van Vrije
jpemocraten(SzDSz) zitting heeft inJhet nieuwe Hongaarse parlement.

Gönsz is gisteren tijdens de eerste
"zittingsdag van het parlement be-
poemd tot eerste spreker en zal
Idaarmee automatisch tijdelijk pre-
sident worden. Na de installatie van

|de nieuwe regering, waarschijnlijk
volgende maand, zal hij door het
parlement definitief tot president
worden gekozen.
Zijn benoeming is het resultaat van
een zeer verrassende overeenkomst
die de grootste regeringspartij, het
Hongaars Democratisch Forum
(MDF) en het SzDSz, de grootste op-
positiepartij, hebben gesloten zon-
der medeweten van de overige rege-
ringspartijen. Op dit moment wordt
de Hongaarse president nog geko-
zen door hetvolk. Maar beide partij-
en hebben afgesproken de Grond-

-1 wetbinnenkort te wijzigen, zodat de
i president in toekomst door het par-lement wordt gekozen.

Blokkade van
Duits-Franse

grens beëindigd
PARIJS - De Franse vrachtwagensdie sinds gistermorgen de 19 grens-overgangen met de Bondsrepubliek
blokkeerden, hebben hun actie gis-teravond beëindigd. Volgens de po-Wie hep de verkeersstroom tegenwen uur weer normaal.
De actie was een protest tegen hetPlan van de Bondsrepubliek, per 1Juli een belasting te heffen op bui-tenlands vrachtverkeer. Tegen dezebelasting, die tot 9.000 mark per jaarkan belopen, heeft de Europese
J-ommissie eenklacht ingediend bijnet Europese Gerechtshof in Lu-xemburg.

Allochtonen
Allochtone leerlingen zijn in het
nadeel ten opzichte van Neder-
landse leerlingen. Ze zijn onder-
vertegenwoordigd in het Ha-
vo/VWO en ze blijven vaker zit-
ten. In alle schooltypen behalen
ze voor vrijwel allevakken lagere
resultaten.

Heerma wil toewijzingsbeleid aanscherpen

'Tegoedkoop wonen
moet fors afnemen'

L Van onze parlementaire redactie
HAAG - Het aantal huishoudens dat in een te goedkope'

huurwoning woont, moet. tussen 1990 en 2000 met 220.000 afne-
ataen tot 550.000. Tegelijk zal het aantalhuishoudens dat in een
te dure huurwoning woont, moeten dalen van 160.000 nu naar
"120.000.

'^Staatssecretaris Heerma (volkshuis-
vesting) heeft dit de Kamer gister-
middag in een brief laten weten,
ïyolgens de bewindsman zijn dedoelstellingen haalbaar, al moeten
*ij zeker niet lichtvaardig worden
Ppgevat. „Voorwaarde is dat sociale

Verhuurders, gemeenten en provin-
cies daadwerkelijkeinvulling geven
»an een verscherpt toewijzingsbe-
leid, met inachtneming van de rela-
tie tussen inkomen en huur, en aan
Ben strategisch nieuwbouw- en ver-
Jseteringsbeleid", aldus Heerma.

|Bij het bepalen van het 'te goed-koop of 'te duur' wonen in een
huurwoning, is Heerma uitgegaanpan inkomensgrenzen. Bij een inko-
fnen van 22.000 gulden netto voorpen alleenstaande of 30.000 gulden
hetto voor anderen, dan woont menIn een huurwoning waarvan de
puur meer dan 600 gulden per
maand is 'te duur. Is het inkomen
poger dan genoemde grenzen en de
fuiur lager dan 450 gulden per
maand, dan woont men 'te goed-koop.

dat circa 2,7 miljoen huurders, 51
procent van het totaal, als doelgroep
geldt voor een beleid dat erop ge-
richt is om hen aan goedkope huur-
woningen te helpen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat 80
procent van de huurders die tegoedkoop wonen, in woningen
woont van voor 1970. Van degenen
die te duur wonen, woont 76 pro-
cent in een woning van na 1970. De
te goedkoop wonenden zijn vooral
jongeren beneden 40 jaar. De teduur wonenden vooral bejaarden.

Van degenen die te goedkoop wo-nen, zijn de hoogste percentages te
vinden in de Randstad: Amsterdam
en Haarlem 27 procent, Waterland
25 procent, Utrecht 24 procent. In
de middenmoot zitten o.a. Noord-
en Zuid-Limburg met respectieve-
lijk 17 en 18 procent. De laagste per-
centages te goedkoop wonenden,
zijn te vinden in: Zeeland (11 pro-
cent), Breda en Den Bosch (14 pro-
cent), Oost-Groningen en Noord-
west-Overijssel (15 procent) en
Zuidwest-Drente (16 procent).[Volgens Heerma woont nu onge-

jveer 7 procent van de huurders, uit-
Igaande van de genoemde inko-
priensgrenzen, 'te duur. Nog eens 20
procent van de huurders woont 'te
igoedkoop'. De bewindsman meent

binnen/buitenland

Nauwelijks verschil
in schoolprestaties
jongens en meisjes

ARNHEM - Jongens en meisjes
na drie jaar voortgezet on-

jderwijs ongeveer even goed in
iNederlands, Engels en biologie.
,/Alleen in wiskunde zijn jongens
|ibeduidend beter dan meisjes.
jEen grote kloof bestaat wel tus-
isen de resultaten van LBO-leer-
i lingen en die van leerlingen van
»Mavo, Havo en VWO. Dat blijkt
1uit een onderzoek dat het Insti-
jtuut voor Toetsontwikkeling (Ci-
Jto) heeft gehouden in opdracht
1van het ministerie van onder-
wijs. Het Cito heeft de resultaten
gisteren bekendgemaakt.

■Het onderzoek, dat nog enkele1keren zal worden herhaald, moet
iduidelijk maken of na invoering
|van de basisvorming verschillen
I zullen optreden in leerprestaties.
iBij dit eerste onderzoek waren

zon 650 scholen en 32.000 leer
lingen betrokken.

De verschillen in prestaties tus-
sen jongens en meisjes zijn ge-
ring, zo blijkt uit het onderzoek.
In wiskunde zijn jongens in alle
schooltypen duidelijk beter dan
meisjes,, maar Engels, Neder-
lands en biologie geven nauwe-

lijks verschillen te zien. Meisjes
blijven minder vaak zitten dan
jongens. Van de Havo-jongens is
28 procent aan het eind van de
derde klas wel eens blijven zit-
ten, tegenover 21 procent van de
meisjes.

Het gemiddelde percentage leer-
lingen dat aan het eind van het

derde jaar een of meer keer is
blijven zitten ligt op 25. Mavo-
leerlingen scoren daarbij het
hoogst (32 procent) en VWO-leer-
lingen het laagst (11 procent). Uit
het onderzoek blijktwel dat dou-
bleren zin heeft. Er zijn volgens
de onderzoekers geen verschil-
len in prestaties waar te nemen
tussen wel en niet-zittenblijvers.
Zittenblijvers hebben hun ach-
terstand weggewerkt. <

De Klerk en Mandela willen conflict vreedzaam oplossen

Optimisme rond overleg
afschaffing apartheid

KAAPSTAD - De regering in Preto-
ria en het Afrikaans Nationaal Con-
gres (ANC) zijn gisteren in Kaap-
stad historisch te noemen voorbe-
sprekingen begonnen voor onder-
handelingen over afschaffing van
apartheid. De sfeer was gematigd
optimistisch. Van beide zijden
sprak men de wil uit door middel
van gesprekken te komen tot een
vreedzame oplossing van het con-
flict tussen de blanke minderheid
en de zwarte meerderheid in het
land.
's Avonds gaven beide partijen een
verklaring uit waarin de controver-
siële vragen werden opgesomd
waar zij het bij hun besprekingen
over zullen hebben. Aan de orde ko-
men de Zuidafrikaanse veiligheids-
wetten, de terugkeer van de banne-
lingen, de aanwezigheid van veilig-
heidstroepen in de zwarte woonge-

bieden, de vrijlating van politieke
gevangenen, de noodtoestand, het
vasthouden van hetANC aan de ge-
wapende strijd en de noodzaak te
komen tot een beëindiging van het
geweld in Zuid-Afrika."
Beide delegaties, geleid door res-
pectievelijk president Frederik W.
deKlerk en vice-president en leider
van het ANC, Nelson Mandela, ver-
dwenen in de namiddag in de grote
zaal van de Groote Schuur, een
ambtswoning bijKaapstad, waar tot
morgen zal worden gepraat.
Voor het beginvan de besprekingen
stonden DeKlerk en Mandela naastelkaar in de tuin van de GrooteSchuur, waar zij boodschappen van
verzoening uitwisselden. Opvallend
was dat Mandela, die op 11 februari
na 27 jaarwerd vrijgelaten, voor het
eerst na die tijd in het openbaar

weer afrikaans sprak, dit om 'vooral
de Afrikaners te verzekeren dat zij
niets hebben te vrezen van het
ANC.

Naar Mandela zei, hebben de voor-
besprekingen ten doel om de 'obsta-
kels uit de weg te ruimen' die het
begin van werkelijke onderhande-
lingen over een nieuwe grondwet in
de weg staan.
Volgens de Klerk moet er eerst een
eind komen aan het geweld tussen
zwarten onderling en het beginsel
van de 'gewapende strijd' door het
ANC. Mandela ging op dit laatste
niet in en zei dat hetANC vooraleer
er kan worden onderhandeld ophef-
fing eist van de noodtoestand, vrij-
lating van politieke gevangenen, al-
gemene amnestie voor ballingen en
definitieve stopzetting van politieke
processen en executies.

" Voor het begin van de besprekingen wisselden Mandela en De Klerk in de tuin van de Groote
Schuur boodschappen van verzoening uit.

Aanbod
Over het aanbod van de werkgevers
om WIR niet meer ineenste claimen
maar over drie jaaruit te laten beta-
len, zei Kok dat deze operatie er niet
toe mag leiden dat er uiteindelijk
over de jaren heen toch meer WIR
naar het bedrijfsleven gaat dan be-
groot.

'Nog lang stevige dosis onzekerheid'

Kok nu ook onzeker
over WIR-tegenvaller
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Kok
(Financiën) is niet langer zeker
meer over de omvang van de
tegenvaller bij de Wet Investe-
ringsrekening, WIR. De be-
windsman heeft dit gisteren
voor de VARA-radio gezegd.
Kok zei het met zijn collega
Andriessen (Economische Za-
ken)' eens te zijn dat er inder-
daad nog gedurende een vrij
lange tijd een stevige dosis on-
zekerheid zal blijven bestaan
over de precieze omvang van
de bedragen.

Andriessen liet dinsdag in de Eerste
Kamer weten dat het nog wel tot de
eeuwwisseling zal duren voordat
precies bekend wordt hoeveel de
WIR extra heeft gekost.

Naar aanleidingvan de wirwar rond
de exacte tegenvaller zei Kok giste-
ren te hopen dat de recent uit een
onderzoek gebleken WIR-claims
van 5,9 miljard gulden, aan de hoge
kant waren.

„Laten we hopen dat de tegenval-
lende WIR-uitgaven flink lager zul-
lenzijn danwerd verondersteld," al-

dus Kok. Andriessen stelde in de
Eerste Kamer de WIR-claims op 3
miljard gulden.

Compensatie
Voor de radio gafKok verder te ken-
nen af te zien van compensatie door
het bedrijfsleven van de WIR-tegen-
valler vorig jaar van 1,1 miljard gul-
den. Volgens hem gaat het erom dat
er vanaf 1 januarivan dit jaar geen
WIR-betalingen meer worden ge-
daan die niet waren begroot of die
niet zijn gedekt. Voor 1990 en later
is er nog 1,7 miljard gulden voor de
WIR beschikbaar, aldus Kok.

Voor alle extra uitgaven moeten
nieuwe financieringsbronnen ge-
vonden worden 'waarbij het be-
drijfsleven zelf op de minst onac-
ceptabele manier een bijdrage le-
vert.

Einde staat
van beleg in
Afghanistan

ISLAMABAD - President Najibul-
lah van Afghanistan zal de staat van
beleg in zijn land, die zijn pro-sov-
jetregime speciale bevoegdheden
verleent, morgen intrekken. Dit
heeft de offiële radiozender in Ka-
boel gisteren gemeld.

Daarmee wil hij de weg effenen
voor nationale verzoening om de
politieke krachten in het land volle-
dig te laten deelnemen aan de zaken
van het land. Volgens de omroep
zullen een aantal bevoegdhedenvan
het parlement worden hersteld, die
na het vertrek van de Sovjettroepen
in februari 1989 aan de regering toe-
vielen. Najibullahs regerende, com-
munistische Democratische Volks-
partij zei dat de opheffing van de
staat van beleg onderdeel vormt van
een vredesplan van drie fasen, dat
moet leiden tot vrije verkiezingen
onder toezicht van de VN of een an-
der neutraal internationaal orgaan.

punt
Aanval

Linkse rebellen hebben giste-
ren de residentie van de Salva-
doraanse president Alfredo
Cristiani aangevallen. Cristiani
bleef ongedeerd bij de aanval,
maar een legerkapitein en twee
politiemannen werden gedood
bij de gevechten rond het pa-
leis. Het nationale bevrijdings-
front Farabundo Marti (FMNL)
opende in de vroege ochtend-
uren het vuur op de residentie
in de dure wijk Escalon in het
noordwesten van de hoofdstad
San Salvador.

Ereschulden
De nieuwe stichting Japanse
Eresschulden (JES) gaat bij Ja-
pan aandringen op het uitkeren
van schadevergoedingsclaims
aan de mensen die in Japanse
krijgsgevangenschap zwaar ge-
leden.hebben. De vorige maand
opgerichte stichting wil, onder
meer via het benaderen van de
Verenigde Naties, Japan onder
druk zetten.

Oefening
Marine- en luchtmacht-eenhe-
den van zes verschillende NA-
VO-landen nemen van 9 tot 18
mei deel aan een internationale
luchtverdedigingsoefening bo-
ven de Noordzee. De Bondsre-
publiek, Engeland en Neder-
land zetten schepen en vliegtui-
gen in. Italië en Spanje vaardi-
gen alleen schepen naar de
oefening af, terwijl België met
vliegtuigen deelneemt.

Hasjlijn
De politievan Salé, niet vervan
Rabat, heeft een hasjlijn tussen
Marokko en Nederland opge-
rold. Vier ledenvan een Marok-
kaans gezin zijn gearresteerd.
De autoriteiten zoeken nog
naar twee. Zij stonden in con-
tact met één van hun ouders,
die in Nederland woont en met
een Nederlander getrouwd is.
Deze laatste wordt er, met twee
medeplichtigen, van verdacht
de drugslijn tussen Marokko en
Nederland te hebben opgezet.

Bemiddeling
De Colombiaanse regering
heeft het voorstel van de gueril-
lagroepen verworpen om de be-
middeling van de voormalige
Amerikaanse president Jimmy
Carter en de Venezuelaanse
president Carlos Andres Perez
in te roepen om tot een vredes-
akkoord tussen guerrilla en re-
gering te komen. De Colom-
biaanse minister van Binnen-
landse Zaken Uribe verklaarde
dat buitenlandse bemiddeling
niet nodig was.

Abortus
De politie heeft gisterochtend
rond negen uur twaalf actie-
voerders uit abortuskliniek
Bloemenhove in Heemstede
verwijderd. Volgens een
woordvoerster van de politie
zaten de demonstranten in de
wachtruimte van de kliniek te
bidden. Er deden zich geen on-
geregeldheden voor bij de poli-
tieactie. Er werden ook geen ar-
restaties verricht.

Brief
Ruim elfduizend eindexamen-
kandidaten van middelbare
scholen in Groningen, Fries-
land en Drenthe krijgen van-
daag en morgen een brief in de
bus van Veilig Verkeer Neder-
land (WN). In deze zogeheten
'succes-brief wordt'de jonge-
ren alvast sterkte gewenst met
hun komende eindexamen en
worden ze en passant gewaar-
schuwd voor problemen die
voortkomen uit gebruik van al-
cohol in het verkeer. Dit in ver-
band met de daverende eind-
examenfeesten.

Smartegeld
Christer Petterson, de voorma-
lige hoofdverdachte in de
moordzaak op ex-premier Olof
Palme, krijgt van de Zweedse
overheid een schadevergoe-
ding van 105.000 gulden. Minis-
ter van Justitie Hans Stark ver-
klaarde dat het bedrag niet ho-
ger was uitgevallen, omdat Pet-
terson als vroeg-gepensioneer-
de en alleenstaande niet meer
nodig had. De advocaat van de
44-jarige Petterson had een
smartegeld van 650.000 gulden
geëist als vergoedingvoor de 11
maanden die hij ten onrechte in
de cel heeft doorgebracht op
verdenking van moord op Pal-
me in februari 1986.

'Rabta-brand'
Volgens het Libische persbu-
reau JANA worden in' Libië
momenteel twee Westduitsers
verhoord over de brand die in
maart gewoed zou hebben in de
chemische fabriek in het
plaatsje Rabta. Een van hen is
Hans Schroder, directeur van
het Westduitse bedrijf Otto
Kay, dat met andere bedrijven
uit de BRD defabriek heeft hel-
pen bouwen. Volgens westerse
regeringen worden in Rabta
chemische wapens geprodu-
ceerd, volgens Libië worden .er
grondstoffen voor geneesmid-
delen gemaakt. De VS betwijfe-
len of er wel een brand is ge-
weest.
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Restaurant

OPENINGSWEEK

Aspergemenu

’ t>s,— p.p.

***
Grandioos! Een fles elzaswijn van het
huis.
Ter kennismaking tijdens deze week,
bieden wij u een fles elzaswijn* aan.
Openingsweek is vanaf dinsdag 1 mei
t/m zondag 6 mei 1990.
Restaurant Chapeau Melon ook voor
partijtjes en communiefeesten.
Dat culinair tafelen nog betaalbaar kan
zijn, bewijst Chapeau Melon: een
4-gangenmenu ’ 39,50, menu surprise

’ 55,-, menu gastronome ’ 63,50.
Voor een avond gezellig uit staan wij
voor uklaar.
*Max. 1 fles per 2 personen.
Openingstijden di. t/m zon. vanaf 18.00
uur.

Chapeau Melon, Kampstraat 37,
Landgraaf/Schaesberg,
tel. 045-322068. Reserveren gewenst.

(ADVERTENTIE)

I Fotograferen hoeft -— .
helemaal geen dure hobby te zijn.

Gratis een nieuw filmrolletje (met hetzelfde Voor nog net geen gulden kunt u bij V&D uw
aantal opnamen), als u nu bij ons uw film laat leukste foto laten afdrukken op een extra
ontwikkelen en afdrukken. groot formaat, 13x18 cm. Mat of glanzend.
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Lsopza.erdagS.e.gesio.e, 't Wurdt SteedS leuker tij V&Q—^
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"Wewilden deechtekoude
schotel terug en daarom

makenwe 'mvoortaan zelf."
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Een ouderwets lekkere delicatesse, gemaakt van de allerbeste Hero cassis "|45 Dieft afwas normaal/citroen, f^4s 3x 2 broodjes van JanLindeis Limbuigs ceivelaatje 045
aardappelen, echte mayonaise, zoetzure augurkjes, zilveruitjes, maar of cassis light literfles Lé#nu X* fles'asooml.2*9Sfnu JLm 2 witte, 2 tarwe en 2 rozijnen- -|45 300 gramper stuk$#$ nu ,J.
vooralook... van veel eersteklas mager Limousin rundvlees. Endoor Iglo Pizza Ciossa 045 Allwaspoedei OCZ4S bollen. LT^nu X. Kaisei lebeiwuist f>4s
onze eigen slagers met degrootste zorgbereid, volgens'tonovertroffen Venetiana 300 gram 3^9s"nu O» vat a 6kilo £7^nu *w3» Zachte taiwebollen 200gramv^nu *£■"
recept van vroeger. Johmakip-keniesalade f^4s Met GRATIS handdoek W.K. voetbal'9o fep|4 stuks 135 Eigen Limburgse cervelaat -|45

Bij Jan Linders wilden we de eerlijke "koude schotel" terug. Dus 200 gram 2Mnu *<-" te. -^—nPampers Vc^/Nu de tweede zak voor: fvj 100 gram L9#nu X«
maken we die voortaan weer zelf. Het verschil met gewone Johma ei-salade 045 P^""^! allesoortendraagpakken Verse muesli-slof met natuur- Eigen Hausmacher -g45huzarensalade zit'm in de kwaliteit van de ingrediënten en de puur fsagssj 200 gram jMnu *«£" |.f^ ; *fV per stuk 3&9 Szuivere granen,fruit en noten. f} 45 150 gram LB# nu X.
ft^^ 11?1/^6b6^^l^^^^l? smaakt danookbeslist naar meer. « Uonduelle doperwtjes L^—^oToordeel' 23f ' Boerenzuh " t 45Ukunt dat nu proeven voor 'nheel vriendelijk prijsje. ".»* met worteltjes e.f. -|45 .^uvooraeei. si-s-r. verse appelflappen 045 bakje a 250 gram L7?nu 1.
/SS\„- U -, 1 , ,_ 1 ÜO/T T^ Hterbllk^nU L 'SSSSïï-»^» 3f W3uP 3f FJinkekomkommer

koudeschotelj^3s EJi.* -«-- lf @^mS~laai 8f l^tomaten *£
WperSOOgramvan^nuvoor !45 -a^oer £5 SLgere ~ Jl
5 Mei as. NATIONALE FEESTDAG! Beckers frikandellen 145 fles*7scl- **" M?"^"^ # SSSSr^^^aKS^^^. 1.
45 Jaarfeestelijk herdenken van pakasstuks L£Snu 1. Jaffa Juice sinaasappelsap r*)4s S Caii^ina diibbelvla: o^^cSöl^r vi^ \W AÉtSfi Hollandse paorika's 0/\45 jaarbevrijdingvan Nederland. V/2 Hterpak^nu Z. fl vanille-chocolade, vanille- M$ 11^5-^s^B^ T^^ Wmf (rood) per stuk SVDaarom4sfeestprijzen bij Jan Linders! Zeeuws meisje margarine yfl C „, ~ , ~- KTI aardbei of vanille- -|45 nu *-*" m**m^£k*%&F \;,^.'
Langnesebiienhonine /145 250 gram^nu HrO Deep Blue Fancy'pink zalm r}4s M pistache perliter%tfnu 1, Verse Cordon Bleu's uit eigen slagerij. HollandseGoldenDelicious -| 95
500 gr +100 gram gratisV* 4. xr r " -,ic

blik a 200gram 2^nu J^ Mii^u. ±110 gram per stuk. Q45 Ihelekilo 1.«JU gr + 10ü gram gratis4^5 "T. Nieuw: Campma |45 500 gram voor O. Nieuw:Gala, n49Aansteker van JanLinders yjC aardbeienijs liter J^nu X. «üü <« >sSv "■ . , rode handappels 1 hele kilo 7.per stuk^nuvoor maar TT^J „ ~■ , . , , . „._ fül -— ' ~—~~~ ~—— /Z2ï\ Limousin malse CKIIU #

VerkadechocohdeuHe.melk.puur, g-^^^W"»" J45 911 |||||Pffk (»f ".delSK,„flapies 095 Dele ,t, Uen v„ 3„,„,„
wit of hazelnoot, tablet 75 gr 1.59 11iIUHUH fflL * «K-Mi ilii,mLWlLw [ÜT JHL B V^^/ 500 gram y» met woensdag 9mei 1990.De vers-aktiesgelden

■MggC Nu elk 2e tablet Heco kippevlees in bouillon -|45 » , . Limousin runderpoulet 095 °zÖa"^IHHMiMa4nbr(,ia« tj glasè34oml.Lé^nu 1. tAllerbeste VOOr nvnendelljkepiljS mooi mager, per 500 gram O. i.v.m. bevrijdingsdag. onzewinKelsBesioten



Geen verrassingen
p worden, geen verrassingen ver-dacht: de NAVO-partners zullenhun vreugde uitspreken over de"uuitse hereniging en er in één ademaan toevoegen dat het grote Duits-land hd moet zijn van de NAVO.
Van een neutraal Duitsland, zoalsMoskou wil, kan geen sprake zijn.
f>e NAVO-bondgenoten staan daar-in niet alleen. Ook Hongarije, Polen,
Isjechoslowakije en Roemenië vin-den dat een NAVO-lidmaatschapvan het nieuwe Duitsland de beste
garanties biedt voor de veiligheidvan alle landen in Midden- en Oost-Europa.

Maar daarmee is de kous niet af. Dekomende tijd moet blijken watvooreen Duitsland lid wordt van welkeNAVO. Het nieuwe Duitsland kan
immers niet zomaar de militairever-
plichtingen van de Bondsrepubliek
overnemen. En ook de NAVO ver-
andert. De laatste tijd zijn talloze
scenario's voor de. militaire toe-komst van Duitsland de revue ge-
passeerd, van een volwaardig lid-
maatschap van de NAVO tot een
volledig gedemilitariseerd, neutraalen niet aan enig militairblok gebon-den Duitsland.
Er waren varianten waarbij in dehuidige DDR wel Europese, maargeen Amerikaanse troepen gelegerd
zouden zijn. In andere konden er zo-wel NAVO- als Warschaupacttroe-pen zijn. En weer andere sprakenzelfs van de legering van een neutra-le 'vredesmacht.

Voorkeur
Het westen heeft voorkeur voor depplossing waarbij het DDR-gebied»n de NAVO opgenomen wordt, ter-wijl zich daar geen NAVO-troepen
bevinden. De Volksarmee wordtaan omgevormd tot een politie-macht voor puur binnenlandse vei-ligheid. De Sovjet-troepen (340.000
man) mogen blijven in een over-gangsfase, over de duur waarvanmoet worden onderhandeld Desovjets zouden zich echter geleide-lijk geheel of bijna geheel moetenterugtrekken waarna de Duitserszelf hun hele grondgebied verdedi-gen.

Een losse band met de NAVO zoalsFrankrijk heeft, is ook'niet aas deorde. Bondskanselier Kohl heeft Hezegd dat het nieuwe Duitsland deelzal blijven uitmaken van het geïnte

greerde NAVO-commando, met alle
militaire verplichtingen van dien.

Moskou vindt een Duits NAVO-lid-
maatschap nu nog onaanvaardbaar.
Het wil een volledig neutraal Duits-
land, liefst ontwapend. En als dat
niet kan, zou het lid moeten worden
van beide bondgenootschappen,
van NAVO en Warschaupact dus.
De NAVO verwerpt dat ideevan mi-
nister Sjevardnadze. Volgens Mos-
kou zou Duitsland in de NAVO 'de
machtsbalans in Europa verstoren.
Ook ministervan Defensie Jazov zei
recent dat dit 'destabiliserend' zou
werken op de veiligheid in Europa.

Weegschaal
Dat zou echter alleen steek houden
als beide blokken elkaar nog in
evenwicht zouden houden. Maar
het Warschaupact bestaat feitelijk al
niet meer. De Sovjetunie hoeft mili-
tair allang'nietmeer op haar vroege-
re bondgenoten in Oost-Europa te
rekenen. Op de Europese weeg-
schaal liggen de NAVO-landen en
de oude Sovjet-vazallen in hetzelfde
schaaltje. Toetreding van de DDR
tot de NAVO zal daar weinig aan
veranderen. Dat weet men in Mos-
kou ook. Men wil daarnu alleen zo-veel mogelijk uit de onderhandelin-gen slepen.

Bondskanselier Kohl heeft de Sov-
jetunieafgelopen weekeinde al nau-
welijks verholen economische entechnologische steun beloofd, alshet maar instemt met de Duitse her-
eniging en het daaruit voortvloeien-
de NAVO-lidmaatschap.
De Sovjets willen een neutraalDuitsland omdat anders de grens
van de NAVO te dichtbij komt. De
Sovjet-troepen in de DDR wordenanders ingesloten, zeker als de Sov-
jets eenmaal Hongarije, Tsjechoslo-
wakije en straks ook Polen hebbenverlaten. Met de Amerikanen is
Moskou overeengekomen dat beide
grootmachten in Centraal-Europa
straks nog 195.000 soldaten mogen
hebben. Als dat akkoord is uitge-
voerd, is er nauwelijks nog sprake
van een defensieve 'buffer' ten wes-
ten van de Sovjetunie.

Veiliger
Maar die is in het veranderende,
vreedzamere Europa misschien ookniet meer nodig. Door het wegval-
len van de dreiging vanuit Oost-
Europa en de op handen zijnde troe-
penreducties, zal ook de Sovjetunie
zich immers veiliger kunnen voe-
len. De NAVO zal daardoor ook
makkelijker aan de wens DDR-pre-
mier De Maizière kunnen voldoen
om haar als aggressief ervaren stra-tegieën te veranderen om het accep-
teren van een Duits NAVO-lidmaat-
schap ook makkelijker aanvaard-baar te maken.

Door de hereniging en het wegval-
len van de dreiging zal de NAVO de
strategie van de voorwaartse verde-
diging en het aangepaste antwoord
wel moeten herzien. De ministers
van Defensie zullen zich volgende
maand al daarover buigen. Het ziet
er bovendien naar uit dat de NAVO
geen gemoderniseerde kernwapens
voor de korte afstand in Europa
(lees: Duitsland) zal plaatsen, en
ook de (vooral in Duitsland opge-
stelde) nucleaire artillerie goeddeels
zal ontmantelen.

Wens
Duitsland wordt dan wel niet gede-
militariseerd, maar toch goeddeels
gedenucleairiseerd, een oude wens
van Moskou. Ook zal als de Weense
onderhandelingen resultaat opleve-

ren, de bewapening van Oost en
West naar een puur defensief niveau
worden teruggeschroefd. Het wes-
ten heeft steeds erkend dat in een
nieuwe Europese orde ook de Sov-
jetuniezich veilig moetkunnen voe-
len. De CVSE-top van dit najaar is
de beste plaats om de hierboven ge-
schetste ontwikkelingen in nieuwe
veiligheidsgaranties vast te leggen.

hans de bruijn

Steun
In december weerde Thatcher nog

met gemak een aanval op haar lei-
derschap af, die stoelde op haar ver-
zet tegen nauwere samenwerking
met de collega-lidstaten van de
Europese Gemeenschap. Maar de
kansen dat het in de loop van 1990
tot een heus gevecht om de leiding
komt, nemen toe naarmate de partij
verder wegzakt in de peilingen.
Sommige Conservatieven hebben
openlijk steun uitgesproken aan ex-
minister van Defensie Michael He-
seltine. Deze politicus, die een ver-
klaard tegenstander van de 'poll
tax' is, zou de 'Tories' nieuw elan
kunnen geven.

Naar deze week bekend werd heeft
Thatcher een comité van ministers
opdracht gegeven de 'poll tax', die
ooit gold als de hoeksteen van haar
derde termijn als eerste-minister,

kiezersvriendelijker te maken. La-
bourvoorzitter Neil Kinnock, die in
de opiniepeilingen kort geleden
voor het eerst hoger stond dan de
IJzeren Dame, zei maandag: „In de
afgelopen dagen heeft de regering
nieuwe niveaus van paniek en
kluchtigheid bereikt in haar bena-
dering van deze bealsting." De kans
is niet groot dat de in het vooruit-
zicht gestelde veranderingen de re-
sultaten van vandaag positief beïn-
vloeden. Als de regering het goed
doet in gemeenten waar de 'poll tax'
naar verhouding laag uitvalt, kan
Thatcher daar moed uit putten en
haar partijgenoten stimuleren tot
politiek herstel.
Maar een voorspelde verschuiving
van 7,5 procent in de richting van
Labour zou de Conservatieven in de
oppositie doen belanden in de Lon-

dense districten Westminster en
Wandsworth. Daar is de 'poll tax'
niet al te hoog en de 'Tories' hebben
alles op alles gezet om die in bezit te
houden.

De geplaagde premier heeft verder
ernstige problemen met de econo-
mie. Rentetarieven van 15 procent
drukken als een loden last op de
Britten, die in het kader van de
'Thatcher-revolutie' een eigen huis
hebben gekocht. En het tekort op de
handelsbalans steeg in maart tot 6,5
miljard gulden. Ook de inflatie is
hoog: men verwacht dat bij de be-
kendmaking ervan volgende week
blijkt dat die hoger is dan 10 pro-
cent. Het zou voor het eerst in acht
jaar zijn dat de geldontwaarding in
Groot-Brittannië het niveau van de
dubbele cijfers bereikt.

binnen/buitenland

Zaterdag '4-plus-2'-beraad over toekomstige (militaire) status

NAVO absoluut tegen
neutraal Duitsland

BRUSSEL - De DDR is nog lid van het Warschaupact, maar
dat lidmaatschap heeft vrijwel geen betekenis meer. Ook Mos-
kou gaat er nu vanuit dat het huidige Oostduitse territorium
binnenkort tot het grondgebied van de vroegere 'vijand' zal be-
noren. Zaterdag komen voor het eerst de ministers van Buiten-
landse Zaken van de twee Duitslanden en devier 'geallieerden'
(de VS, de Sovjetunie, Frankrijk en Groot-Brittannië) bijeen
om over de (militaire) status van het herenigde Duitsland te
praten. Ter voorbereiding daarop vergaderen vanmorgen in
Brussel de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. De
Amerikaanse minister Baker doet dat vanmiddag nog eens
over met zijn EG-collega's, diehij (op de ler na) 's morgens ook
al gezien heeft.

°P de agenda staan behalve het '4-plus-2'-beraad ook de situatie in Li-touwen en de later dit jaar te hou-den topconferenties van zowel de
r* V?"regeringsleiders als die van«e 35 landen van de Conferentievoor Veiligheid en Samenwerking
in Europa (CVSE)

Populariteit Conservatieven door 'poll tax' op dieptepunt

Verkiezingen test voor Thatcher
Van onze redactie buitenland

LONDEN - De Britse Conser-
vatieve partij, die op een diep-
tepunt in dekiezersgunst staat
sinds Margaret Thatcher in
1979 premier werd, rekent er
op dat de gemeenteraadsver-
kiezingen van vandaag slecht
aflopen. Opiniepeilingen doen
zware verliezen voor de 'To-
ries' vermoeden bij het groot-
ste 'referendum' sinds de alge-
mene verkiezingen van 1987.
Het leiderschap van Thatcher
zou wel eens zeer serieus ter
discussie kunnen komen te
staan.

Het gaat bij de verkiezingen om alle
zetels in de wijkgemeenteraden van
Londen en om eenderde van de ge-
meenten in de rest van het land. In
de campagne stond de onvrede van
de kiezers centraal over de 'poll tax',
een nieuwe onroerend-goedbelas-
ting die geheven wordt van alle vol-
wassenen en waarmee lokale dien-
sten betaald moeten worden.

De Conservatieven, die landelijk ge-
zien ongeveer 23 procent bij de op-
positionele Labourpartij achterlig-
gen, verdedigen 1500 van de 5000 in
het geding zijnde zetels. De ver-
wachting is dat ze er 400 verliezen.
Labour lijkt er 600 te gaan winnen,
omdat de kleine Liberale en de So-
ciaal-Democratische Partij bijna in-
eengeschrompeldzijn sinds de laat-
ste vergelijkbare verkiezingen in
1986.

In kringen van de 'Tories' is men
bang dat de 'poll tax' tot een neder-
laag leidt bij de algemene verkiezin-
gen, die uiterlijk halverwege 1992
gehouden moeten worden, en dat
deze omstreden belasting als koren
op de molen zal werkenvan de riva-
len van de premier die willen dat
Thatcher aftreedt voor die verkie-
zingen gehouden worden.
De belasting, die op 1 april in Enge-
land en Wales is ingevoerd, varieert

sterk van gemeente tot gemeente,
maar de gemiddelde jaaraanslag
van ongeveer 1050 gulden is circa
300 gulden hoger dan de regering
verwacht had. De belasting is uiter-
mate impopulair, omdat ze de ar-
men het hardst treft en de rijken
naar verhouding spaart. Een massa-
le demonstratie tegen de 'poll tax'
liep op 31 maart in Londen uit op de
grootste rellen in jaren in het cen-
trum van de Britse hoofdstad. De
politie leverde in het centrum van
de hoofdstad zes uur lang strijd met
de demonstranten, die auto's in
brand staken en honderden winkel-
ruiten ingooiden.

" De Britten hebben steeds
fel geprotesteerd tegen de
'poll tax'. Door de invoering
van deze impopulaire belas-
ting dreigt Thatcherflink in
de problemen.

Bolkestein over proeftijd als VVD-leider:

'We zien wel of het
goed of matig gaat'

Van onze correspondenten

DEN HAAG - Hij steekt op
bescheiden wijze van wal.
Mr drs Frits Bolkestein
beeft de functie van fractie-
voorzitter van de VVD 'niet
geambieerd. Pas toen zijn
collega-kamerleden maan-
dagavond tegen hem zeiden
dat hij Joris Voorhoeve
moest opvolgen als fractie-
voorzitter, ging hij overstag:
„Dan zeg ik niet dat ik niet
thuis ben. Ik doe het dus.
En we zien wel of het goed,
redelijk of matig gaat."

Voor de titelatuur van 'tussen-
paus' is de WD allergisch. Het is
een stempel die veel vooraan-
staande liberalen, na het af-
scheid van de onnavolgbare Wie-
gel, kregen opgedrukt. Joris
Voorhoeve moest in het begin
van zijn fractievoorzitterschap
met Rudolf de Korte in de slag
om het 'politiek leiderschap.
Bolkestein werd dinsdagoch-
tend al in sommige kringen be-
stempeld als een 'overgangsfi-
guur', die derust in de VVD-tent
zou moeten herstellen in afwach-
ting van een nieuwe voorman, en
voor het overige zijn ambities
moest temperen. Een van de laat-
ste daden van Joris Voorhoeve
was dat etiket met kracht weg-
scheuren: „Frits Bolkstein is
geen tussenpaus, maar de poli-
tiek leider van de VVD."
De nieuwe voorzitter van de libe-
rale fractie is zelf wat laconieker
over zijn politieke toekomst. De
proeftijd voor een lijsttrekker
duurt nu eenmaal een paar jaar:
„We zien wel. Ik ben fractievoor-
zitter voor de komende jaren. Ik
zal een correcte maar zeer duide-
lijke oppositie voeren tegen dit
kabinet. Daar is alle aanleiding
voor, als u kijkt naar de sociale
vernieuwing, de koppeling, het
rekening-rijden, het Nationaal
Milieubeleidsplan. Als de partij
oordeelt dat ik dat redelijk goed
heb gedaan, ben ik beschikbaar
als lijsttrekker bij de kamerver-
kiezingen. Maar als de partij
zegt: 'leuke poging maar jam-
mer', vind ik het ook goed."

Frits Bolkestein is in het verle-
den vaker genoemd als mogelijk
fractievoorzitter voor de VVD.
„Verplaatst u zich in gedachten
naar 1986, toen de coalitie CDA-
VVD geprolongeerd zou worden
en Ed Nijpels naar het kabinet
zou gaan. Toen hebben fractiele-
den mij wel eens gevraagd of ik
er voor voelde voorzitter te wor-
den. Ik heb dat toen voorbij laten
gaan. Deels om persoonlijke re-
denen, deels ook omdat ik mij-
zelf niet de beste vond en andere
dingen wilde gaan doen. Na twee
jaarkamerlidmaatschap werd ik
minister van Defensie. Gisteren
zei de fractie echter toch: alles af-
wegende vinden we dat jij het
moet doen. Dan kun je niet wei-
geren."

Bolkestein zal een zware klus
hebben aan het verbeteren van
het beroerde imago van de VVD.

Aan de presentatie van het be-
leid schort teveel. „De objectieve
maatstaf vormt een aantal ver-
kiezingsuitslagen", merkt hij
nuchter op over de reeks opeen-
volgende nederlagen. Dat het
misschien de inhoud van de poli-
tieke boodschap van de VVD is
die de kiezers minder aan-
spreekt, wil Bolkestein niet gelo-
ven.
„Er bestaat over de inhoud van
onze politieke koers weinig dis-
cussie binnen de partij. Er wordt
wel gepraat over 'sociaal-libera-
lisme', naar het midden, naar
links of naar rechts, maar dat is
allemaal heel vaag. Dat zijn ter-
men dieverdampen als jeer over
door praat. De VVD vaart al een
flink aantal jaren een constante
koers, met als trefwoorden een
krachtige defensie, gezondma-
king van de overheidsfinanciën
en individualisering. Daarover

bestaat een grote mate van eens-
gezindheid binnen de partij. Wij
zijn niet overstag gegaan, zoals
de PvdA, of hebben ons beleid
bijgesteld, als het CDA."

"Bolkestein (links), die de stoel van Voorhoeve kreeg aan-
gebonden: „Ik kon niet weigeren."

Tv-tijdperk
Het is 'veel zinniger' te praten
over politieke zaken dan over
personen, erkent hij. 'Maar Bol-
kestein heeft niet de indruk dat
de WD echt hunkert naar een
diepgaand debat over de koers
van de partij. „Het gaat om
beeldvorming. Het tv-tijdperk
projecteert meer een atmosfeer,
een imago, dan feiten. Die vera-
merikanisering van de politiek is
een nadeel, maar het is nu een-
maal zo. Aan die beeldvorming
heeft het bij de VVD geschort. Ik
kan me niet anders presenteren
en voordoen dan ik ben. Dat gold
overigens ook voor Joris Voor-
hoeve, die een zeer verstandig
beleid presenteerde overeen-
komstig zijn aard. En ik zal u
voor zijn, want nu gaat u vragen:
'en wat heb jij dan voor uitstra-
ling'? Dat kan ik u niet vertellen.
Maar mijn ambitie is hier na de
volgende verkiezingen met meer
dan 22 kamerleden te zitten."
Misschien gaat achter de roep
om een andere koers ook wel
schuil dat een deelvan de achter-
ban vindt dat de VVD zich teveel
rechts van het CDA profileert en
aan die partij zit vastgeklonken?
„Dat is een andere vraag, name-
lijk naar de strategie en de coali-
tievorming. Mijn stelling is: wij
buigen niet naar rechts en niet
naar links." Maar wel voor het
midden, het CDA? „We zijn dit
keer in de formatiebesprekingen
niet goed aan bod gekomen. Er is
in het verleden, ik geloof in 1982,
een keer een mogelijkheid ge-
weest om met de PvdA te praten.
Misschien was het beter geweest
als we dat gesprek waren aange-
gaan. Ik meen dat we als VVD
geen enkele grote, serieuze partij
mogen uitsluiten als coalitiepart-
ner. Ik praat met iedereen; zeker
met de PvdA, maar ook met het
CDA en D66."

henri kruithof
peter de vries
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Vrijetijdskostuum met vest. Inkaki en Vrijeüjdsjasje. Inkaki en donkerbeige. Kombinatie W- van shirt Oversized overhemd met korte Herenjack met geborduurd embleem. Bermuda met omslag en taillekoord.
I donkerbeige. Maat 46 t/m 56. 119.- Maat 48 t/m 56,47 t/m 51. 119.- en bandplooi *T *»✓ pantalon mouw. In rood en bleu dessin. In mauve, raf, rood of lila. In mosterd, zwart,kaki en ecru.
| Button down overhemd. In beige en Bandplooi pantalon metriem. Diverse met riem. In zand en taupe. Maat S t/m XXL. 39.- Maat M t/m XL. 89.- Maat S t/m XL. 39-
-| rood, maat39t/m 46. Ingrijs en oker, modekleuren. 69.- Maat 46 t/m 54. 99.- Herenpantalon met bandplooien. Stone bleaehed blue jeans. Oversized print T-shirt in purple,

Imaat 37 t/m 44. 25.- Oversized overhemd met button Uni T-shirt in div. modekleuren. In stone, kit en brons. Maat 29" t/m 38". 59.- fuchsia en wit.
SamenJ^Hv^ down kraag. In div. modekleuren. Maat Mt/m XL. 12.- Maat 48 t/m 56. 49.- Uni herenT-shirt in div.modekleuren. Maat S t/m XXL. 25-

Maat S t/m XXL. 25- SamenJJJ^ Samen£&^ Maat M t/m XL. 12- SamenjS4^
Sameniiß^ SamenJj6o^

Van top tot fc bTlTrfll Van top tot fj\ ]fIH Van top tot riTlTiltl Van top tot LVlWi] Van top tot fpPPW Van top tot I»-W;fl1
teen prijs... EIEsSoÉ teen prijs... EJs£_!M teen prijs... eJE&M teen prijs... WmtJOM teen prijs... EjULL&I teen prijs... WJtÈÊ

; Onze aktie is geldig tot het einde van deze week. .s^i^^i^.

Superconfex zorgt datjegoedvoor de dagkonitS^SWCS^
KERKRADE, Einderstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT, Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND, Wilhelminaplein 10A-11.

STEIN, MauritswegT34. WEERT, Stationsstraat 17-19 (bij de Hema).
! U BENT VAN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHE KLANTENSERVICE: 04490-38666.
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iHaarprobleme? _
P #~af,W fl

Für Damen und Herren
Lichtes Haar oder Glatzenbildung smd pass
Senöse Experten zeigen Ihnen wie es gent
Auch besonders interessantfür unzufneoe*
Toupettrager

Epilepsie 1.
Zet jezelfniei

buitenspel
Nederland telt ruim
90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook?

bij u deel van het ]
leven? Praat mee. <■■

Word lid. >j
■

INFORMATIE:
(030)66.00.64.
Postbus 9840,

3506 GV Utrecht.
EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAI

EPILEPSIE EN MAATSCHAPP
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Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

,-10.000,-290,-238,-22- }
15.000,-436,-357,-330,- j
20.000,-581,-476,-440,- £

Overlijdensrisico is p
meegedekt, effectievi

renie vanaf 12,2%, andere I
bedragenen looptijden zijn fc

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

240x180x120x{
10.000,-117,-127,-149,- fe
20.000,-235,-254,-299,- s30.000,-353,-381,-449,- Z
40.000,-470,- 508,- 599,- |

Mits overwaarde. jï
Lopende leningen geen h

bezwaar. -.^ó i

Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet. }
Aflossing vanaf 2% per

maand.
l'-IjBUVIiTfTJViTJ1■iUU*u*És«ssWsfcsis<is!'

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK
\

I

jËSfil dal we« Gratis: 06-0228070of

É» rOVinCI© Bureau Bibliotheek
■ ■„_!_ Postbus 5700LimDUrg 6202MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten makenbekend,
m 105/18-90 datzij bij besluit van 10april 1990nr. Bs 54944

aan Dosh (Dupont Optical Storage Holding
Ine.) onder een aantal voorschriften een ver-
gunninghebben verleend ingevolge de Afval-
stoffenwet voor het oprichten en in werking
hebbenvan een inrichting voor het verwer-
ken van kunststof-reststoffen, gelegen Verlo-
ren van Themaatweg 9te Bom. Het besluit en
alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage
van 4 mei 1990 toten met 3 juni 1990 en wel:- in hetProvinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het ge-
meentehuis van Bom tijdens dewerkuren en
bovendien dinsdagsvan 18.00uur tot 21.00
uur in de OpenbareBibliotheek Pr. Bisdom-
straat 7 te Bom. Tot laatstgenoemde datum
kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State door: a. deaanvrager; b. de betrok-
ken adviseurs; c. degenen,die overeenkom-
stig artikel 20,21 of22, tweede lid of 28, eerste
lid, onder c van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aan-
toont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest (overeenkomstig voornoemde artike-
len) bezwaren in te brengen. De beschikking
wordt na afloopvan de beroepstermijn van
kracht, tenzij voor deze datum beroep is inge-
steld en mettoepassing vanartikel 107van de
Wet op deRaad van State een verzoek is ge-
daan totschorsing van het besluit dan wel tot
het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet gerichten verzonden
worden aan de Voorzitter van de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State,Kneuterdijk 22, 2514EN 's-Graven-
hage.
Hetverzoek tot schorsing oftot hettreffen van
een voorlopige voorziening moet eveneens
worden gericht aan de Voorzittervan deAfde-
ling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

liif-Mfa#WS^NlbK 8Ï
■ ■■WTÖTSfi I SPEKTAKULAIRE VERBOUWINGSVERKOOP

fl^^Ü**Tjl —A M " ALLE HORN-KEUKENSUPERS WORDEN BINNENKORT
fl. ffaZ\ *A m4 " fl^^^ DRASTISCH VERBOUWD. U KRIJGT DAAROM NU DE
W|f4.JJs.^h.^MV^^ KANS OM SPLINTERNIEUWE WINKELMODELLEN■ BSB?^ KEUKENS TE KOPEN VOOR MINDER DAN DE HALVE

PRIJS. GRIJP NU DEZE UNIEKE KANS!!

ly^^^T AmbacfiteiiWmassief IIK -M=3 eiken hoekkeuken I
Afm: 235x215 cm. INKLUSIEF

x- " " ■ hoekkookopstelling ■ open regalen ■ diverse laden
V ■ licht- en kroonlijsten ■ werkblad ■ spoelbak

Il «i^ -l
IBSBL. M.e-* S^mïffK SSasarsr-- sasassswsIa'ssr Komp,eet met s^Sïe^s^i K&rmafl *mm' -"a, „**..»«.. en *„««,«

■*"*wo en spoelDaK werkblad en spoelbak, licht-en kroonlijsten. VAN: VAN.
W^uk WAN: ~rtM*= ' I^M*=I 5.W-' sss»"^,V»)s*"^BP

ImODeL GRIJZE HOEK- "T^UT/KUNSTSTOF ffMl WITT.'HOEK- [JS^J^^ISJ^roTKonrp.ee, met extra mUoï.» S^~«Xk SÏÏ^^^SSX*■ Soge hangkasten, hoekkast, werkblad met «tra hoge hangkasten. werkblad, spoelbak. oge nz kasttn. w e maa *ohda« noe
nan Gehee| kompl , met b passend■ reling spoelbak, moderne schouw, licht- en licht-en kroonliisten «»i. °'«" uwn. Kunststof werkblad en spoelbak. licht-en■ kroonlijsten. VAN: "aN- kroonlijsten■ VAN: 85*- TW*^ VAN: -■i.ii^i^^"■m7B.- . rr^TTTV fPTT^S £?'-T:*-S B6M- fl^Xrv-T:5
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flP^^iwter»^^ rrf Luxe moderne keuken kompleet met alle apparatuur

*V!ÊË£ J ln gemakkelijk te onderhouden kunststof ihkiusief: Dijpassend werkbladrtSI i TIJM, j.1% uitvoering. De deuren zijn voorzien van handige ■ ronde spoelbak

fltMssM&s. *Pzt. -M JÉÉÉIz féa\W BÊ beu9e|9rePen-Afm: 27" cm. ■ " 'tr. inbouwkoelkast
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Prachtige eiken keuken kompleet p^^^ïo"" afiul9,(ap !&T3ïJT
':'; S iHTÈljËlttTiSftrl met alle apparatUUr W/tC??',Hs°sllM «niigverrnogen en

ff ijifirlÉi|ln>wf Tiljr Degelijk uitgevoerd met lades op ro'iagers metalen Vrii"el 9eru,sl<"e

'''#Wlf"? *■ & -*~" scharnieren en bijpassende noutkleurige zijwanden. \WBËB§^a. *erkmQ

ifl Ir : ■■ "" "■ ;r" i inklusief: ■ bijpassend werkblad ■ ronde spoel- '*si
m̂mWr TTQ

" Jf'?rr—Hnifciffirl' I bak ■ zahussi 160 Itr. inbouw koelkast «an^fliv- «oor: «t-sÉ-O#*ïiWfiS-r^SW^|^^ ~' ■ «IM'" inbouw afzuigkap ', ,-z —mmm***m*t**-*"'ftlHisil ' il ËWJiif.^ " ! mnunn gasinbouwkookpiaat s_ a*^aw*m. .*"* phiups! inbouwoven met kookplaatjJd^BlJiiL^t"^ .foMANDERE ■* * V^f Waar°il de oven is voorzien van_^-~~ m,
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Omzet
De netto-omzet steeg van f2731 mil-

joentot f 2885 miljoen. Deze stijging
was de uitkomst van enerzijds een
daling van het gemiddelde prijsni-
veau met zes procent en anderzijds
een toeneming van de afzet met
twaalf procent. Voor de bestaande
activiteiten bedroeg de omzetstij-
ging negen procent, terwijl nieuw
verworven bedrijven aan de ene en
desinvesteringen aan de andere
kant zorgden voor een volumetoe-
neming van drie procent.

Het bedrijfsresultaat kwam uit op
f320 miljoen, Dat is 24 procent lager
dan in het buitengewoon goede eer-
ste kwartaal van 1989. Voornaamste
oorzaak hiervan zijn de aanzienlijk
lagere prijzen in de kunststoffensec-
tor in het eerste kwartaal van dit
jaar, vergeleken met deprijzen in de
eerste maanden van het vorig jaar.
Medio 1989 trad er namelijk een
aanzienlijke prijsdaling op. De lage-
re opbrengsten werden voor een
deel goedgemaakt door lagere
grondstofprijzen.

Het bedrijfsresultaat in procenten
van de omzet daalde van 15 naar 11
procent, gelijk aan het peil van het
vierde kwartaal 1989.

Uitbreiding investeringen aangekondigd

Macintosh verwacht
verder winstherstel
Van onze redactie economie

STEIN -Het vroegere textiel- en nudetailhandelsconcern Macintosh instem (Kwantum, Halfords, Super-
bonfex) verwacht dat het winsther--1 stel zich in 1990 zal voortzetten. Te-
kens wordt er in de komende jaren
meer aandacht besteed aan vernieu-
wing en groei dan in 1989. Volgens, ie huidige inzichten gaan de inves-
teringen omhoog. De financieringervan kan geschieden uit de kas-
stroom en, voor zover nodig, doorgebruik te maken van bestaandejkredietmogelijkneden. Dit staat innet gisterenverschenen jaarverslag.

.^aststelling van de jaarrekening,
bestemming van de winst (netto-
winst f 12,8 miljoen) en vaststellingvan het dividend (f 1,40 contant ofd,33 procent in aandelen) zal plaats-

(
vinden in de voorlopig op 27 junige-Plande aandeelhoudersvergade-
ring.

pc vergadering is uitgesteld in ver-band met de voorgenomen machts-wisseling bij de onderneming. Vol-gens plan zullen alle activiteitenWorden overgenomen door eennieuwe vennootschap waarin deniudige Macintosh-directie een be-lang van 55 procent krijgt.
Aandeelhouders zullen worden uit-gekocht tegen een koers van f46,50.■Tegen ditplan is veel verzet gerezenvan de zijde van de kleine aandeel-houders. Meerderheidsaandeelhou-der DSM heeft echter ingestemd
met de plannen.

Investeringen
De investeringen lagen met f321
miljoen op het eerder aangegeven
niveau De toeneming van het per-
soneelsbestand met 1000 tot 30.350
was vooral het gevolg van de vor-
ming van de gezamenlijke onderne-
ming Curver Rubbermaid. In Ne-
derland werken nu 17.900 mensen
bij DSM. Vijftig meer dan eind ver-
leden jaar.

0 Zie verder pagina 18

Beurso-overzicht
Ongeanimeerd
AMSTERDAM - Op een weinig
geanimeerde effectenbeurs is,
zoals al werd verwacht, het
vrachtwagenconcern DAF
woensdag afgestraft voor de mil-
joenenverliezen die het concernde eerste zes maanden van dit
jaar denkt te lijden. Nadat de
handel in het fonds dinsdag
werd verboden op een koers vanf 33,30, opende DAF woensdag-ochtend met een vernietigende
daling van f 7,10 opf 26,20. In deloop van de dag trad een lichtherstel op tot f 28, maar dat zalvoor de belegger die bij de intro-
ductie van het fonds f 47 op tafelegde, weinig troost hebben bete-kend.

Beursplein 5 kende woensdageen dunne handel, waarbij destemmingsindex uiteindelijk 0,2punt lager sloot op 115,8. 's Mid-dags zorgde een korte oplevingnog voor een notering van 116 10De omzet bleef beperkt tot f'l 1miljard waarvan f 716 miljoenaan aandelen en slechts f 380miljoen aan obligaties.

De staatsleningen stonden onderdruk van een mogelijke nieuwestaatslening deze week, waar-door de laatste staatsleningen totmin 0,5 punt noteerden.

Ondanks vriendelijk gestemde
buitenlandse beurzen en eenlicht hogere Dow Jones-indexwaren de internationals woens-dag verdeeld. Unilever wist eenwinst te noteren van f 3,50 opf 142,50, Koninklijke Olie f 1 40pP f 139,40 en Akzo tweeKwartjes op f 118,50.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hnnfrifnnriean

, Calve-Delft pr 810.00 810.00 Nont 1144.00 1160.00 Florence Fund 101.50 101.50 Amprovest Cap. 115.00 - Union Pacilic 68.00 68.00 EurO-OuliuatieS & COnv pan pacilic 10.70 11.00nOOHHOnasen v.k. s.k. Calvé-Delft c 920.00 930.00 Nutriciagb 77.50 77 50 GimGlobal 49.80 49.80 Amprovest Ine. 218.00 - Unisvs 14.50 14.50 »»"S««ii» a mmn. f>ieiAed 1390 13,90
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economie

Ondanks netto-omzetstijging van 154 miljoen

'Nettowinst DSM
eerste kwartaal

19 procent lager
p| Van onze redactie economie

)|<ÜEERLEN - Het nettoresultaat van DSM over de eerste drie
j naanden van dit jaar is negentien procent lager uitgekomen
( fan in dezelfde periode van vorig jaar. De winst daalde van
" '297 miljoen tot f242 miljoen. De winst per aandeel kwam uit

>p f 6,90 tegen f 8,50, zo maakte het concern gisteren bekend.
Op ditmoment is de gangvan zaken
voor de meeste DSM-produkten zo-
danig dat 'de bedrijfsresultaten zich
blijven ontwikkelen op het goede
niveau van het tweede halfjaar
1989', zo schrijft DSM in een toelich-
ting bij de kwartaalcijfers. Onder de
huidige omstandigheden acht het
bestuur het evenwel nog te vroeg
om een concrete verwachting over
het resultaat van geheel 1990 uit te
spreken. Het bericht over het twee-
de kwartaal komt uit op 14 augus-
tus.

Nederlandse vestiging rendabel

Postorderbedrijf
Reno stopt ermee

Van onze redactie economie
ZEVENAAR - De Nederlandse
vestiging van Reno, het Duitse
postorderbedrijf in schoenen,
gaat dicht. De directie in Zeve-
naar heeft gistermorgen bij het
arbeidsbureau in die plaats een
ontslagvergunning aangevraagd
voor de 22 personeelsleden. De
Nederlandsevestiging ging vorig
jaar juni open.

Vlgens bedrijfsleider A. van Silf-
hout trekt het Duitse moederbe-
drijf Reno al haar buitenlandse
postordervestigingen terug, om-
dat deze niet meer renderend
zouden zijn. Reno heeft ook be-
drijven in Frankrijk, Oostenrijk
en Zwitserland. De winkels van
Reno in Europa blijven wel
open.

Voor de Zevenaarse vestiging
was een jaaromzet verwacht van

ruim een miljoen schoenen per
jaar. Dat cijfer kon echter niet
worden gehaald. De directie
heeft vanmorgen ook de vakbon-
den ingelicht over de ontslagaan-
vraag.
Het postorderbedrijf kwam vorig
in het nieuws door haar afbraak-
prijzen. De schoenen van Reno
kostten 3 tot 18 gulden per paar.
De Nederlandse vestiging leek
gelijk bij de opening een gigan-
tisch succes te worden. De inte-
resse van de Nederlandse consu-

ment was zo groot, dat op de eer-
ste dag het complete telefoonver-
keer in Zevenaar werd plat ge-
legd. Daarna daalde de interesse
snel.
Reno is het grootste schoenen-
huis in Europa en heeft een jaar-
omzet van 800 miljoen gulden.
De Duitse Kaufhof AG heeft een
belang van 50 procent in Reno.
De overige aandelen zijn in han-
den van de twee directieleden
die in 1981 de onderneming op-
richtten.

Kwart van de aandelen naarEindhoven

Philips samen met
Bang & Olufson

Van onze redactie economie
EINDHOVEN - Philips gaat
nauwer samenwerken met de
Deense audio- en videoprodu-
cent Bang & Olufsen. Philips zal
daartoe voor 25 procent gaan
deelnemen in het aandelenkapi-
taal van het Deense bedrijf. De
overige 75 procent is in handen
van de moedermaatschappij
van B&O. Philips betaalt voor
de overname van een deel van
de aandelen 100 miljoen gulden.

Philips en B&O streven met
hun besluit een samenwerking
in de topklasse van de audio- en
videomarkt na. Waar Philips
zich onderscheidt in research en
ontwikkeling op dit gebied, zo
heet het in een gezamenlijke

mededeling, staat Bang & Oluf-
sen bekend om zijn exclusieve
vormgeving en marktbenade-
ring van geavanceerde radio-,
televisie- en geluidsapparatuur.

Door de voorgenomen samen-
werking zal Bang & Olufsen toe-
gang krijgen tot de nieuwste

technologie, gebruik makend
van Philips' sleutelcomponen-
ten. Philips zal knowhow en
vakkundigheid kunnen uitbrei-
den waar het de marketing van
produkten in de topklasse be-
treft.
De twee ondernemingen heb-

ben al lang een relatie met el-
kaar die teruggaat tot de oprich-
ting van Bang *& Olufsen in
1925. Ze vormt nu de basis van
de voorgestelde samenwerking.

Grootste
Philips Consumer Electronics is
in Europa de grootste onderne-
ming op het gebied van consu-
mentenelektronica en heeft on-
geveer 60.000 werknemers en
talrijke produktiecentra in de
hele wereld.

Bang & Olufsen heeft een omzel
op jaarbasis van circa 600 mil-
joen gulden en heeft ongeveei
3.300 mensen in dienst.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 02-05-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt f 22.250-/ 22.850;
vorige ’ 22.230/ 22.830; bewerkt ver-
koop ’ 24.450; vorige ’ 24.530 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 270-/340 vorige

’ 260-/ 330; bewerkt verkoop ’ 380 la-
ten, vorige ’ 370 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,830 1,940
austr.dollar 1,36 148
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 2,97 3,22
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) 116,00 122,00
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) 127.00 131.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,89525-1,89775
antill.gulden 1,0425-1,0725
austr.dollar 1,4200-1,4300
belg.frank (100) 5,4475-5,4525
canad.dollar 1,62225-1,62475
deense kroon (100) 29,555-29,605
duitse mark (100) 112,430-112,480
engelse pond 3,1065-3,1115
franse frank (100) 33,505-33,555
griekse dr. (100) 1,0970-1,1970
hongk.dollar (100) 24,1750-24,4250
ierse pond 3,0110-3.0210
ital.lire (10.000) 15,320-15,370
jap.yen (10.000) 119,96-120.06
nwzeel.dollar 1,0775-1,0875
noorse kroon (100) 29,005-29,055
oostenr.sch. (100) 15,9810-15,9910
saudi ar.ryal (100) 50,3750-50,6250
spaanse pes. (100) 1,7830-1,7930
surin.gulden 1,0400-1,0800
zweedse kr. (100) 31,045-31,095
zwits.frank (100) 129,785-129,835
e.e.u. 2.3000-2,3050

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 191,60 192,40
id excl.kon.olie 186,30 186,60
internationals 187,60 189,70
lokale ondernem. 197,90 197,30
id financieel 145,80 145,50
id niet-financ. 249,40 248,50
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 251,70 252,80
id excl.kon.olie 234,50 234.80
internationals 254,90 257,60
lokale ondernem. 247,30 246.60
id financieel 191,90 191,60
id niet-financ. 301,20 300,10
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 116,00 115,80
internation 107,90 108,50
lokaal 117,40 117,20fin.instell 106,90 106,70alg. banken 104,10 103,60verzekering 110.40 110.60niet-financ 120,60 120,30
industrie 123,10 123 10
transp/opsl 129.40 128 80

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-de avond):
Akzo 118,30-118,40(118,50)
Kon. Olie 138,70-139,40(139,40)
Philips 37,60-37,90 (37,70)
Unilever 142,30-142,50 (142 50)
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. 15nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2669.14 1136.91 203.97 984.65
Hoogst 2697.30 1144.38 205.48 993.40
Laagst 2659.01 1130.69 203.35 980.53
Slot 2689.64 1138.69 204.79 989.87

verhes +20-72 +1-78 +069 +517

Duitse grens geblokkeerd

" Franse vrachtauto's blokkeren sinds gisterochtend negentien grensovergangen met de
Bondsrepubliek. Hun actie is een protest tegen het plan van de Bondsrepubliek, per 1 juli
een belasting te heffen op buitenlands vrachtverkeer. Tegen deze belasting, die tot 9.000
Mark per jaar kan belopen, heeft de Europese Commissie een klacht ingediend bij hetEuropese Gerechtshof in Luxemburg.
De protestactie begonnen dinsdagavond al met het afsluiten van de grenspost Nevenburg
voor vrachtauto's richting Bondsrepubliek. Personenauto's konden gewoon doorrijden.
Bij andere grensposten kwam het verkeer in de loop van de nacht vast te staan.

(ADVERTENTIE)
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Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de. ti|d om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-: mindert al gauw de
spanning Zo komt een

| gesprek vlotter op
gang en gaan weelkaar
ook 'n beetje beter be-
gnj pen. Doen we dat?
■

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-15 31 of
;SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.

\bvvl slotlvrmirs
cycii dr tijd.

—~———^———————__

Jaarlijksworden40.000
Nederlanders getroffen
dooreen hartinfarcten nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

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

Al ditwerk isgebaseerd
ou wetenschappelijk on-
derzoek. Het bezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steeds minderruim-
te, liw gift zorgtervoor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

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

Publiltatie aanseboden door
dit blad", in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame. 51ME

Bevrijdend geluid van Dixons.
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Telefoonkaart
Frankrijk

hier te koop
De ANWB en de Grenswissel-
kantoren gaan de Franse tele-
foonkaart verkopen. Binnen-
kort is het in Frankrijk niet
meer mogelijk met muntgeld
te betalen in een telefooncel.
De kaart is een soort betaal-
pas waarvan de telefoonkos-
ten automatisch worden afge-
schreven.
De ANWB zegt dat het voor-
deel van aanschaf van de
kaart in Nederland is, dat men
bij aankomst in Frankrijk di-
rect de mogelijkheid heeft
(naar huis) te bellen, bij voor-
beeld in geval van nood of
pech. De kaart is bij deANWB
vanaf 1 juni te koop.

Westerse mens vooral op genot en gemak gesteld

'Het toerisme heeft
de wereld overvallen'

„Wereldwijd zijn we over-
vallen door het toerisme.
Want misschien lijkt het al
veel ouder, het moderne
toerisme is pas doorgebro-
ken in de jaren zestig. Door
die overval is er nogal wat
mis gegaan. Er is veel wild-
groei ontstaan."
Ton van Egmond, docent
aan de Hogeschool voor
Toerisme in Breda, lijkt
koste wat kost te voorko-
men om al te gauw het
woord 'verloedering' in de
mond te nemen. Niet voor
niets heeft hij zijn onlangs
uitgebrachteboek een titel
met vraagteken meegege-
ven, Toerisme: verbroede-
ring of verloedering? „Ach,
ik zou niet eens precies we-
ten wat verloedering is. De
titel moet natuurlijk ook
wat prikkelend zijn", voegt
hij eraan toe.

In het boek schetst Van Egmond
het toerisme van de westerse, op
genot ingestelde mens, en de ge-
volgen daarvan. „De westersemens laat zich niet graag dwars-bomen in zijn streven naar genot.
Hij wordt gemakkelijk een zelf-
zuchtig mens. Dat hij zijn fysieke
en sociale milieu exploiteert op
schadelijke wijze, betreurt hij bij

vlagen, maar hij wil er niets voor
laten", schrijft de van origine
psycholoog Van Ègmond. „Het
komt nog wel eens voor dat toe-
risten een houding hebben van:
ik ben de toerist en alle voorzie-
ningen hier zijn voor mij ge-
maakt en voor niemand anders",
zegt de schrijver.

Wildgroei
Er zijn veel plekken te noemen
waar een wildgroei van het toe-
risme is te bespeuren. In hetboek noemt Van Egmond de
Spaanse kust, het Caraïbisch ge-bied, Hawaï,en het Alpengebied.
De plaatselijke bevolking is aan-
vankelijk in een euforiestem-ming als het toerisme tot ontwik-
keling komt. Maar als die ont-wikkeling blijft groeien, ver-
dwijnt die. Hij kan omslaan naarapathie en irritatie, om mis-
schien te eindigen in een vijandi-
ge houding. „Op de CanarischeEilanden hoor je dat soort gelui-
den, ook al. Uit inside-informa-tion heb ik vernomen dat in deAlpen dat ook voorkomt. Maar
natuurlijk brengen ze dat liever
niet altijd naar buiten omdat het
niet positief overkomt", verteltVan Egmond.
Hij onderstreept trouwens dat erniet altijd eenduidig gedacht
wordt, want er zijn immers soms
tegengestelde belangen in het
spel. De boer die ziet dat het boe-
ren steeds moeizamer wordt alsgevolg van toeristische expan-

siedriften, heeft vermoedelijk
een andere visie als de hotelbaas.
Van Egmond: „In Oostenrijk en
Zwiterland lopen de verschillen-
de opvattingen door de families
heen. De verdeeldheid blijkt ook
uit onderzoeken: bijna de helft
van een Oostenrijks wintersport-
dorp vond dat het landschap is
geruïneerd en dat het gemeen-
schapsgevoel weg is."
De opmars van de westerse toe-
rist heeft in populaire vakan-
tieoorden gezorgd voor, soms ge-
deeltelijke, verdwijning van de
lokale cultuur. Want de massa-
toerist wil wel een beetje Spanje,
maar niet te veel. De 'vercolarise-
ring', zoals Van Egmond het uit-
drukt in het boek, heeft diepe
sporen nagelaten. Authentieke
cultuuruitingen verdwijnen, of
worden aangepast aan de vakan-
tieganger. Het leidt tot nivelle-
ring en standaardisering: alles
gaat overal op elkaar lijken.

Conflicten
„Legio zijn devoorbeelden waar-
bij het toerisme bovendien bij-
draagt aan generatieconflicten
tussen traditioneel georiënteer-
de ouders en jongeren die de ma-
terialistische waarden van de
toeristen zijn gaan omarmen", al-
dus het boek.

„Nee", verzucht Van Egmond,
„Het zal je nooit lukken massa-
toerisme te voorkomen. Dat
hoeft ook niet. Ik denk dat het

belangrijk is dat verdere wild-
groei wordt voorkomen."
Hij dicht een belangrijke rol toe
aan de overheden. Die moeten
onder meer via planologische
maatregelen voorkomen dat in-
vesteerders maar raak kunnen
bouwen. De docent toerisme er-
kent dat dat geen eenvoudige
klus is. Zeker niet in arme lan-
den, die de deviezen echt best
kunnen gebruiken. letwat ont-
moedigd: „In Turkije had de
overheid ook allerlei plannen
ontworpen om het toerisme in de
hand te houden. Daar komt niets
van terecht, het wordt een twee-de Spanje."

Planning
De auteur hoopt van harte dat
wat hij in het boek 'een ander'
toerisme noemt, van de grond
komt. Belangrijk hierbij is dat de
plaatselijke bevolking ingescha-
keld wordt bij de planning van
het toerisme. En ook moeten de
economische baten van het toe-
risme rechtstreeks aan de plaat-
selijke bevolking ten goede ko-
men. Het zal dan meestal gaan
om wat kleinschaliger projecten.
In sommige landen bestaan der-
gelijke projecten al, waarbij 'gas-
ten' geen eenheidsworst, maar
een lokale worst voorgeschoteld
krijgen.
Van Egmond beschrijft in zijn
boek die zogenaamde andere
toerist: hij wil het authentieke
zien en horen, hij proeft inheem-

se gerechten; hij komt als gelijke
en treedt hun waarden niet met
voeten.
In dit laatste geval gelooft Ton
van Egmond dat deze vorm van
toerisme leidt tot 'verbroede-
ring. „In zijn algemeenheid ge-

loof ik ook dat toerisme tot ont-
spanning leidt. Maar als we het
conventioneletoerisme, dat mas-
sale en exploiterende, uitbreiden
dan verwacht ik steeds meer on-
lusten. Noem het verloedering
voor mijn part".

" Ook in Valkenburg wordt de
vakantie veelal volgens een
vast patroon doorgebracht. Er
wordt de toerist ook hier een
soort eenheidsworst voorgehou-
den. Voor velen is Valkenburg
in de zomer een groot pretpark.

Archieffoto: WIDDERSHOVEN.

Land wil verloren terrein terugwinnen
Onderzoek naar prijzen
Spaanse toeristenoorden

Erkomt een onderzoek naar dePrijzen in de populaire Spaan-se toeristenoorden. Als blijktdat die inderdaad de pan zijn
uitgerezen, dan zal het toeris-tisch bedrijfsleven' ongetwij-
feld de prijzen aanpassen. Ditzei de directeur-generaal vanhet ministerie van toerisme inSpanje, L. Arranz Carro, on-langs op een persbijeenkomst
in Den Haag.

In het onderzoek worden Spaan-se en Nederlandse artikelen ende daarbij behorende prijzen metelkaar vergeleken. Achtergrondvan dit initiatief is dat het toeris-me vanuit Nederland - maar datgeldt ook voor andere Europese

landen - naar Spanje de laatste
paar jaar terugloopt. Een veelge-
hoorde klacht is dat Spanje te
duur zou zijn en te weinig kwali-
teit zou bieden.
Arranz Carro lijkt op voorhand
overigens niet te geloven dat de
prijzen in zijn land te hoog zijn.
Naar zijn oordeel is Spanje ge-
middeld goedkoper dan Neder-
land. „Maar het zal vast en zeker
zo zijn dat het op sommige plaat-
sen wel duurder is," stelde hij.
Hoewel hij erkende dat de over-
heid de prijzen niet kan laten da-
len, verwacht hij dat de onderne-
mers daartoe zelf besluiten. Ver-
wacht wordt dat het onderzoek
rond juni afgerond is.
Op dit moment ligt het aantal ge-
organiseerde reizen naar Spanje

vanuit Nederland nog een kwart
achter op vorig jaar, deelde voor-
zitter F. G. Fransen van de
ANVR Reisorganisatoren mee.
Fransen rekent erop dat aan het
einde van het seizoen dit verlies
is teruggelopen tot zon 10 tot 15
procent.
De reisorganisator denkt dat er
„een kentering ten goede geko-
men is in Spanje". Volgens hem
zijn de Spanjaarden gevoelig
voor de kritiek dat toeristen
meer kwaliteit willen voor hun
geld. „Ze proberen de schade te
herstellen," oordeelt Fransen. De
Spaanse topambtenaar onder-
streepte dat in zijn land fors geïn-
vesteerd en gebouwd wordt om
het verloren terrein terug te win-
nen.

" De Spaanse toeristenoorden, zoals hier Torremolinos hebben de naam duur te zijn. Ne-derlandse toeristen blijven weg. Daar moet verandering in komen vindt de Spaanse VVV.

Open dag ook in
molens van Limburg
In het kader van de Nationale Molendag zullen op zaterdag
12 mei 600 van de 1000 Nederlandse wind- en watermolens
worden opengesteldvoor het publiek. Ook in Limburg zul-
len op veel plaatsen demonstraties worden gegeven.

Met de nodige tekst en uitleg willen enthousiaste molenaars het pu-
bliek ervan overtuigen, dat hun ambacht in Nederland nog lang niet
uitgestorven is. Sinds enkele jaren is er immers weer sprake van een
stijgend aantal beroepsmolenaars, die op hun beurt voorzien in de
groeiende vraag naar ambachtelijk bereid volkoren brood. Daarnaast
is het houtzagen, olie-slaan en papier-maken weer helemaal terug.
De organisatie kan nog niet precies zeggen, welke Limburgse mole-
naars op 12 mei aan de open dag deelnemen. Opengestelde molens
zullen in ieder geval aan een blauwe wimpel herkenbaar zijn en kun-
nen bereikt worden via de VVV-routes van de landelijke fietsdag, die
eveneens op 12 mei gehouden wordt.

Goedkoop
De bedoeling van de NK is dat
kankerpatiënten zo goedkoop
mogelijk met vakantie kunnen
gaan. Daarom zijn afspraken ge-
maakt met reisorganisaties en
luchtvaartmaatschappijen voor
de feitelijke uitvoering van de
buitenlandse reizen. Gestart
wordt per 1 juni. De vakanties
kunnen van vijf tot tien dagen
duren. Voorbeeld van de prijzen:
10 dagen Zwitserland voor
flO5O.
Uit ervaring weet men bij de NK
dat patiënten graag contacten
hebben met medepatiënten. Dat
blijkt al jarenlanguit de gangvan
zaken in de diverse patiënten-
clubs, die de NK ook financieel
ondersteunt.
Het organiseren van de reizen ge-
beurt vanuit het pas opgerichte
Vakantiefonds Kankerpatiënten.
Dit werkt voor de uitvoering in
het binnenland weer samen met
organisaties als de Stichting Re-
creatie en Voeding (vakanties
voor kankerpatiënten met aan-
gepaste leefwijze) en de Stich-
ting Gaandeweg (vakanties voor
gezinnen met kinderen, die aan
kanker lijden). De vakanties
kunnen worden doorgebracht in
tien bungalowparken in ons
land, verder in Zwitserland, de
Belgische Ardennen, W-Duits-
land, Bulgarije, Oostenrijk. Het
NK zoekt overigens artsen en
verpleegkundigen, die als bege-
leiders van vakantiereizen willen
optreden en dan gratis mee gaan;
nadere informatie over de reizen
wordt gegeven via tel. 020-
-6640991).

Nederlandse Spoorwegen starten op Schiphol nieuw initiatief
Grote belangstelling
'last second'-reizen

Het reisbureau van de Ne-
derlandse Spoorwegen is
onlangs een nieuw initiatief
gestart op Schiphol. Wie
vanavond besluit morgen
op vakantie te gaan, kan nu
bij de NS een 'last second'-
vliegreis boeken naar zon-
bestemmingen in Europa.
De belangstelling voor dit
nieuwe fenomeen is groot te
noemen.

'Last second'-vliegreizen zijn een
variatie op de zogenoemde 'last
minute'-boekingen. Kunnen
mensen bij 'last minute'-reizen
een week tot drie weken van te-
voren hun vakantie nog boeken,
de Spoorwegen stellen reizigers
in staat om op het allerlaatste
moment (twee dagen of korter)
nog een beslissing te nemen.De reiziger kan aan de balie eenkeus maken uit de aangeboden
bestemmingen en zo het vlieg-
tuig instappen. De NS-medewer-kers schrijven zelf de tickets uit.
Momenteel is hetreisaanbod nog
vrij beperkt. Voornamelijk be-stemmingen in Spanje en Grie-
kenland. Maar als het initiatief
een doorslaand succes wordt,dan zullen de NS het aantal be-stemmingen verder uitbreiden
en mogelijk met meer touropera-tors in zee gaan.

Martine Baron is werkzaam bijhet reisbureau in het NS-stationop Schiphol. Het initiatief tot'last second'-reizen is door de NS
genomen vanwege de unieke entegelijkertijd excentrieke ligging
van het reisbureau op de lucht-
haven. Niet veel mensen boeken
hun vakantiereis op de plek van
aankomst of vertrek. Het aantal
boekingen viel in het verleden
dan ook iets tegen. „Het liep wel,
maar het kon beter", aldus Ba-
ron.
De medewerkers van het reisbu-
reau zochten een manier om hun
aanwezigheid op Schiphol beter
uit te buiten en vonden die in de
verkoop van goedkope 'last se-
cond'-vliegreizen. Wie het 's
avonds in zn bol krijgt op reis te
gaan, kan nog dezelfde nacht
boeken voor de volgende dag.
Het reisbureau van de NS op
Schiphol is 24 uur per dag zeven
dagen per week geopend.

Het is volgens Baron niet moge-
lijk iedereen op zijn wenken te
bedienen. „Het kan best voorko-
men dat iemand naar Alicante
wil en tenslotte in Griekenland
terecht komt. Het is echter aan
de klant om te kiezen uit het as-
sortiment van aangeboden rei-
zen. Alles hangt af van de be-
schikbaarheid van plaatsen in
het vliegtuig. Zo was gedurende
de Pasen vrij veel belangstelling
voor het boeken van 'last se-
cond'-reizen. Helaas zaten de
meeste vliegtuigen naar de zon-
bestemmingen reeds vol."
Het gaat de NS vooralsnog om
een proef tot 1 oktober. Volgens
Baron kan echter nu reeds van
een succes worden gesproken.
Het reisbureau op Schiphol
wordt overstroomd met honder-
den telefoontjes van mensen die
meer informatie willen over het
fenomeen 'last second'-reizen.
Per dag boeken zon tien mensen
een vlucht. Voor de Spoorwegen
voldoende reden om er ook na 1
oktober mee door te gaan.

jonge mensen
Baron: „We mikken op reizigers
die niet al te veel eisen stellen
aan hun. bestemming. Jonge
mensen met geld. Het yuppie-
segment van de markt. Mensen
die opeens besluiten er een
weekje tussenuit te gaan en zich
dat kunnen veroorloven. De
markt is er. Dat blijkt. Het gaat
ons er nadrukkelijk niet om een
nieuwe markt te kweken die met
lagere prijzen een bedreiging
kan vormen voor deverkoop van
reguliere reizen."

De reiswereld reageert verdeeld
op het nieuwe fenomeen. Voor
de touroperators wordt het dank
zij het bestaan van 'last minute'-
en 'last second'-vliegreizen
steeds moeilijker per bestem-

ming het juiste aantal vliegtuig-
stoelen en hotelbedden van tevo-
ren in te kopen. De reiziger raakt
eraan gewend steeds later in het
seizoen te boeken.
Baron bestrijdt echter dat 'last
second'-reizen aan dit probleem
bijdragen. „Je vult met 'last se-
cond'-vliegreizen juist die stoe-
len die anders overblijven. Het
gaat namelijk om reizen die nor-
maal niet meer te verkopen zijn.
Wij richten ons dan ook niet op
de doorsnee gezin die gewend is

een vakantie enkele maanden
van tevoren te boeken. Het gaat
ons echt om de yuppies die 't niet
uit maakt hoeveel 't kost en waar
ze terechtkomen. Weliswaar lig-
gen onze prijzen onder de tarie-
ven die in de reisgidsen staan
vermeld, maar wij willen bij de
promotie van 'last second'-reizen
hier niet de aandacht op vesti-
gen." Volgens deskundigen kun-
nen de kortingen echter soms
veertig tot vijftig procent van de
normale reissom bedragen.

Kankerbestrijding
organiseert reizen

De Nederlandse Kankerbestrij-
ding (NK) begint zelfreizen te or-
ganiseren voor patiënten. Ze
kunnen al deze zomer via de NK
(nieuwe naam van het Koingin
Wilhelmina Fonds (KWF) naar
bestemmingen in eigen land en
een vijftal andere landen.Reis en
verblijfvan patiënten (eventueel
met familieleden) gaat groepsge-
wijs, begeleid door beroepshulp-
verleners, zo is de bedoeling. De
uitvoering van deze plannen
werd vorig jaar aangekondigd.
Met een deel van de opbrengst
uit de jubileumaktie 'Overleven'
van oktober 1989 zou een vakan-
tiefonds worden opgericht, zo
werd toen gezegd. De aktie ter
gelegenheid van het 40-jarig be-
staan leverde bruto f32 miljoen
en netto f 27 miljoen op. Daaruit
konden allerlei nieuwe plannen
worden bekostigd, zoals dit va-
kantieproject.
Het vakantiefonds is nu opge-
richt en de NK-organisatie be-
gint deze week met het versprei-
den van folders. Voor een perio-
de van vijfjaar heeft de NK één
miljoen gulden beschikbaar ge-
steld. Ze betaalt dekosten van de
begeleiding en een kwart van de
reissom diepatiënten moeten be-
talen. „Het is een probeersel",
zegt plaatsvervangend KWF-di-
recteur Monda Heshusius, „we
weten niet hoe groot de behoefte

■■■■" ■" -—"— ■ *
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(filii) Stap eens in de showroom van
f deßoverB2oSiFastback.

In zn machinekamer ligt een 2.0 liter 16 kleppen motor
met een vermogen van maar liefst 98 kW/133 pk, waarmee u
in 10,4 seconden op 100 km per uur zit. Terwijl zn weg-
ligging absoluut superieur blijft door o.a. de sublieme wiel-
ophanging en de nauwkeurige stuurbekrachtiging. Zn
interieur is een ware showroom: uiterst luxueus met wortel-
notehout, lederen bekleding (optie) en electrisch bedienbare
portierruiten voor en achter. De Rover 820 Si Fastback.
Hij staat bij ons klaarvoor een proefrit. Ofl.o
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BEEK: BVAutobedrijfSpronken-Beckers, SITTARD: Have Automobielbedrijf,
Pr. Mauritslaan 97, Tel. 04490-75 945 Industriestraat 31,Tel. 04490-15195
HEERLEN: AutobedrijfBalt BV, SUSTEREN: Firma Moorthaemer,
Kasteellaan 1, Tel. 045 -7215 41 Rijksweg Noord 16,Te1. 04499-15 49
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Zijn uwoude deuren ofkeuken niet meer naar uwzin? Dan heeft u twee mogelijk-
heden: uitbreken - nieuwe kopen; of door PORTAS laten renoveren. Ons alter-
natief heet: kwaliteit en uiterlijk als "nieuw" - bovendien ook nog voordelig,
snel en zonder rommel. Passend bij uw interieur, van rustiek tot modern.

POCTKS

Bel op of bezoek ons! Van Wel BV, Hoekerweg 4, Bunde, tel. 043-647833 J
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Authentiek
Voor Salverda, die de beschre-
ven papiertjes heeft opgevraagd
bij het Rijksinstituut voor Oor-
logsdocumentatie, bleek deze
authentieke schriftelijke getui-
genis van doorslaggevende bete-
kenis. „Ik weet nog zo net niet of
ik het aangedurfd had zonder die
dagboeken." Hij is op het spoor
van Boellaard gezet door een tip-
gever, een journalist die zijn
werk niet goed verstaat en zelf
nimmer een woord ervan op pa-
pier heeft gezet.
Salverda's documentaire is een
sober, maar doordringend ver-
slag. In een huiselijke sfeer, met
koningin en prins als getuigen

op de boekenplank, vertelt Boel-
laard zijn verhaal, slechts onder-
broken door een enkele vraag
van Salverda en de twee minuten
stilte die vrijdag in acht moeten
worden genomen. De chronolo-
gie van het verhaal brengt het
tweetal naar het gebouw van de
Tweede Kamer, naar de werkka-
mer van D66-kamerlid Wolffen-

sperger (zoon van verzetsman
Gerrit van derVeen), dienimmer
heeft geweten dat ooit in diezelf-
de kamer Heydrich verhoren
heeft afgenomen. Vervolgens
gaan Boellaard en Salverda naar
Clingendael, naar de voormalige
woning van Seyss-Inquart, waar
het verhoor door Himmler wordt
overgenomen.

" W. Boelaard wordt geïnterviewd voor de documentaire
'Verhoord door Himmler'.

Reactie
De heropleving van het Vlaamse
lied ziet Grootaers als een reactie
op de Belpop die de jaren tachtig
overheerste. „Je ziet dit ook in de
rest van de wereld.Kijk naar het
succes dat The Crooners in Ame-
rika kenden." Elk akkoord is al
gespeeld, elke noot gezongen en
toch klinken 'De Kreuners' ver-
nieuwend.
„Dat komt door een combinatie
van personen en instrumenten."
Zelf is Grootaers leadzanger, hij
presenteert een tv-serie over
popfestivals en bij de BRT-tele-
visie zit hij ook in het panel vanhetspelprogramma 'De Drie Wij-zen . „Allemaal leuke dingen en
vooral bij de 'Wijzen' is het tof.We verzinnen de grappen terplekke. Ik ben goed ingespeeld

op acteur Jaques Vermeire. We
voelen elkaar goed aan en datkomt leuk over bij de kijker. We
spreken niets vooraf af, want dat
werkt niet. Dit jaarwordt er nogeen idee van mij op de buis uitge-
werkt: 'Festivalitis', een reeksover Belgische popfestivals, vanDranouter over Peer naar Werch-
ter. Zelf zal ik dat niet presente-
ren, want dan ben ik met 'DeKreuners' onderweg."
De dochter van Grootaers wordtzestien jaar. Een nieuwe genera-tie dus. „Layla heeft een bredemuzikale interesse. Via de radiogroeide ze op met Michael Jack-son en Madonna en nu evolueertzij naar REM. Ze combineertErosRamazzotti en Kreuners. Zekijkt graag naar tv-clips."

Nederland
Ook in ons land doen 'De Kreu-ners' het, net als Clouseau, erggoed. Alarmschijf bij Veronica,tv bij AVRO, VARA en Veronica.We hebben wel ervaring met Ne-derlanders, want we waren hieral vijf keer op tournee. In hetclubcircuit speelden wevoor uit-verkochte zalen. Het publiek wasvaak enthousiast, maar onze vo-
rige platenfirma liet ons in dekou staan. We moesten zelf tien-tallen elpees aan de man bren-gen. Het publiek in Nederland isook anders: ouder en meer kri-tisch. Maar óók harder en moei-lijker. je moet er hard aan trek-ken. Het was bijvoorbeeld voorons vreemd toen we uit eeno£n^al van Kortrijk kwamen.2500 bezoekers, laaiend enthou-siast. En nadien dan Nederlandmet bezoekers die terughoudendwaren, sceptisch. Niet meer dan500 mensen in de zaal. En heelgek was het dat een Nederlandsedisejockey ons aankondigde als'Belgen. Er werdvan meet af aanmet troep vanuit de zaal gesme-
ten, nog vóór we een noot had-den gespeeld. Tegenwoordig lig-
gen de kaarten iets anders. Nu
zijn we koning in Holland! Zelfs
in Groningen is de vooringeno-
menheid weg..En we worden er
nu omschreven als het aller-
nieuwsteuit België, na Clouseau.
En dat terwijl we eigenlijk al vijf
jaar door Nederland zwerven.
Dat is pas prettig!"
Grootaers (35) zegt van zichzelf
dat hij 'een wrede muzieklief-
hebber' is. Hij heeft méér dan
40.000 platen. Dat is handig,
want die kan ik gebruiken als
muzieksamensteller bij de BRT
in Studio Brussel. Ik ga op zoek
naar beurzen of laat ze meene-
men door de roadies. Die trek-
ken daar zelfs voor naar Berlijn.
Zolang het in de groep klikt en
het publiek onze muziek lust,
zullen we doorgaan. Kijk naar
Rolling Stones, dat worden vijf-
tig-plussers of neem Tina Tur-
ner. Ze staat er ook nog altijd. Op
rock kun je geen leeftijd meer
plakken!"

AVRO zet 'm
zachter

AMSTERDAM - De AVRO zal
vanaf maandag 7 mei haar radio-jingle'Zet hem maar harder' wij-
zigen. De omroep beraadt zichop een nieuwe jingle, zo laat de
persdienst weten.
De jingle, die vanaf september
1989 iedere maandag bij deAVRO via radio 3 te beluisterenwas, vormde voor de Nederland-se Stichting Geluidshinder(NSG) aanleiding een brief naarde AVRO te sturen waarin zijvroeg deze 'campagne' te stop-pen vanwege klachten over ge-
luidsoverlast.

ALWAYS
VS 1989. Regie: Steven Spiel-
berg. Met: Richard Dreyfuss,
Holly Hunter, Bred Johnson,
Audrey Hepburn e.a. In: Rivoli
Heerlen.
Bluspiloot krijgt na zijn dood op-
dracht naar de aarde terug te ke-
ren om iemand te inspireren.
Een andere opdracht is: afscheid
nemen van zijn vriendin en zo
voor haar de weg vrijmaken voor
een nieuwe liefde.

AFRIKA-SPECIAL
Onder de titel 'Cinema onder de
staat van beleg' zijn een aantal
Zuidafrikaanse films te zien die
allen gemaakt zijn tijdens de
noodtoestand, waaronder 'Ma-
pantsula', 'Have you seen Drum
recently?' en 'My country, my
hat'. De films zijn Engels gespro-
ken, maar niet allemaal onderti-
teld.

SWEETIE
Australië 1989. Regie: Jane
Champion. Met: Geneviève Le-
mon, Karen Colston, Torn Lycos
e.a. In: Lumière Maastricht.
Zwarte komedie over familiehei-
bel. Sweetie terroriseert niet al-
leen haar zus en zwager, ook de
rest van de familie moet eraan
geloven. Als zelfs de buurt
slachtoffer dreigt te worden
wordt de situatie tragisch.

ROMEO
Nederland 1989. Regie: Rita
Horst. Met: Monique van de Ven,
JohanLeysen e.v.a. In: H5Heer-
len.
Een echtpaar verheugt zich op
de geboortevan hun eerste kind.
In de zevende maand van de

zwangerschap blijkt hun baby
niet levensvatbaar. De film gaat
over de verwerking van dit dra-
ma.

WHEN HARRY MET SALLY
VS 1989.Regie: Rob Reiner. Met:Billy Crystal, Meg Ryan, CarrieFisher, Bruno Kirby e.a. In:Royaline Roermond.
Kunnen mannen en vrouwen ge-
woon vrienden zijn? Of zit seks
onvermijdelijk in de weg? Rela-
tiekomedie over-een stel dat het
tóch probeert.

RAINMAN
V.S. 1988. Regie: Barry Levin-
son. Met: Dustin Hoffman enTorn Cruise. In: de Spiegel Heer-
len en Filmhuis Sittard.
Humoristisch en ontroerend ver-haal over de relatie tussen een
snelle sportwagenverkoper en
zijn autistische oudere broer.
Met vier Oscars, een Golden Glo-
be en de Gouden Beer van Ber-
lijn de meest gedecoreerde film
van 1988.

INTERNAL AFFAIRS
VS 1990. Regie: Mike Figgis
Met: Richard Gere, Andy Garcia
Nancy Travis, e.a. In: H5Heer
len.
LA-politieman Avila ontdekt dat
collega Peck verstrikt geraakt is
in een web van criminele activi-
teiten en stelt een onderzoek in.
Peck reageert hierop door Avi-
la's vrouw Kathleen te betrekken
in dé psychologische strijd tus-
sen de twee mannen.

A DRY WHITE SEASON
VS 1989. Regie: Euzhan Palcy.
Met: Donald Sutherland, Janet

Suzman, Zakes Mokae, Marlon
Brando e.a. In: Lumière Maas-
tricht.
Film over de bewustwordingvan
een blanke Zuid-Afrikaan om-
trent de onderdrukking van
zwarten in zijn land. Nog steeds
zeer actueel, ondanks de vrijla-
ting van Nelson Mandela.

'We zijn het schoolvoorbeeld van een uit de hand gelopen grap'

'De Kreuners' breken lans
voor Vlaamse rockmuziek

Van one showpagina-redactie
ANTWERPEN - Twaalf jaar 'Kreuners'. Duizend optre-
dens. De vijfvertolkers van de Vlaamse rock zijn populair
als nooit tevoren. De single 'Ik wil je' en óók de elpee 'Hieren Nu' lopen als een trein. 'Opperkreuner' Walter Groot-
aers: „Eigenlijk zijn wij het schoolvoorbeeld van een uit dehand gelopen grap. We hebben een lans gebroken voorVlaamse rock, want tot voor kort kwam jealleen het jeugd-
clubcircuit binnen met 'Kleinkunst. Je had toen ook haastgeen rockpers. De 'Humo-rockrally' zorgde voor verande-ringen. We bleven niet onopgemerkt, ook al eindigden weniet bij de eerste drie. Maar bij de 'Humo-rockrally' be-greep men wél de essentie van 'De Kreuners', namelijk 'li-ve' spelen. We haalden achterafvier gouden elpees binnenEigenlijk waren we in '87 alles een beetje beu. Logisch alsje zeven jaar zonder onderbreking van de ene zaal naar deandere trekt."

En toen, zeg maar twee jaar gele-
den, gebeurde wat niemand had
verwacht. Van hun vorige elpee
verkochten 'DeKreuners' amper
13.000 exemplaren. WalterGrootaers: „We hadden eerst te-
veel gespeeld en wisten niet
goed of we zouden doorgaan,
maar bij de eerste samenkomst
na twee jaar klikte het als van-
ouds. De vonk sloeg weer over en
we hadden nog voldoende mate-
riaal over." Die periode is nu
voorbij, 'De Kreuners' hebben
zich duidelijk gedistantieerd van
hun vroegere periode. Daarvan
getuigt ook de nu verschenen
minder abstracte en absurde el-
pee. -
„Klopt, we zijn terug met krach-
tige rock & roll. Daar waar de vo-
rige plaat méér midtempo en me-
lodieuze nummers bevatte, daar
hebben we dat nu aangevuld met
muziek van een blazerssectie en
een hammondorgel. Verder heb-
ben we gelet op een muzikale
kleurschakering en schema's
met veel aceoorden. Uniek, zoals
Raymond van 't Groenewoud,
Clouseau ofJohan Verminnen in'hun genre ook zijn. We zijn geen
concurrenten van elkaar."

"De Kreuners: 'Op 'rock' kun jegeen leeftijd meer plakken. Kijk maar naar Tina Turner en de Rolling Stones

LOOK WHO'S TALKING
VS 1989. Regie: Amy Heckerling.
Met: Kirstie Alley, John Travolta
e.a. In: Royal Heerlen, Mabi
Maastricht, Forum Sittard en
Royal Roermond.
Een moeder-tegen-wil-en-dank
gaat op zoek naar een vader voor
haar kind. De kleine spruit voor-
ziet een en ander van wijsneuzig
commentaar.

THE WAR OF THEROSES
VS 1989. Regie: Danny De Vito.
Met: Michael Douglas, Kathleen
turner, Danny De Vito e.a. In: H5Heerlen en Cinema-Palace Maas-
tricht en Studio Anders Geleen.

Het zo romantisch begonnen hu-
welijk van de Roses heeft in de
loop der jaren veel verborgen
barsten opgelopen. Als mevrouw
Rosé een echtscheiding wil ont-
aardt het in een regelrechte gue-
rilla.

" Torn Cruise en Dustin Hoffman in een scène uit 'Rain-
man'.

show
Veronique brengt getuigenis van een 87-jarige

'Door Himmler verhoord'
als tv-documentaire

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - In de overvloed
aan programma's over de Twee-
de Wereldoorlog, die deze maan-
den 45 jaarna de beëindiging er-
van over de kijker heen wordt
gestort, mag de bijdrage van Fei-
ke Salverda zeker niet onbespro-
ken blijven. Hij maakte een ver-
slag van de getuigenis van
W.A.H.C. Boellaard, die het 'ge-
noegen' heeft mogen smaken
verhoord te zijn door twee nazi-
kopstukken, en die deze ervaring
nog kan navertellen ook. Veroni-
que zendt deze getuigenis vrij-
dagavond 4 mei uit.
De inmiddels 87 jaar oude Boel-
laard is in mei 1942 verhoord
door Reichsführer SS Heinrich
Himmler en door Obergruppen-
führer Reinhard Heydrich,
plaatsvervanger van Himmler en

verantwoordelijk voöt de moord
op honderdduizenden Oosteuro-
pese joden. Boellaard was na de
capitulatie terecht gekomen in
het verzetswerk van de Orde-
dienst, de O.D. Hij werd verra-
den, gearresteerd en gevangen
gezet in de Scbeveningse gevan-
genis.
De bijzondere aandacht voor
juistBoellaard wordt niet tot vol-
le tevredenheid verklaard. „Ik
sprak goed Duits, en ben monar-
chist. Maar verder zou ik het ook
niet weten", aldus de betrokkene
zelf.
Deze verklaring wekt de indruk
dat men van doen heeft met een
wellicht verdienstelijk verzets-
man, die met zijn woorden - be-
wust dan wel onbewust - meer
beweert dan de waarheid kan
dragen. Zijn dagboeken echter,
gemaakt tijdens zijn detentie en
geschreven op wc-papiertjes die

door een bevriend bibliothecaris
buiten de poort werden gesmok-
keld, staven de juistheid van
Boellaards woorden.

Beatrix leuker
dan Van Kooten

en De Bie
HEERLEN - De rechtstreekse
televisie-uitzending over het be-
zoek van koningin Beatrix aan
Loppersum en Haren is op ko-
ninginnedag door 1,1 miljoen
mensen bekeken. De kijkdicht-
heid bedroeg daarmee negen
procent. Het programma werd-
gewaardeerd met een 7,5. Vooral
dat laatste cijfer is opmerkelijk
hoog. Ter vergelijking: het ko-
ninklijk bezoek aan Groningen
scoort qua kijkersaantal lager
dan 'Keek op de Week' van Van
Kooten en De Bic (1.440.000 kij-
kers) en Studio Sport (1.820.000
kijkers), maar die programma's
werden lager gewaardeerd: met
respectievelijk een 7,4 en een 7,2.

Het NOS-journaal, dat 's avonds
veel aandacht besteedde aan de
viering van koninginnedag in
Loppersum en Haren, trok ook
veel bekijks. Zon 1.560.000 men-
sen zagen opnieuw de koninklij-
ke trein langs de Groninger kool-
zaadvelden glijden. De kijk-
dichtheid kwam op twaalf pro-
cent uit. Als rapportcijfer kon
een 6,9 worden genoteerd.

KINDERFILMS

DE REDDERTJES
In: Rivoli Heerlen en Mabi
Maastricht.

OLIVER EN CO.
In: Royaline Roermond

PINOKKIO
In: Kinderfilmhuis Zoem
Maastricht; v.a. 4 j.

HONEY, I SHRUNK THE
KIDS
In: H5Heerlen, Cinema-Pala-
ce Maastricht en Studio An-
ders Geleen.

Aanvullende
straf voor

Zsa Zsa Gabor
LOS ANGELES - Een rechter in
Los Angeles heeft de actrice Zsa
Zsa Gabor ernstig terechtgewe-
zen omdat zij de door hem bij
wijze van straf opgelegde uren
dienstverlening niet had volge-
maakt. Zij moet nu niet alleen
het aantal uren alsnogvolmaken,
maar ook nog eens 60 uur extra
werken. De actrice werd in okto-
ber veroordeeld wegens het
slaan van een politieman die
haar had aangehouden voor een
verkeersovertreding. Zij moest
120 uur werk voor de gemeen-
schap verrichten, drie dagen de
cel in en een boete betalen van
12.000 dollar (circa 24.000 gul-
den). Tegen de gevangenisstraf
en de geldboete ging zij in hoger
beroep, maar niet tegen de 120
uur werk.

De rechter, die het tijdens het
eerste proces herhaaldelijk met
de actrice aan de stok had gekre-
gen, bleek dinsdag niet erg te
spreken over de manier waarop
Zsa Zsa Gabor zich van haar
werkuren had afgemaakt. De ac-
trice moest werken in een tehuis
voor daklozen en volgens de
rechter had zij haar grote be-
kendheid gebruikt om de direc-
trice van het tehuis te paaien zo-
dat die het haar heel makkelijk
maakte. De directrice pleitte nog
voor Zsa Zsa Gabor en verklaar-
de dat de actrice veel had gedaan
om geld bijeen te brengen voor
het tehuis, maar de rechter was
er niet van onder de indruk. Me-
vrouw Gabor had die wervings-
activiteiten alleen maar gezien
als een manier zichzelf in de be-
langstelling te plaatsen, vond hij.
Ook had de directrice het aantal
uren dat de actrice zei nog gehad
te hebben voor voorbereidend
werk klakkeloos aanvaard. Zo
schreef zij vijf uur voor het aan-
brengen van make-up als zij op
de televisie probeerde geld bij-
een te brengen voor de daklozen.
De rechter nam het niet. Hij con-
cludeerde dat zij geen 120 maar
slechts 34,5 uur had gewerkt en
dus nog 85,5 uur tegoed had. Hij
deed er nog eens 60 uur bovenop
als bijkomende straf.

" Zsa Zsa Gabor

Aandacht BRT
voor 'Montreux'

Van onze rtv-redactie

BRUSSEL - De BRT-tele-
visie brengt naar aanleiding
van de dertigste editie van
het festival 'De goudenroos
van Montreux' een humo-
ristische serie. De serie is
een initiatief van de sector
amusement. Op 5 mei wordt
een overzicht uitgezonden
van de BRT-inzendingen
sinds 1963, gevolgd door
een samenvatting op 12 mei
met een selectie van buiten-
landse programma's die in-
dertijd in de prijzen zijn ge-
vallen.

Een ploeg van de BRT zal gedu-
rende het festival van Montreux
een blik achter de schermen wer-
pen van deze tv-happening en
eveneens de voorbereidingen
volgen van het BRT-gala op 12
mei.. Hierna volgen nog drie pro-
gramma's rond 'Belgisch gala',
dat plaats heeft op 12 mei in het
casino van Montreux. Tijdens dit
prestigieuze muziekprogramma
zijn er optredens voorzien van
zangers en groepen die op inter-
nationaal vlak groot succes ken-
den.

Het programma vermeldt onder
andere Confetti's, Vaya Con
Dios, Viktor Lazlo, Boogie Boy,
Soulsister, Gangsters D'Amour,
Sky Blasters, Arno en Helmut
Lotti. De presentatie is in han-
den van zanger Sydney Young-
blood en wordt in Eurovisie aan-
geboden. Het Belgische gala zal
door de BRT worden uitgezon-
den op 2, 9 en 16 junien telkens
om 21.35 uur.
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tgpiccolo 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 leners mei een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter Prijs per
millimelerhoogte: ’ 1.20.
Alwijkende tarieven voor rubrieken. Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm, Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties / 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pms.)
Mmimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per milhmeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: / 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- lot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven -
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 1700 uur
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van "advertenties
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron CeOuCO Summo Scanner) j.'Mt'j

Vermist/Gevonden
Verloren op 28 april bij M &
S in Geleen zilveren ARM-
BAND (dierbaar aandenken)
Teg. bel. terug bez. Tel.
04490-73299.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel'
045-719966.

Personeel aanbod
ZANGER in bezit van eigen
installatie zoekt dansorkest
of trio. 045-210999.

Reparaties
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.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

t j^ GratisAutoweek bij
Amro Autofinanciering.

''am^wk^^!^^*^^^- Su er C'eze maanc' een afs'u'ï ontvangt u tien

weken lang het nieuwe blad Autoweek. Meer

■7*lII■lilI informatie op onze kantoren. Wij pakken deze

Mededelingen

Zaterdag 5 mei
Open Dag

met fantastische

stuntaanbiedingen
TV, Video, Audi,

koelen, vriezen, drogen
bij

Maxwell
Landgraaf, Rossini-passage 11-15

Winkelcentrum Op de Kamp. Tel. 045-326556.

Rolling Stones
kaartjes

Info: 06-320.322.52 (50 ct.p.m.)

Personeel gevraagd
Gezocht:

Medewerk(st)ers
Voor montage- produktie- en magazijnwerkzaamheden op

diverse afdelingen van een automobielfabriek in Bom. U
gaat werken in dag-,2 of 3-ploegendienst. Deze baan biedt
een goed salaris (volgens CAO) en prima toekomstmoge-

lijkheden. Voor vervoer van en naar. de werkplek wordt
gezorgd.

Heeft u interesse in een zeer langdurige baan, of wilt u
weten wat uw mogelijkheden bij dit bedrijf zijn, neem dan

direkt kontakt op met

Keser Uitzendburo
Sittard, Rosmolenstraat 13, 04490-22279

Geleen, Rijksweg Centrum 12, 04490-53000
Heerlen, Dr. Poels'sttraat 16, 045-713120
Maastricht, Stationsstraat 35, 043-218151

Kerkrade, Hoofdstraat 39, 045-463700

Gevraagd
personen tussen 25 en 40 jaarvoor de uitbating van een

afhaalcentrum in keten verband.
Opleiding detailhandel, kunnen

zelfstandig leiding geven
Na opleiding vast per maand ’ 75.000,- plus commissie.

Schrijven o.nr B-4445 L.D Postbus 3100, 6401 PP Heerlen

Oproepkracht gevraagd,
voor weekenddienst in de Shop v. h. tankstation.

A.P. Wisman, Esso Selfservice, TOPSHOP,
Akerstr. Nrd. 57, 6446 XC Brunssum. Tel. 045-213207.

r —
T.B. Industrie Service

Met spoed gevraagd ijzerwerkers, scheepsbouw en sa-
menbouwers, voor werk in Belgisch Limburg. 01686-2205.

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

Soli. na tel. afspraak 045-441470.
Bakkerij Franssen Simpelveld.

Golden Tulip Hotel
Zuid Limburg Epen

vraagt voor spoedige indiensttreding
Leerl. Restaurantmedewerker

M/V leeft. 18 tot 21 jaar
Bovengenoemde functie is op basis van een vaste

jaarbetrekking met een werkweek van 38 uur.

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

Telefoon 04455-1818

** * *iTK GoldenTulip Zuid Limburg
Vut/ Julianastraat 23a. 6285 AH Epen (L) Tel. 04455 1818. le-lpx 56731

Wegens uitbreiding bedrijfs activiteiten
Containerwagen chauffeur

gezocht. Omgeving Nuth / Heerlen. Aanvang betrekking op
korte termijn. Voor sollicitatie afspraak: tel. 045-241550

Met spoed gevraagd
Vrachtautochauffeur

Vee- en vleeshandel Jan Heunen, Puth. Tel. 04493-1843.

Unique Uitzendburo
houdt een

Informatie-avond
over werken in de Gezinszorg.

Donderdag 3 mei as., aanvang 20.00 uur.
Vooral mensen uit de omgevingvan Brunssum worden van

harte uitgenodigd.
Tevens zoeken wij

Produktiepersoneel m/v
voor het nabewerken van giet-produkten in een bedrijf in

de omgeving van Belfeld. Goede verdiensten en reiskosten
worden uiteraard vergoed.

Voor meer informatie: Unique Uitzenburo, tel. 045-718170
Emmaplein 2, Heerlen.

Vriendelijke KELNER m/v
gezocht voor café met terras
in Aken-centr. voor 's mid-
dags en 's avonds, tegen
goede betaling. Tel. 09-49-
-24127098.

BARDAMES gezocht! Club
L'Aventura, Hoofdstr. 103,
Amstenrade. 04492-4922
v.a. 16.00 uur.

Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soli. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.

DAMES gevraagd voor
privéhuis open van 11-24u.
Tel. 045-462805.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, hoge verdien-
sten. Tel. 045-228481.
Wilt u snel aan de slag?
Vast en zeker werk en een
leuke afwisselende baan?
De kaderschool heeft circa
250 vacatures voor RU-
INSTRUCTEUR (m/v). Ook
in uw omgeving. Binnenkort
starten in Best en Utrecht de.
nieuwe opleidingen. Nog"
enkele vrije plaatsen. Infor-
matie? Bel (ook 's avonds)
voor een gratis studiegids
04998-99425

# GratisAmro Credit Card.
Als u er deze maand .een aanvraagt, zijn de

tosten 12 maanden lang voor onze rekening.
Vleer informatie op onze kantoren. Wij pakken deze

Gevr. part-time HULP in
Doe het zelf-zaak. Enige
mat. kennis gew. Tel. 045-
-252688.
Meisjes of vrouwen ge-
vraagd voor de avonduren
voor hotelwerkzaamheden.
Hotel LIMBURGIA, Gren-
delplein 19, Valkenburg. Tel.
04406-12318.
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.
Pretpark de Valkenier vraagt
voor het hele seizoen 1990
(2-5-'9O t/m 30-9-'9O) vaste
MEDEWERKERS voor
kassa's, restaurants en at-
tracties. Geen vakantiewer-
kers. Lft. 15t/ml9jr. Soli. na
tel, afspr. tel. 04406-12289.
De Prehistorische Monster-
grot Valkenburg vraagt voor
direct GIDSEN (periode 2-
-5-'9O t/m 30-9-90). Soli. 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.
Gevraagd beslist ervaren vr.
FRITUREHULP. Tel. 045-
-418725.
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 tot
18.00 uur en voor Kerkrade
tel. 045-353735 van 9.00 tot
11.00 uur. Friture Angelo.

FRITUREHULP gevr. voor
enkele dagen per week, met
ervaring. 04490-19776.
Nette mnl. FRITUREHULP
gevraagd. Geen vakantie-
werk. Tel. 04490-45315.
FRITUREHULP gevraagd
enkele uren p.w. Tel. 045-
-754048.
ECHTPAAR of jongen gevr.
v.d. morgenuren voor friture.. Inl. 045-325620.
Part-time KEUKENHULP
gevr. Persoonlijk melden: La
Veneziana, Promenade 1,
Heerlen.

| =^ : —OG te koop

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
TAXATIES binnen 24 uur.
Makelaardij Hendriks b.v.
Beëdigd makelaar/taxateur
sinds 1961. 045-729323.
Wegens de enorm gestegen
vraag met name bij ons kan-
toor, zoeken wij dringend
woningen te koop tot
’450.000,- in Geleen/Sit-
tard/Stein/Born e.o. N.M.W.
QUADEN & Zn. Makelaardij
onr. goed. M'geleen. 04490-
-19644. Lid NVM.
NEEROETEREN bij Maa-
seik per 1.6. te aanvaarden
i.g.st.verk. Hoeve met cv
olie, opp. 9 are 50 ca. vr.pr.

’ 97.500,- kk. 04498-58465
Oud-GELEEN, Pieterstr. 78.
Haltvrijst. karakter, herenh.
met mooie tuin, grote gara-
ge, 3 slpks. 40 m2woonk.
met dichte keuk. (3 bij 3)
aparte studeerk., beneden
kelder, grote zolder (vaste
tr.) Ruim pand ’ 149.000,-
-k.k. Tel. 04490-42550.
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.
Te k. ruime appartement na-
bij centr. HEERLEN. Ind;
hal, aparte keuk., 2 slpk., gr.
woonk., terras. Lift en gar.
aanwez. vr.pr ’ 87.500,-kk
Tel. 045-229911
HEERLEN, Middelburgstr.
19. Perf. onderh. woonh.
met mooi aangel. tuin, vrije
achterom, 1988 geheel ver-
bouwd. Alles tegelvl., sierpl.,
nieuwe eiken aanbouwk.,
geheel onderkeld. 3 slpks.,
nieuwe badk., alles nieuwe
kozijnen, hardh. dubb. gl.
Verkeert in nieuwst. Zien is
kopen! ’105.000,- k.k. Tel.
04490-42550.
SCHAESBERG, Willem II
laan 28, op A stand gelegen
haltvrijst. woonh. met grote
garage, grote woonk. met
parket, compl. keuken,
’190.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
I

Restaurant Stap-ln Heerlen vraagt part-time/full-time
serveerster / kelner

tevens ambitieuze leerling kok of iemand die er voor
opgeleid wil worden. Leeftijd voor beide functies.

' Solliciteren na telef. afspraak 045-714344.

ECM Heerlen BV
is werkzaam op het gebied van elektro-, meet- en

regeltechniek in de industriële sektor.
Wij zoeken:

Electromonteurs
Instrumentatiefitters

Pijpfitters
ECM HEERLEN BV, Postbus 520, 6400 AM Heerlen.

Tel. 045-718877.

ECM Heerlen BV
is werkzaam op het gebied van elektro-, meet- en

regeltechniek in de industriële sektor.
Wij zoeken:

M&R-Monteurs
M&R-Technici

ECM HEERLEN BV, Postbus 520, 6400 AM Heerlen.
Tel. 045-718877.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor

Huishoudelijke hulp m/v
bij een gezinsvervangend tehuis in Simpelveld. De werktij-
den zijn van maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur. De werk-
zaamheden bestaan uit het schoonmaken van het tehuis.
Eigen vervoer strekt tot aanbeveling i.v.m. de bereikbaar-
heid. Leeftijd: vanaf 28 tot 50 jaar.

Voor meer informatie:
045-718366, Anita Dolk.

HEERLEN, OP DE NOBEL 1 / AKERSTRAAT

Gevraagd een VUTTER part.time TAXICHAUF-weIk voor ons het een en F euRS (event. in vaste
ander wil doen. Rijbewijs djenst) tevens Centralist,
voor personenwagen ver- dag.nacht-weekenddienst,
eist. Aanmelden bij auto- cv, wAO-ers. Julianastr. 6,
bedr. Kompier, Akerstr. 150, BrunssumHeerlen.

1

f——_———_^______

Wij pakken deze maand
evenflink uit.

AmroBank

Met spoed gevr. CHAUF-
FEURS voor middag- en
avonduren circa 35 uur p.w.
Tevens gevr. erv. centralist
ca 35 uur p.w. Pers. aan-
melden vrijdag tussen 18.00
en 19.00 uur. Taxi Hanne-
man, Strijthagerweg 125,
Kerkrade.

Te huur gevraagd
Zakenman zoekt BNUNGA-
LOW te h. voor min. 10 jr.
Hoge huur geen bezwaar.
Br.o.nr. B-4455, L.D., Post-
bus 3100, 6401 PP Heerlen.
Gevr. WOONH. omg. Kerk-
rade, z.s.m. tot ’ 900,-huur.
09-49-240612223, na 17.00
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

# Gratis Sonykoptelefoon
bij Amro Jongerenpakket.
Als je er deze maand een opent en f5O,- inlegt

>p de spaarrekening. Meer informatie op onze
:antoren. Wij pakken deze maand even flink uit.

i—.^_____^______———————————— ————
KAPPERS/STERS ge-
vraagd voor fulltime baan.
Inl. 04490-53313.

AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed vakbekwame
TIMMERLIEDEN voor pro-
jecten in Krefeld en Düssel-
dorf. Tel. 045-230045/
04405-1236/045-310348.

Gevraagd zelfstandig wer-
kende METSELAARS en
timmerlieden. Tel. 04490-
-19689 b.g.g. 04492-2641.
Jonge erv. BARKEEPER
m/v gevr. voor café in
Hoensbroekvoor vrij, zat. en
zond. van 23.00-03.00 uur.
Tel. afspr. na 13 uur
045-229056

OG te huur
Te huur te Heerlen 1-pers.
APPARTEMENT, pr. mcl.
’525,-. Tel. 045-710384.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

- ÜBACH O. WORMS, Slo-
i terstr. 46, goed onderhou-. den eengezinswoning met
t cv., grote tuin, 2 slpks,. ’79.000,- k.k. Wijman &
) Partners Vastgoed. Tel.. 045-728671.. Te k. MEERSSEN gerenov.

knust halfvr. huisje 5 min
loopafst. van stat. en bush.
Ind. kamer(parket), keuken,

" 1 gr. slaapk. en 1 kl. slaapk.
douche, tuin ’117.000 k.k.; Tel. 043-646534.

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

',PEUGEOT J9, 1982, geslo-
J ten meubelwagen, diesel, i.
i z.g.st., pr.n.o.t.k. Zr. Pala-

diapl. 28, Meerssen.
1 Kamers

Te huur mooie gemeubileer-
de KAMERS met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380.
STUDENTENKAMER te h.
bij centr. Heerlen, 1.6.'90 vrij
Inl. 045-413074/417373.
HEERLEN-Centr:. kamer in
studentenhuis. Tel. 045-
-455755 Of 045-710029.
KAMERS te huur. Hoogstr.
17, Nieuwenhagen. Tel.
045-319878.
KAMER te huur, Dr. Calsstr.

"1 13, Schaesberg, bij station.- Tel. 045-721658 na 18.00
uur 045-313898.

" Wat VERKOPEN? Adver-

' teer via: 045-719966.

Bouwen/Verbouwen
I, ; _

1—;
jTe koop TROTTOIRTE-
i GELS ca. 550 st. Pr.n.o.t.k.

Tel. 045-420372.

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.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22 x
18. Tel. 04490-15338.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
HANDELSONDERNEMING
Maessen voor al uw stalin-
richt,ing voor varkens-, paar-
den- en koeienboxen. Bin-
nen 14 dagen geleverd en
gemonteerd. Bel voor ml.
04754-81107.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te koop RIJPAARD stok-
maat 1.60, 9 jaar oud,
hengst. Info 04499-4454, na
18.00 uur.
Te koop MELKKOEIEN. Tel.
04498-53163.
Te koop WELSHPONY 1 jr.,
zwart, met pap. Tel. 043-
-641321.

(Huis)dieren
Te k. DWERGPOEDELS,
ingeënt en ontwormd, tel.
04750-16590.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. 3 KONIJNEHOKKEN.
Tel. 045-212838.

Te k. BOUVIER, teef, 3V2 jr.,
gesch. voor terreinbewaking
Ammonieterf 189, Heerlen
na 17 uur. .
Te k. jonge gestroomde
BOUVIERS. 04404-2174.

Bedrijven/Transacties

Draadloze Telefoons
Met beveiliging, vanaf ’ 275,-.

■■ Tel.: 04490-80532. '
H.D. REINIGER Wilms,
220Ven reinigingsmiddelen.
Aanhangwagen 1.15x2.1Om
ideaal voor gevelreiniging
en schoonmaakwerkzaam-
heden. Pr.n.o.t.k. 045-
-422000.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
2.00x1.50m met deksel ook
gesch. voor camp. en vak.
pr.n.o.t.k. 045-229256.

Auto's
Karcherservjce bij Kerp:

DEMONSTRATIE VAN HET COMPLETE
HOGEDRUKREINIGERS PROGRAMMA!!

* Eigen servicedienst!
* Reparatie ALLE Karchers!

* Totaalprogramma van onderdelen en accessoires!

|^gP BV

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

Vaste prijzen
Voor alle onderhoudswerkzaamheden *

inclusief onderdelen, motorolie, arbeidsloon
en BTW, enkele voorbeelden:

Onderhoudsbeurt klein groot
Micral.2 ’ 87,-’ 275,-
Micral.o ’ 86,-’ 328,-

-|Cherryl.3 : ’ 86,-’ 302,-
Cherry 1.7 diesel ’ 95,-’ 344,-
Sunnyl.3 ’ 86,-’ 302,-
Sunny 1.7 diesel ’ 95,-’ 344,-
Sunnyl.6il2V ’ 92,-’ 217,-
Bluebirdl.6 ’ 90,-’ 334,-
Bluebird2.oS ’ 90,-’ 334,-
Bluebird2.oE ’ 90,-’ 278,-
Bluebird 2.0 diesel ’ 99,-’ 365,-

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

** Grote onderhoudsbeurt, APK-keuring gratis!

Jurgen Autocentrum
Heerlen

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

Proficiat Pap en Mam ~~
I A . N

V #:^B /
; '%^mm \f\

met jullie45-jarige huwelijksdag
wensen Anita, Jos en Nicolle, Josette en Thijs. J*rVandaag ook de hele dag te zien op LD-TVÜ __ 7(

Dit meadje wurd heu 75.
Proficiat Mam

van de kinjer, aangetrouwde
kleenkinjer en achter-

kleenkinj.

Thea en Milly
Proficiat met jullie
verjaardag. J.L.

I IC

Kochanemu £
Tatusiowi b£

65 Zi

■ ||- | IlB.<

19!
Gratuluja

Thea i Ben
Vandaag ook op LD-T\ n'

t<
Diverse BMW 3-series van
verschillende bouwjaren.
Ook BMW 5-serie, zelfs

nieuw model. Bel voor meer ]
informatie Uw BMW-deater.

Kera BV
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade
045-452121.

Zaterdag 5 mei geopend, j
Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU- (
TOS, ’5OO,- tot ’ 50.000,-. "045-414372/422959.
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 j
320-6, LPG, '81, ’3.750,-; j
Audi 80, ’2.750,-; Honda
Civic, '81, ’2.750,-, mr. :
mog. 045-211071 Over-
broekerstr. 54, Hoensbroek.
Te k. BMW, '79, autom., t. :
525, vr.pr. ’2.750,-. Mer-
cedes. 240D, '80, ’7.500,
Inl. 045-413074.
Te koop gevraagd alle mer- ;
ken auto's. Tel. 045-416239. j
Zeer mooie Ford TAUNUS'1600 stationcar, met LPG, i
bwj. '82, APK, vr.pr. -’ 2.650,-. Tel. 045-423973. .
Te k. Honda CIVIC nw. (
mod., bwj. 12-'BO, APK 4- ;
t'9l, auto verk. i.z.g.st, vr.pr. '’ 2.250,-. Tel. 045-228398. ._
LADA 1500 GL Stationcar, ''83, APK 3-'9l, pr. ’1.250,- 'Tel. 045-325671. "Te koop LANCIA Prisma 1.6 -lE, 80.000 km, ’15.000,-. (
Tel. 045-715663. I
MAZDA 323 ES automaat (
model '80, APK 12-'9O, goe- (
de en gave auto, ’ 2.750,-. !
Tel. 045-251485. (
Mazda SEDAN, wit, '85, 1e :
eig. pr. ’7.000,-. Tel. 045-
-352009. I
MAZDA 323 '84, automatic, 'groenmet., 1500 GL, i
’8.950,-. Tel. 045-721268. ,
Te k. MAZDA 626 Sedan, ;
bwj.'79, i.g.st., APK tot nov
'90, Dorpstr. 25, Brunssum.

MERCEDES 300 D autd v'
bwj.'7B, in pr.st., pr. n.ol k
Nic Beetsstr. 38, HeerCO.
Molenberg t«
Te k. Mitsubishi COLT^20'
'83, zeer mooi, ’ 4.91 u
Kissel 46, Heerlen. Opr
723142. | 9
Mitsubishi GALANT ïl„,
GLX Turbo diesel, roodnlll
nw.mod. '85, APK 6-'9l,
pr. ’ 7.750,-. 045-31932jT~
Te k. DATSUN Cherryi I
'81, met APK, z.g.a.nw. I
045-251485. T"
Part. biedt aan Nis??
BLUEBIRD2.O, bwj. '86,us
drs. 5-bak, st. en remW
65.000 km, APK tot 26 s

91. Tel. 045-444868. f 9
Nissan MICRA '87, raj [
24.000 km, 5-bj '’ 12.500,-. Tel. 045-7212J.Jq
Nissan MICRA '87, brd t
metall. 3-drs. en 5-üj t
’12.500,-. Tel. 045-7212* ,
Te k. Opel KADETT 1.2J10Caravan, 7-'B5, tel. Ofl-t751726 (na 18.00 u.) jll
Te koop Opel MANTA, 3 'mooi, geh. uitgeb., kl. rr> r
bwj. '78, pr. ’ 2.250,-. C{l2
pinlaan 57, Nuth. Tel. On 2
242234. Na 18.00 uur.
Opel REKORD 2.0 S tJJ
LPG Vialle, trekh., spoiW"
get. glas, duurste uitv., vrjl4
’2.850,-. Heerlerweg 114
Voerendaal. (
Opel REKORD 2 li« 1<
schuifd., 4-drs., sportwiel' ■APK '91, bwj.'Bl, zeer mO

’ 2.750,-. Tel. 045-32317J1»
Opel KADETT stationcar,l!
D, '84, 5-drs., kl. rood; A« ,
hangwagen Ixb 2.10X1.1045-422000. ,
Opel KADETT Hatchba( 1(
bwj. '83. Tel. 045-457961; i(
Opel ASCONA 1300, 0
aug. '80, 4-drs., APK, i.*ii
st., ’ 2.750,-. 045-720951;
Opel CORSA '88, 3-<Mi
32.000 km, rood ’13.500Tej/045-721268.^
KADETT 1200 LS '85,
mooi, 5-drs. nw. mod11
f Tel. 045-7212j1

Opel KADETT 1200 3-ctf 1zilver-metall., nw.sta!

’ 7.500,-, bwj. '83. Tel. 0i
721268.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978._
FIAT 131 Panorama CL, 1600 Caravan, 4-drs., LPG-
inst., APK gek., mooie auto,
geen roest, bwj.'B3,
’2.600,-. Tel. 045-323178._
Fiat MIAFIORI 1600 CL '82,
APK 5-versn., 4-drs. (kin-
derslotjes), heerlijk rijdende
auto ’2.500,-. V. afspr.
04490-23619.
Tek. Ford ESCORT 1100 L,
'79, APK april '91, vr.pr.
’975,-. Tel. 045-451750. _
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.
Ford ESCORT 1600 GL s-
drs., 5-bak, schuifdak, spoi-
lers enz., '84, ’11.500,-.
Tel. 045-721268.

1 1. , : . . y

#
Gratis tas bij drieÊSÊ K

transactiebonnen. 1-
Tegen inlevering van drie transactiebonnen van]

)nze geldautomaten ontvangt u een leuke tas.

vleer informatie op onze kantoren met geldauto-,
naten. Wij pakken deze maand even flink uit.

AmroBank j^|"I 4-

Te k. bijz. mooie ALFA Sud
13 SC, bwj. 10-'B3, APK-
gek. tot 5-'9l,vr.pr.’ 3.750,-
-na 17.00 uur 045-421153.
Te koop AUDI 80 LS bwj.
'79, LPG, trekh., sunr. Tel.
04490-74783.

’ 3.000,- tot ’ 5.000,- korting

Volvo Occasions
merk ■ bwj. van voor
340 GL sedan 1700cc 1988 ’ 22.950,-’ 18.950,-
-360 GL sedan 2.0 inj 1987 ’ 21.950,-’ 17.950,-
-360 sedan 2.0 inj 1987 ’ 20.950,-’ 16.950,-
-340GL.3-drs. 1700cc 1988 ’ 20.950,-’ 16.950,-
-340 DL sedan 1700 cc LPG.. 1987 ’ 19.950,-’ 15.950,-
-340 DL sedan 1400 cc 1987 ’ 17.950,-’ 14.950,-
-340 DL sedan 1700 cc 1987 ’ 18.500,-’ 14.950,-
-340 DL sedan Diesel 1987 ’ 18.950,-’ 14.950,-
-340 DL sedan 1700 cc 1986 ’ 16.950,-’ 13.950,-
-360 5-drs. 2.0 1988 ’ 19.950,-’ 13.950,-
-340 5-drs. 1700cc 1988 ’ 18.950,-’ 13.950,-
-340 5-drs. 1400cc 1987 ’ 16.950,-’ 13.950,-
-340 DL 3-drs. 1400 cc 1987 ’ 17.500,-’ 13.950,-
-340 DL sedan Diesel 1985 ’ 14.950,-’ 10.950,-
-340 GL 3-drs. 1700 cc 1986 ’ 14.950,-’ 11.950,-
-340 DL 3-drs. 1400 cc 1985 ’ 11.950,-’ 8.500,-
-360 GL 3-drs. 2.0 1985 ’ 12.950,-’ 8.950,-
-340 3-drs. 1400 cc 1985 ’ 10.950,-’ 7.950,-
-340 5-drs. 1400 cc 1985 ’ 10.950,-’ 7.950,-
-340 DL sedan 1400 cc LPG .. 1985 ’ 10.950,-’ 7.950,-
-340 DL sedan 1400 cc 1984 ’ 9.950,-’ 6.950,-
-340 5-drs. 1400 cc 1984 ’ 8.950,-’ 5.950,-

-5 MEI BEVRIJDINGSDAG GEOPEND
Volvo A. Klijn

De Koumen 7, Hoensbroek. 045-220055

KADETT 1600 diesel blauw
'85, i.z.g.st. ’8.950,-. Tel.
045-721268. ______
RENAULT 5 bwj.'B7, kl. rood
km.st. 36.000, APK '91, Tel.
045-228469.
RENAULT 11 GTL Spring,
luxe uitv. met o.a. zonnedak
en trekhaak, bwj. '88, km.st.
24.000, als.nw., vr.pr.
’18.500,-. Tel. 045-254978
na 18.00 uur_
Te koop RENAULT 4 bestel,
grijs kenteken '80, kl. wit,
km 80.000, i.g.st., APK tot
10-7 vr.pr. ’1.550,-. In de
Meigraaf 19 Schinveld. Tel.
045-257213.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'81 APK 11-90, i.z.g.st. vr.
pr ’ 1.650,-. Tel. 045-
-3J33J33j3J__________
TITkW~ROVER 2600 i.z.cT
st bwj'79, APK4-'9I,LPG,
t e'a b Te bevr. Dorpsstr. 73
Bing^lradejel_o^4^lB3s_
f^o^rJsÜZUKI Busje.üwj^
79 APK mrt. '91, pr./1300^Jl___164ai6;_
feHTsÜZUKI SJ 41(T^t
schuifd. en trekh. i.pr.st.
’7 500,-. Tel. 045-258997
na iaoo_uur. 'T7^óIa~CAMRY 1.8 _xTifü
back met LPG, type '84
’4.950,-. Kissel 46 Heer-
en. 045-723142.

"tlOpel ASCONA 1600 S '*zilverkleur, ’ 4 950 - ïf
045-721268. >1
Te koop Opel KADETT 12°
Hatchb. bwj. 12-'B4, LPG.'i
nw.st., vr.pr. ’ 7.000,- irt
nw banden. Tel. o*l7261jQ_(na 13.00 uur). >1
Opel KADETT 1300, tril
'81, APK 3-91. Tel. o*l
72336aI
Te k. Opel KADETT '77, \ 1
APK, vr.pr. ’750,-. «f
045-320932. I
PEUGEOT 205 GR 5-d1*1
en 5-bak, schuifd. ’ 8.950IgU)45-721268. 1
VW GOLF LS, aug. '80, Af1 ]
5-'9l, mooi, pr. ’2.450'Tel- 045-322619 I
Mooie VOLVO 360 GLT \A
rood, 1985, vele extra's. 1"V045-243193 1;
VOLVO 343 DL 84, Z^mooi, ’5.250,-. Kissel 4v
Heerlen. 045-723142. j.
VOLVO 343 GL automa*
'81, APK 4-'9O, ’ 2.250;
Kissel 46, Heerlen. o*t
723142. I

’ 500,- tot ’ 50.000,- vo<*
Uw AUTO, schade of defejj
geen bezwaar. Tel. 04'
723076 Of 727742.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 (""+TT)AVRO Service Salon.

Gevarieerd middagmagazine.
16.55 Post!! Correspondentierubriek

met: Runaway Island. Jeugdserie.
Afl. 5: Betrayed. Na de dood van hun
vader moeten Jamie en Jemma een
strijd voeren om de boerderij Victoria
in hun eentje te leiden.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
18.00 ""Ontdek je plekje. Vandaag:

Elburg. (Herh.).
18.10 Van huisschaker tot club-

schaker. 11-delige schaakcursus
met schaakmeester Hans Böhm.
(Herh.).

18.30 David de kabouter. Tekenfilm-
serie naar het boek De Kabouter van
Rien Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 7:
De goudzoekers. (Herh.).

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma.
20.00 (TT+»«)Journaal.
20.27 Julia. Amerikaanse speelfilm uit

1977 van Fred Zinneman. Nadat Julia
naar Wenen vertrok en lid werd van
het verzet tegen het nazisme zijn Lil-
lian en Julia elkaar uit het oog verlo-

ren. Op een dag wordt Lillian bena-
derd door een vriend van Julia die
haar verzoekt geld van Julia naar
Berlijn te smokkelen.

22.35 De hoogste versnelling. Auto-
magazine.

23.05 Karel. Een praatprogramma.
23.45 Swing Award 1989. Vier kandi-

daten strijden om de Pall Mali Export
Swing Award.

00.15-00.20 ""Journaal.

Duitsland 1
Heute.T)9.03 Unter der Sonne Kaliforniens.

'yi Amerikaanse serie. Afl.: Zukunftmu-
-4 sik spielt leise.(herh.).
P9.45 Aerobic - Fitness mit Ver-

d nunft. Les 13: Nu bent u fit en blijft u
3 het als u doorgaat.
2(10.00 Heute.
70.03 Regenbogen - Bunt start
3 braun. Deutsch-deutsches Jugend-
-2 treffen gegen Rechtsradikale, repor--2 tage. (herh.).
210.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.
>11.00 Heute.
J11.03 Das Zeichen der Musketiere.

rf Italiaanse speelfilm van Siro Marcelli-
i ni. herh.).
;112.35 Urnschau.('12.55 Persoverzicht.

13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit heu-
| te-nachrichten.
J13.45 Wirtschafts-Telegramm.

rJ1 4.00 Tagesschau.
114.02 Sesamstrasse. Kinderpro-
I gramma.
JJ14.30 Endstation goldener Fluss.
|f Jeugdserie. Afl. 5: Die Suche nach
t Robbie.
i 15.00 Tagesschau.
■J15.03 Hey Dad! Australische comedy-
f serie. Afl. 36: Traumauto.

1 15.30 Mit der Wilden Emma nach
Paris. 3-delige documentaire over

jj een ongewone reis. Deel 3.
16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. Brazi-

liaanse serie. Afl. 65.
'16.30 Die Trickfilmschau. Teken-
/ films.
J 16.45 Unternehmen Arche Noah.
» Serie natuurdocumentaires over be-\ dreigde diersoorten. Afl.: lm Reich

der Ödlandschrecke.

* 17.15 Tagesschau.
817.25 Karracho. Das WWF-Gewinn-
i< spiel.
h 17.35 Das Buschkrankenhaus. Se-
f rie. Afl.: Seuchenalarm. Aansl.: Kar-

racho.
j 18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.

" 18.52 Wer Hass sët... Serie. Afl.: Ho-
her Einsatz.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Warnsignal Allergie. Reporta-

ge over allergieën.
Der 7. Sinn. Verkeerstips.

21.03 ""Bader-Badener Roulette
1990. Amusementsprogramma.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Vorwarts und schon verges-

sen. Reportage over toneelgroepen.
00.00 Tagesschau.

00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-
schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Reisebilder aus der DDR. Se-

rie portretten van Oost-Duitsland.
Vandaag: Der Musikwinkel im Vogt-
land. (herh.).

14.15 ""Festival der stimmen. Por-
tret van de bariton Bernd Weikl(herh.).

15.10 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Bis dass der Tod
euch scheidet.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Komm Puter! Computermaga-

zine.
16.15 Logo. Jeugdjournaal.
16.25 Pfiff. Sportprogramma voor jon-

ge kijkers.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-.lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Die Wicherts von nebenan.Serie. Afl.: Wie geht's weiter?
18.25 Die Wicherts von nebenan.Serie, vervolg.
18.58 Programma-overzicht
19.00 Heute.
19.30 ««mr Einsatz bitte... Amuse-

mentsprogramma ronde Made inGermany.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis.Medisch magazine.
21.45 Heute-Journal.
22.10 lm Kreuzfeuer. Zeit oder Geld?,discussie met Franz Steinkühler.
23.10 Rückfallige. Hongaarse speel-film uit 1982 van Zsolt Kézdi-Kovacs.Juli en györgy worden verliefd op el-kaar.
00.40 Heute.

België/TV 1
(14.00 Wereldoriëntatie. Heb je al ge-, hoord, Alice? Les 2: Het konijn aan de

lijn. (2e graad B.O.).
! 14.30 Biologie. Vrij als een vogel. Les, 3: Meeuwen (3e graad B.O.).<17a'?° De woudlopers. Engelse serie.j Afl.: De expert.
17.55 Nieuws.

118.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 248., 18.05 Plons. Afl.: Pions en de indiaan.18.10 Draaimolen. Kinderserie. Van-j daag: Reuzen; Ijsjes.,18: 20 Jacobusen Corneel. Kinderse-
rie. Afl.: Jacobus en Corneel gaan

' kamperen.
i 18.35 De tovenaar van Oz. Japanse

animatieserie. Afl. 49: Een typisch ge-, val van aanval.119-00 Korte film.
i'9.10 Programma van de Stichting

syndicale Omroep.
'9.25 Mededelingen en programma-, overzicht.
1930 Nieuws.
j20.00 Het Capitool. Amerikaanse se-I [ie. Afl. 14. Sloane isvastbesloten omTrey een interview af te nemen.'20.20 Felice! Quiz waarin twee duo's> spelen op vierentwintig televisie-

' schermen.
120.55 De prehistorie. Rock 'n Roll en, actualiteit. Deel 6: 1960. Onafhanke-lijkheid Kongo, Sharpeville, U2-inci-I dent, Kennedy, Olympische SpelenHuwelijk Koning Boudewijn en Een^heidswet.
'Immuunii ">■..

21.25 Panorama.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. De mei is daar, van

Herman Meulemans, uitgevoerd door
het BRT-Omroepkoor 0.1.v. Vic Nees.

%Jo Röpcke in 'Premiere.
(Belgiè/TV 1 - 22.45 uur)

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 Toen de oorlog begon.
Afl. 2.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 De waslijn. Programma over de
Nederlandse samenleving en de im-
migranten.

18.15 Kunstenares en geleerde. Dr.
Wasma Khalid Chorbaci, portret.

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

gramma.
19.10 Pressgang. Serie. Afl.: Vrien-

den. Sarah moet een popster intervie-
wen. Alleen heeft zij juist besloten de
Gazette te verlaten en zich op het se-„
rieuzere schrijfwerk te storten.

19.35 Vogels kijken. Serie natuur-
films. Afl.: De Wieden.

20.00 ""Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek.
21.02 (TT)De bezetting. 21-delige do-

cumentaire serie van Dr. Lou de Jong
over het Koninkrijk der Nederlanden
in WO II. Afl. 21: Heel Nederland be-
vrijd.

22.05 NOS-Laat. Actueel magazine.
22.50 Mest en milieu. Les 1: Het

mestprobleem.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 38.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-kunde. Les 32.
09.00-10.43 Schooltelevisie.16.30 Welcome back. Afl. uit de seriePlsytime.
16.45 Mit dem Auto zu Freunden.

Afl. uit de serie Fahr mit!.
17.00 Telekolleg I. Cursus Engelsvoor beginners. Les 30.

17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 32. (herh.).

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

Tekenfilmserie. Afl. 17: Die grosse
Zeit der Niederlande. (herh.).

18.53 Kinder-Verkehrspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Zwei scheinheilige Brüder.

Franse speelfilm uit 1976 van Jean
Girault. Twee boeven ontsnappen uit
de gevangenis om in Rome de buit
van een overval op te halen.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Perspektiven. Informatie uit het
bedrijfsleven in Rheinland-Pfalz.

21.45 Sport-lmport.
22.30 Jetzt Schlagt's Richting. Sati-

re.
22.35 Miami Vice. Amerikaanse poli-

tieserie. Afl.: Phils trick.
23.20 Ohne Filter extra. Optreden

van Ruby Turner en band.
00.20 Laatste nieuws.

" Massimo Serato en George Marehal in 'Das Zeichen derMusketiere'. (Duitsland 2-11.03 uur)

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

voor Turkse migranten.

19.00 Buren. Australische serie. Afl.
345. Helen tracht iedereen te motive-
ren voor een buurtwacht.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00-22.00 Rosa Luxemburg. West-

duitse speelfilm uit 1986 van Marga-
rethe von Trotta. Rosa Luxemburg
kijkt in de gevangenis terug op haar
leven.

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

nastiek. Afl. 5.

09.40 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 6. (herh.).

10.10 Schooltelevisie.
12.40 AK-zwo. (herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 32.
18.30 (TT)Die Sendung mit der

Maus.
19.00 Akteuelle 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 Die Aufsassigen. Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van Arthur Hiller.
Op een dag krijgt de gedesillusio-
neerde docent Alex bezoek van oud-
leerlinge Lisa.

21.43 West 3 aktuell. Nieuws, com-
mentaren en analyses. Aansl.: Par-
teien zur Landtagswahl in NRW

21.55 VARI - eine indischeWallfahrt.
Documentaire over bedevaartstoch-
ten naar Bhakti.

22.55 Bliek in den Spiegel. Franse
serie. Afl. 4. Eric en Dora zijn op hun
zoektocht naar de waarheid nu zover
dat ze iedereen verdenken.

23.50 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

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

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

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

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

16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine met om 17.30 uur
nieuws en weer.

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

medyserie. Afl.: Triple Date.

19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Tatort. Duitse krimiserie.
22.00 Rescue911.
22.50 Journaal.
23.00 Match Barend en Van Dorp.

Sportprogramma.
23.40 Kojak. Amerikaanse politiese-

rie. Afl.: Marker to a dead Bookie.
00.40 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

" Dr. hou de Jong in 'De Be-
zetting. (Nederland 3-21.02
uur)

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.45 Vacature-
bank. 17.00 Nouba nouba, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Duckula en
Kimbo. 17.30 Papa Bonheur, Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Le concerto
du plombier. 18.00 Triangle en Bermu-
da. Braziliaanse serie. Afl.: Tropical Ca-
pone. 18.30 Jamais deux sans toi, ma-
gazine. 18.53 Programma-overzicht.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, actuali-
teiten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Autant savoir, consumentenma-
gazine. Vandaag: De ziekte van Alzhei-
mer. 20.30 Ces garcons qui venaient
du Brésil, Amerikaanse speelfilm uit
1978 van Franklin J. Schaffner. In Pa-

raguay ontdekt de jonge Barry een
vreemd complot van ex-nazi's 0.1.v. dr.
Joseph Mengele om over de wereld 94
ambtenaren van 60 jaarte vermoorden.
22.35 Le monde du cinéma - panorami-
que, met fragmenten uit de film L'im-
passe de la vignette van Anne-Marie

Etienne met Annie Cordy. 23.35 Weer-bericht. 23.40 Laatste nieuws. 00.00
Bourse, beursberichten. 00.05-00.15
Les Chrétiens dans la vie sociale, poli-
tieke uitzending.

België/Télé 21
19.00 Les Chrétiens dans la vie socia-i
le. 19.30 Journaal met simultaanverta- i
ling in gebarentaal en weerbericht, i
20.00 Jonathan. 20.55 Le rêve d'lca- i
re,l2-delige documentaire serie over i
de geschiedenis van de luchtvaart. Afl. i
7. (herh.). 21.50 Journaal, herh.). Aan- |
si.: Weerbericht en beursberichten. |
22.30-23.20 Carré noir: Music transfer, ■traditionele muziek uit 12 landen, o.a. ■Frankrijk, V.S., Hongarije, Mozambiqueien Griekenland.

TVS
16.05 TVS Infos. 16.15Teil quel. 16.40 :
Telescope. 17.15 La Chance aux i
Chansons. 17.45Gourmandises. 18.00 i
Des Chiffres et Des Lettres. 18.20 Re- i
creation. 19.00 Teletourisme. 19.30 :
TVS Infos et Météo. 19.40 Papier Gla- :
cc. 20.00 Mediations. 21.00 Nord-Sud. j
21.30 Recontres Avec. 22.00 Journal \
Télévisé Et Météo. 22.30 Apostrophes. ■23.45 Musique Classique. 00.10-00.50 |
Continents Francophones.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 AVRO Een -Radiojournaal (7.30 Nws.). 8.33
AVRO Een, met van 10.50-10.58
Leuterkoek en zandgebak; 12.07-
-12.15 AVRO Radiojournaal en om
13.25 Financieel nws. (12.30 Nws.
12.55 Mededelingen t.b.v. land- en
tuinbouw.) 14.07 Nederlands op
AVRO 1. 15.07 NOS Actueel.
16.07 Echo-magazine. (17.30
Nws.). 18.35 Man en paard. 19.03
Onder tafel. 19.53 Column. 20.03
Voor wie niet kijken wil. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 VPRO's
Nachtleven, met om: 0.02 Midnight
hour; 1.02 Viva musica exotica;
2.02 Vergeten verhalen: 3.02 Les
heures du' mal; 4.02 De VPRO op
herhaling; 5.02-7.00 Q, Q, le Q.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Van-
daag... donderdag. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Vandaag... 'donderdag, vervolg.
8.53 Ontmoeting. 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Want 't komt
wel weer in orde. 12.48lets anders.
13.04 Hier en nu. 13.20 Heer en
meester. 15.04 NCRV Coupe so-
leil. 16.04 De Familieshow. 17.04
Holland in de file. 19.03De Will Lui-
kinga show. 21.00-07 00 Zie Radio
1.

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

televisie en radio donderdag

Nederland 1
3.00-13.05 Nieuws voor doven en[slechthorenden.

CARA
J6.30 Museumschatten. Prof. Henk| van Os presenteert voorwerpen uitI Nederlandse musea. Afl.: Een Oos-j terse prent met een Westerse inslag.

H (Herh.).
H6.41 Neighbours. Australische serie.§ Met de trouwerij van Helen en

Douglas voor de dejr heerst er een
grote drukte in huize Robinson.
7.04 Pugwall. Australische jeugdse-- rie naar het boek van M.D. Clark. Afl.

I 14: Het schoolkamp. Tijdens het
schoolkamp maken Pugwall en zijn
band muziek, maar voor dat ze het
weten zitten ze vast aan een slechte
zanger.

17.30 ""Journaal.
17.41 Cult. Cultureel jongerenpro-
gramma gepresenteerd door Pien
Savonije en Pieter Jan Hagens. Afl. 4:
Televisie.

18.06 VARA's Kindermenu. Met om:
(8.06 Dommel. Tekenfilmserie. Afl.:
Driedimensionale tv; Slapeloosheid.
8.29 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Boes
drijft nat.

18.40 De Snorkels. Tekenfilmserie.
Afl.: Daffney redt zich wel. (Herh.).§19.00 ""Journaal.

19.22 ««De baas in huis? Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: De gok-
koorts. Mona, Angela en Tony gaan

r\ naar Atlantic City, waar het casino, lokt.
«19.46 ""Anita and the Kids of Uni-
j ted Europe. Muzikaal programma

to van Anita Meyer met jeugdig muzi-r3 kaal talent. Vandaag: Duitsland.
ir120.19 Lingo. Woordspel gepresen-
I teerd door Robert ten Brink.
"20.51 Tommy Cooper. Hoogtepunten
iJ uit zijn goochelshows.
ÖP1.17 Tienvoor taal. Spelprogramma

gepresenteerd door Robert Long.

22.04 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.29 Op 't scherpvan de snede. En-
gelse comedyserie. Afl. 5: Ontvangst
bij H.M. Sheila heeft van de koningin
een uitnodiging voor de heer en me-
vrouw Sabatini gekregen om aanwe-
zig te zijn bij de jaarlijkse ontvangst.
Ze vraagt Jonathan met haar mee te
gaan. Jonathan heeft echter andere
plannen.

23.00 ""Journaal.
23.10 Impact. Adri Broere, Rotter-

dammer in Rusland, documentaire.
23.50-23.56 Natuurmoment. Natuur-

monumentHet Naardermeer. (Herh.).

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.00 Veronica's mees-
terwerken I. 10.30Muziek voor mil-
joenen. 11.55 Veronica's meester-
werken II: Radio Kamerorkest.
13.00 Nws. 13.02 Nederland mu-
ziekland klassiek. Peter Bree praat
met pianiste Eliane Rodrigues.
14.00 Metronomium. 15.30 Zeggen

en schrijven. 16.00 De beweging
met om 16.00 Het concert: Liede-
ren voor bariton en piano; 17.00
Het portret: Alphons Diepenbrock.
18.02 De verschijning en het ver-
schijnsel; 19.00 CD/Platen-nieuws.
19.30 Het feuilleton: In het voet-
spoor van Mozart (29). 20.02-24.00
Het Podium, met om 20.02 De
Wandelende tak; 21.02 Voorland:
de componist Karel Goeyvaerts;
22.02 Downbeat: Peggy Larson
Band; 23.02-24.00 Audio art.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-'
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Variaties op
het thema gevoel. 10.00 De zonne-
bloem. 11.00 50+ 12.00 Nws.
12.05 Kruispunt. 12.20 Tussen de
regels. 12.30 Gesprekken over
Exodus. 12.53 In gesprek met de
bisschop. 13.00 Nws. 13.10 De
Derde Wereld. 13.40 Da Capo.
14:00 Klasse. 15.00 Damokles.
16.00 NOS Cultuur, met om 16.00
Cultuur magazine; 16.45 Cultuur
special. 17.25 Marktberichten.

17.30 Scheepspraat. 17.35 Post-
bus 51 Radio-magazine 17.55 Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst. 18.40 Turks program-
ma. 19.00 Progr voor buitenl.
werknemers. 20.30 Como vai?
21.00 Deutsch direkt. 21.30-22.00
Klassieke mechanica.

ssvc
13.00 Rainbow.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Sounds like Music.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC.
16.00 The new Yogi Bear show.
16.10 Around the world with Willy

Fog.
16.35 Children's Ward 11.
17.05 Fun House.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Strike it lucky.
19.20 Tomorrow's world.
19.50 Dallas.
20.35 Victoria Wood.
21.05 ELC.I.D.
22.00 News and weather.
22.30 Horizon
23.20-00.05 Making out.

RTL Plus
i06.00 Reich und schön. Amerikaan-: se serie. (herh.).
i06.25 Hallo Europa - Guten Morgen
i Deutschland. Gevarieerd ochtend-
i magazine.:08.30 RTL aktuell. Bilder des Tages.
108.35 Tele-Boutique. (herh).
i09.00 RTL aktuell. Bilder des Tages.
i09.10 Die Springfieid Story. Ameri-
| kaanse serie. (herh.).:10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
| (herh.).
i10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
i serie. (herh.).: 11.00 Ragazzi. (herh.).
i 11.45 Quincy. Amerikaanse serie.i (herh.).
i 12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
j te RTL-orkest.
113.00 Tele-Boutique.
i 13.30 California Clan. Amerikaanse
| serie. Afl. 300.: 14.15 Die Springfieid Story. Ameri-
■ kaanse serie. Afl. 983.
i 15.00 Mask. Amerikaanse tekenfilm-
i serie. Afl.: Der Gigant von Manakara.
i 15.30 Spiel mit.
i 15.40 RTL aktuell.
i 15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
■ 16.00 Familie Munster. Amerikaanse
j familieserie. Afl.: Der Munster-Film.
i 16.30 Action " Neu im Kino. Filmtips

van Isolde Tarrach.
i 17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
: gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
i 17.45 Spiel mit: Sterntaler.: 18.00 Der Unsichtbare. Amerikaanse
i serie. Afl.: Familienkrieg. (herh.). De: leden van de machtige clanKlae heb-

ben onderling herrie. De directeur van
het bedrijf komt erachter dat zijn
dochter ontvoerd zal worden.

i 18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
j19.15 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Agen-
ten Rummel. De Oostduitse raketspe-

i cialist Professor Rau heeft een be-
i zoekersvisum voor de Verenigde Sta-
i ten gekregen. Bij de chef van de
i Oostduitse inlichtingendienst wordt

alarm geslagen.
| 20.15 Glanzender Asphalt. Nieuwe

Amerikaanse serie. Afl.: Allein gegen
die Stadt.

: 22.00 Er - Starker als Feuer und
Eisen. Italiaanse speelfilm uit 1982
van Umberto Lenzi.

i23.40 RTL aktuell.: 23.50 Cleopatra Wong - Die Uniiber-
i windliche. Filippijnse speelfilm uit
i 1978 van George Richardson.
i 01.20-01.25 Aerobics:

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Open air.
10.20 Gloria.
11.00 News and Weather.
11.05 Matchpoint quiz.
11.30 Playdays.
12.00 News and Weather.
12.05 Open Air.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime Live.
14.00 One O'clock News.
14.30 Tiananmen Square.
15.20 Gardeners direct.
15.50 Lucinda Lambton's A-Z ofBri-
tain.

16.30 Inside story prostituki.
17.35 Tricky business.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Youth darts.
19.00 Six O'clock News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the Pops.
20.30 Eastenders.
21.00 Yes minister.
21.30 9 II 5.
22.00 Nine O'clock News.
22.30 Birds of a Feather.
23.00 Question time.
00.00 Tomorrow's world.

Eurosport
06.00 International Business report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The D.J. Kat Show. 09.30 Trans
World Sport. 10.30 WK ijshockey.
12.30 WK boksen. 14.30 Trans world
sport. 15.30-Adventure hour. 16.30
Goals. 17.00 Voetbal: UEFA cup finale.
19.00 Motor sport news. 19.30 TRAX:|
sportmix. 20.00 Voetbal: UEFA cup fi-
nale. 22.00 Vooruitblik op het WK voet-
bal in Italië. 23.00 Volleybal. 01.00-
-02.00 Australian rules foorball.

SAT 1
i06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
iSAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
i sche familieserie. Afl. Ein verratenes:Geheimnis. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
iLove Boat. Amerikaanse serie. Afl. Zu

" jung für die Liebe. 09.50 Teletip Ge-
i sundheit. Aansl. Horoskop. 10.00
i SAT.I Bliek. 10.05Teleshop. 10.30 Die

" Unschuldslamperl, blijspel in drie be-
I drijven van Peter Steiner/Alfred M. An-
i ders uit 1990. Aansl. tekenfilm. 12.15
iGlücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
i Perrine, tekenfilmserie. Afl. Die Hütte
iam Teich. 14.30 Teletip Koehen. Aansl.
i Horoskop. 14.40 Love Boat. Ameri-
ikaanse serie. Afl. Der Professor und
i das Madehen. 15.30 Verliebt in eine
i Hexe. Afl. Tanz der Puppen. 15.55
i SAT.I Teleshop. 16.05 Rauchende
i Colts. Amerikaanse westernserie. Afl.
i Mit den Augen der Nacht. 17.00 SAT. 1
IBliek. 17.10 Nachbarn. Australische fa-; milieserie. Afl. Die schone und der
iFrosch. 17.35 Teletip Fashion. 17.45
iProgramma-overzicht. 17.50 Ein Duke
!kommt selten allein. Amerikaanse ak-
i tieserie. Afl.: Der Motorradbraute.
! 18.45 SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wet-
: ter. 19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I
; Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en program-
: ma-overzicht. 20.00 TJ. Hooker. Ame-
> rikaanse politieserie. Afl. Das Messer
■ des Matrosen. 20.55 SAT. 1 Bliek.

21.00 Die Abenteuer der drei Musketie-
re.- Frans/Italiaanse avonturenfilm uit
1953 van André Hunebelle. 22.50
SAT.I BLICK. 23.00 Erben des Fluchs.
Amerikaanse serie. Afl. Ein Schatz -
ein Leben. 23.50 Stunde der Filmema-
cher. 00.05-00.15 Programmaover-
zicht.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.30 Club
MTV. 13.00 VJ Kristiane Backer. 14.00
MTV'sAfternoon Mix. 17.00 3 From 1 at
5. 17.15 MTV's afternoon Mix. 17.30
MTV's Coca Cola Report. 17.45 MTV's
afternoon Mix. 18.30 MTV's Greatest
Hits. 19.30 The big picture. 20.00 Sa-
turday Night Live. 20.30 Club MTV.
21.00 VJ Ray Cokes. 21.30 Headban-
gers ball. 23.00 MTV's Coca Cola Re-
poirt. 23.15 VJ Maiken Wexo.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02Kort Nws.
12.05 Middagmagazine: Limburg
Actueel, Consumentenrubriek,
Agenda en Muziek. 14.02,15,02en
16.02 Kort nieuws. 17 02 Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, (Editie Noord en Zuid).
17.25-17.59 Het ei van Sint Joost.
Programma over volkscultuur en
folklore

België/Radio 2
6.00 Nieuws 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.50 Het Koekoeksnest.
12.00 Limburg Vandaag. 13 00
Nieuws. 13.10Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox 17.00 Limburg Vandaag
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur.
20.00 Het orgeltje van Yesterday.
22.00 Nieuws. 22.05 Boem boem.

23.30-6 00 Nachtradio. (5.00 en
5.30 Nieuws.)

België/BRF
6.35 Radiofrühstück + * Spiel
'Glückstreffer'. 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender
8.30 Besinnliche Worte 9 10 Musi-
kexpress. 10.00 Gut aufgelegt
12.00 Veranstaltungskalender. Mu-
sik bei Tisch. 12.15 Veranstal-
tungskalender. 13.00 Frischauf
14.05 Musikzeit Heute: Country &
Western. 15.00 Nachmittagsstudio
16.05 Spotlight. 17.05 Oldiekiste.
18.10 BRF-Aktuell. 18.40-2005
Jazz.

WDR4
04.05 ARD Radiowecker. 605
Morgenmelodie. 9.05 Musikpavil-
lon. 12 05 Zur sache. 12.07 Gut
Aufgelegt. 14.05Auf der Promena-
de. 15 00 Café-Konzert. 16.05Hei-
rriatmelodie. 17.07 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen
22.30 Nachtexpress.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and wea-
ther. 08.15 Videofashion. 08.45 The
Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On The Air
18.30 Blue Night. 19.30 News and
Weather. 19.45 Time Warp. 20.00
Classic movie. 22.00 News and wea-
ther. 22.15 Korean Air Golf Round Up-
date. 22.20 Kmo Klub. 00.00 News and
Weather. 00.15 Blue Night. 01.15 Time
Warp. 01.45 Late Night Mix.

Luxemburg/RTL
04.00 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. 1 6.00 Entenjagd
17.00RTL-themen. 17.15RTL-Mu-
sikduell. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig 00.00-01.00 Traum-
tanzer.
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'VAN DEZE WEEK'|
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GENESIS "Invisible Touch".
M.o.a. "Land of Confusion", "Tonight,
Tonight Tonight", "Domino".
DEZE.WEEK

GENESIS "Mama".
M.o.a. "Mama", "Home by the sea".
DEZE WEEK OO50

"The Colïection"
Schitterende verzamel CD. m.o.a. hits i
van: Toto, Wham, Sade, Don Johnson.
VOOR SLECHTS H JÊ9S

M uogelzmig
Daar kunjenietomheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

f HmburgS^b.gd J
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VANAF HEDENMORGEN
AL DEZE ARTIKELEN MET
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Vacaturelijn
10.000 keer

geraadpleegd
HEERLEN - De vacaturelijn
van het Heerlense arbeidsbu-
reau is gisteren voor de
10.000-ste keer geraadpleegd.
„Daarmee heeft de lijn bewe-
zen van bijzonder groot be-
lang te zijn voor duizenden
werkzoekenden in en buiten
deze regio," aldus een woord-
voerder van het GAB giste-
ren.

De vacaturelijn van het GAB
werd vorig jaarapril in het le-

ven geroepen. „Het is een in-
formatielijn, waarop dagelijks
zes tot acht nieuwe vacatures
staan.

Wie de lijnbelt, verneemt wel-
ke vacatures in de aanbieding
zijn. Is men geïnteresseerd,
dankan men zich verder laten
informeren door het arbeids-
bureau. Momenteel hebben
we een gemiddelde van vijftig
aanvragen per dag. En dat
aantal stijgt nog steeds."

Bloemen
Overigens werd de 10.000ste
aanvrager, een werkzoekende
vrouw uitLandgraaf, gisteren
door het GAB in de bloe-
metjes gezet.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum sluit niet uit dat
zowel de Afcentbasis in
Brunssum als de Amerikaan-
se materiaaldepots (mobili-
satiecomplexen) in Bruns-
sum en Eygelshoven op ter-
mijn zullen verdwijnen.

1>Een kleine zeshonderd be-
aarden gaan 14 mei op stap.>e stichting Da(a)gje Uit ver-
orgt een een dagreis naar
'ifelland, Eicherscheidt en
lonschau. Vertrokken wordt
ij het stadion op deMolenberg
n Heerlen. De reis wordt afge-
loten met een diner in een mo-
zl in Vaals.

wijn vertrouwde ruimte te blij-

Iten. Jos Zuidgeest sleepte de
tuime kamer van ex-wethouder
pim Bos in de wacht en kon
ruen later gesignaleerd worden\prwijl hij al driftig bezig was
rn zijn favoriete schilderij te
verhuizen. Om de overige drie
tamers moest geloot worden.
Eis Haenen en Dorien Visser

E[okken hierbij aan het langste
md, waardoor Jeroenvan Ges-
si de minst comfortabele huis-

vesting heeft.
I
Op stap

W De colleges in de nieuwe sa-
henstelling zijn gisteren in de
liverse plaatsen aan het werk
legaan. Zo ook in Heerlen. Een

aéün de onderwerpenvan de eer-
We collegevergaderingen was
let bepalenwelke wethouder de

momende vier jaarwelke kamer
wwrijgt. Hub Savelsbergh heeftte oudste rechten en verkoos in

Wethouders

Van onze verslaggever
HEERLEN - De inbrekers die ope-
reren onder de schuilnamen 'De
Steen' en 'De Snijder' hebben op-
nieuw toegeslagen bh' een Heerlens
kledingmagazijn. In een brief aan
het Limburgs Dagblad en de kle-
dingzaak schrijven zij uit wraak te
hebben gehandeld. 'De Steen' en
'De Snijder' braken in het Paas-
weekeinde voor de eerste keer in bij
het kledingmagazijn. In de krant la-
zen zij een dag later dat ze daarbij
voor 7000 gulden aan kleding zou-
den hebben gestolen. Volgens de in-
brekers was de waarde van het ge-
stolen goed echter maar 1500 gul-
den. 'De Steen' en 'De' Snijder' be-

schuldigden het kledingmagazijn er
daarop van de verzekering te willen
oplichtenen eisten in een dreigbrief
'een deel van de winst. Omdat ze
het geld niet hebben gekregen heb-
ben ze afgelopen zondagnacht op-
nieuw ingebroken, zo schrijven ze
in hun tweede brief.
Een woordvoerder van het kleding-
magazijn bevestigde gisteren de
tweede inbraak, waarbij een aantal
shirts van het merk Lacoste zijn ge-
stolen. De beide brieven van de in-
brekers zijn inmiddels aan de Heer-
lense politie overhandigd. Ook is er
aangifte gedaan van afpersing. De
recherche heeft de zaak in onder-
zoek.

Wethouder: 'Op zoek naar vervangende werkgelegenheid'

Brunssum verwacht
vertrek van Afcent

Blijft devraag of een wethouderbij een dergelijke uitslag wel in een
werkbare situatie terecht komt. Onthoudingen in die grote mate
moeten voor een niet onaanzienlijk deel beschouwd worden als te-
genstemmen c.g. een motie van wantrouwen. Het is in zon geval
zeer goed voor te stellen dat je dan de eer aan jezelf houdt. Dat
heeft Els Haenen, ondanks de nodige aandrang, niet gedaan. Dat
betekent datzij door middel van het leverenvan zeer goed werk de
raad zal moeten overtuigen van haar capaciteiten.

In het collegeprogramma, dat giste-
ren door de raad werd vastgesteld,
staat namelijk letterlijk 'dat gezien
de recente ontwikkelingen in hetOostblok en de daaruit voort-
vloeiende ontspanningspolitiek inEuropa, alsmede de voorgenomen
bezuinigingen op Defensie, het lo-
kale beleid er rekening mee moet
houden dat de aanwezige materiaal-
depots en wellicht ook het Afcent-
complex geheel of gedeeltelijk ont-
manteld zullen worden.'

► De penningmeester laat ons
ven weten dat definanciering
'an deze trip nog niet helemaal
ond is. Of degenen die mee-
'aan, het gironummer 1776677
n het banknummer 2598155000

" n gedachten willen houde-
* t....En: „Vergeet uw medicij-
nen, pillen en poedertjes niet.
| teem mee wat u gewend bent telikken, want ome dokter zegtlat het goedvoor uw constitutie
j«." En : ,JSnoep onderweg niette veel; dit voorkomt misselijk-
] leid. Voor u en uw medepassa-

giers is datveel aaangenamer."
ioede reis.

Op stap (2)

Maagd
Overigens werd bij de aanryding de
verkeerslichtinstallatie zodanig be-
schadigd dat die voorlopig buiten
bedrijf zal zijn. Dat leidde gister-
morgen al tot een tweede ongeval.
Een bromfietser botste achterop
een auto. De bromfietser liep een
gekneusdeknie op.

Getuigen
Omdat beide automobihsten bewe-
ren dat ze door groene hcht zijn ge-
reden, is de afdeling verkeer van de
Kerkraadse politie op zoek naar ge-
tuigen: S 467666.

„Zeker weten doen we niks, maar
we gaan er van uit dat de militaire
complexen in de regio ooit afge-
bouwd zullen worden, of zelfs hele-maal zullen verdwijnen," zegt wet-houder John van Dijk. „In ieder ge-
val houden we er nu al rekening
mee dat we vervangende werkgele-
genheid moeten vindenvoor enkelehonderden burgerpersoneelsleden,
die bij ontmanteling op straat ko-
men te staan. Voor hen moeten wij
op zoek naar nieuwe banen, die wehopen te vinden in de dienstverle-ning en de schone industrie. Dat is
een taak waarmee we ons de ko-
mende vier jaar al bezig willen hou-
den. Maar dat wil niet zeggen dat in
de komende raadsperiode ook
daadwerkelijk de Afcent en de de-
pots verdwijnen."

Burgerpersoneel

verdachte toog. Daar troffen ze de
verdachte en drie andere personen
aan, die allen ontkenden een vuur-
wapen in het bezit te hebben.

Brunssummer na bedreiging gearresteerd
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Een 29-jarige man
uit Brunssum is deze week ingeslo-
ten, nadat hij een plaatsgenoot met

een vuurwapen had bedreigd. Het
slachtoffer kwam dinsdag aangifte
doenvan de bedreiging,waarop een
patrouille naar de woning van de

(ADVERTENTIE)

Elke dag
W»■jtmo»—. — rj m\.-rmm.\M^a\\aW\a\

enu staat
weermidden
in dewereld

,-aa ."» ■Ü' tm% maaW HH

j^^tompletekrantl ,
■ Naam:
■ Adres:
| Postcode

fi Telefoon (Urn. _|
F kontrole bezorging)

Ë Giro/banknr.: """■ Na detwee weken gratis w.l ik j
■ □ eenkwartaal- , 75 55 I

11 abonnement jg.
lil o een maand- : ’ 25,20 1ga abonnement
Sa stuur mij
B D een machtigingt^b.v■P automatische betaling

lË D een acceptgiro-kaart

■ 6400 VB Heerlen.

LIMBURGS DAGBLAD
MAAKT UW

DAG KOMPLEET.
BVBBVBaaBaMMHOMBaVBBBBBBBI

Dikbil
gestolen

SIMPELVELD - Uit een weilandin
Bocholtz is in de nacht van dinsdag
op woensdag een tien weken oud
dikbil-kalf gestolen. Het beest ver-
tegenwoordigt een waarde van 1500
gulden.

" Twee Marechaussees
zijn gisteren in Heerlen
met hun busje over de kop
geslagen, na een aanrij-
ding met een auto. De ma-
rechaussees reden rond
half twaalf over de Luther
Kingweg, richting zieken-
huis. Bij de afslag van de
autosnelweg kregen zij
geen voorrang van een
automobiliste, die even-
eens de richting van het
ziekenhuis insloeg. On-
danks een uitwijkpoging
werd het busje in deflank
geraakt. Daardoor sloeg
het over de kop om in de
middenberm tot stilstand
te komen. Er deden zich
geen persoonlijke ongeluk-
ken voor.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Marechaussees
met schrik vrij

Op een gegeven moment echter
greep deverdachte onder zijn oksel.
De patrouille meende dat hy een
wapen wilde trekken en overmees-
terde hem meteen. Bij die scher-
mutseling viel een pistool op de
grond, dat geladen was. Het bleek
het wapen te zijn dat de verdachte
eerder die avond zijn plaatsgenoot
tegen het voorhoofd had geduwd.
De politie weet nog niet wat deaan-
leiding voor de bedreiging was. De
verdachte is ingesloten.

Na doen van
aangifte

ingesloten
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Een inwoner van
Brunssum is gisteren door de po-
litie van die plaats aangehouden,
nadat hij in de ochtend aangifte
was komen doen van autodief-

stal. Zijn auto werd enkele Uren
eerder bij het politiebureau in
verzekering gesteld nadat een
patrouille het voertuig had aan-
getroffen by een bedrijfspand
aan de Bosstraat, waar in de
nacht van dinsdag op woensdag
een inbraak plaatsvond. Voordatde politie de wagen ontdekte zag
men een man wegrennen. Die-zelfde persoon kwam in de och-
tend aan dekorpsbalie vertellendat zyn auto was gestolen en
werd prompt ingerekend als ver-
dachte van de inbraak.

Overste Stroom, woordvoerder opde Afcent-basis, zegt dat er op dit
moment nog geen plannen bestaanvoor ontmantelingvan de Afcentba-
sis en de legerdepots. Maar hij geefttoe dat dit in de toekomst kan ver-anderen. „Zolang de Navo-strategieten opzichtevan het Oostblok onge-wijzigdblijft, blijft ookbij deAfcenten de depots alles by het oude. Maarhet is natuurlijk alleszins mogelijkdat er op termijn iets gaat verande-ren, dat er troepen worden vermin-derd, bases worden opgeheven.Maar de komende vier jaar zal datzeker niet in deze regio gebeuren.
Laat staan dat de Afcent dan wordtontmanteld. We zijn hier net bezig
met uitbreidingswerkzaamheden."

Toekomst

|p Het Schinnense Dionysius-
coor, dat afgelopen weekend
'en concertreis maakte naar
"Vankrijk, blijkt daar op
'ruchtbare grond te zijn gesto-
en. Het koor heeft er namelijk
'en tweede jumelage aan over-
lehouden. Het doel van de reis
vas de plaats Villeneuve sur
Yonne en Paron. De band die
feeds bestond met het Schinnen-
'ekerkdorp Oirsbeek werd aan-

mehaald én uitgebreid met het
■cerfcdorp Schinnen en de koor-
meden wijten dit positieve
mieuws aan de aanwezigheid
wan burgemeester Frans hoe-

Zingen

\ Een lezer uitNuth verbaasde'ich over het programma vanle Oranjefeesten in Heerlen,
daaruit blijkt namelijk dat het
organisatietalent van het comi-
é aan het oneindige grenst.
ïxact volgens schema zou om'1.30 uur deOnbevlekte Maagd
verschijnen en wel aan de Ge-
ard Bruningstraat. Dit ter ere, >an Koninginnedag. De oplet-
ende Nuthenaar vraagtzich af>fze daar op deMolenberg dan
'ó boven de rest van Heerlen

* verheven zijn. We kunnen hemX geruststellen; had de Verschij-
ning inderdaad plaatsgevon-
ien, dan was bij ons ongetwij-
'eld de telefoon uit elkaar ge-
tpat.

plat du jour
Etalagekraak
opgehelderd

BRUNSSUM - De politie in Bruns-
sum heeft de etalagekraak, die be-
gin deze week plaatsvond bij een
sportzaak aan de Kerkstraat, opge-
lost. De daders, twee jongens uit
Heerlen van 19 en 17 jaar oud, heb-
ben bekend. Bij de inbraak werd
voor 20 mille aan sportartikelen ge-
stolen.

Van onze verslaggeverJónge en
maedjes I
" Als we het over jongens heb-ten, komen vanzelf ook de meis-es ter sprake. Men zegt welonge bic jonge en maedjes bicnaedjes. Maar er zijn net zo»oed maedjesgekke es jónges-'efcke. Jonge hebbe dèk e maed-fsgezich en maedjes 'ne jónges-
Z°P- En van sommige meisjes
°ordt beweerd: aan dat maedje
f 'ne jong verlaore gegange.pngens zijn er in alle soorten;teërjónge, loupjónge, koeërjón-le (misdienaars), heëmelsjóngedragers van het baldakijn inte processie), kaojónge (ook de'enaming van het bekende
■aartspeDverkesjónge (jongste
■nechtje op de boerderij) en'oerejónge (drank van rozijnen'P brandewijn).

Het tweetal probeerde in de nacht
van dinsdag op woensdag opnieuw
in te breken bij de sportzaak. Net als
bh' de eerste kraak gooiden ze een
steen door dewinkelruit.De winke-
lier hoorde het glasgerinkel en
spurtte daarop naar buiten. Hij kon
de oudste van het tweetal in de
kraag grijpen en uiteindelijk aan de
politie overleveren. Zijn kompaan
werd niet lang daarna door een pa-
trouille opgespoord en eveneens in-
gerekend. De buit is nog spoorloos.
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Inbrekers nemen 'wraak'
Opnieuw toegeslagen bij kledingzaak

Democratie
Op grond van de Kieswet is
het mogelijk dat iemand tot
wethouder wordt gekozen
met één stem voor. Dit in het
geval dat er geen tegenkan-
didaat gesteld wordt en de
rest van de raad blanco
stemt. De kandidaat met de
meeste stemmen, die ene
dus, is dan gekozen tot wet-
houder.

Deze theoretisch-juridische. uitleg was deze week voor veel toe-
schouwers op de volle publieke tribune van de Heerlense raads-
zaal geen overbodige luxe geweest. Toen Els Maenen slechts der-
tien stemmen kreeg dachten veel mensen dat ze geen wethouder
was geworden omdat ze bij lange na geen meerderheid had ge-
haald. Dat was dus niet zo.

De wetgever zou dit soort situaties echter kunnen voorkomen door
te eisen dat een wethouderskandidaat minimaal de helft van de
stemmen plus één behaalt. De raad kan zich dan niet meer ver-
schuilen achter blanco stemmen, maar moet echt kleur bekennen.
Zo krijg je écht democratisch gekozen wethouders diekunnen bo-
gen op de steun van een raadsmeerderheid.

J. P.

Twee gewonden
bij botsing

KERKRADE - Bij een aanrijding
op de kruising Kruisstraat/Doma-
niale Mijnstraat in Kerkrade zijn
dinsdagavond twee automobilisten
gewond- geraakt.
Door de klap botste de eerste auto
tegen de electriciteitskastbij dever-
keerslichteninstallatie en vervol-
gens tegen een muurtje. De tweede
auto ramde een lantaarnpaal en
kwam tot stilstand tegen de mast
van een verkeerslicht. De bestuur-
dervan dezeauto brak beide benen.
De passagier werd slechts licht ge-
wond.



t "
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man, onze zorgzame pap, opa, schoon-
zoon, broer, zwager, oom en neef

Lei Schürgers
echtgenoot van

Leida Mertens
Hij overleed in de leeftijd van 57 jaar,voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: A.M. Schürgers-Mertens
Kerkrade: Jo Schürgers

Henny Schürgers-Ritzen
Anouk

Kerkrade: Wilma Oellers-Schürgers
Henk Oellers
Kim

Kerkrade: Miriam Schürgers
John van Hooft
Familie Schürgers
Familie Mertens

6461 AP Kerkrade, 1 mei 1990
Niersprinkstraat 67
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 7 mei a.s. om 11.00uur in de parochie-
kerk van de H.H. Jozef en Norbertus te Kerkrade-
Rolduckerveld, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne zaterdag 5 mei a.s. om 18.30uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145, Kerkrade, dagelijks
van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou- ,
wen.

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid, behulpzaamheid, is heden geheel onver-
wacht op 53-jarige leeftijd van ons heengegaan,
voorzien van het h. oliesel, mijn lieve vrouw, moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, tante en nicht

Wanda Gawendowicz
echtgenote van

Jan Korycki
Brunssum: J.Korycki
Brunssum: Richard en Marjo

Korycki-Bindels
Stephanié
Familie Gawendowicz
Familie Korycki

6445 EG Brunssum, 1 mei 1990
Frans Halsstraat 1
Het rozenkransgebed waarna aansluitend de
avondwake zal gehouden worden om 18.45 in de
hierna te noemen kerk.
In deparochiekerk van de H. Familie op de Lange-
berg, aan de Akerstraat te Brunssum, zal de plech-
tige uitvaartdienst gehoudenworden op zaterdag 5
mei om 11.00uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het R.K.
Kerkhof te Rumpen Brunssum.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieve deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Op woensdag 2 mei hebben wij in stilte afscheid ge-
nomen van

Paul Vola
Jacques en Je Vola-Boels
Mare
Yves en Catelijn
Familie Vola
Familie Boels

6131 GD Sittard
Haspelsestraat 54
De uitvaartdienst en krematieplechtigheid hebben
in besloten kring plaatsgevonden.

t I
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegensO.L. Heer haar als moeder, schoonmoe-
der en oma te hebben gehad, gevenwij u kennis dat
hedenvan ons is heengegaan, voorzien van de h. sa-
cramenten

Liesbeth Hassink-Steins
weduwe van

Johann Hassink
in de gezegende ouderdom van 93 jaar.

In dankbare herinnering:
Amstenrade: Mia Huisman-Hassink

Schinnen: Johan en Toni
Hassink-Körvers

Schinnen: Heinz en Mien
Hassink-Welters
De klein- en achter-
kleinkinderen

Schinnen, 1 mei 1990
Corr.adres: Altaarstraat 42, 6365 AK Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben op
zaterdag 5 mei om 11.00 uur, in de dekenale kerk
van de H. Dionysius te Schinnen, gevolgd door de
begrafenis op der.k. begraafplaats aldaar. Bijeen-
komst in de kerk. Overtuigd van uw medeleven is
er geen condoleren. Vrijdag a.s. om 18.45 uur,
avondwake in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen. Gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijks van 17.30-18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek
Heerlen, is op 72-jarige leeftijd overleden, voorzien
van de h. sacramenten

Maria Westermann
Heerlen, 29 april 1990
Corr.adres: mevr. C.M. Golob-Pieper
Eurenderweg 26, 6417 SG Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-
dag 4 meiom 10.30uur in het crematorium te Heer-len, Imstenraderweg 10.

t
Bedroefd, maar ook in grote dankbaarheid voor al het goede dat zij in haar
lange leven voor velen deeden datvoor velen van grote betekenis was, de-
len wij u mede, dat God tot Zich genomen heeft in de ouderdom van 86
jaar, voorzien van het sacrament der zieken, mijn dierbare vroegere huis-
genote, onze dierbare zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Hubertina
Gerardina Ramaekers

Wij bevelen haar in uw gebeden aan.
J.H. Kremer Em. Pastoor

Exc. Test.
Fam. Ramaekers

Heerlen, Douvenrade 1, 1 mei 1990
Corr.adres: J.H.Kremer, Em. Past., Putgraaf 96, 6411 GT Heerlen
Deplechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis heeft plaats op za-
terdag 5 mei a.s. om 11 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te
Klimmen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Avondmis, waarin de overledene herdacht wordt, is vrijdag a.s. om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van de Begrafe-
nis en Crematievereniging „Voerendaal".
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

f
Diepbedroefd maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons ge-
durendezijn leven heeft omringd, delen wij u mede dat na een liefdevolle
verzorging in Huize Elvira van ons is heengegaan, mijn dierbare man,
onze vader, schoonvader en opa, zwager, oom en neef

Antoon Schepers
echtgenoot van

Maria Renneberg
Gesterkt door de h. sacramenten overleed hij in de leeftijd van 83 jaar.

Amstenrade: M. Schepers-Renneberg
Sittard: Ton Schepers

Josje Schepers-Philippen
Rob
Familie Schepers
Familie Renneberg

6436 AX Amstenrade, Huize Elvira, 2 mei 1990
De Gyselaar 10
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op zaterdag 5 mei
om 11.00 uur in deparochiekerk H. Gertrudis in Jabeek, waarna de begra-
fenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijde van uw medeleven is er geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden in de avondmis
van vrijdag om 18.30 uur. in de kapel van Huize Elvira.
Gelegenheid tot afscheidnemen van de overledene, heden donderdagen
morgen vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur in het uitvaartcentrum DELA in
Geleen, Vouershof 1.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

f
Geloofd zij Jezus-Christus

Heden is na een kortstondige ziekte in de leeftijd van 73 jaarvan ons heen-
gegaan

Henriëtta van Sweveld
weduwe van

Piet Boltong
sinds 1955 wonende in Australië

Uit aller naam: Herb. Boltong
Korurhbura, 28 april 1990
Op zondag 6 mei zal zij in de St. Agatha-kerk te Eys tijdens de hoogmis
van 10.30 uur worden herdacht.
Corr.adres: S. Boltong, Vrusschenhuske la, 6422 PL Heerlen

Na een met geduld gedragen ziekte hebben wij heden, toch nog vrij on-verwacht, afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze goede onver-
getelijke vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Bernard Berendsen
echtenoot van

Mientje Dassen
Hij overleed, voorzienvan deh. sacramenten der zieken, op de leeftijd van
71 jaar.

De diepbedroefde familie:
Waubach: A.C.P. Berendsen-Dassen
Waubach: Antoine Berendsen t

Eygelshoven: Margriet, Nico, Ronnie
Eygelshoven: Sjef, letje, Mischa, Björn, Eygelshoven: Els, Dirk, Jolanda,Kandra, Ilonka
Barendrecht: Ger
Eygelshoven: Sila, Roger, Chantal

Waubach: Wim, Mia, Patrick, Marco
Heerlen: Ben, Margo, Ivanka, Natascha, Leandra

Nieuwenhagen: John
Kerkrade: Marleen, Wil, Lambert, Bennie

Nieuwenhagen: Pierre, Yvonne,Kevin
Familie Berendsen
Familie Dassen

6374 GD Landgraaf, 1 mei 1990
Schoolstraat 21b
De plechtige rouwdienst wordt opgedragen op zaterdag 5 mei om 10.30
uur in de St. Jozefkerk te Waubach, waarna begrafenis op de begraaf-
plaats aldaar.
Samenkomst in de kerk, daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur eucharistieviering in voornoemde kerk; voor-
af om 18.40 uur Rozenkransgebed.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwenha-
gen, Beuteweg 32; dagelijks bezoektijd tussen 18.45 en 19.00 uur.
Zij, dieonverhoopt geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
als zodanig te beschouwen.

Voor uw blijken van medeleven ondervonden bij de ziek-
te, het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare

~^~~ mmémamm broer, huisgenoot en neef, de zeereerwaarde heer

Antoon Jos
Gibbels
cm. pastoor

betuigen wij u onze oprechte dank.
Mej. M. Gibbels
Mej. R. Laven

Ransdaal, mei 1990
De plechtige zeswekendienstwordt gehouden op zondag
6 mei a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. The-
resia te Ransdaal.

Dankbetuiging
Het welgemeende medeleven, de vele troostrijke brieven, bij het overlij-
den van onze lievezoon en broer

René van Loo
hebben ons diep getroffen.
U allen, die dit op welke wijze danookbenadrukt hebben, betuigen wij bij
deze onze hartelijke dank.

Gerda en JefWouters-Huysmans
Lily en Jack van Loo-Kengen

Beleefd nodigen wij u uit om samen met ons René te gedenken in de
eucharistieviering van zaterdag 5 mei a.s. om 18.30uur in deparochiekerk
van O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand in Valkenburg a.d. Geul.
..

Dankbetuiging
Wij danken u van harte voor de belangstelling en
het medeleven ons betoond bij het overlijden en de
begrafenis van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader en allerliefste opa

Jo Arets
De volle kerk, de h. missen en bloemen, de vele
schriftelijke en persoonlijke condoleances, troos-

tßer Hesemans, 96 jaar, weduwnaar van Maria
Nicolaes. Corr.adres: Tongerseweg 207, 6213 GB

Maastricht. De plechtige uitvaartdienst wordt ge-
houden op vrijdag 4 mei om 11.30 uur in de kerk
van het Onbevlekt Hart van Maria, Mariaberg,
Maastricht.

tWim Moers, 57 jaar. Adres: Aalm. Verheggen-
plein 30, 6221 TE Maastricht. De uitvaartdienst

zal worden gehoudenop vrijdag 4 mei a.s. om 11.00
uur in de kerk van de H. Don Bosco, Akerpoort te
Maastricht.

tTruus Wijers, 67 jaar, corr.adres: Kruisstraat 11,
6041 BC Leeuwen-Roermond. De eucharistie-

viering zal worden gehouden vrijdag 4 mei om
14.00 uur in de kerk van de H. Laurentius te Maas-
niel.

tAnna Thomassen, 75 jaar, weduwe van Johan-
nes Clumpkens, corr.adres: Beneden Boukoul

15, 6071 AG Boukoul-Swalmen. De plechtige uit-
vaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 4 mei
om 10.30 uur in de parochiekerk van deH. Theresia
te Boukoul.

Dankbetuiging
Wij bedanken u allen voor de hartelijke condolean-
ces, bloemen, h. missen en begeleiding naar de laat-
ste rustplaats van onze lieve moeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder

Gerarda
Kroes-Munsters

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 6 mei a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk Onbevlekte Ontvangenis te Terwinselen,
Kerkrade.

De overvolle kerk, de vele bloemen, debrieven, te-
lefoontjes en condoleances waren ons tot troost bij
het zo plotseling heengaan van onze zo dierbare
vrouw, mama, dochter en schoondochter

Ine Bertholet-Hursel
Wij willen u langs deze weg bedanken.

Fam. Bertholet
Fam. Hursel

Kerkrade, 3 mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 5 mei 1990 om 19.00 uur in de kerk van
O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Terwinse-
len-Kerkrade.

Dankbetuiging
Wij danken u van harte voor uw medeleven
bij de ziekte en het overlijden van mijn lieve
man, onze pap, schoonvader en allerliefste
opa

Wiel Dirks
De volle kerk, h. missen, bloemen, persoonlij-
ke en schriftelijke condoleances en troosten-
de woorden hebben ons zeer ontroerd en
steun gegeven.
Een bijzonder woordvan dank aan de zusters
van het Groene Kruis en aan Joep Tholen die
altijd voor ons klaar stond.
Een mooier en waardiger afscheid van Wiel
hadden we ons niet kunnen wensen.

Gerda Dirks-Hermes
Kinderen en kleinkinderen

Schaesberg, mei 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op zaterdag 5 mei om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg.

Voor de vele blijken van medeleven, onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis
van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder

Rosa Jacobs-Glessner
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 5 mei om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Gerardus Majella te
Heksenberg, Heerlen.

In plaats van kaarten
Wij danken u van harte voor de belangstelling en
het medeleven, ons betoond bij het overlijden van
mijn lieve man, onze goede en liefdevolle vader en
schoonvader

Martin Daemen
De volle kerk, de vele bloemen, h. missen, condo-
leances en troostende woorden van familie, vrien-
den, buren, collega'sen bekenden hebben ons zeer
beroerd, steun en troost gegeven.

Annie Daemen-van Keeken,
en kinderen

Kerkrade, april 1990
De zeswekendienst zal gehoudenworden op zater-
dag 5 mei a.s. om 19.00uur in deMaria-Gorettikerk
te Kerkrade.

tende woorden van familie, vrienden, collega's en
buren hebben ons zeer ontroerd, steun en troost ge-
geven. Een mooier en waardiger afscheid van pap
hadden we ons niet kunnen wensen.

Mevr. Arets-Borjans
Kinderen en kleinkind

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 5 mei a.s. om 19.00 uur in de kerk van
St. Petrus-Maria ten Hemelopneming te Chèvre-
mont.

Dankbetuiging
Voor dezeer gewaardeerde blijken van mede-
leven die u allen bij het overlijden en de cre-
matie van mijn man, vader, opa en schoonva-
der

Dries van der Velden
heeft getoond, zijn wij u bijzonder dankbaar.

Fiena v.d. Velden-Honneff
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst vindt plaats op zondag 6
mei om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Familie (Veldstraat) Schaesberg.

Dankbetuiging
f

Liefst zouden wij een ieder persoonlijk willen be-
danken. De zeer vele blijkenvan belangstelling en
medeleven ondervonden bij het overlijden en de
uitvaart van mijn dierbare vrouw, onze lieve moe-
der, schoonmoeder en oma

Maria
Clermont-Hover

maken dit evenwel niet mogelijk. Daarom verzoe-
ken wij u onze oprechte dank langs deze weg te wil-
len aanvaarden.

A.J.H. Clermont
Kinderen en kleinkinderen

Slenaken, mei 1990
Hees 3
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op
zaterdag 5 mei om 19.30 uur in der.k. kerk van de
H. Remigius te Slenaken.

De eerste jaardienst voor onze moeder, schoon-
moeder en oma

Anna Debije-Deteren
zal gehouden worden op zondag 6 mei a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk van Maria Onbevlekte Ont-
vangenis te Amstenrade.

Kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene kennisgevinf
Dankbetuiging

t
Daar het mij onmogelijk is ieder persoonlijk te V
danken voor de overweldigende belangstelling zo
ik v mede namens mijn kinderen, schoondochtf
en kleinkinderen, willen dankzeggen, voor uw bii
ken van medeleven na het overlijden van mijn lie"
man

Nico Beiten
Uw aanwezigheid bij zijn uitvaart, uw condoléal~
ces, brieven en bloemen en vooral uw trooster»!
woorden hebben ons geholpen dit gemis te dragel

Mevrouw N. Beiten-Wingers I
Brusselsestraat 73, 6211 PC Maastricht ] -
De zeswekendienst zal plaatshebben op zondag
mei 1990 om 10.00uur in deKruisherenkerk aan c
Kom mei te Maastricht. —

aaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaam^a^aammaaama^^aaaaaaaaaaaawaaawal
g

Het is een jaargeleden, dat wij voorgoe<eafscheid moesten nemen, van hem cÜ n
ons zo dierbaar was, mijn goede man e g.zorgzame vader, schoonvader en opa t(

Harie Ackermans "
sDe plechtige eerste jaardienst zal gehoD

den worden in de H. Lambertuskerk t*-
Bingelrade op zondag 6 mei om 10.0'
uur.

Jo Ackermans-Benes
en kinderen

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echt)
genoot, vader en opa <bi

Pierre Peskens g
zal plaatsvinden op zaterdag 5 mei a.s. oifti
19.00 uur in de parochiekerk Onze LieV'B
Vrouwvan de Berg Carmel aan deHeerlens^weg te Schaesberg (Landgraaf).

a
Mevr. A.E. Peskens-Kreut%
Kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, mei 1990 H

De plechtige eerste jaardienstvoor onze m^
der en oma

Ennie Ritzen-Jacobs L
zal plaatshebben op zaterdag 5 mei a.s. ol*, '18.30 uur in de St. Pauluskerk te Heerlerhe^de-De Wieër.

Kinderen en kleinkinderen Ritzen |j
Fam. Meussen

De eerste jaardienstvoor mijn goede man, onze ltet
ve vader en schoonvader kt

Leo Moeglen
zal worden gehouden op zaterdag 5 mei a.s. oi\y
18.30 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van Ay
tijddurende Bijstand te Kunrade. p,

Regina Moeglen-Halama zi
Yvonne, Jan en Brigitte rn

,hl

rZ /& ST. GREGORIUS 5ZJI2J ZIEKENHUIS
BRUNSSUM w

MORGEN ZONDAGSDIENST
Mededeling St. Gregorius h<Ziekenhuis en n
Verpleeghuis Schuttershof
te Brunssum: }

VRIJDAG 4 MEI ZONDAGSDIENST
e

Tussen de ziekenhuiswereld en Ui
de overheid bestaat een conflict i|
over de financiële ruimte die *nodig is voor een vt
gerechtvaardigde h<
salarisverhoging en voor meer e
arbeidsplaatsen. seIn het kader van dat conflict bcwordt er vrijdag 4 mei door de
vakbonden actie gevoerd; in ons
ziekenhuis en verpleeghuis is
deze dag een zondagsdienst.
Afspraken met het ziekenhuis en
verpleeghuis die zeker geen
doorgangkunnen vinden, zijn of
worden persoonlijk bij u als
patiënt afgezegd. Afspraken die *
niet zijn afgezegd, zullen wel v
doorgang kunnen vinden, zij het e
dat er sprake kan zijn van enig a
ongerief. c
Voor onze patiënten die morgen v
wel een afspraak in het 1
ziekenhuis of verpleeghuis s
hebben, kan er dus hinder en fcoverlast ontstaan. vWij betreuren dat, vooral omdat vonze actievoerende
medewerkers zich niet tegen
onze patiënten, maar tegen de Tlandelijke overheid en politiek
willen richten. s
Wij hopen dat er snel een
oplossing komt, zodat verdere *acties die de normale *ziekenhuiszorg en
verpleeghuiszorg verstoren,
voorkomen worden.
De Directie.

V - j
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'Bejaardenhuizen
beter beveiligen'

Overleg mei ministeries over beste aanpak

Wethouder Graad Coumans bekijkt
dé plannen met warme belangstel-
ling. Hij zou het een 'fantastische
zaak' vinden als het project in Stèin

A. Hutjens van het Katholiek Peda-
gogisch Centrum in Den Bosch on-
derzoekt momenteel in opdracht
van WVC of in Stem voldoende ba-
■sis is om de kinderopvang enige
kans van slagen te geven. Hij wil
geen nadere bijzonderheden prijs-
geven. „Het zou ontzettend prema-
tuur zijn nu al iets te zeggen. Het
project staat zelfs nog niet in de kin-
derschoenen."

Pril

Twee auto's in
brand gestoken

Maastricht - Bij De vijf Kop-ten in Maastricht zijn in de nacht
«Kan dinsdag opwoensdagtegen half.
Mjf twee auto's in brand gestoken,
(pc politie vond in één van de uitge-
brande wagens wagens een spiritus-
Pes terwijl ook een raampje van de
fvagen was kapotgeslagen. De poli-
fie gaat dan ook uit van brandstich-
ting. De wagens, een Golf en een

zijn nadat ze geblust waren
(Jdoor de brandweer, naar het politie-bureau gesleept. Ze waren eigen-
Jdom van inwoners van Helmond en
jMaastricht.

De directeur van VNB zegt dat
de beveiliging van bejaarden-
oorden meer voeten in de aarde
heeft dan bij een gewone wo-
ning: „Een bejaardenhuis is in
principe een zeer toegankelijk
openbaar gebouw. We zijn nu in
overlegmet de bejaarden zelfom
te peilen hoe ver je die toeganke-
lijkheid zou moeten indammen.
Moeten we gaan denken aan
zware controle?"

De VBN baseert zich echter op
'steeds meer verhalen die ons ter
ore komen', zei de heer Storm
van de VBN gisteren in een toe-
lichting. Directies blijken uiter-
mate terughoudend met het ge-
ven van informatie. Zij zeggen
dat 'deze criminaliteitbij ons ge-
lukkig niet voorkomt.

De directeur van een bejaarden-
huis in Maastricht omschrijft dat
in zijn algemeenheid echter als
onjuist. Hij meent dat directies
zwijgen over inbraken en inslui-
pingen om de onrust in de centra
zo klein mogelijk te houden. „De
jeugd wordt lastig. Ze maken
zich schuldig aan graffiti in en

„Ook uit veiligheidsoogpunt zijn
er enkele knelpunten. Een nor-
male deurbeveiliging per huis
wordt moeilijk, omdat ouderen
juist bereikbaar moeten zijn als
er iets mis is. De brandweer
schrijft verder voor dat bijvoor-
beeld buitendeuren van binnen-
uit gemakkelijk open moeten
kunnen. Meestal is het dan geen
kunst om ook van buiten naar
binnen te kunnen."

HEERLEN - Terwijl directies
van bejaardenhuizen sterk de in-
druk wekken het aantal inbra-
ken en insluipingen te bagatelli-
seren, heeft hun belangenvereni-
ging voor een betere beveiliging
gepleit. De Vereniging van Ne-
derlandse Bejaardenoorden
(VNB) overlegt momenteel met
de ministeries van WVC en Bin-
nenlandseZaken hoe diebeveili-
ging het beste kan worden aan-
gepakt. Officiële cijfers van in-
braken en insluipingen in bejaar-
dencentra zijn niet voorhanden.
Politie noch Centraal Bureau
voor de .Statistiek kunnen een
toename in deze vormen van cri-
minaliteit ontdekken.

Meersurveillance
bij onbezette

politiebureaus

Volgens manager Brinkman van het
mediabedrijf in de Limburgse
hoofdstad is er juridisch gezien
niets aan de hand. „We hebben een
contract met de meisjes afgesloten,
waarin geen enkele restrictie is op-
genomen aangaande het gebruik
van de foto's. Met de foto's kunnen
we doen wat we willen. We staan
dus stevig in onze schoenen en ver-
wachten dan ook geen juridische
gevolgen."

Schadeclaim voor
TV-gazet dreigt

'Wegens ongeoorloofd gebruik van foto's'

Vervolgens zegt Brinkman dat het
verzoek van Roebroek, om de foto's
uit de 'late cabelshow' te weren, wel
degelijk door het management van
TV-gazet is gehonoreerd. „Tuurlijk
begrepen we dat verzoek. We heb-
ben dam ook meteen besloten om af
te zien van verder gebruik van de fo-
to's. Min of meer per ongelukechter
werd daags na het verzoek toch nog
een foto uitgestraald. Dat betreuren
we. De bewuste vrouw hebben we
dan ook enkele cadeaubonnen ge-
stuurd, in de hoop dat daarmee de
zaak uit de wereld zou worden ge-
holpen. Maar kennelijk is dat niet
zo."

Van onze verslaggever
HEERLEN - Advocaat Roebroek
uit Heerlen is voornemens een scha-declaim in te dienen tegen de beeld-
krant TV-gazet uit Maastricht. Dit in
verband met naar zijn zeggen on-
geoorloofd gebruik van fotomate-
riaal.

Volgens Roebroek heeft TV-gazet
frivole foto's van vrouwen, die on-langs deelnamen aan een miss-ver-
kiezing van de beeldkrant, zonder
toestemming gebruikt als onder-
steuning van sexannonces in
avondlijke reclamerubrieken.

„Nu lijkt het erop dat de dames, die
destijds aan de verkiezing deelna-
men, in de bewuste sexhuizen als
vrouwen van lichte zeden hun dien-
sten aanbieden," zegt Roebroek.
„Dat is natuurlijk niet zo. In naam
van een van de deelneemsters uit
Landgraaf heb ik de beeldkrant eer-
der al verzocht de gewraakte foto's
van het scherm te halen. Dat is niet
gebeurd. Vervolgens heb ik TV-ga-
zet aansprakelijk gesteld. Ik wacht
nog even af hoe men daar in Maas-
tricht op reageert. Komt men ons
niet tegemoet, dan stappen we met
een schadeclaim naar de rechter."

HERKENBOSCH - Patrouilles van
Pc Rijkspolitie Limburg zullen
'fS nachts iets vaker dan in het verie-pen gebruikelijk was surveilleren in
Pc omgeving van de kleinereferoepsbureaus van de politie die
Been nachtbezetting kennen.

Pat heeft een woordvoerder van deRijkspolitie Limburg gisteren ge-
legd naar aanleiding van de inbra-ken in de politiebureaus van Maar-
leeze en Bakel waar de afgelopen
lachten acht pistolen, vier karabij-nen en een hoeveelheid munitie|<verd gestolen.
Voor het opbergen van de dienstwa-gens van wachtmeesters en agenten
Fijn richtlijnen uitgevaardigd. De
meeste politiemensen nemen nahun dienst hun wapen mee naarmaar tevens bestaat de moge-
Ukheid dat het pistool opgeborgen
vordt in een kraak- en brandvrijenuis op het bureau.,Die voorschriften bestaan enedere groepscommandant kent zijnverantwoordelijkheid", aldus een

van de RP Limburgn Herkenbosch. Het districtsbu-'eau is niet van plan de kleinere po-
Hiebureau's nogmaals te wijzen opiet belang van het goed opbergen
'an de wapens.

(ADVERTENTIE)

Zaterdag 5 mei a.s. viert Nederland de herdenking vanggn» BEVRIJDINGSDAG 1945
op die dag zijn óók de winkels van

janlinders gesloten!Vrouw schiet
wasstraat uit

Jathet met het bewaren van dienst-vapens niet al te best gesteld isvees een onlangs gehouden enquê-e door de RP-groep Born/SusterenMt Bijna zeventig procent van de'genten bewaart zijn wapen thuis inïen niet afgesloten lade. Driekwart'an de agenten haalt de patroon-
louder er niet eens uit en vaak we-en de kinderen van de politiemen-
ien waar het wapen thuis is opge-
borgen.

Van onze verslaggever

Opgestapt

'Officier maakt misbruik van vervolgingsrecht'
Advocaat vraagt rechter
met VJV-zaak te stoppen

het vormingswerk het faillissement
van de stichting in de hand hebben
gewerkt. Ook de gemeente Maas-
tricht heeft daarin een rol gespeeld,
meent Van der Hucht. Mr Wort-
mann wees Van derHucht erop, dat
dit vermoedens zijn en dat daarvoor
geen bewijzen bestaan en dat de
rechtbank bezig is met het zoeken
naar de vraag of er gefraudeerd is en
dat politieke overwegingen daarin
"irlrosar

MAASTRICHT - Een 79-jarige me-vrouw uit Maastricht is gistermor-
gengewond geraakt toen ze met een
auto de wasstraat bij een garage aan
de Bloemenweg uitschoot. Na de
wasbeurt wilde de Maastrichtse
haar auto naar buiten rijden, waar-
schijnlijk heeft ze daarbij een ver-
keerde handeling verricht, want dewagen schoot opeens met piepende
banden in een rotvaart de weg overen botste tegenover de garage tegeneen lantaarnpaal.
De vrouw liep bij de botsing eenshock op, enige kneuzingen enschaafwonden: Ze werd overge-bracht naar het Academisch Zie-kenhuis te Maastricht. hetgeen door zijn advocaat aan het

licht was gebracht erg van zijn stuk
gebracht. „Ik voel me misbruikt als
een theaterstuk. Ik verzoek de
rechtbank hier een einde aan te ma-
ken," zei hij.

openbaar ministerie met te weinigmankracht is gewerkt aan de zaak,
dat er te weinig deskundige inbreng
is geweest, dat het gerechtelijk
vooronderzoek weinig heeft opgele-
verd en dat de zaak lang op een laag
pitje heeft gestaan.

erg gevoelig ligt en in volle omvang
op de zitting naar buiten gebracht
moet worden, „daarmee aantonend
dat Openbaar Ministerie en recht-
bank niets te verbergen hebben en
om niemand heen lopen."

MAASTRICHT - De advocaat vande ex-directeur G. v. R. van VJV-Maastricht heeft gistermorgen derechtbank gevraagd de rechtzaaktegen zijn cliënt, die verdacht wordtvan fraude, te stoppen. Mr Cor vande Bom vindt namelijk dat er mis-bruik wordt gemaakt van het ver-volgingsrecht, omdat de doelstel-ling van de officier van justitieniethet aantonen van strafbare feiten
van de ex-directeur is, maar het aan-
tonen dat het Openbaar Ministerieen de rechtbank, niets te verbergen
hebben en om niemand heen lopen.
Het blijkt namelijk dat nogal watautoriteiten betrokken zijn bij de
VJV-zaak, onder andere ook rech-
ter-commissaris A. Verheezen, die
enige tijd VJV-bestuurder is ge-
weest.

kingsgebied Heuvelland. „Als er
iets op dat gebied speelde, dan had
ik het gevoel dat ik mee mocht,
maar ik kreeg moeilijk een voet tus-
sen de deur."

(ADVERTENTIE)
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Het verhoor van het vroegere VJV-
bestuurslid A. Verheezen, die in het
dagelijks leven rechter-commissa-
ris is, leverde geen opzienbarende
bijzonderheden op. Verheezen
drong in juni 1987 aan op het schor-
sen van de directeurvan het VJV en
het instellen van een onderzoek. „Er
waren ongeregeldheden ontdekt en
ik wilde precies weten wat er aan de
hand was," zei hij. Toen het bestuur
in meerderheid zijn voorstel voor
het onderzoek afwees, stapte hij op
als bestuurslid. „Er was voor mij
toen geen sprake van fraude, ik
hield er wel rekening mee dat het
fraude kon worden. Als ik toen be-
wijzen had gehad dat er gefrau-
deerd was, dan was ik naar justitie
gestapt. Ik vond in eerste instantie
een onderzoek naar de onzuiverhe-
den meer op zijn plaats."

Vrijdag gaat de rechtbank te Maas-
tricht verder met het verhoren van
getuigen in de VJV-zaak, tenzij de
rechter aan het verzoek van advo-
caat Corvan den Bom voldoet en de
zaak sluit.

Van derHucht is er echter van over-
tuigd, dat politici die niet gediend
waren van de linkse signatuur van

Van der Hucht was nog duidelijker.
Volgens hem werden de moeilijkhe-
den van het VJV-Maastricht "aange-
grepen om het VJV te elimineren.
„Het VJV had niet failliet hoeven
gaan, het ministerie wilde bijsprin-
gen met geld, maar politici hadden
reeds het besluit genomen dat fail-
lissement in de hand gewerkt moest
worden."' Hij overhandigde de
rechtbank een brief van burgemees-
ter Kaiser van Margraten waarin
deze wethouder Hoen laat weten
dat het maar afgelopen moet zijn
met het VJV in Maastricht en dat de
financiering maar stopgezet moet
worden. De rechtbank achtte de
brief echter niet ter zake doende en
maakte hem niet verder openbaar.

Van Hilten was aangeslagen gister-
morgen bij aanvang van de vierde
zittingdag over de mogelijke fraude
bij het VJV, toen hij geconfronteerd
werd met zijn eigen notitie, die niet
voor het dossier bedoeld was. Hij
vroeg de rechtbank er geen nota van
te nemen, omdat het hier slechts
een voorlopig oordeel van hem be-
trof. „Ik verzoek U dit stuk uit het
dossier te halen en te vernietigen,"
zei hij. Maar daaraan gaf de recht-
bank geen gehoor. „Het gaat om een
voorlopig lijstje dat ik opgesteld
heb als aanvullingop de tenlasteleg-
ging. Natuurlijk ben ik in eerste in-
stantie uitgegaan van de schuldvan
de verdachte, anders begin je geen
rechtzaak," zei Van Hilten later.

Dat alles brengt Van Hilten dan totde conclusie dat de zaak publicitair

De president van de rechtbank mr
J. Wortmann zei na een kort beraad
dat de advocaat het recht had om de Onduidelijkheden
beëindiging te vragen. „Wij hoeven
echter niet onmiddellijk uitspraak
te doen hierover, we willen dat op
een nader te bepalen tijdstip doen.
Intussen kan de voortgang van de
zitting gewoon doorgang vinden."
De rechtbank zal zich dus de ko-
mende tijd beraden op de vraag of
oud-directeur G. van R. van het
VJV-Maastricht wel terecht staat, of
dat er heel andere motieven hebben
geleid tot de rechtzaak.

Advocaat Van den Bom kwam tot
zijn opmerkelijke conclusie aan de
hand van een notitie in het dossier
van officier Van justitie mr. Van Hil-
ten. Daarin staat dat er door het

Verder constateert de officier vanjustitie dat er een groot aantal on-duidelijkheden is, dat getuigen inde zaak Privébelangen hebben in destichting, dat de administratie eenondoorgrondelijke puinhoop is
waar geen helder beeld uit verkre-
gen wordt" „Last but not least" zo
.schrijft Van Hilten, „een lid van de
zittende magistratuur (rechter com-
missaris Verheezen, red.) die mijns
inziens geen strafbare handelingen
kan worden verweten maar die vol-
gens anderen (Wagemans c.s.) ook
vervolgd zou moeten worden."

Ex-directeur G. van R. was door

Politiek
Maar de zitting ging dus gewoon
door en de rechtbank zal later bepa-
len of de zaak wordt beëindigd. Tij-
dens het verhoor van de vroegere
penningmeester van de VJV-Maas-
tricht, G.A. van der Hucht en de
vroegere wethouder van Maastricht,
mevrouw P. Lazar-Schillmans,
kwam vast te staan dat vermoede-
lijk ook politieke motieven hebben
meegespeeld in het faillissement
van het VJV Mevrouw Lazf ver-
klaarde dat zij belemmerd werd in
haar werk door wethouder J. Hoen.
Mevrouw Lazar was verantwoorde-
lijkvoor het VJV en andere vormen
van volwassenen-educatie in Maas-
tricht en wethouder Hoen had die-
zelfde portefeuille in het samenwer-

" Onder het genot van een drankjepraat minister Braks nog even na over zijn busrit door
het het Meinweggebied. Foto: JEROENKUIT

Natuurgebied op weg naar Nationaal Park

Braks installeert
commissie Meinweg

Van onze verslaggever
MELICK EN HERKENBOSCH- Minister Gerrit Braks van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, heeft gisterochtend het
overlegorgaan Nationaal Park
De Meinweg in Melick geïnstal-
leerd. Het overlegorgaan moet
voor het natuurgebied 'De Mein-
weg' een beheers- en inrichtings-
plan gaan uitwerken.
Zodra dat beheersplan is goedge-
keurd krijgt het natuurgebied de

status van NationaalPark.

Momenteel hebben drie natuur-
terreinen in Limburg de status
van Nationaal Park in oprich-
ting: De Groote Peel (sinds 1985),
De Hamert (sinds 1989) en dan
nu De Meinweg.

Aanpak
Minister Braks denkt binnen en-
kele weken duidelijkheid te ver-

schaffen over de wijze van aan-
pak tot behoud van de Groote
Peel. Door de drainage in de
randgebieden dreigt een deel
van het gebied te verdrogen. De
minister hoopt het overleg met
alle betrokkenen snel af te ron-
den.

Het Meinweggebied omvat circa
1600 hectare en is daarmee een
van de kleinste nationale land-
schappen. De Meinweg is deson-
danks van internationale beteke-
nis. Het gebied biedt een afwis-
selend landschap met een grote
rijkdom aan plantesoorten. Ook
de omvang en de soorten van de
amfibieën- en reptielenpopulatie
maakt het een waardevol gebied.
Geologisch is het van betekenis
door het - in ons land unieke -terrassenlandschap met steile
overgangen als gevolg van ver-
schuivingen en breuken in de
aardkost.

Stein maakt kans opHippy/Opstapproject
f limburgs dagblad £ provincie

Donderdag 3 mei 1990 "17

Opvang voor woonwagen- en zigeunerpeuters

door hans goossen
JSTEIN-De gemeente-Stem komt wellicht in aanmerkingvoor

z36en speciaal project van het ministerie van WVC. Het zoge-
naamde Hippy/Opstapproject streeft ernaar om de achter-
stand, waarmee jongekinderen uit minderheidsgroeperingen

te kampen hebben bij de start aan het basisonderwijs, weg te
nemen. In hetkader van dit project zijn er plannen om in Stem
leen kinderopvang voor woonwagen- en zigeunerkinderen te, stichten.

gerealiseerd kan worden, maar ook
haast hij zich te zeggen dat het nog
allemaal in een zeer pril stadium
verkeert. Hij houdt een aantal sla-
gen om de arm: „Wij kennen de
randvoorwaarden, die het ministe-
rie stelt nog niet." Stem stelt ook
zelf een aantal eisen. Het project
moet het integratieproces bevorde-
ren, het moet goede scholings- en
trainingsmogelijkheden voor de
vrouwen van de woonwagenloca-
ties bieden en er moet werkgelegen-
heid uit voortvloeien.
Volgens Coumans komt Stem in
aanmerking omdat al een goede ba-
sis gelegd is. „Stem steekt ver uit
boven het landelijk gemiddelde wat
betreft schoolbezoek door woonwa-
genbewoners.De moeilijke periode,
waar veel andere gemeenten in zijn
blijven steken, hebben we achter
ons."

Hutjens bevestigt dit. Volgens hem
zijn de contacten tussen ouders en
schoolleiding van de woonwagen-
school Christoffel zeer goed te noe-
men.

De medewerking van de ouders zal
ook in Stem de belangrijkste voor-
waarde zijn om het project ook maar
enige kans van slagen te geven. Zij
worden er zeer actief bij betrokken.
Hutjens: „Het is geen geheim dat de
zigeunergemeenschap moeizaam
afstand van haar kinderen doet, ze-
ker op jonge leeftijd." Dat is een van
de redenen dat het aanbod van zi-
geuner- en woonwagenkinderen in
de bestaande crèches en peuter-
speelzalen zeer klein is.

Het Hippy/Opstartproject wil het
'schoolsucces' van de kinderen uit
minderheidsgroeperingen bevorde-
ren door ook in de 'voorschoolse'periode al educatieve ontwikkeling
te bieden. Gebleken is dat detijd die
allochtone kinderen in de periode
voor de basisschool doorbrengen
van groot belang is voor de verdere
ontwikkelingskansen. De in deze
periode opgelopen achterstandenworden niet of nauwelijks meer in-
gehaald. Vanaf 1991 stelt WVC daarjaarlijkseen bedrag van 15 miljoen
gulden voor beschikbaar. .

om de aanleunwoningen en
wachten bejaarden op om ze te
treiteren. Ook insluipingen en in-
braken komen steeds meer
voor."

# Een bejaardenhuis is in principe een zeer toegankelijk gebouw. Foto:MARCEL van hoorn



Werken over de
grens regionaal

oplossen
Werkonderbreking
ziekenhuis Venlo

De Nationale Ziekenhuisraad
(NZR) had gisteren overigens
nog niets vernomen van staatsse-
cretaris Simons van volksge-
zondheid over het voorstel om 1
procent extra loonruimte be-
schikbaar te stellen voor vermin-
dering van de werkdruk in de in-
stellingen. Volgens een woord-
voerster van het ministerie van
WVC zal de bewindsman 'van-
daag of morgen' schriftelijk rea-
geren het verzoek van de NZR.

VENLO - Ruim tweehonderd
personeelsleden van het St.-
Maartensgasthuis in Venlo heb-
ben gisterochtend tussen elf en
twaalf het werk neergelegd. Het
Venlose ziekenhuis was slechts
een van de vier instellingen in'
het land waar de vakbonden eni-
ge vorm van actie hadden aange-
kondigd. De acties voor verbete-
ring van de arbeidsvoorwaarden
in het ziekenhuiswezen stonden
gisteren dan ook op een laag
pitje.

Volgens woordvoerder Huijs van
het actiecomité in Venlo was er
sprake van een grote opkomst.
De bereidheid van de medewer-
kers van het ziekenhuis om actie

te voeren is groot, aldus Huijs.
Hij meldt dat er een duidelijke
voorkeur voor harde acties als
zondagsdiensten, werkonderbre-
kingen en stakingen is.

ENSCHEDE - De problemen rond
grensoverschrijdende arbeid moe-
ten zoveel mogelijk regionaal wor-
den opgelost. Het wachten op maat-
regelen door de centrale overheden
duurt te lang, een regionale aanpak
maakt het ook mogelijk goed reke-
ning te houden met de arbeids-
markt in een bepaalde streek.
Die conclusie trokken de meeste
deelnemers van een congres giste-
ren in Enschede over grensover-
schrijdende arbeidsbemiddeling.
Het blijkt dat gescheiden grensre-
gio's inmiddels de eerste stappen op
het terrein van die bemiddeling
hebben gezet. Zo wisselen arbeids-
bureaus in Twente en het aangren-
zende deel van de Bondsrepubliek
Duitsland (BRD) via computers in-
formatie over vacatures uit. Ook in
Zuid-Limburg en Zeeland verleg-
gen de arbeidsbureaus letterlijk
hun grenzen.

Van onze redactie economie

HANNOVER - DSM is tevreden
over het geboekte nettoresultaat
van 242 miljoen guldenin het eerste
kwartaal van dit jaar, ook al is de
winst 55 miljoen gulden lager dan in
dezelfde periode van 1989. Dat zei
gisteren ir S. de Bree van de raad
van bestuur van DSM.

begeven. Toch had de leiding eerjf
dit jaar te kennen gegeven dat t
bedrijf ruim genoeg in de slap
was zit voor een 'majeure acqiïj
tie'. Vooral in de Verenigde Staf,
wil DSM zijn positie versterken. »
is volgens De Bree de afgeW
maanden niet gelukt, omdat 'aanbod aan over te nemen bedt
ven die in het concernstramien p'
sen, gering is.

'Vrijwillig langer werken in praktijk onmogelijk'

Winkelpersoneel
wantrouwt akkoord

Volgens De Bree was het geweldig-
de resultaat van een jaar geleden
een gunstige uitzondering, die on-
der normale omstandigheden niet
te evenaren viel. Over de winstver-
wachting in de rest van dit jaar,
durfde hij geen voorspelling te
doen.

DSM heeft zich in tegenstelling tot
vorig jaar in de eerste drie maanden
van 1990 niet op het overnamepad

Daarentegen lijkt DSM er wel in
slagen om zijn belangen in Oef
Europa uit te breiden. Nadat eerrf
al bekend werd dat er een kant»
in Moskou wordt geopend, vertel'
De Bree gisteren dat de raad van ¥
stuur waarschijnlijk ook besluit'
een kantoor in Budapest, vanwa(
uit de rest van de Oosteurop*
markt moet worden bewerkt.

Tegelijkertijd is het concern bc*
in Moskou een naam op te bóu^
als leverancier van kunststom
voor auto-onderdelen. Op een eif
deze maand daar te houden semi*.
zal het bedrijf zich nadrukkelijk
presenteren. In datzelfde Mosk'
werkt DSM mee aan de ontwik*
ling van een grotendeels uit kurf
stoffen op te bouwen nieuweRu*
sche auto.

In de Sovjetunie is men ondert*
sen in gesprek met een kunststj
fencombinatie. DSM gaat mogeÜ
helpen bij het verbeteren van'Russische fabriek en wil er in'
toekomst eventueel caprolact»
gaan produceren.

Belangrijke obstakels voor grens-
overschrijdende arbeidsbemidde-
ling zijn de verschillen in sociale
verzekeringen, belasting, werkloos-
heidsregelingen, de andere opzet
van het onderwijs, de taalbarrière
en het feit dat arbeidsbureaus de
dienstverlening aan inwoners van
eigen land nog weleens te veel laten
prevaleren. Het aantal Duitsers dat
in Nederland werkzaam is blijkt
overigens veel kleiner dan het aan-
tal Nederlanders dat in de BRD een
baan heeft. Dat heeft vooral te ma-
ken met de problemen die de Duit-
sers met de Nederlandse taal heb-
ben.

Van onze verslaggever

SITTARD - Ondanks hun zware kritiek zijn de welgeteld
twintig aanwezige leden van de regio Zuid-Limburg van
de Dienstenbond FNV gisteravond laat tijdens een bij-
eenkomst in Sittard met het grootst mogelijke voorbe-
houd akkoord gegaan met het onlangs gesloten conve-
nant met de grootwinkelbedrijven. Voornaamste onder-
deel daarvan is de afspraak dat werkgevers die gebruik
willen maken van de voorgenomen verruiming van de
winkelopenstelling, zulks vooraf in een nieuwe CAO met
de werknemers zullen moeten zien overeen te komen.

Bovendien geeft het convenant de
garantie dat elke winkelbediende
volledig vrij zal zijn in zijn beslis-
sing om door de week tot half zeven
's avonds(en 's zaterdags tot 18 uur)
te werken, wanneer de nieuwe win-
kelsluitingswet eenmaal van kracht
is.

neelslid van het warenhuis Vroom
en Dreesmann onder luide bijval
zijn frustratie. Van der Gouw wierp
echter tegen dat het convenant en-
kel moet worden gezien als een 'wa-
penstilstand onder voorwaarden',
welke later tijdens de komende
CAO-onderhandelingen concreet
zal worden uitgewerkt.

" Prins Claus in Hannover op bezoek in de stand van DSM. Ir S. de Bree (tweede van
links) geeft hem uitleg over deDyneema-vezel.

De Bree is overigens van .plan de"
langen in Oost-Europa behoedza»'
uit te breiden. Door alle wijziging
in de afgelopen maanden is bijvot
beeld de situatie in de USSR *ondoorzichtiger dan voorheen. #
je vroeger met je plannen bij °]
overheidsinstantie terecht, nu m'
je het er allemaal zelf organisetf
In een land dat zelf nauwelijks ov
kennis en kunde beschikt en waaf
toch afhankelijk blijft van toele1

ranciers is dat levensgevaarlijk">l
dus De Bree. Hij verwacht dat f
nog lang zal durenvoordat de acti1.
teiten van DSM in het Oostblok'
eerste vruchten afwerpen.

Behoedzaam

officiële mededeling
GEMEENTEBESTUUR

VAN VAALS
BEKENDMAKING

De burgemeester van Vaals maakt
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening bekend, dat de Raad
van die gemeente in zijn vergade-
ring van 23.04.1990 heeft besloten te
verklaren dat wordt voorbereid de
wijziging van het bestemmingsplan
Heuvel-Oord voor een tweetal per-
celen nabij de Dr. Poelsstraat, ka-
dastraal bekend sectie E, no. 704 en
932 ged.
Het voorbereidingsbesluit en de
daarbij behorende tekening liggen
vanaf 04.05.1990 ter gemeentesecre:
tarie, afdeling Grondgebiedzaken,
von Clermontplein 15 te Vaals voor
eenieder ter inzage.
Vaals, 3 mei 1990

De burgemeester voornoemd,
M.P.A. Damen

Tijdens dé FNV-bijeenkomst in het
Nationaal Sportcentrum van Sittard
maakte het winkelpersoneel tegen-
over landelijk actiecoördinator
Frans van der Gouw en districtslei-
der Piet Smit van de Dienstenbond
op scherpe wijze duidelijk uiterst
teleurgesteld te zijn in het bereikte
akkoord. „Wij voelen ons 'gepakt'
door dit convenant. Onze acties
hebben volstrekt niets opgeleverd
en dus hebben we voor niets ge-
knokt. Als ik dit vooraf allemaal ge-
weten had, dan had ik met mijn auto
nooit de poort van V&D gebarrica-
deerd," zo verwoordde een perso-

DSM wil nu naam
vestigen in BRD

Met het oog op beursnotering ke troef van DSM wordt, blijkt
wel uit het feit dat, nog voordat
de nieuwe fabriek in Heerlen is
geopend, er al van diversezijden
belangstelling voor is getoond.
DSM is bijvoorbeeld ver gevor-
derd in de onderhandelingen
met een fabrikant die met de ve-
zel kogelvrije artikelen wil ma-
ken.

Praktijk
Het feit dat de werkgevers - on-
danks de door het winkelpersoneel
voor het eerst in de historie gevoer-
de stakingsacties - voor zichzelf
tóch de weg hebben weten open te
houden om hun winkel in de toe-
komst langer open te houden, stuit-
te bij de FNV-ers op felle kritiek.
Met name de daarbij afgegeven
'vrijwilligheidsgarantie' werd gis-
teravond met hoongelach ontvan-
gen, omdat de praktijk op de werk-
vloer anders leert. Te meer daa»een
van de aanwezige werknemers van
V&D met een zeer recente medede-
ling van de bedrijfsleiding van dit
concern op de proppen kwam,
waarin die vrije keuze al weer werd
uitgehold. „V&D heeft keihard te
verstaan gegeven dat er alleen spra-
ke kan zijn van vrijwillig langer
werken als er voldoende personeel
beschikbaar is," zo onthulde de
werknemer tot stomme verbazing
van Van der Gouw. Het chemieconcern heeft overi-

gens al een groot aantal vestigin-
gen in West-Duitsland (voorna-
melijk verkoopkantoren) die
werk bieden aan circa 1300 men-
sen en die samen goed zijn voor
een jaaromzet van 1 miljard DM.

Investeringen
Limburgse bedrijven zoals Oce-
van der Grinten, Pope en Eura-
max aan deel.

Westduitse president:
'Poolse westgren
blijft onaangetas'

Van onze redactie economie
HANNOVER -, DSM is met het
oog op een toekomstige notering
op de beurs van Frankfurt na-
drukkelijk op zoek naar meer
naamsbekendheid in de Bonds-
republiek Duitsland. Als onder-
deel van de campagne is het con-
cern deze week aanwezig op een
grote industriebeurs in Han-
nover, die gisteren werd' ge-
opend door koningin Beatrix.

Lid van de raad van bestuur van
DSM ir S. de Bree was-gisteren
persoonlijk naar Hannover ge-
reisd om de koningin - staand
voor een Dyneema-surfplank op
de DSM-stand - de hand te druk-
ken. De nieuwe supervezel van
DSM is het belangrijkste pro-
dukt waarmee het chemiebedrijf
in Hannover goede sier maakt.

Tegen verhogen huur standplaatsen

Massaal protest
woonwagenbewoners
HEERLEN/DEN HAAG- Woon-
wagenbewoners uit Limburg
trekken volgende week dinsdag
massaal naar Den Haag om te
protesteren tegen de plannen
van staatssecretaris Heerma van
Volkshuisvesting. Zeer tegen de
zin van de kampbewoners wil
Heerma onder andere de huur
van de standplaatsen verhogen.

Een dag eerder, namelijk op
maandag, zullen burgemeesters
van verschillende gemeenten het
rapport van de stichting Lande-

lijk Platform voor Woonwagen-
bewoners en Zigeuners in ont-
vangst nemen. Dit rapport is een
reactie op de omstreden plannen
van Heerma. De overhandiging
ervan vindt plaats in Maastricht,
Heerlen en Kerkrade.

De woonwagenbewoners zullen
dinsdagochtend met een gemid-
delde van 20 kilometer per uur
naar Den Haag trekken waar om-
streeks 14 uur het rapport wordt
aangeboden aan de Tweede Ka-
mer.

Op het overigens vrij kale DSM-
podium is niets nagelaten om het
belang van die vezel te bena-
drukken. Dat Dyneema een ster-

Laatstgenoemde gaf daarop te ken-
nen vandaag onverwijld de directie
van dit warenhuis over deze ook in
zijn ogen flagrante schending van
het akkoord te zullen aanspreken.
Maar ook Van der Gouw moest ver-
volgens toegeven dat vrijwilligheid
in de detailhandel een doorgaans
uiterst rekbaar begrip is. Pas nadat
hij het aanwezige winkelpersoneel
de uitdrukkelijke verzekering had
gegeven dat de Dienstenbond tij-
dens de komende CAO-onderhan-
delingen het vrijwilligheidscrite-
rium zeer nauwlettend in de gaten
zal houden, gingen de leden schoor-
voetend akkoord.

Nederlandse ondernemingen
zijn dit jaar uitgenodigd als gast
op de industriebeurs, die jaar-
lijks zon 500.000 bezoekers telt.
Naast DSM nemen er ook andere

Behalve aan promotie in West-
Duitsland doet het bedrijf ook
aan opwaardering van die eigen
Duitse ondernemingen. Zo gaat
DSMKunstharze GmbH in Mep-
pen de harsenproduktie opvoe-
ren tot 12.000 ton per jaar. Dat
vergt een investering van 25 mil-
joen DM in een nieuwe compu-
tergestuurde produktielijn.

Geen reden tot
paniek overheid

Gehandicapten en arbeidsongeschikten:

WARSCHAU - De Westduitse p'
sident, Richard von WeizsacW
heeft gisteren aan het beginvan *vierdaagse bezoek aan Polen 'nieuw de onaantastbaarheid val»'
Poolse westgrens bevestigd en^klaard dat deze Oder-Neisse grt
een brug tussen de volken tp-

worden. Hij deed dit 's avonds
een tafelrede tijdens het banket
zijner ere.
De Westduitse president poogde
zijn rede vrees voor Duitse een\»"
ding weg te nemen en gaf de vej
kering dat Duits-SovjetrussiSc
samenwerking niet buiten PO».
om zal geschieden, zomin als de %
van Polen naar Europa niet bui»
de Duitsers om kan.
„Bij de gezamenlijke weg n*
Europa is het in het belang van >
len aan gene zijde van zijn w*
grens geen politiek immobiele <*tatuur, maar een in het westen ge
tegreerde op vrijheid stoelende
mocratie te hebben. De Polen is *noemelijk leed aangedaan d'
Duitsers, anderzijds zijn Duits
door een onmenselijk lot uit V
stamland verdreven. Men besef
Duitsland ook dat het niet de Po"
bevolking was die aan het eind
de oorlog verlegging van de Po<"
grens naar het westen heeft vel*
donneerd en uitgevoerd."
Von Weizsacker zei op een persC
ferentie gisteren bij zijn gesprek!"
in Warschau de overtuiging te 1>
ben gekregen dat 'wij het eens *over de uitgangspunten. Hij spf
woensdag met de Poolse presid^
Wojciech Jaruzelski, premier
deusz Mazowiecki en minister
Buitenlandse Zaken Krysztof S
biszewski.

schikt, gaan vergelijkingen met an-
dere landen mank omdat men daar
andere systemen hanteert en wordt
de zaak te eenzijdig bekeken.
Indien mensen uit de WAO of AAW
worden gezet, levert dat daar wel
besparingen op, maar zullen elders
in de sociale zekerheid de kosten
stijgen.

Aanvangsalarissen
van leraren omhoog

Van onze parlementaire redactie

letten die uit de kast vallen, i
voor het merendeel bekende. Al *het er wel veel, dat moet ik to«.ven, zei hij. Maar volgens Wall*
is desondanks geen reden om te'te komen op Ritzens en zijn voof1"men, om op een 'aantal punt'
nieuw beleid in te zettenWallage kondigde aan dit najaar
komen met een nadere inventas
tic van de dreigende tekorten *onderwijskrachten in vooral het",
sisonderwijs te komen. Eerst rfl'ten de cijfers 'helder' worden, vf'
dat kan worden besloten over m*'regelen, aldus de staatssecretaris',
Maatregelen waaraan Wallage del1zijn >onder andere het schrap?van wiskunde uit het pakket vanafgestudeerde havoer als to«"hngseis voor de opleiding voor °-derwijzers (pabo) en vrijstelling
diensplicht voor pabo-student'
die een baan hebben gevonden
net onderwijs.

DEN HAAG, - De wens van de
Tweede Kamer het aanyangsalaris
van leraren in het basis- en voortge-
zet onderwijs te verbeteren, vindt in
principe gehoor bij de bewindslie-
den van Onderwijs. De financiële
ruimte hiervoor moet voor het me-
rendeel worden gevonden in de on-
derwijsbegroting. Dat kan niet
'pijnloos', zo maakte staatssecreta-
ris Wallage gisteren de Kamer dui-
delijk.
Wallage sloot de mogelijkheid niet
uit dat het kabinet besluit extra
middelen voor dit doel beschikbaar
te stellen. Maar in elk geval zal van
de leraren in het arbeidsvoorwaar-
denoverleg worden gevraagd een
'stapje terug' te doen, ten behoeve
van hun beginnende collega's.
Wallage toonde zich overigens geen-
zins uit het veld geslagen door be-
zuinigingen en de financiële obsta-
kels waarmee minister Ritzen en nij
zich zien geconfronteerd. „De ske-

DEN HAAG - Er is 'volstrekt geen
reden tot paniek' over het toene-
mende aantal gehandicapten en ar-
beidsongeschikten. Er zijn welis-
waar maatregelen nodig,maar daar-
toe dient eerst een evenwichtiger
analyse gemaakt te worden van de
feitelijke gang van zaken. Op basis
daarvan moeten een krachtdadig
preventiebeleid, daarwerkelijke
maatregelen tot herintegratie van
betrokkenen in het arbeidsproces
en een actief werkgelegenheidsbe-
leid geformuleerd worden.

Dit stellen het Landelijke WAO-be-
raad, het Landelijk Samenwer-
kingsverband Regionale Arbeids-
ongeschikten-organisaties en de
Gehandicaptenraad in een verkla-
ring die zij gistermiddag aan staats-
secretaris Ter Veld (Sociale Zaken)
hebben overhandigd. De organisa-
ties maken zich grote zorgen over de
plannen van het kabinet en de
werkgevers om de arbeidsonge-
schiktheidswetten wao en aaw in-
grijpend te wijzigen om zo het
steeds stijgende aantal arbeidson-
geschikten een halt toe te roepen.
Volgens de drie organisaties wor-
den pleidooien tot zulke 'drakoni-
sche maatregelen' altijd gebaseerd
op 'aangenomen volume, kosten en
internationale positie. Daar zijn
vraagtekens bij te zetten, aldus de
organisaties. Zo is er de laatste jaren
voor miljarden bezuinigd op de so-
ciale zekerheid, hebben de meeste
arbeidsongeschikten een minimale
uitkering, zijn steeds meer arbeids-
ongeschikten voor een deel onge-

Morgen zondagsdienst
Tussen de ziekenhuiswereld en de overheid bestaat een
conflict over de financiële ruimte, die nodig is voor salaris-
-verhoging en werkdrukvermindering. In het kader van dat
-conflict wordt er vrijdag 4 mei actie gevoerd. In ons ziekenhuis
-organiseren de vakbonden een dag zondagsdienst.

De effecten van deze actie zijn niet precies te voorspellen.
Afspraken met het ziekenhuis die zéker geen doorgangr . . . ....r ... . M .~ .kunnen vinden, zijn of worden persoonlijk bij de patiënt
afgezegd. Afspraken die niet zijn afgezegd, zullen misschienrrZ^r l^ar\ „Irlaol^lül, rir,rsrnr,r\ n Ir, ,„„„„ „in^nmaar (zeer) gedeeltelijk doorgang kunnen vinden.
Voor onze patiënten die morgen een afspraak hebben in het
ziekenhuis, kan er dus hinder en overlast ontstaan.
Wij betreuren dat. Wij hopen dat er snel een oplossing komt,
zodat verdere acties die de normale ziekenhuiszorg verstoren,
worden voorkomen.

Directie De Wever-Ziekenhuis. .
v—DeM^^e^^enhujs—'

Je huis in dekrant brengt mensen
over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten.

[j|j|||(^j[^y^jj
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J
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ZEER goedkope tarieven
vraag gratis advies bij uw intermediair
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DSM tevreden
over resultaat

Ooslblokkantoor in Budapest

Donderdag 3 mei 1990<18
Limburgs dagblad J provincie



Limburgs Dagblad

AaaaaaT
aaaW

*aaaaW
WaW^^^^^^^^T^aWW.
'
aaWS
aW

I

aaTaaW
fll
I

fIV
aaaaaaa\\W^aa\W

LaaW

I
M

aWL
.AmW

S*\^
>^^^-*/F fl

X*a**a.aY%tL\a\t^/M.aflP

I

f
aaaW aTaaaaw**T
aaw*^^

W

1

1

V

.aflfl*
fll
I.V

v^V
Hfl^HH^^Hfl^flj- meteen

V^^^^

f

fl

(

\

B^^-——-^^^^

■
M

ipWUI
H^Ég^^^fl^
fe

m&IMÉ
j.jp^jf

jdl^^Bflßfli

fll

Appartementwand
licht

eiken
inkl.
2-pers.

bed
en

S

|Q

fl|>

t__3|

B

BSJrJB/'"'Sf^
a*

aaaatamaaaW
WFaaW

Aanbouwki
ken
bast-beige.
270
cm

breed

kleerkas

fl -Bflflfl

HL_

-eaiiiaaaaaallaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMi

HBS
ilfe^^lw-v'-■*t^«HBHi

BShlk

»

Bfl#
Jr*

JtQÊL

fBV
flfl

afhaalprijsr~ ~IH
IBBlfli

11.1
*

i»\i:^^^^
f^Sk

eb^^^pß
BP^~

■Fü»"i
<-

fll

«^
flnflflfll

jI

I

fll
I

hk

Hr

Afl

fIU

f

Hfli

flK^Ëi'l
li
i■'* j
I

"

«lil
iIfILIJJI.
I

t,

■flk^flj
I

/fPfP'flflk
]

mW

Slaapfauteuil,
naarvorenuittrekbaar.

I

SM
BBf

HwJHJI^fcL^IL—JB
§-—

__._IÏHW|BTfIH
l«Érfi:.:izall

\

BS^Es^^^
Eetkamer

essei
tabak
11
0
cm

tontafel

oude
prijs
519;-

nu
150,-

y

K)

II

h

"]

fl^Ldß
BI

afhaalprijs.

oude
prijs
Jr

nu
1000,-

Jeugdkamer,
grenendekor
5

delig,

*F~~

fl

M
Ifife''ff■

+

Jeugdkamer
wit
met

blauwe

fl

■

ammtmBÊBKÈ
koof

ca
285
cm

bßese
S^UbBBBI

BBBi
Iflß

ns
r

n>U|A—,-«■.
i
mn

■*""
7cn

ten
dgwiis

voor

■^■mwwTHfflfff

L

hhjhhjhhi—

p^psssflttfliflHj|
ppßwßffl^g^^Pwtlw^^K^

_

ouae
prr/s.i-^9O.-nu 75ü.-

H
onze*OD

_

nTmr
-,r

HHwi!jw^^

jm
_«%

AlleS

Moderne
kast

mei
zweven-

Ho

Aanbouivwand
zwart.
z«/ver
met.
de/tor
ca

305
cm

2J.
5,
\'J.
6?
CJT;

I

—

1

afhaal-
I

2USÏSS3WRS
;

f

!

nü
«0
.

c

nuï-
000-

ÏS?S£S

JSS^

pnjZen
cm

breed.
223
cm

hoog.

„ ...
______

-~3

Bj

nu
3.000,-

Z-I^nm^n
ïPl

B

tigd
op
veren

binnenwerk,

*

■

■

I

■

■

m.
■"..fl j,//-i

===**=^^^S
flf

/

/
j
\

A;

/LaéJ*'
/

K°''

.""""'iï'«°°rb
'i

fl

grote
bedöafcme»

hand/g
s/irffwerfc.

X^
HPt

CirOnt^tP
WOOri-
W3
TPII
Kl
l
Jl^
lil

AkPII
Pf.
OITIQPVina
È

zonder
koofprof.el.

f

/,„
J}
&>

«*lZ^&^
M

ca
140
x

200
cm

ligoppervlak
f

nCiyiUUlölC
WUUII
VVOI
Cl
1
1

I
U
I_» 111
A^IVtJII
Cil
V^l
I
I
VJ
C
V
1
1

IVJ

flfllflflflflflflllllllllflflß-HBIHB-ia>l-iiV
g,^

vjw^
?

\\\

ik
L^SC
1

fll

HHf

HHIHHI
HV
LaWWa
kaaaaaa

fIW
fITflfl^r*-- BT-—-

aWaa

mEW^*\\\\\\\w

m/

mj

mm***\\%\
mj

JmlM^^^^^ BfliUßßflß
V

fl

I

I

I

'

*

'

*

'■ "'
l——~—~^

’

~
■ " " ■ —

'—
■■*aaaaaaaaa\Waa

'—' "Zelt
afhalen
en

Beiorging
me!

Advies
aan

Voor
'n
snelle

Laat
U

Kinderparadijs
Alles

■">■■

|

D
'

L*

'anI

B

Openingstijden:
ma.-WO.

10.00-18.30
UUr,
dO.

10.00-20.30
UUr,

9eld»««*«"
n

of
zonder

huis
voor

hap

verwennen
metloeilcht

bereikbaar

WUrSelen-PrOICn
Weiden

Kaninsberg,
am

Autobahn-Kreuz
Aachen,
Telefon

(02405)
6020

vr.
io.oo-18.30
uur,za.

9.00-14.00
uur,

lange
zaterdag

9.00-1
8.00
uur.

°Pb°""'
r

EBr
i9C

Donderdag 3 mei 1990 " 19



Donderdag 3 mei 1990 "20
Auto's

BMW 520 6-cyl., bwj. '80,
LPG, schuifdak, trekh. vr.pr.

’ 3.450,-. 045-230346.
Te koop BMW 316 bwj. '84,
kl. zwart, veel extra's, als
nieuw, elke keuring toegest.
Weg. verhuizing, ’11.500,-.
Tel. 04490-51467.
CITROEN GSA bwj. '81,
APK, i.g.st. 045-229394.
Citroen VISA Super E '83, 4
cyl., APK 4-'9l, met steek-
proef, ’2.750,-. Tel. 045-
-225913.
Te koop Datsun STANZA
GL 4-drs., automatic, kl. wit,
bwj. 11-11 -'82, APK 4-'9l.
Vr.pr. ’ 3.950,-. Smaragd-
str. 30, Muschemig-Heerlen
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
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,-;
Weekaanbieding stunt: La-
da 2105 m.'B7, vlam nieuw

’ 4.900,-; Mitsubishi Lancer
2 L, Turbo 170 Pk, t.'B3, ’7.900,-; Honda Civic t.'B2,
’3.900,-; Cherry t. '84 5--
drs. nw. mod. ’ 6.900,-;
Peugeot 305 GL t. '84

’ 5.900,-; Toyota Corolla
1.6 DX Coupé t.'B2
’4.500,-; Citroen GS Club
Pallas t. '83 ’ 3.700,-; Mits.
Colt GLX t.'Bo ’1.900,-;
Suzuki CX 1000 Coupé t.'B3
’4.500,-; Ford Escort 1300
GL t. '83 ’6.900,-; Ford
Fiesta 1100St.'80’2.400,-
Mitsubishi Galant 1.6 GL t.
'82 n.m. ’3.900,-; Volvo
244 GL t. '80, ’3.500,-;
Ford Fiesta t. '84 nw. model

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’ 6.900,-; Toyo-
ta Sportswagon , t.'79,

’ 1.400,-; Datsun Cherry t.
'81, ’1.700,-; BMW 315 t.
'83 ’5.900,-; VW Kever
bwj. '72 in nw.st. ’3.700,-;
Datsun Cherry t. '82
’2.900,-; Opel Kadett sta-
tion t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’ 1.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’4.900,-; Opel
Rekord 2 L S, t.'B2,

’ 2.900,-; Renault 4 station-
car, 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 liefhebber
’2.100,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t.'Bl ’4.900,-; Opel manta
2 L SR HB, t.'Bo, ’ 2.900,-;
Mitsubishi Celeste 2000 GT,
'81, ’2.900,-; Opel Rekord
2 L, t.'B2, ’ 2.900,-; Datsun
Violet 5-bak, t.'B2, ’ 2.700,-
Opel kadett station, '81,
’4.500,-; Simca Bestel, '82,
’2.900,-. Opel Ascona t.
80, ’2.100,-; Div. goedko-
pe inruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma t/m vrij van 09.00-19.00
uur, zat. tot 17 uur. Inr. fin.
gar. mog.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
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. BMW 320-6, bwj. '78,
motor van '84, APK 3-91,

’ 2.650,-. 04752-4826.
Martin JORRITSMA, 1e klas
occasions; Audi 80 1.8 S,
30.000 km., '88; VW Golf
1300 CL, 5-drs., '87; VW
Golf 1300 CL, 3-drs., '87;
VW Polo coupé 1300, '87;
VW Golf diesel, '85; VW Golf
1.8 GTi, '83; Opel Kadett
1200 LS, '86; Opel Corsa
1300 GL, '86; Ford Escort
1600 XRi, '88; Ford Escort
1100 Laser, '85; Fiat Panda
1000 CL, '87; Auto's met
bovag-garantie, APK keur-
ingsstation, Pastorystr. 106,
Nuth. Tel. 045-242412
Ford SIËRRA 1600, '83, s-
drs, metal zilver ’ 9.750,-.
Tel. 045-721268.
Te k. Ford ESCORT 1600,
sport, bwj. '78, ’850,-. Tel.
045-352938.
Te k. MAZDA 323, '79, 5-drs
’250,-. Tel. 045-312164.
Te k. Mitsubishi GALANT
turbo diesel, autom., m. '86,
overdrive, ’ 10.750,- mr.
mog. 045-211071.
MITSUBISHI Colt 12 GL, s-
drs, eind '80, APK '91, als
nw.. ’2.750,-. 045-316940.
Opel MANTA '77, rood, half-
leren dak, APK 1.'91, mooie
auto, uitst. lopen, ’1.950,-,
graag afspr. 04490-10246.
Koopje PEUGEOT 205, bwj.
'84, blauw, in st.v.nw., wei-
nig gelopen. Inr. mog. 045-
-426330 bgg 455417.
PEUGEOT 305 SR '80, gr.
met., get. glas, sch.dak, i.g.
st., koopje, ’ 1.150,-. v. Iter-
sonstr. 19, Eikske/Landgraaf
Te k. RENAULT 5 Parisien-
ne-uitv, bwj. 15.10.82, APK
15.10.90, vr.pr. ’ 3.500,-,
04454-2092.
VOLVO 740 GL, sept. '86,
LPG, 121.000 km 1e eig.
(part.) schuifd., trekh. radio;
cass. i.z.g.st. ’ .23.000. Tel.
04405-1462.
VOLVO 360 GLT m.'B7, bijz.
mooi, slechts ’15.900,-.
04409-2619 na 18u.
Automatiek VOLVO 66L,
bwj. '81, als nw. ’2.250,-.
Tel. 045-453572.
Te k. VOLVO 360 GLS, s-
drs, 2.0 Itr, bwj. juni '83,.veel
extra's, 045-257599.

Te koop Saab

900-i Special
3deurs, 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. Tevensbieden wij te
koop aan: keurcollectie in-

ruilauto's. Mazda RX 7 SDX
wit met open dak, '83; Maz-
da RX 7 DX groenmetal. '81;
Mazda 929 2 liter coupé bei-

ge '85; Mazda 929 2 liter
coupé groen '83; Mazda 929
coupé autom., '82; Mazda
626 2 liter'GLX coupé, met

PS rood '88; Mazda 626 2 li-
ter GLX Hatchback met PS
antra. '87; Mazda 626 2 liter

4-drs. blauw, '88; Mazda
626 2 liter GLX autom., rood

'89; Mazda 626 1800 LX
Hatchback, met LPG, rood,
'89; Mazda 626 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,'B6; 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

Travelier blauw '86; Opel
Kadett 13004-drs., Club wit,
'87; Opel Kadett 1300 4-drs.

blauw, '87; Opel Kadett
1300 3-drs. bruin '82; Opel
Kadett 1200 3-drs., beige

'81; Honda Civic 1400 4-drs,
goud, '89; Honda Civic 1400

Shuttle, donkerrood, '88;
Peugeot 505 4-drs, bruin,
84; Peugeot 309, 1300, 3-
drs., grijs, '88; Renault 9

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

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

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

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

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

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

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

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

tevens APK-keuringsstation
Inruil KADETT 1300 S '80,
’3.750,-; Golf GTI '80

’ 4.950,-; Oldsmobile V 8
aut. met LPG ’ 2.750,-. Tel.
045-721268.
Meer geld voor uw ayto.
Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, "Centrum" vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.
Opel MANTA 3x va.

’ 3.750,-; Opel Ascona 20 S
m. '80 ’ 2.250,-; Opel Mon-
za aut. nw.st. ’12.500,-;
VW Derby LX m. '81
’2.750,-; Fiat Panda 45 m.
'84 ’3.950,-; Ford Escort
Sport aut. '79 ’1.650,-;
Triumph TR7 Cabriolet '80
USA-uitv. nw.st. Hoofd-
straat 200, Hoensbroek. Tel.
045-227395.
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.
Te k. VW JETTA diesel i.z.
g.st., motor, en mech. 100%
in orde, bwj. '82, vr.pr.

’ 5.250,-. Broekstr 62,
Schinveld.
Tek. GOLFGTi, bwj.'B6, 1e
eig., onderh. papieren aan-
wez., kl. antr. grijs, extra's;
alarm, radio en sportvelgen.
Tel. 045-229911
VW GOLF GTi '85, wit,
schuifdak en 5-bak,
’16.500,-. Tel. 045-721268
GOLF 1.6 CL met katalisa-
tor, in abs. nieuwst.
’13.750,-. Inl. 045-455778.
Te k. GOLF diesel, bwj. '79,
APK sept. '90. Tel. 045-
-419749.
Te koop GOLF GLD '80,
APK 7-'9O, trekhaak, extra
velgen, pr. ’ 850,-. Tel.
04490-1529.
Uitz. mooie VW JETTA, die-
sel, 4-drs., stereo trekh.,
alarm, APK etc. ’4.450,-.
Schaesbergerstr.l36, Kerk-
rade Terwinselen.

Sloopauto's
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
O Kórfer. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar sneK succes. Bel:
045-719966.

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

(Brom)fietsen
Opa- Omafiets, dames- he-
renfiets ’ 65,-; VW 1200 '74
’3.500,-. 045-257371.
HONDA MT 5 '84, in prima
staat, ’1.450,-. Tel. 045-
-251485.
WA. 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.
Te k. HONDA MT 5, i.z.g.st.

’ 950,- tev. onderdelen
Vespa Ciao. 045-421844.
Te k. VESPA nieuw model,
met sterwielen. Kasteellaan
2A, Meezenbroek-Heerlen

Vakantie
Te h. Inger CARAVAN in
Heimbach-Eiffel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082 ook
weekend.
Te k. 5-pers. CARAVAN
Knaus de Luxe, i.z.g.st. mcl.
voortent, koelkast, kachel en
rondzit. Pr. ’7.500,-. A. v.
Steinstr. 1, Bom, tel. 04498-
-52819.

Caravans
CARAVANSTALLING;
Gronsveld 04408-1251.
Te k. mooie KAMPEERAU-
TO, ruime 4-persoons, merk
Fiat 242 type '80. Vr.pr.
’7.500,-. Tel. 045-727967
na 17.00 uur.
Te k. TOURCARAVAN,
Hobby. bwj. '85, kachel,
badk. en koelk., nw. voort.,
kopkeuken, vr.pr. ’ 9.750,-.
Tel. 04490-24243.
Te koop 5 lichtgew. TOUR-
CARAVANS o.a. Roller
3.80m, bwj. '81; Duque 4.00
m, bwj. 85; Adria 3.80m, bwj
'79; Kip 3.20m, bwj. '78;
Bergland 3.1 Om, bwj. '77, v.
a. ’1.500,- tot ’5.500,-.
Tel. 045-323178
Te k. zeer mooie caravan
merk WILK, kachel, ijsk.,
tent, i.z.g.st. Asterstr. 26
Heerlerheide.
Gezocht overdekte CARA-
VANSTALLING in of omge-
ving Nuth. Tel. 045-244963.
Te k. caravan merk
BURSTNER 4 a 6 pers., bwj
'83, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel.
045-317497.
Donderdag Rekreatie-
koopavond bij DE OLDE
Caravan B.V. Voor een Wilk
of Beyerland tour-caravan,
een Walker vouwwagen, al-
le onderdelen en accessoi-
res, service-reparatie-
verhuur, spec. aanb. van
voortenten, caravan opzet,
spiegels, TV antennes, etc.
etc. naar Dr. Nolenslaan 141
Ind.park Nrd., Sittard. Tel.
04490-13534.

In en om de tuin

Tuinmeubelen
Alvorens elders te zoeken, kom eerst bij ons kijken.

Uitsluitend grote merken t.w.

Hartman, Kurz, Kettler,
Alibert, Capisa, enz.

Speciale aanbieding:
4 Hartman Ambassador wit a ’ 99,- ’396,-
-1 gardentafel ovaal ’ 159,-
-totaal ’ 555,-
-korting ’ 60,-
CCL prijs ’ 495,-

CCL Tuinmeubelcentrum
Industriestraat 19

6135 XE Sittard (achter Jan Linders)
Tel. 04490-17235.

Zaterdag 5 mei geopend.
Div. soorten natuursteen.
Voor uw rotstuin. Tuin en
keermuurtjes, bouwnatuur-
steen, zwerfkeien. Q&Q,
BERGSEWEG-Kunrade-
Voerendaal. Telefoon 045-
-751884. Geopend woensd.
10-17 uur, zat. 10-14 uur.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
1e 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.
Te koop alle maten TUIN-
HUISJES, kippe- en honde-
hokken. Tel. 045-321252.
Europaw. Z. 410, Landgraaf.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.

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

~;;„ ..ii, "1 ! — *Bel de Vakman
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Te koop 'afrasteringen en
poorten tegen concur. prij-
zen. VEENSTRA Hekwer-
ken. Tel 045-316238. Fax
045-324791.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.

Voor al uw DAKWERK-
■ ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-,ratie van uw schoorstenen..Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.
GEVELREININGING, uit-

\kappen en voegen. Tevens, ook nieuwbouw. Schelsberg

' 17, Heerlen. 045-724462.
; Opritten en terrassen in klin-
ikers of SIERBESTRATING,
tuinaanleg. 045-423699.

Huw./Kennism.

' ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in

! Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

Wonen Totaal

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

Bovendien dezeweek bij elke bestelling een gratis deurmat

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

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

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

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

Rohé het bekende Nederlandse merk.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stalionstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld. *
Te k. 2 stuks echte aparte
mooie 12-armige porcelei-
nen HANGLAMPEN (kroon-
luchters). Pr. n.o.t.k. Han-
delsond. Ankiewicz, Renne-
migerveldweg 70, Heerlen.
Te koop donker eiken
KASTJE hg. 1.87, br. 1.60; 2
fauteuils met losse kussens;
keukenkastje met tafeltje en
stoel; kl. aanrecht. Tel. 045-
-442643.

Te koop klassiek groen
BANKSTEL, pr. ’495,- en
orgel Solina Eminent K155
pr.n.o.t.k. Tel. 045-713801.
Te koop VLOERPLANKEN
I. 5.60 mtr., geh. opp. ca. 30
m2, pr. ’250,-. Tel. 045-
-716968.
Te k. z. mooie 2e hands
MEUBELS (veel keus) Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
IJKAST ’ 95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries ’175,-.
Tel. 045-725595.
Te koop mooi donker eiken
BANKSTEL met velours
groene kussens; matras 80x

i 190. Tel. 045-459222.
;Hebt u nog oude SPULLE-
i TJES voor de rommelmarkt,■ wij komen het gratis bij U
ophalen. 045-724527.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

Weg. verbouwing gehele
INBOEDEL te koop. Tel.
045-314976..
Te koop HOEKKEUKEN, z.
g.a.n., tot. lengte 5 mtr, evt.
combinatie, foto aanw. Ken-
nedvstr. 33, Hoensbroek.

Te koop gevr.
Te k~ gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 Of. 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def.
geen bezw. 045-726206.

Kunst en Antiek
Te k. 2 AQUARELLEN, pr.n.
0.t.k., tel. 045-219800 na 18
uur.
Te koop antieke KAST Henri
11.045-214151.

Computers

Verhuur met recht van koop

ft^_ p/m \aaa\

-%. "***"''*""«»■->, "' i

gUCOMPUTERS
PC/KT 640 Kb, 2 drives

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

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

K00p’5.890,- Huur ’ll9,- p/m
386 SX, 16 Mhz., 1 Mb, 1 drive, 20 Mb hard disk

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

i Bel: Krijntjes & Craenen
Willem II singel 78

ROERMOND: 04750-16302
Geautoriseerde dealer

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

1 KLEURENMONITOR Van maandag t/m vrijdag,
CGA Philips 8833 met kaart; van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
printer Philips NMS 1437. uw PICCOLO telefonisch
Tel. 045-312947. opgeven. Tel. 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

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

Muziek
Nieuw. Nieuw. Nieuw.

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

van het nieuwe Farfisa 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.
Dringend gevr. solo-gitarist/ _—,——zanger voor bekend duo Kachels/Verwarming
met veel werk. Tel. 045- ■■-- ■ ■ :■ ■ ■ :: "
210881, b.g.g. 045-317000.= : ox/mtucoi-7cp KACHELS, grote keus. Dele ko°,P Q £nYIï"SIZTE? Kachelsmid, Walem 21,£?cg,P°y

oQ
800 f7sor' TeL Klimmen. Tel.: 04459-1638.045-425128.

Diversen

Operaties
chemotherapie en bestraling zijn belangrijke instrumenten

bij de behandeling van levensbedreigende ziekten.
Ze vergen echter het uiterste van Uw weerstand en licha-

melijke conditie. Met behulp van de nieuwste bio-engenee-
ring technieken zijn er moderne middelen in ontwikkeling

die weerstand en conditie verrassend positief beinvloeden.
Indien U serieus geïnteresseerd bent in het verbeteren en

hervinden van Uw natuurlijke krachten en eventueel bij een
onderzoek hieromtrent behulpzaam wilt zijn, stuur dan een

ongefrankeerde brief met Uw naam en adres naar:
Antwoordnummer 423, 2130 Hoofddorp.

U ontvangt dan gratis uitgebreide inlichtingen.

paardelappen
1 kg voor ’ 10,50

1 kg shoarma
met knoflooksaus ’ 12,98

Slagerij Martien Arts, Dorpsstr. 86, Brunssum.
Tel. 045-252823.

Te k. AANHANGWAGEN;
pol. roeiboot. Tel. 04490-
-15338.
Te koop JURY-WAGEN met
geluidsinst., afm. Bx2 mtr.,
prijs in overleg na tel. afspr.
045-326326.
4 aparte Bamboe EETKA-
MERSTOELEN ’320,-; 1
draadloze telefoon Brabo

’ 175,-; nieuw mach. Perz.
Tapijt 2.5x3.5 ’475,-; oud
Hollands kruidenkastje
f 125,-. Tel. 043-214119. |

De massage van VERÖ-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (fris)drankje.
Eens geweest, u blijft
komen!!! Tel. 045-353489.

Huish. artikelen
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’ 195,-,
kleuren tv's, stereoinstalla-
ties compl. v.a. ’ 95,-. en al-
les met garantie bij Vriesko,
Sittarderweg 136, Heerlen.
Tel. 045-727342.

TV/Video

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appa-
raten uit de Hom winkels

worden verzameld en
verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag.super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Kleuren TV
UX2I stereo,
teletekst en

afstands-
bediening geen

’ 1.598,-of

’ 1.198,- maar

’ 698,-
Maar ook: VHS video-

recorder VHR 4300 met af-
standbediening, vat VPS,

stilstaand beeld, slow
motion, multi grafie display
geen ’ 1.598,-of ’ 1.198,-

-maar ’ 698,-. Maar ook:
Philips cassettedeck FC7BO
dubbel cassettedeck geen

’ 448,- of ’ 298,- maar
’198,-. Maar ook: Akai

compactdisk CDM 512 met
afstandbediening, program-

meerbaar geen ’ 798,- of

’ 598,- maar ’ 298,-. Maar
ook: Elektro/elektro combi-

natie, onder- en boven-
warmte apart schakelbaar,

ovenverlichting, thermostaat
geen ’ 1.478,- maar ’ 798,-

-en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162. __

Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760. 'KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879^
VIDEO'S, VHS gevr. ook
defecte kleuren t.v.'s v.a.
1982 en stereo-torens.
04406-12875.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. va.

’ 75,-. Afstandsbed. va.

’ 125,-. Radio/tv FRANK
BV, Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

06-lijnen

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.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur daneen verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12- 50 c/m

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m
Bel zelf(s) gratis Lenie.

Info na elk verhaal (50 cpm)
06-320.324.94

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

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

Daat ontdekt hij wat

homo
wil zeggen

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

"Vooruit nu
grieks

06-320.326.91 (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.)

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.

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

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

Anton doet het voor de aller-
eerste keer. Met 2 ervaren

mannen een nachtlang'
Homo

jg-320.329.22 950 ct.p.m.)
Lifesex van 2 lesbische

vrouwen. Eerst willen ze soft
SM dan de volle

overgave
06-320.329.25 (50 ct.p.m.)
't Knappe blondje bloost. Ze
fluistert, "Ik kom voor lifesex"

We moesten wel even
helpen met

ontkleden
06-320.321.32 (50 ct.p.m.)

Ze is 32 en ongelooflijk mooi
Ze straalt sex en ze doet al-

les met...
2 jongens

06-320.326.73 - 50 et p/m

wip-inbox
heet zo, omdat er heel wat

ge wordt op
06-320.324.60Leuk toch?
Trouwens de Lijfsexbox,

daar durven ze ook en... jij
mag best meedoen op

06-320.324.90(50 ct.p.m.)

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

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

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

06-320.330.03
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_ct^/m

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

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

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sex'o'foon 06-320.320.01

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

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02

Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana deKoning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08
Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

50 et p/m

Zoek je 'n vriendin?
Bel de Flirtbox, 06-320.330.01 (50 cpm), de leukste., Als ie vanavond nog een afspraakje wilt!!

De super
contactenbox

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

-320.324.30 Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er debeste. De heet-
ste box van nl. op nummer-
tje 06-320.328.29 (50 cpm)

De boeienklikken vast, nu is
de met de lange laarzen

met sporen...
oppermachtig

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

ervaren heer. Ze vinden het
op

de generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.p.m.)
Het leven begint bij 40. Ook

het sexleven. Op de
40plusbox

fijn en ongedwongen met
leeftijdsgenoten.

06-320.327.28 (50 ct.p.m.)

Lifesex
met een stel dat nog moet

wennen. "Natuurlijk
mevrouw, alles uit!"

06-320.330.52 (50 ct.p.m.)
Wendy geniet als ze er bo-
ven staat, maar plots wor-

den derollen 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

Dat superblote
gympakje

deed 't. De man laat haar
voor straf nablijven., en dan.
06-320.323.84 - 50 et p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Lekkere meiden willen
verwend worden,

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel sexcontact!!

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

Homokontakt:
jongens zoeken 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

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

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 ct_p/m_
Meiden versieren doe je op

de

Afspreekbox ,
bel 06-320.329.99 - 50 cpm

Nimf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

320.320.14
De Meidenbox

kom in kontakt met mooie
meiden

06-320.330.77 - 50 et p/m
De bel gaat als Ina net uit de
douchekomt. Ze haast zich
om de man binnen te laten...
06-320.326.72

50 et p/m
Een jonge vrouw 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-
van leer. Dan wordt ze|_

strenge vrouw voor y

gehoorzame *
mannen.

06-320.330.51 - 50 etrf ■
Enthousiast helpt John ij )
't uittrekken van Elna s s<

lingerie, en dan samefl .
lifesex

06-320.326.71 -50ct£ ,
*Wek-Sex* ]

gewekt worden door Biaf
oh la la !!!

06-340.320.55 (50ct pfi ,
Marion de Wilc
belt zomaar mannen en I .

ze uit. '06-320.326.31 -50ctj> ■Kom je
achter de ramé;

Wij zitten al klaar ,
06-320.326.69 - 50 et £

Lingerie
draagsters sexen alleef

voor liefhebbers
06-320.327.34 - 50 et £
Als ze 35 geworden Ü
barsten ze pas echt ld

320.327.35,
Hete meisjes,,

fantaseren speciaal voor
06-320.327.69 - 50 et f,
Vreemdgaanders vertell*

alles aan
Anja
luister

06-320.322.08 - 50 et j,'.

Anoniem
Marcel en Andre en ied«

gay doet mee
06-320.320.21 - 50 ctjD

Mr. Martin \
Gay-Tele SM, dans nafy

zijn pijpen »,
06-3250.323.05 - 50 c\f

Tele-Sex E
op zn heet, heter, hee^i
06-320.322.07 - 50 cipjn

Gay-Escort j
hot Gay info. CaH-boys'*;

openen hun mond. f
06-320.323.04 - 50 ctj>V

Gay-Phone t
hot Gay stories zoals »

horen te zijn A.
06-320.322.06 - 50 et P,-~ïe

Vrouwen F
iedere opdracht L
wordt uitgevoerd .06-320.329.69 ca.so ctj^
Avonturen [
tijdens het werk J.

06-320.328.69 ca.so clj^

Gratis E
real live gesprot

0,50 p.m. 06- »

320.330.62Jmet beeldtelefoon kunt 'onze meiden ook zien!
Van Club 06, dus goejr

Je ruige hande]
maken me >;
dronken

*Eroslijn* f 5
06-320.312.22"

50 ct.p.m.

Sexlijn 10
Sonja

06-320.320.10
Evelientje durft!

06-320.321.10
Met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisjes

06-32Ö.320.5Ö-
L1VE-SEX-BOX

06-320.325.30
50 et p/m Ji

e
Heb je zin in sexcontac'ii
de Afsprakenlijf
06-320.325.80 - jiOctjA
Stiekem meegenieten rrfe

Hete meisjes |j
06-320328.00 - 50 et pfti

e
Angela in bad met ha«

vriendin. Inzepen. Alles \glad. Eindeloos ;(
lesbisch \'s-nachts.06-320.330.19 -50 et p|

Kontakten/Klubs ,;
OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN??? *

WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UÜ! J'
Club Nirwana. De boetiekü!

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN- P
KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 2*

GEOPENpjj___O3j>OJJUR. OOK WEEKENDS^
Privéhuis Michelle^Als u door de bomen

het bos niet meer ziet!!!"
045-228481 / 045-22968Ö. ___ _>*

Echte Sex kent geen tijd!!! r

Riversideclub I
E9afslag Echt Ohe en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak 100"*voorbij camping de Maasterp. Open van maandag t'rtvrijdag van 14.00 tot 2.00 uur. Creditcards accepted'

__Je1_04755-1854J J
ygglPjgjglo's zie verder pagina 22 J
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Van onze Haagse redacteur
[>EN HAAG - De Limburgse
cheepvaart Vereniging
LSV) heeft bij minister Hanja
Kaij -Weggen van Verkeer enWaterstaat geprotesteerd, te-
len de voorgenomen halve-
lfig van de grindwinnng in
'imburg (na afloop van deluidige concessies en winning
ft hetStevol-gebied) van 70 tot5 miljoen ton. Volgens de'SV komt daardoor de brood-winning van zeker 500 Neder-
ïndse binnenschippers ern-
üg in gevaar.

'!e binnenschippers zijn dagelijks
ezig met het vervoer van zand en
find en vermindering van derindwinning zal voor hen 'onaan-
aardbare maatschappelijke gevol-en hebben', schrijft de LSV aan de'mister.

door rené roosjen

Regels

" AndréLangen, even terug in Roermond. Foto: JEROENkuitPlan Rockwool
briketfabriek
stuit op protest

LOMMEL - De vondst van 14 kilo
zuivere heroïnemet een straatwaar-
de van bijna 100 miljoenBelgische
frank in een vrachtwagen in Lom-
mei, heeft ertoe geleid dat de politie
in Amsterdam de voorbije dagen
negen arrestaties heeft verricht. De
drugs werden aangetroffen in een
Turkse vrachtwagen die via West-
Duitsland op weg was naar Neder-
land.

14 kilo
heroïne

onderschept

Het is niet toevallig dat je uitge-
rekend in Oost-Duitsland weer
voor de verpleging kiest. Er is
een schrijnend tekort aan me-
disch personeel."

Roermondenaar (60) gedreven door socialisme

André Langen als
verpleger in DDR

De contacten in Oost-Berlijn
kwamen tot stand via de Vereni-
ging Nederland-DDR (hoofdze-
tel in Amsterdam) die bekend-
heid geeft aan de DDR-staat en
zijn bedoelingen. Via die Vereni-
ging had hij een uitnodiging lig-
genvoor de 'Liga Folker Freund-
schaft', het internationale ver-
band. Dat was in november.

Van onze verslaggever
MELICK/HERKENBOSCH - Het
plan van Rockwool Lapinus om me-dio volgend jaar te starten met de
bouw van een briketfabriek, is op
protest gestuit bij drie omliggende
bedrijven en de gemeente Melick-
Herkenbosch. Op de aanvraag voor
een Hinderwetvergunning zijn bij
Gedeputeerde Staten bezwaar-
schriften ingediend door Koma
koeltechnische industrie, Poly
Roermond BV, Alveo Sekisui en de
gemeente Melick-Herkenbosch.

Eind februari is hij voor langere
tijd naar Oost-Berlijn gegaan
waar Langen op 19 maart aan de
slag kon. De eerste weken werk-
te hij in een alcohol-kliniek. Zijn
volgende afdeling is een gesloten
kliniek van 37 vrouwen tussen
de 60 en 90 jaar. Stuk voor stuk
psychiatrische patiënten.

„Maar pas op. De eigenwaarde
van de DDR-burger is groot. Hij
is zelfbewust, al is hy juist door
die onzekere toekomst terughou-
dend om zich uit te spreken. Het
sturen van bovenaf, dat afwach-
tende, initiatiefloze, speelt nog
door. Het tempo ligt laag. Maar
werken kunnen ze."

Narkomt volgens deLSV nog eens
Pvenop dat ook de bouw nadelige
pvolgen zal ondervinden van be-
erking van de grindwinning.Irind is een belangrijke grondstofpor de bouw. Volgens secretaris Lessen van de LSV kan verminde-Ing van de grindaanvoer terwijl erPg onvoldoende zicht is op vervan-Bnde materialen, ertoe leiden datfe pnjs van grind duurder wordt,
'at heeft dan weer nadelige gevol-
Pn voor de bouw, die wel eens aff>u kunnen nemen.

Helft
at voelen dan ook de schippersteer in hun beurs doordat ook hetervoer van boumaterialen af-eemt. Volgens Kessen bestaat

——"-— ' - - —: ■„, ■■■,;,■ , i
" Minder grind vervoeren leidt volgens de binnenschippers in-direct ook tot minder vervoer van bouwmaterialen.

Foto: JANPAULKUIT
meer dan de helft van het vervoer
via de (binnen)scheepvaart uit zand,
grind en bouwmaterialen.
De LSV wijst Maij-Weggen er ook
nog op dat het vervoer van grind,
dat grotendeels via de binnen-
scheepvaart plaatsvindt, zeer mi-
lieuvriendelijk is. Het vervoer van
andere (vervangende) materialenvindt grotendeels via vrachtwagens
plaats en dat is veel milieuonvrien-delijker, aldus de LSV.

De LSV dringt er dan ook brj Maij-Weggen op aan om de overeen-komst met provinciale Staten waar-

in de grindwinning wordt beperkt,
terug te draaien en de 'bestuurlijke
afspraken' met het bedrijfsleven na
te komen. „De rol van de overheid
als betrouwbare gesprekspartner is
in het geding," meent deLSV.

Morgen buigen zich overigens Pro-
vinciale Staten van Limburg over
de grindovereenkomst tussen het
kabinet en de provincie. De ver-
wachting is dat een ruime meerde-
reheid de beperking van de grind-
winning zal steunen. Tegen verder-
gaande grootschalige grindwinning
in Limburg bestaat uit milieukun-
dig oogpunt verzet.

Koma en Poly vrezen dat de stof-
overlast zo groot is dat de fabricage
en dekwaliteit van de eigenproduc-
ten daaronder te lijden heeft. Vol-
gens beiden kan dat zelfs uiteinde-
lijk leiden tot verhes van vele ar-
beidsplaatsen. Alveo Sekisui wijst
op een hoge geluidsbelasting en
stofoverlast. Bij GS is erop aange-
drongen om vast te leggen dat bij
calamiteiten met filters de produc-
tie wordt stopgelegd.

ROERMOND - Zestig jaar en
voor pakweg 1200 Oostduitse
marken meer dan duizend kilo-
meter ver van huis gaan wer-
ken... Bij een koers van één op
drie kan geld absoluut geen drijf-
veer zijn voor André Langen die
eind februari in Roermond op de
trein stapte naar de DDR.

Terwijl menige Oostduitser met
zijn Trabant het land verliet, ver-
kaste André Langen naar Oost-
Berlijn. Om er te werken als
B-verpleger. Maar ook om ter
plekkete ervaren wat het wanke-
lend socialisme onder de mensen
teweeg gebracht heeft.

'Euregionale betekenis' voor Heerlen/Maastricht

Buitenstaander
Langen gaat er nog beter voor
zitten: „Tenminste, zo ervaar ik, het als buitenstaander en natuur-
lijk ben en blijf ik voor hen wel
degelijk een buitenlander. Men-
sen zijn aardig voor je, maar je
bespeurt toch ook iets van
'vreemdelingenhaat', om eens
een zwaar woord te gebruiken.
Niet direkt op het werk, maar bij-
voorbeeld in de metro".

Langen: „Totnutoe heb ik alleen
nog vroege diensten gedraaid,
van zes uur 's ochtends tot twee
uur 's middags. Je zou eigenlijk
een zee van tijd moeten hebben
om veel van Oost-Berlijn te zien.
Hoewel ik intern woon en op de
afdeling eet, heb je toch gewoon
veel dagelijksebesognes. Je bent
ook vaak gewoon moe. Maar na-
tuurlijk bezoek je musea, het
Schauspielhaus en politiek caba-
ret."

Minister: rangorde
binnen knooppunten

De interesse reikt dan duidelijk
verder dan eens een boekje lezen
over de DDR of de tijdschriften
en kranten een beetje volgen. En
dat is ook zo bij André Langen.
Hij kan je bijvoorbeeld haarfijn
vertellen wat marxisme en leni-
nisme echt betekenen. Zijn boe-
kenkast aan de Ambachtssingel
puilt uit van de literatuur over
het Oostblok.

„En datzelfde gevoel overvalt je
in gesprekken over politiek, de
eenwording. Wat doorklinkt, is
de roep om wat te bezitten. Op
Westers niveau. De DDR-bur-
gers willen niet in een Derde We-
reldland wonen. Die roep komt
vooralvan jongeren.Ze weten al-
leen nog niet hoe ze hun bood-
schap handen en voeten moeten
geven."„Jajaja...", verzucht Langen.

„Weetje wat het is... het socialis-
me is nooit echt tot bij de men-
sen gebracht. Het is onder de
overheid gebleven die alleen al
de handen vol had met de nale-
vingvan de regels. Er was te wei-
nig echte voedingsbodem.

Verschil
„Kijk ik om me heen, dan denk
ik: wat is nu echt het verschil
met het leven hier en bij ons ?
Mijn mening: het verschil in
mentaliteit als je kijkt naar de
grote betrokkenheid bij het
openbare gebeuren. Niet alleen
politiek maar ook cultureel. Ze
weten meer hun plaats in het ge-
heel. Eén grote 'maar': met de
snelheid die de ontwikkeling van
het land doormaakt, moeten ze
nog leren leven."

AndréLangen was even een paar
dagen terug in Roermond. Maar
zijn huis aan de Ambachtssingel
verruilt hij graag voor een kamer
in Oost-Berlijn. Voorlopig zeker
tot in juni.

AKEN - In Aken onderzoekt eenRecherche Bijstands Team van
veertien politiemensen de moord opeen 93-jarige vrouw uit Aken. Ber-tha Niessen werd vorige week vrij-dag dood aangetroffen in haar wo-ning. Volgens een woordvoerderwas zij, voordat ze werd vermoordverkracht.De politie trof het lijk ge-deeltelijk ontkleed aan. De dader
heeft de hoogbejaarde vrouw deschedel ingeslagen.

Vrouw (93)
verkracht

en vermoord

De gemeente Melick-Herkenbosch
maakt als aparte kanttekening dat
wijziging van de grondstof voor
steenwol geen uitbreiding mag in-
houden voor de revisievergunning
van Rockwool die dateertvan maart
van het afgelopen jaar.

„Dat merk jenu je onder de men-
sen zit, in alle lagenvan debevol-
king. Teleurgesteld. Je proeft de
verwarring. Niemand weet nog
echt waar het heen gaat.

Tekort
„Ik heb m'n oude beroep opge-
pakt. Ik werk nu als B-verpleger
in de kliniek Wilhelm Grisinger
in Oost-Berlijn, bij professor Nic-
kel. In Amsterdam was ik vroe-
ger, als afgestudeerd B-verple-
ger, bij het medisch consultatie-
bureau voor alcoholisme in
dienst, de latere Jellinek-kliniek.
Lange tijd heb ik in Limburg la-
ter in de reclassering gewerkt.

Dat moet op 17 mei duidelijk wor-
den, als het debat over de Vierde
Nota wordt afgesloten en diverse ter
tafel liggende moties ter stemming
worden gebracht. Eén daarvan, af-
komstig van de VVD, beoogt aan
Venlo de status van stadsgewest te
geven.Alders wil daar echter pas bij
het vervolgstuk op de Vierde Nota
over beslissen. De minister voelt er
in ieder geval niets voor ook Vénlo
de status van knooppunt te geven,
zoals hij gisteren nog eens duidelijk
maakte.

Spreiding

Elf
Elfknooppunten zijn vooral als ge-
volg daarvan nu dus 'meer be-
spreekbaar' voor het CDA. Dat aan-
tal zal het vermoedelijk ook wel
worden, zoals Alders wil. De minis-
ter wil er in ieder geval niet méér,
maar sloot een (iets) kleiner aantal
niet geheel uit. Mocht dat al het ge-
val worden, dan zullen vermoede-
lijkBreda en Zwolle 'sneuvelen.

Van onze Haagse redacteur
&EN HAAG - De combinatie Heer-
pn/Maastricht vormt volgens mi-
Uster Hans Alders van VROM een
Stedelijk knooppunt' met 'Euregio-
nale betekenis. De Limburgse ste-len komen daarmee na knooppun-
Bn van internationaal en nationaal
Üveau, maar blijvenvoor op dievan
"uur regionaal gehalte. De minister
>racht gisteren voor het eerst een
angorde ('hiërachie') aan binnen dew kandidaat-knooppunten en stel-
e dat de 'hoogwaardige voorzienin-en die in de toekomst naar die
nooppunten zullen toevloeien af-
estemd moeten zijn op de specifie-
ke kenmerken van die steden. Deze'Pmerkingen van de minister leid-e er toe dat CDA-woordvoerderan van Noord tijdens een commis-levergadering in de TweedeKamerei dat de aanwijzingvan elfknoop-unten nu 'meer bespreekbaar' isoor zyn fractie.

staan volgens Alders Amsterdam,Rotterdam en Den Haag; zij hebbeninternationaal niveau. Diezelfdeanc steden hebben ook een nationa-le betekenis, samen met Utrecht,m ,oven' Groningen en Nrjmege-
n/Arnhem. Aan de 'dubbele' knoop-punten Heerlen/Maastricht en En-schede/Hengelo kent de ministereen Euregionale betekenis' toe, ter-whl Zwolle en Breda op 'regionaalniveau' derij sluiten.

knooppunten te zullen aanvaarden,
waaronder niet Heerlen/Maastricht.
Dat stuitte echter op veel weerstand
in de eigen fractie.

mededeling komt niet echteer als een verrassing. CDA-oordvoerder Thijs van Vlijmen zei"nsdag al tegenover deze krant datJn fractie zou kunnen instemmen»et het aanwijzen van elf stedehjkelooppunten als de minister er on-w-scheid in zou aanbrengen, zodatJ de te verdelen (schaarse) voorzie-"ngen gelet kon worden op hetka-pster en functie van deverschillen-* te begunstigen steden. Op dieamer zou het stedelijk 'knoop-unt toch nog een werkbaar instru-'ent kunnen worden.

aangezien ook de PvdA-fractie vo-week woensdag, toen eveneense Vierde Nota Ruimtelijke Orde-■»ng ter discusie stond, voor diffe-Mvhatie binnen de knooppunten
ïÜi ' komt de aankondiging van£ders niet echt onverwachts. Aan* top van de 'knooppunten-ladder'

De eerste zeven genoemde stedenbehoorden volgens Alders ook totde 'oorspronkelijke' knooppunten,
die aan de daarvoor gestelde zware
criteria voldeden. De Limburgse
combinatie en Enschede/Hengelo
werden om reden van geografische
spreiding aan de knooppunten toe-
gevoegd. Zwolle en Breda tenslotte
werden pas als laatste kandidaten
toegevoegd, naar aanleidingvan 'in-
spraak' en 'bestuurlijk overleg.
„De minister erkent hiermee dat
Z' olie en Breda niet toegevoegd
hadden moeten worden" conclu-
deerde D66-Kamerlid Machteld
Versnel hieruit.

Alders, die gisterenreageerde op de
opmerkingen vanuit de Kamer op
de Vierde Nota, uitte er zijn twijfel
over of het door hem aangebrachte
onderscheid ook 'beleidsmatig' tot
een onderverdeling zou moeten lei-
den, maar dacht eerder aan de spe-
cifieke inzet van voorzieningen per
knooppunt gebaseerd op (regionale)
ontwikkelingsprogramma's.

Dat gafhet CDA kans terug te krab-
belen van de vorige week geuite fel-
le kritiek op het fenomeen knoop-
punten, die als overbodig werden
beschouwd. De CDA-woordvoer-
ders zeiden toen niet meer dan vijf

De PvdA-bewindsman voelt er
evenmin voor diverse wegen of
spoorverbindingen die onder ande-
re door Limburg (moetenkomen te)
lopen de status van Hoofd Trans-
port As (HTA) te geven. Die status
betekent versnelde aanleg, of bij-
voorbeeld een dubbel spoor voor
bepaalde railverbindingen. De WD
wil die status geven aan de Rijks-
weg 73, dieNoord- en Midden-Lim-
burg moet gaan verbinden, het CDA
aan (onder andere) de spoorlijn
Heerlen-Aken. Alders wil echter de
HTA-status slechts zeer selectief
toekennen gezien het grote belang
dat hij er aan toekent.
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O.L.Vrouwe-gilde uit Walcourt,
acte de presence geeft. Het gilde
is een soort schutterij die een
louter escorterende functie heeft
bij religieuze plechtigheden. De
groep is gestoken in de voor hen
gebruikelijke Napoleontische
kledij.

Gemakkelijk, diskreet en snel!Wij garanderen strikte geheimhouding
M?? *? m «ü «l

3.000,- - - 72,- 93,-
6.000,- - 123,- 139,- 181,-

-12.000- 199,- 238,- 271,- 355,-
18.000,- 299,- 358,- 406,- 533,-
24.000,- 399,- 477,- 542,- 710,-
36.000,- 598,- 716,- 813,- 1066,-
50.000,- 800,- 966,- 1101,- 1453,-
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HUISBEZITTERS
EXTRA LAGE LASTEN

zonder taxatie-kosten .» lo"

lehyp- 2e en ** hyp°»h-
360 x 240 x 180 x120x

10.000,- 117,- 127,- 149,15.00o- 176- 190,- 224,
25.000,- 196,- 294,- 317,- 374,
40.000,- 313,- 470,- 508,- 599,
75.000,- 588,- 882,- 952, 1123,
Eff.jaarrentelehyp. vanaf 8,6 %. 2e en 3e hyp, en pers.
lenifl9en "*<*< l2-1 %' BiiZiektó. «»9««l <»nZ. yrijstelling
van aflossen mogelijk. Vraag INFO.

Primaat Hongarije
naar Maastricht

Bij eredienst opfeestdag St.-ServaasVan onze verslaggever
MAASTRICHT - De kerkelijke
primaat van Hongarije, kardinaalmgr Laszlo Paskai, zal zondag 13
mei aanwezig zijn bij de vieringvan het St.-Servaasfeest in Maas-
tricht. Het is de dag na de wij-ding van de Servaasbasiliek, die
vanaf die datum - na vijfjaar opslot te zijn geweest vanwege een
restauratie - weer in gebruik
wordt genomen voor de ere-dienst. Estergom. De komst van Paskai

wordt gezien als het herstel van
de historische banden die tussen
Maastricht en Hongarije hebben
bestaan. In de Middeleeuwen
pelgrimeerden duizenden Hon-
garen tijdens de zevenjaarlrjkse
heiligdomsvaart naar het graf
van Sint Servaas.

De dag ervoor zullen bij de wij-
ding van de Servaasbasiliek, zo-
als gemeld, negen bisschoppen
aanwezig zijn. Naast de 'eigen'
bisschoppen Gijsen en Caster-
mans zijn datkardinaal Simonis
(Utrecht), mgr Schruers (Has-
selt), mgr Dicke (Aken), mgr
Voss (Munster), mgr Houssiau
(Luik), mgr Ter Schure (Den
Bosch) en depronuntius uit Den
Haag mgr Backis.

Gisteren heeft mrL. Kessen, be-stuurslid van de Stichting hetGraf van Sint Servaas in Maas-
tricht, het bezoek van de Hon-gaarse kardinaal bekend ge-
maakt. Mgr Paskai is aartsbis-
schop van het Hongaarse diocees

De prelaat zal als medecelebrant
optreden trjdens de hoogmis, die
om 10 uur begint. De andere ce-
lebranten zijn bisschop mgr dr
Gijsen van Roermond en mgr dr
Voss van Munster. Daarna trekt
de jaarlijkse processie door de
binnenstad, waarin ook een folk-
loristische groep uit België, het

Protest schippers tegen
halveren grindwinning

LSV: 'Broodwinning voor velen ernstig in gevaar'



Kontakten'Klubs

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis.

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

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

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

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

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

045-326191
Escortservice. All-in.

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

Tel. 045-423608.

Privé en escort
045-720916

Gezellige
dames

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

Brigitte
Privé 045-254598.

Privé Cherry
ook soft SM

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

Voor een privé adres
Tev. inschr. gevraagd

Buro Elvira
ass. gevr. 045-419384.

1- ' '■ ■ """ '

Contactburo
Geleen

Bern. in privé relax adr.
Tel. 04490-48768.
Inschr. dames gevr.

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.

Diana escort
tel 045-320323
nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Club La Belle
Spekholzerheide, Graverstr.
13, iedere dag geopend, van

14-4 uur. 045-416143
Detlef en Regina van de

Jachthut.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

Contactburo
Yvonne

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

' 04490-23203.
Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en,

slavin 04492-5605.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

bij bem. Buro Venus.
Inschr. dames. 043-257229.
Je hoeft geen 50 et.p.min. te
betalen om nieuwe vrienden
te maken, dat kan ook voor

’ 1,85 met een koele blonde
jongen in

gay-bar/dancing
Chez Nous

je weet wel... 045-727949
bel voor info

Blue eyes
Escort service
04490-24880

Ramona-Rosy
nieuw ook zat. en zond. va.

10 uur 045-721759.
Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-I JZERVLECHTERS

CO2-LASSERS
en

HANDLANGERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

5355 045-254592 tot 13.00 uur [

UITSLAG
iu^.lEen service vooronze

SfiS Nea andska ten

"^5?52ï Neemvoormeer informatie of|_L^hJ toezending van de volledige
trekkmgslijst kontakt oo met

Afdeling Klantenservice
aamaaaam mmam.maaaa.rn amaamm.SCHINDLER

a-r"—

D-trekking 6e klasse 86e loterij
__^—■

DM 3.000.000,- OP lOtnr. 682822
„ . —PM 1.000.000,-oplotnummer 915948 .

DM250.000,- op lotnummers477609 501349 561956
DM 100.000,-op lotnummers210990 587955 995127
DM 80.000,- OP lotnummers 169079 574628 866890
DM 60.000,- OP lotnummers 006156 487200 975600
DM a0.000,-oplOtnummerso3Bllo 217620 756591 833482
DM 25.000.- OP lotnummers229657 486398 648570 657897
DM 10.000,- OP lotnummers eindigend op 3713053695,
DM S.OOO.- op lotnummers eindigend op 0782 1388 1590 5135 5652 5964 6261 8073 8495 9195
DM 2.000,- op lotnummers eindigend op 518 683 londer voorbehoud)

süddeutsche Klassenlottene

PIET KLERKX VOOR EIGENTIJDSJ/ONEN | £
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Ja, natuurlijk, ben ik halsoverkop naar v\7j TC^^^^^T/V *e

w'n dealer gesprint. Want in die sportieve "
outfit is ie maar tijdelijk leverbaar.

En dat tegen een heel uitgekiende prijs.
#

Waar w'h dealer nog eens een onweerstaan- t<

bare inruilprijs naast zet. w
ei

■"Een speciaal model.
Ben kanjer van een inruilprijs.

u

Daar laat ik alles voor staan! y
Neem nou de Corolla Hatchback.

J-v-? 7
Op zich al een puur sportieve auto met zn

|f snelle styling en zn multikleppen, multipoint *
WÊËÊ WÈ injectie en 3-wegkatalvsator. Krachtig, maar

WêmËl -IPII °*wMM I roe/j schoon en zuinig. S(

Maar wer aï/ sportieve extra-pakket we
fetato woraV f/AT r/r helemaalflitsend:

* Bumpers in de kleur van de carrosserie + Br
%WmÊi '"O

_Él ll_—. de
* Sportieve stoel- en portierbekleding dv

* /« hoogte verstelbare bestuurdersstoel M

* Accentbies inflankbescherming COROLLA HATCHBACK 1.3 XLi 'SPIRIT' «

J^f*Yrt^lk Importeur: Louwman & Parqui 8.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer. Tel. 01621-85900. -<&A, Toyota, nummer lm ■$mk'Me To^ota's hebben 3 }aar Zarant'e en 6 jaar carrosserie-
LOUWMAti&FtXRQui Prijzen mcl. BTW en excl. a/leveringskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. rW\ multikleppentechniek. >%f garantie. Conform onze bepalingen. Vraag uw dealer.. — ——— ■ ; |

HEYTHUYSEN-AUTOBEDRIJFGIELEN B.V. -Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728 "OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB.V. -Provincialeweg Zuid 91 -Tel. 04492-1814 "POSTERHOLT-AUTOBEDRIJF JAN BAKKES
B.V. -Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOM.BEDRI JFMENGELERS B.V. -Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 "MAASTRICHT -AUTO PETIT MAASTRICHTB.V. - Molensmgel 11 - Tel. 043-616900 "SCHINOPGEUL-'GARAGEWIERTZ-Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258 "SITTARD -AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB.V. -Rijksweg Zuid 212 -Tel. 04490-21000 "SUSTEREN-*AUTOM.BEDR|JFSWENTIBOLD B.V.-
Rijksweg Noord 54 - Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN - AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETIT B.V. - Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703.

*Off. Agent 40_ __ __ . . — i
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" Voor de rommelmarkt in septem-
ber zoekt de mandolinevereniging
oude spulletjes. Om de ophaal-
dienst te mobiliseren kan men bel-
len naar: 443100, 443602 of 444035.

Hulsberg

0 Het migrantenvrouwencentrum
Paloma houdt vanavond van 19.30
tot 21.30 uur aan de Gasthuisstraat
een informatieavond over Joegosla-
vië. Joegoslavische vrouwen vertel-
len over het land en er worden dia's
vertoond. Inlichtingen: 045-740092.

O Amerikanen rukken op door de Dorpsstraat in Brunssum.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Simpelveld

Een en ander betekent in klare taal dat de burgers eventuele tekorten van
de gemeente zullen moeten aanzuiveren. Aangezien men verleden jaar de'
begroting al met pijn en moeite sluitend kreeg, is een lastenverzwaring
voor de Brunssumse gemeenschap in de komende jarenonontkoombaar. ]
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Van onze verslaggever

BRUNSSUM - 'Bananen uit Nica-
ragua: krom maar rechtvaardig.
Onder dit motto vragen de Wereld-
winkels in de maand mei wederom
aandacht voor Nicaraguaanse pro-
dukten. Op 5 en 19 mei zullen bana-
nen uit dit Middenamerikaans land
in de Nederlandse wereldwinkels
verkocht worden. Dit om de export
van bananen te bevorderen, zodat
de plattelandbevolking in Nicara-

qua een leefbaar bestaan kan op-
bouwen.
Koffie en bananen zijn wezenlijke
uitvoerprodukten voor de Nicara-
guaanse boeren. Veertig tot vijftig
procent van de export bestaat uit
koffie. Europa vormt een belangrijk
afzetgebied voor bananen, aange-
zien de Amerikaanse markt is verza-
digd. Tot voor kort hadden de boe-
ren nog aanzienlijk te lijden onder
de Amerikaanse boycot, die export

Meerprijs
De Wereldwinkels speelden daar
sinds 1985 op in door contacten te
leggen met plattelandsorganisaties
aldaar. De meerprijs van de bana-
nen en koffie die hier worden ver-
kocht, komt ten goede aan de boe-
ren. Op diemanier zijnzij verzekerd
van een vaster en hoger inkomen.
De situatie in Nicaragua is sinds
kort drastisch veranderd. De Ameri-
kaanse boycot is inmiddels opgehe-
ven.
Desondanks meent de Wereldwin-
kel dat voortzetting van de hulp no-
dig is.

naar de Verenigde Staten onmoge-
lijk maakte.Wereldwinkel verkoopt

Nicaraguaanse bananen

Kerkraadse stichting overweegt ook taalcursus

Na 'Dieksiejoneer'
ook woordenlijst

Speurwerk
Die aangevulde en verbeterde uitga-
ve moet volgend jaar rond Pasen
verschijnen. Tevens zal de vertaling
van Nederlandse woorden in het
Kerkraads dialect het licht zien.
Aan de samenstelling wordt met
veel enthousiasme gewerkt door de
dialectkenners. Tijdens hun speur-

drukkingen en dergelijke worden
gevonden.

werk ontdekten zij bijvoorbeeld dat
er alleen al voor het begrip vechten
of slaan wel 56 verschillende bena-
mingen zijn.
De stichting heeft nog meer plan-
nen. Zo is inmiddels aleen begin ge-
maakt met het opzetten van een bi-
bliotheek en een archief. In het ge-
meentelijk archief zijn de materia-
len ondergebracht van verschillen-
de verenigingen die zich met de
'moedertaal' van de Kerkradenaren
bezighouden. De bedoeling is nu
om allepublikaties die in het dialect
zijn verschenen, daar bijeen te bren-
gen. Via de plaatselijke scholen gaat
de stichting proberen de jeugd voor
het eigen dialect te interesseren.
Het plan bestaat om de basisschool-
leerlingen stukjes in het dialekt te
laten schrijven.

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - De Stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer gaat
een Nederlands-Kerkraadse woordenlijst samenstellen en uit-
geven. Bij voldoende interesse, komt er mogelijk ook een spe-
ciale taalcursus.

In 1987 verscheen het Kirchröadsjer
Dieksiejoneer op de markt. Het ver-
zamelen van de termen en uitdruk-
kingen was een heel karwei, dat in
feite meer dan 20 jaar in beslag heeft
genomen. Dat het boekje aansloeg,
blijkt wel uit het feit dat er van de
9.000 exemplaren inmiddels meer
dan 8.000 zijn verkocht. Nu al wordt
er gedacht aan een herziene druk,
ook al omdat er steeds nieuwe uit-

Ondernemers
betrokken bij

plan Hoensbroek
HEERLEN - Bij het opstellen van
het ontwikkelingsplan voor de her-
structureringvan het Hoensbroeksewinkelcentrum zullen de plaatselij-
ke ondernemers tussentijds op dehoogte worden gehouden. De ge-
meente Heerlen en AMRO Project-
ontwikkelingsmaatschappij willen
zo een breed draagvlak krijgen voor
het in december te presenteren
plan.

Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/m vr 13-18
uur, za 13-17 uur. Galerie WandaReiff,
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 Théodöre Schaep-
kens. T/m 6/5. Tekeningen van RichardSerra. T/m 27/5. Open di t/m vr 10r 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. Van6/5 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 za13-17 uur. Galerie Dis, Een beeld van de
workshop porselein, olv Babs Haenenen Netty van den heuvel. T/m 13/5,open
wo t/m zo 13-18 uur. Galerie Fah, Brus-selsestraat 80. Werk van Woutervan Ro-
mondt. T/m 6/5, open vr t/m zovan 13-17uur. Kamer vanKoophandel, Het Bat 2.Expositie van Bert Roijen. T/m 14/6,open van ma t/m vr tijdens kantooruren.Galerie Amarna, Rechtstraat 84. Ope-
ningsexpositie met werk van Trudy
Kleijnen, Maggie de Moor en PhilippeKersten. T/m 5/5, open wo t/m vr 12-18uur, 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/m19/5,open wo t/m za van 16-20uur.

MAASTRICHT

UBACHSBERG
Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
jecten, schilderijen en sieraden van Ben
Bonke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
van 13-18 uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Werken op
Papier van de Amerikaanse kunstenaar
Rik Ritchey. T/m 27/5, open do t/m zovan 13-17 uur.

*\ ABN bank, Fototentoonstelling, JanLa-
tmerichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16
JUur. ABN bank. Fototentoonstelling
Ivan Jan van Veen. Van 15/5 t/m 15/7,
[open werkdagen van 9-16 uur.S'otgbeouw Kasteel Hoensbroek, ex-
positie van Jo Ramakers. Van 6/5 t/mI*6, open dagelijks van 10-17 uur.

HOENSBROEK

HEERLEN
Royal: Look whos talking, dag. 16.30
[8.45 en 21 uur. Rivoli: She Devil, dag.
16 19 en 21.30 uur. De Reddertjes. Ma-
»im: Bom on the fourth of july, dag.
«0.15 uur. Young Einstein, dag. 15 en18.15 uur. H5: Tango & Cash, dag. 14.30
19 en 21.30 uur. The war of the Roses,
Pag. 14.15 18.45 en 21.15 uur. Internal Af-faire, dag. 14 18.30 en 21 uur. Romeo,üag. 18.30 en 21 uur. Koko Flanel, dag.14 18.30 en 21 uur. Honey, I shrunk thekids, dag. 14 uur.

exposities
HEERLEN

Limburgse Volkssterrenwacht,
Sehaapskooiweg 95. Werk van kunste-naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di
t/m vr en zo 13-17 uur, di en vrook 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
iur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
peelden en tekeningen van Twan Lend-
iers. T/m 6/5. Open wo t/m zo van 14-17
Jur. Schilderijen van Berdt Mullenders
ïn Arjen van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m
LO/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

Sdi t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.
geologisch Museum. Voskuilenweg
mL ExPositie 'Dieren vroeger en nu.
jT/m6/7, open ma fm vr 9-12 uuren 14-16
s»|uur. ABP. Black Country, foto's van Leo
jTillmanns. T/m 13/5, open tijdens kan-

Itooruren. 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,
°pen tijdens kantooruren. Foto-exposi-
tie van de Fotokring Geleen. Van 8/5 t/m
;*6, open tijdens kantooruren.

HEERLEN - De Heerlense Organi-
satie van Zelfstandige Onderne-mers (HOZO) houdt op maandag 14
mei om 21.00 uur een bijeenkomst
over de uitvoering van het ontwik-kelingsplan Heerlen-centrum metdeelname van ondernemers via hetstadsmanagement.

Bijeenkomst over
stadsmanagement

Gisteren ondertekendenbeide part-
ners een overeenkomst waarin zezich verplichten tot het opstellen
van een uitgebreid reddingsplan
voor het Hoensbroekse centrum. De
gemeente en AMRO stellen elk50.000 gulden beschikbaar voor hetinschakelen van externe deskundi-gen.

Brunssum - De stichting
School-adoptie projekt Indonesië'
grijpt bevrijdingsdag aan om nieu-we adoptie-ouders voor kinderen
Uit Indonesië te werven. In de kerk
van de Heilige Geest Parochie inBrunssum wordt zaterdag 5 mei
rond 16 uur een videofilm vertoond
over dit projekt. Voorafgaand aandeze film vindt een mis plaats. Deze
dienst, die om 14 uur begint, wordt
opgeluisterd door de gospelgroep
Wanna en troubadour Sjef Diede-
ren.

Actie voor
adoptie-ouders

keur aan artiesten in gemeen-
schapshuis 't Straotje aan de
Eygelshovenerweg.

Molenberg
9 uur: Zaalvoetbaltoernooi in
sporthal Kaldebom. " In de Henkhof wordt zaterdag

om 15 uur de openingvan het speel-
tuinseizoen gevierd met een optre-
den van de clown Poepi. Ook wordt
er een kleurwedstrijd gehouden.

Merkelbeek

"De Kon. fanfare St. Caecilia
houdt zaterdag en zondag in zaal Op
de Trepkes voor de elfde keer een
solistentenconcours onder auspi-
ciënvan de RK Limburgse Bond. Er
treden 180 solisten en ensembles
op.

"De Federatie Welzijnswerk
Ouderen start bij voldoendebelang-
stelling in septembermet cursussen
geheugentraining. Voorlichtingsbij-
eenkomsten over de cursus worden
gegeven op dinsdag8 mei om 14 uur
in OTC De Nobel, woensdag 9 mei
om 14.30 uur in De Caumerbron en
donderdag 10 mei om 15 uur in 't
Schrijverke te Molenberg.

Simpelveld en Bocholtz
13 uur: Vertrek wandel- en fiets-
tocht vanaf Markt Simpelveld en
zaal Kaubo Bocholtz.

Brunssum
12 uur: Ralley Old Hickory Club
door het centrum van Brunssum.

Vaesrade
21.30 uur: Vertrek lampiontocht
bij de Sterflat in Simpelveld en
nabij de parkeerplaats Steenberg
in Bocholtz. Kerkrade

" Bij gelegenheid van het 50-jarig
bestaansfeest houdt de wandel-
sportvereniging Voorwaarts zondag
een heide-wandeltocht onder auspi-
ciën van de LWB. Er zijnroutes van
5, 10, 15, 20 en 42 kilometer. Men
start tussen 8 en 13 uur aan Scholen-
gemeenschap Herland, Heldevier-
laan. Voor inschrijving kan men te-
recht bij mevrouw Jonkers, Vincent
van Goghstraat 9: 721084.

Treebeek
10 uur: Oranje sjoelkampioen-
schap, kijk en doe-markt en fan-
cyfair in en om het Jeugdhuis
aan de Maanstraat.

Ubach over Worms
20 uur: Bevrijdingsfeest met een

13 uur: Kinderfeest in de Stads-
schouwburg met als thema '10
jaar SOS-Kinderdorpen'. Het
Limburgs Jeugd Toneel speelt
'Alladin en de Wonderlamp',
Scouting houdt een play back-
showen er is een tekenwedstrijd.
Entree ’ 2,50.

Heerlen

HEERLEN — De bevrij-
ding van Nederland wordt
zaterdag 5 mei voor de 45-
-ste keer gevierd. In diverse
plaatsen worden extra acti-
viteiten gehouden.

22 uur: Vuurwerk op deBocholt-
zerweg-Simpelvelderweg.LANDGRAAF - De politie vanLandgraaf heeft gistermorgen een

"M-jarige. inwoner van die plaats
aangehouden op verdenking van
netvervalsen van gestolen cheques.De man viel door de mand omdat hij
uie cheques probeerde te verzilve-
ren.De man is ingesloten.

Vervalser
aangehouden

HEERLEN - Basisschool Winde-
kind aan de Van Weerden Poelman-
straat in Heerlen viert morgen het
10-jarig bestaansfeest. Het feestpro-
gramma ter ere van dit jubileum
staat in het teken van het circus.
Ook zijn er speurtochten, play-
backshows en een ballonwedstrijd.

Tien jaar
Windekind

TREEBEEK - Het kerkgebouw vande Gemeente Gods-beweging inTreebeek wordt zaterdag 5 mei omell uur geopend. Vrijwilligers heb-ben het voormalig badgebouw aande Maanstraat de afgelopen tweejaar gerenoveerd en verbouwd Naeen openingssamenkomst met mu-ziek en zang is er tijdens een Lim-burgse koffietafel gelegenheid totfeliciteren, waarna iedereen het ver-nieuwde gebouw kan bewonderen.Van 17 tot 18 uur tenslotte geeft hetAmerikaanse Anderson Tri-S Uni-
versity Choir een concert. Voor in-lichtingen: 045-210551/221432

Opening van
kerkgebouw

Het hoofd van de afdelingEconomi-sche Zaken en Werkgelegenheid
van de gemeente Heerlen, irKent-gens, houdt over dit onderwerp eenlezing, waarna vragen gesteld kun-nen worden. De bijeenkomst is ooktoegankelijk voor niet-HOZO-le-den.

Kantoor Heerlen,
S 045-739284
Emile Hollman,
® 045-422345
Hans Rooijakkers,
® 045-714876
Frank Seuntjens, chef
S 04750-22937
Richard Willems,
S 04406-15890
Joos Philippens,
S 04455-2161
Kantoor Kerkrade,
S 045-455506
Jeanette Ackens,
® 045-351740

Voorklachten
over bezorging
Sr 045-739881

BRUNSSUM - De 'Oude stijl Jazz-
club Zuid-Limburg' heeft de Red
Bean Jazzers uit Italië weten te con-
tracteren voor een optreden in het
Casino van Treebeek. Dit toporkest
staat op 11 mei vanaf 21 uur op de
planken. Voor meer informatie: 045-
-253545.

Red Bean Jazzers
in Brunssum

September 1944: bevrijding van Kerkrade

" Het koor Cantus ex Corde 0.1.v.
Ton Thissen geeft zondag om 19 uur
een concert in de St. Servatiuskerk
te Vaesrade. De entree is in de voor-
verkoop 10 gulden en aan de kassa
12,50 gulden. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij de heer Franssen, Serva-
tiusstraat: 243950 of bij Ritzen,
Burg. Ritzenstraat: 243332.

"De jongerenafdeling van het
CDA Kerkrade houdt vrijdag om
19.30uur een openbare algemene le-
denvergadering in zaal Herpers op
de Markt. Naast de gebruikelijke
agendapunten wordt het thema
Ruimtelijke Ordening behandeld
door Frits Sprokel.

Welten
" De 20-jarig kegelclub XC '70
houdt 5, 6, 12 en 13 mei een kegel-
toernooi in 't Pomphuuske. Het
toernooi staat open voor iedere re-
creatiekegelaar. In verband met het
20-jarig bestaan houd XC '70 zater-
dag van 20.30 tot 22 uur receptie.

Jabeek
# In de oude jongensschool, De
Doom 7, houden Emmy Swart en
Leny Korpsel zondag open dag. Het
duo exposeert olieverfschilderijen
en aquarellen. Menkan van 11 tot 17
uur een kijkje gaan nemen. Entree
vrij.

;

" De kon. fanfare St. Caecilia ver-
zorgt zaterdag vanaf 18.30 uur een
concert in het Ontmoetingscen-
trum. Medewerking verlenen de
Muziekvereniging Holturn en de
fanfare St. Joseph Broekhem-Val-
kenburg.

" De fanfare St. Caecilia haalt za-
terdag oud papier op.

Ransdaal
" Luitenant-kolonel buiten dienst
Bongers geeft vanavond in zaal
Dackus in de Irmstraat een spreek-
beurt over 'De eerste 24 uur van de
Tweede Wereldoorlog in met name
Zuid-Limburg'. Bongers geldt als
specialist op dit terrein. De lezing,
die door de Heemkundevereniging
'De Bongard' Bocholtz-Simpelveld
is georganiseerd, is ookvoor niet-le-
den toegankelijk. Entree voor niet-
leden is ’ 2,50.

" De fanfare Les Amis Reunis
houdt zaterdag vanaf 19 uur een
groot voorjaarsconcert in gemeen-
schapshuis 't Wouves te Ransdaal.
Naast de organiserende fanfare wer-
ken mee de drumband St. Davids
Voerendaal, de harmonie St. Ger-
trudis Wijlre en de brassband St.
Gerlach uit Houthem. Entree vrij." Op het Marktplein in Simpelveld

gaat zondag 6 mei om 14.15 uur een
circa tweeëneenhalf uur durende

# J.Engel (op devoorgrond) en enkelevan zijn manschappen. Foto: marcelvan HOORN

Benoeming
Met ingang van 1 mei is Th. H.
Hülsmans bij de gemeentepoli-
tie Kerkrade benoemd tot in-
specteur, ambtenaar 3e klasse.
Hülsmans (31) is geboren in
Heerlen. Hij volgde de volledige
officiersopleiding aan de Neder-
landse Politie Academie in Apel-
doorn en was on-der andere
werkzaam in Leidschendam en
Alphen aan de Rijn.

Schutterskoningen
In Landgraaf vond zondag het
Landgraafs Koningsvogelschie-
ten plaats. Henk Custers van
schutterij St. Hubertus uit
Schaesberg schoot de vogel af en
mag zich koning van de Land-
graafse schutterijen noemen.

per persoon

Deze keer stonden ook schiet-
wedstrijden voor dames op het
programma. Als beste team
kwam het drietalvan deLVB uit
de bus, gevormd door de dames
Notermans, Bellemaekers en
Erens. De vogel werd afgescho-
ten door mevrouw Van Loo.

Afscheid
De heer Beeker, hoofd afdeling
groenvoorziening bij de gemeen-
te Heerlen, gaat vandaag met de
VUT. De afscheidsreceptie
wordt van 16.30 tot 18.30 uur ge-
houden in de kantine van het be-
drijfsgebouw Openbare Werken
aan de Voskuilenweg.

Oorkonde
Brandweercommandant John
Engel van het Brunssumse
brandweerkorps heeft gisteren
uit handen van wethouder Bou-
mans een oorkonde ontvangen,
in verband met zijn 25-jarig jubi-
leum als brandweerman. De oor-
konde werd toegekend door de.
Koninklijke Nederlandse Brand-
weervereniging van Brandweer
commandanten. Wethouder
Boumans roemde in zijn toe-
spraak vooral het organisato-
risch talent van John Engel.

Geslaagd
Aan de Rijksuniversiteit Utrecht
slaagde Marjo Janssen uit
Hoensbroek voor het examen
apotheker.

klein journaaloosteli|ke mijnstreek 739282

Bevrijdingsfeesten
BRUNSSUM - De burgers van Brunssum moeten de komende jarenre-.-
kening houden met verhogingenvan hetrioolrecht en de bijdrage voor af-
valverwerking. „Een sluitende begroting heeft de hoogste prioriteit. In-
dien nodig, is er de principiële bereidheid om impopulairemaatregelen te.
treffen," zo staat in het collegeprogramma, dat afgelopen dinsdag door de -
raad werd vastgesteld.

Brunssum: verzwaring
lasten onontkoombaar

Heerlen natuurwandeling van start, die on-
der leiding van de heer Hermans
staat.

lïmburgs dagblad j oostelijke mijnstreek

bioscopen
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Wat kunt u het beste gebruiken als u een
nieuwe autokoopt? Benzine natuurlijk. Vandaar dat
iedereen die een Honda Civic 1.5ikoopt, nu ook
gratiskan tanken. En wel voor f 250,-!

Een bedrag waar u met een nieuweCivic heel

f^^^--^^^
ver mee komt. Omdat hij niet alleen snel is, maar

/ IV aJk y -z^ / - i6^i\ 00* no& bijzonder zuinig.

r^ÉrwO I i:,.V^'':|'^^^^r^j^|p\ «tó^^V^^^W Dankzij zijn zeer eeavan-

t /il %Jf i "^V L/ I \ ;*» r^_ y ceerde motor en aërodyna-
#.%/';z:;::^;-::;'\ï;:' .'-?■'. ■ :>:^^z'v^<z-:. 'M -^^ 'z ::,:':;N \^:','::zZ;S:i:v:;^':'^>^ "'

/|ÖfcL 1 —- / \- . *OT^ Lz^i—""^nT^^^* $fH I-"\ -\ mische neus.

\-^jt\^_a^ /■% ffilP __ 1 J / Waar vele Honda-technie-

/^ C"* Ê^ ét&m\"^^*^ "' aOmT ken in terug te vinden zijn.
(^^ f*^%. lr^%W / ;^; —«k, %\ «%A^- Zoals doublé wishbone-wiel-

X^ _
i_-.J!V. IiHÈI,"^ *IP' >' ophanging en de 16-kleppen

I jpr motor met PGM-FI Dual

Hoe verkunnen we gaan p oZ*IZ
met een aanbieding? TreH;tc hr,ot datnu de 3-deurs, de Sedan

of de Shuttle is - bijvoorbeeld naar Rome op
vakantie wilt, dan betaalt Honda eigenlijk de ben-
zine van de heenweg.

En omdat u die benzine niet in één keerkunt
meenemen, krijgt u van Honda ook nog eens een
gratisEurocard.

Daar is al f 250- op gestort, zodat u er met

alle gemak overal mee kunt tanken.
Dus ook langs de Italiaanse Autostrada, de

Franse Autoroute of deDuitse Autobahn.
De Eurocard blijft één jaar geldig, waardoor

u er niet alleen op vakantie plezier van heeft. En dat
laatste geldt natuurlijk ook voor uw Civic 1.5i.

'n Honda gaat zn eigen weg.

■ Uw Honda-dealet heellalle deiails over de aktie, die duurt i/m 2 iuni 1990 De 1260.- wordt unsluitend
uitgekeerd via de gratis Eurocard (waarde f 110,-1 De Eurocard is één jaar geldig

Bom. GarageKnops 8.V., Sittarderweg 10,04498-53434. Heerlen. AutobedrijfRotor B.V, Heerlerbaan 229,045-416900.
Brunssum. Auto Heral 8.V., Haefland 15,045-252244. MaastrichtAuto CentrumAmby B.V, Bergerstraat 11,043-632880.
Geleen. Crombag Auto'sBV,Rijksweg Z 236,0449046260.

Onkyo eindigt hoog in tests.
Home Studiovan oktober '89 beoordeelde
ditcassettedeck TA-2800 als volgt:
'Een verschrikkelijk goederecorder voor een zeer
redelijke prijs. Goede afwerkingen uitstekend
afgeregeld, voor Dolby enkopstanden.
Wensen blijven er natuurlijk altijd, zoals een iets
bescheidener display, maar het zal niet
meevallen voor dit geld iets beters te vinden.

CASSETTEDECK IA-2800
" 3 MOTORENEN 3KOPPEN " HXPRO

" HARD PERMALLOY OPNAME/
WEERGAVEKOPPEN

" GERUISARM MECHANIEK MET
MICROCOMPUTER-STURING

" ACCUBIASVOORPERFEKTE
WEERGAVE METELKE CASSETTE
fl/jQQ inklusief
1 Arrï/ï/«" afstandsbediening

2 jaargarantie

ONKYÓ^
ONKYO HI-FI GAATALTIJD DIE ENE STAP VERDER

Jan Hoens HiFi Center
BUCHTEN (Bom) Oude Baan 1, Tel. 04498-51513

Goossens TV-Video-HiFi
ECHT Molenstraat 1, Tel. 04754-81490

Willems HiFi Center
GELEEN Pieterstraat 73,Tel. 04490-43306
Aben Beeld & Geluid
HEERLEN Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830

Wijnbergen Audio-Video Center
HEERLENLimburgiastraat 41, Tel. 045-720560

Electro Bemelmans Bang&Olufsen Center
HEERLERHEIDE Wannerstraat 10, Tel. 045-212330

Gijs de Jong
LANDGRAAF Sunplein 48, Tel. 045-312508

Fa. Bergmans & Wijnen
NIJSWILLER-WITTEM Rijksweg 60, Tel. 04451-2244

Epilepsie?
Zet jezelfniet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

w „ AVA^voor alle informatie:
(030) 66.00.64.' Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9840, 3506 GV Utrecht.

Wacht
met

Henk

zessen

als

He- He- He-

Herman

zich

aan u

voorstelt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning.Zokomt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook 'n beetje beter be-
grij pen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
Ctecf stotteraars

even de lijd.

Uw huisop dit formaat in
de krant kost meestal
minderdan een maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over devloer.

jg*^ëi
lEn de makelaarweet van

wanten en kranten.

- .

Spreekuren voor
(ex-)pendelaars tussen
Nederland en België of
Duitsland
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de I
op hen van toepassing zijnde regelingen
betreffende de sociale zekerheid en de bijzondere
regelingen voor grensarbeiders, kunnen elke
eerste vrijdag van de maand terecht bij de Sociale''
Verzekeringsbank district Maastricht, Gaetano
Martinolaan 85.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische
Zaken te Breda en van het Bureau van Duitse
Zaken te Nijmegen zijn op die dag van 10.00 tot
14.00 uur aanwezig om u alle gewenste
inlichtingen te verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke problemen
dient u alle bewijsstukken en andere papieren
mee te brengen. Voor het spreekuur kunt u een
afspraak maken onder tel. 043-821600. 36*
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DREMPELS
WEG!

Alledaags winkelen? Niet zo maar mogelijk
voor ruim één miljoen Nederlanders met een

lichamelijke handicap.
Geef voor een samenleving zonder drempels!

Nationaal Revalidatie Fonds
>TCV Bunnik, telefoon 03405 - 63244.
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KENNISGEVING
MACINTOSH NV, GEVESTIGD TE STEIN
Het Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de gang van za-
ken en het in het boekjaar 1989 gevoerde bestuur alsmede de
Jaarrekening 1989 en de daaraan toegevoegde Overige Ge-
gevens liggen vanaf 3 mei 1990 voor aandeelhouders ter inza-
ge ten kantore van de vennootschap te Stem alsmede ten kan-
tore van de Amsterdam Rotterdam Bank NV, de Nederland-
sche Middenstandsbank NV. de Credit Lyonnais Bank Neder-
land NV en de Banque Paribas Nederland, zulks te Amster-
dam, Rotterdam, 's Gravenhage, Maastricht en Heerlen
Bedoelde bescheiden zijn voor aandeelhouders kosteloos in
afdruk beschikbaar op het kantooradres van de vennootschap
Vaststelling van de Jaarrekening 1989. bestemming van de
winst en vaststelling van het uit te keren dividend zal plaatsvin-
den in de voorlopig op 27 juni 1990 geplande Algemene Ver-
gadering van Aandeelhouders. De agenda voor bedoelde al-
gemene vergadering zal tijdig aan Aandeelhouders bekend
gemaakt worden.
Stem, 3 mei 1990
Raad van Bestuur 75345

KEUKENCENTRUM I
MUYRERS & WIJNEN
GEEFT WEER EEN HALVE

KEUKEN KADO!

Diverse schitterende keukenopstellingen gaan onzeshowroom verlaten!!
Voor de snelle beslisser is er veel geld te verdienen,
want wij hebben ze thans voor de helft afgeprijsd!Ons keukencentrum onderscheidt zich door zijn exclu-sieve ontwerpen en design met topmerken zoals:

SieMatic ®sgïb roseoi e*di*w
Eigen montage- en onderhoudsdienst door vakkundige
mensen
Uw garantie Is onze service reeds meer dan 90
jaarlang!

i 'jj^jf Keukencentrum
(V) Muyrers
' ilifW;' Wijnen bv

mmmmmmmmm-^ Marlet 11, Simpelveld, 045-441800
Openingstijden showroom: maandag l/m vrijdag 8.30-17.30.

" Donderdag koopavond. Zaterdag van 8.30-16.00 66775

m DE WEG NAAR UW BADKAMER
ZUID LIMBURGSE SANITAIRHANDELB.V. SITTARD I
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Showroom met de bekendste merken en de nieuwste ideeën voor de jaren negentig

Donderdag 3 mei 1990 " 24



SITTARD - Fortuna Sittard heeft gisteren de Australische
spits Fred de Jong gecontracteerd. Nadat manager Jacq. Op-
genoord overeenstemming bereikte met de 24-jarige Australi-
sche topscorer, onderhandelde hij verder met Marconi Syd-
ney, de club waarover De Jong dit jaar reeds 19 doelpunten
scoorde.

tactpersoon. Via hem heb ik inder-
tijd Farina bij Roda JC bezorgd en
Mitchell bij Feyenoord. Hij bracht
Fred de Jong ter sprake. Enkele
maanden geleden is Chris Dekker
naar Thailand gereisd om hem daar
in actie te zien. Vervolgens zijn de
contacten verder aangehaald. We
kregen videobanden en toen er
meer interesse naar hem uit ging,
hebben we meteen actie onderno-
men," zegt Han Berger.

">lk vermoed," aldus Han Berger,
die vanaf het thuisfront de onder-
handelingen volgt, „dat er niet al teveel obstakels meer zullen zijn endat de manager de zaak vandaag in
kannen en kruiken heeft. Begin juli
zal Fred de Jong zich danhier in Sit-
tard melden." Met het contracterenvan de zoon van Nederlandse emi-
granten is een periode van enkele
maanden wikken en wegen afgelo-
pen. Trainer Han Berger was door
een relatie attent gemaakt op de
doelpuntenmaker.

»Ik heb in Australië een goede con-
De Jong is een lange kopsterke
spits. Hij is voor Europese begrip-
pen spotgoedkoop en heeft hetvoordeel dat hij nog steeds het Ne-
derlands staatsburgerschap bezit.

„Hij is bij Marconi Sydney de opvol-
ger van Krncevic en Farina. Als je
weet dat Farina indertijd voor veer-
tigduizend, gulden naar Roda JCkon, dan heb je 'n idee over welkebedragen daar gesproken wordt. We.
kopen de Australische topscorer
voor een bedrag waarvoor je in Ne-
derland amper een eerste divisie-
speler kunt vastleggen. Natuurlijk
moeten we afwachten hoe hij zich
zal aanpassen. Farina heeft het in
zijn eerste jaarbijBrugge ook moei-
lijk gehad. Nu is hij niet meer te be-
talen."

Fortuna oefent
tegen EHC

HOENSBROEK - De oefenwed-
Istrijd tussen EHC en Fortuna Sit-| tard (aanvang 19 uur) staat in het te-
iken van het testen van mogelijke
!Fortuna-aanwinsten. Felix Bastings
Jneemt afscheid van EHC om vol-
gend seizoen voor Caesar uit te ko-
men. Anthony Scheepers wordt mo-
gelijk opgenomen in de trainersstat
van de profclub. De vrije verdediger
van EHC, tevens Cios-student, zou
jeugdtrainerbij Fortuna worden.

Twaalfde titel
Bayern München

MÜNCHEN - Bayern München
mag zich het volgende seizoen op-
nieuw mengen in de strijd om de
Europese beker voor landskam-
pioenen. De Westduitse club stelde
gisteravond de twaalfde titel veilig.
De benauwde zege (1-0) op het po-
vere St. Pauli in het eigen Olympia-
stadion maakte de ploeg van trainer
Jupp Heynckes twee wedstrijden
voor het einde van de competitie
onbereikbaar voor de achtervolgers.

De kampioenswedstrijd speeldezich af in een klamme en sfeerlozeambiance. Slechts 15.000 toeschou-wers waren naar het imposante sta-dion gekomen om het mogelijke
feestje van Bayern München op teluisteren. Na afloop van de uiterstmagere vertoning was van grote
vreugdetaferelen op het veld en detribunes geen sprake. De prolonga-tie van de landstitel, de vijfde in delaatste zes jaar, werd door alle be-trokkenen min of meer als vanzelf-sprekend beschouwd.

GUIJUELO - Miguel Indurain, de
grote favoriet voor de eindzege in de
Ronde van Spanje, liet zich gisteren
voor het eerst zien. In de slotfase
van de negende etappe fietste Indu-
rain even voorop in een kopgroepje,
licht afgescheiden van het peloton.

Het leek hem nog te vroeg om op.
het vlakke terrein naar Guijuelo toe
te slaan. De zege ging verrassend
naar de Colombiaan Nestor Mora.

De 192kilometer langerit van Cace-
res naar Guijuelo werd gekenmerkt
door vier beklimmingen, maar drie
daarvan kwamen niet verder dan de
aanduiding, „derde categorie",
waardoor de rit zeker niet leek toe-
gesnneden op klimmers uit Colom-
bia. De laatste klim was gesitueerd
op zestig kilometer van de eind-
streep.

Stephen Roche
BOULOGNE-SUR-MER - De ler
Stephen Roche, drie jaar geleden
winnaar van de Ronde van Frank-
rijk, krijgt langzamerhand zijn oude
vorm te pakken. Roche voert na de
derde etappevan de Vierdaagse van
Duinkerken het algemeen klasse-
ment aan. Hij heeft een voorsprong
van zestien seconden op de Frans-
man Francois Lemarchand, die
woensdag de tweede etappe op zijn
naam schreef. Diens landgenoot
Thierry Marie, in de namiddag win-
naar van een twaalf kilometer lange
tijdrit, is op 2.08 derde.

De koers werd gemaakt door Jean-
Francois Bernard. Op de demarrage
van Bernard volgde het antwoord
van Indurain, de Belg Nico
Emonds, de Fransman Philippe
Louviot, de Spanjaard Federico
Echave en de latere winnaar Mora.

LONDEN - De regering van
Thatcher heeft voetbalsuppor-
ters die zich in Italië misdragen
gedreigd met een reisverbod van
twee jaar. De hooligans zullen in!
die periode geen wedstrijden
buiten Groot-Brittannië mogen
bezoeken.
De regering kwam tot dit besluit,
na overleg met de organisatie
van het toernooi om het wereld-
kampioenschap. Staatssecretaris
Waddington lichtte toe: „Van
deze maatregelen moet een sig-
naal uitgaan. De fans moeten,
niet denken boven de Engelse
wet te kunnen leven, wanneer ze
eenmaal in Italië zijn geland."
In overleg met de Italiaanse?
autoriteiten heeft de Engelse re*,
gering de mogelijkheid, Britse-
vandalen die zich in Italië mis-
dragen, in eigen land te berech-
ten. Waddington verklaarde, dat
hij dit systeem ook graag bij dei
Europese titelstrijd, over twee;
jaar in Zweden, wil toepassen.

Thatcher dreigt
met reisverbod

AC Milan
bestraft
ROME - AC Milan mag de eerste
thuiswedstrijd van het volgende
seizoen niet in het eigen San
Siro-stadion spelen. De Italiaan-
se voetbalbond heeft de club met
deze maatregel bestraft.
De ploegvan Rijkaard, Gullit en
Van Basten werd een wedstrijd
verbannen, omdat bij de bekerfi-
nale tegen Juventus scheids-
rechter D'Elia door een uit het
publiek gegooid voorwerp aan
zijn schouder werd getroffen.

Ex-wereldkampioen Roche geldt
nu als voornaamste kanshebber op
de eindzege. Roche was overigens
op zijn best in de ochtenduren toen
hij met Lemarchand uit de hoofd-
macht ontsnapte. Het tweetal pakte
bijna drie minuten op de rest van
het deelnemersveld. Een mislukte
poging van de Fransman Bruno
Cornillet was aan die machtsgreep
vooraf gegaan.

OFI in finale
Griekse beker

LEEUWARDEN - Het bestuur!
van eerste divisieclub Cambuur
uitLeeuwarden heeft zijn trainer!
Sandor Popovics met onmiddel-;
lijke ingang op non-actief ge-'
steld. Aanleiding tot die maatre-!
gel waren uitlatingen van Popo-'
vies in de media. Hij hekeldei
daarinhet beleid van het bestuur!
ten aanzien van de contractverl'a-j
ging van keeper Fred Grim. Vol-;
gens voorzitter Jan Piet Stam)
heeft de maatregel niets van;
doen met de magere resultaten)
van Cambuur in het bijna afgej
sloten seizoen.

Popovics op
non-actief

Van onze sportredactie
ATHENE - De finale van het natio-
nale bekertoernooi in Griekenland
gaat dit jaar tussen Olympiakos Pi-
raeus en OFI Heraklion. De wed-
strijd wordt op 17 mei in het Olym-
pisch Stadion van Athene gespeeld.

De begeerde treffer van Bayernkwam op gelukkige wijze tot stand.Een schot van Pflügler werd in dezestiende mjnuut door verdedigerGronau van richting veranderd,waardoor invaller-doelman Thom-forde in geslagenpositie lag. Tot aande rust kreeg de thuisploeg legiokansen de score op te voeren, maarde frontlinie van Bayern toondezich niet trefzeker.
Het door de Limburger Gêne Ge-
rards getrainde OFI bereikte de
eindstrijd door in de halve finale
Heraklis Thessaloniki te verslaan.BayernMünchen - St. Pauli l-0f Tort- Düsseldorf - Leverkusen 2-0Uerdingen - Borussia Dortmund 1-3Hamburger SV - Karlsruher SC 1-0

WENEN - Voor de spelers van
het Oostenrijkse nationale elftal
is tijdens de eindronde van het
wereldkampioenschap voetbal
naast sportieve roem ook veel
geld te verdienen. Elk lid van de
selectie kan een premie van
160.000 gulden tegemoet zien als
het land erin slaagt het toernooi
in Italië winnend af te sluiten.

Oostenrijkers:
anderhalve ton

Na de reguliere speeltijd was de
stand 1-1. Bij het penalty schieten
waren de Kretenzers uit Heraklion
trefzekerder.

bekervoetbal

Stand: Bayern München 32-46 FC Köln 32--41 Borussia Dortmund 32-40 EintrachtFrank^rt 32-39 Leverkusen 32-39 Stuttgart"1n eerder Bremen 32-31 FC Nürnberg? ,o ,an «ruhur SC 32"30 FC Kaiserslautem32-30 Hamburger SV 32-29 St. Pauli 32-
-oo V r̂d'r} geï? 32"28 F<>rtuna Düsseldorf 32--28 VfL Bochum 32-27 Bor. Mönchenglad-
bach 32-27 Waldhof Mannheim 32-26 FCHomburg 32-21

Juventus lijkt daarmee de UEFA-
beker in zicht te hebben. De ploeg
won sinds lang geen internationale
prijs. In 1985 was de Europese beker
voor landskampioenen het laatste
succes, dat internationaal nauwe-lijks aanzien geniet. De finale tegen
Liverpool werd ontsierd door de
ramp in het Heizel-stadion, waarbij
39 doden vielen.

TURIJN - Juventus ligt op schema
na deeerste wedstrijd van de finale
van de strijd om de UEFA-beker te-
gen Fiorentina. De formatie van
trainer Zoff won op eigen veld met
3-1. Na het winnenvan de nationale
beker, ten koste van AC Milan, is
een tweede hoofdprijs voor de ploeg
uit Turijn binnen handbereik.

Juventus, dat Fiorentina in de com-
petitie in Stadio Communale met
dezelfde cijfers versloeg, besliste de
wedstrijd na rust. Daarvoor had de
nummer vier van de ranglijst veel
moeite met Fiorentina, danin de se-

rie A tot voor kort nog tegen degra-
datie vocht. De druk van de thuis-
club in het tweede deel was echterdoorslaggevend. Fiorentina, dat inhet toernooi tot dusverre opviel met
zwaar defensief spel, had daaropgeen antwoord. Bovendien maakte
doelman Landucci in de moeilijkstefase voor zijn ploeg een onbre-
trouwbare indruk.

Na de 1-1 bij rust (Galia en Buzoscoorden)kwam Juventus in de 59eminuut op voorsprong. De treffervan Casiraghi was echter omstre-
den. Duidelijk zichtbaar duwde de

Juve: UEFA-cup
binnen handbereik

aanvaller eerst Pin opzij, om vervol-
gens de terugkaatsende bal in te
koppen. De Spaanse arbiter Soriano
Aladren vond het goed. Na het om-
streden doelpunt van Casiraghi zet-
te Juventus door. Met behulp van
doelman Landucci maakte De
Agostini de derde treffer. De routi-
nierverraste de keeper volledig meteen niet al te hard schot, dat vlak
voor de doellijn opsprong, 3-1. Fio-
rentina was nog gevaarlijk door een
vrije trap van Dunga.

Halve finale KNVB-beker.
Vanavond, 19.00 uur: SC Irene-Venray
19.30 uur: Limburgia-Meerssen.

is echter dat we ons zeker op de
transfermarkt zullen gaan begeven.

Braggarts legt
Polen aan banden
HEERLEN -Broederlijk werden
gisteren in sporthal de Deyl in.
Hoensbroek de punten gedeeld
tijdens de basketbalwedstrijd
tussen Braggarts en het Poolse
Warschau. Na drie verliespartij-
en eindelijk een klein Heerlens
succes op het basketbalveld
(69-69).

BUENOS AIRES - Gabriela Sa-
batini zal binnenkort optreden'in.
een serie voor de Argentijnse te-
levisie. In de twee miljoen gul-
den kostende productie speelt fle
tennisvedette zichzelf. Tennis en
de liefde zijn de voornaamste in-
grediënten van de 'soap-opera'.
De eerste beelden zullen half
juni in Buenos Aires worden ofc-
genomen, vlak na de open Frali-
se titelstrijd in Parijs. De Argen-tijnse wordt op 16 mei pas twij-
tig. ■

Sabatini
in TV-serie

Roda JC en Feyenoord hebben in-middels een akkoord bereikt om-trent de transfer van Henk FraserDe voorstopper van Roda JC gaf aienkele weken geleden te kennenKaalheide te willenverlaten en er de

voorkeur aan te geven bij een club
in het westen van het land te gaan
voetballen. Feyenoord reageerde
meteen en toonde zich bovendien
bereid 2,2 miljoen gulden neer te
leggen voor Fraser, die nog een
doorlopend contract had. Voor het
Roda-bestuur was dat het sein om
het licht op groen te zetten. Gisteren
heeft Fraser, die zelf rond de vier
ton aan de transactie overhoudt en
voor vier jaarkan tekenen in Rotter-
dam, een gesprek gehad met het
Feyenoord-bestuur. Tot een defini-
tief akkoord is het nog niet geko-
men, maar dat is vermoedelijk
slechts een kwestie van tijd.

Gelijktijdig met de verkoop van
Fraser is het Roda-bestuur met
Feyenoord overeen gekomen dat
Henryk Bolesta in Kerkrade blijft.
Inmiddels is de vereiste vergoe-
dingssom van 60.000 gulden via de
Rotterdamse club overgemaakt aan
de Poolse voetbalbond. Behalve Bo-
lesta zullen een dezer dagen ook
Eugene Hanssen, Alfons Groenen-
dijk en Jos Smits hun contract ver-
lengen. De overige spelers van wie
de verbintenis afloopt, hebben een
nieuwe aanbieding in de bus gekre-
gen.
Ook John van Loen gaat Roda ver-
laten. De spits zelf heeft via zijn

zaakwaarnemer vernomen dat er
een buitenlandse topclub is, die ak-
koord gaat met zijn eisen en boven-
dien bereid is het door Roda JC ge-
vraagde transfergeld van rond dedrie miljoen gulden op te hoesten.
Om welke club het gaat wordt nog
angstvallig geheim gehouden, maar
zoals bekend volgt Atletico Madrid
de spits al enkele maanden. In Ma-drileensekringen houdt men het opeen stilzwijgen tot begin volgende
week. Zijdelings schijnt echter ookGirondins Bordeaux gepolst te heb-ben naar de diensten van de spits,
voor het geval daar Piet den Boer
mocht vertrekken.

Per saldo levert het vertrek van Fra-
ser en VanLoen deKerkraadse club
een winstvan ongeveer vier miljoen
gulden op. Voor Fraser werd twee
jaar geleden 350.000 gulden overge-
maakt aan FC Utrecht, terwijl voor
Van Loen aan diezelfde club een
miljoen gulden werd betaald. Dat
de ruim vijf miljoen gulden die
Roda binnen afzienbare tijd op de
bankrekening tegemoet kan zien,
niet volledig zal worden besteed
voor de aankoop van nieuwe spelers
is zeker. Voorzitter Serve Kuijer:
„Mogelijk dat we met een deel van
die som de garantiegelden van Nol
Hendriks gaan afbetalen. Duidelijk

Welke spelers de Kerkraadse gele-
deren komen versterken, is nog on-
duidelijk. In elk geval zal er een lin-
kerspits gecontracteerd worden.
Pieter Huistra (FC Twente), Frank
Berghuis (Volendam) en Philip
Cocu (AZ) zijn de meest genoemde
namen, terwijl manager Hens Coer-
ver binnenkort voor de tweede keer
een bezoek zal brengen aan Tsje-
choslowakije om daar twee aanval-
lersaan het werk te zien. Verder wil
Rodaeen ervaren libero aantrekken
en wordt er naarstig gezocht naar
een geschikte opvolger van John
van Loen. In dat kader is de naam
van de Hongaar Pal Fischer ge-
noemd, die door Ferencvaros Boe-
dapest dit seizoen op uitleenbasis
bij Ajax is ondergebracht maar daar
geen basisplaats heeft. De Amster-
dammers willen Fischer kwijt en
hebben Roda geadviseerd contact
op te nemen met Ferencvaros om te
polsen of de Hongaar bij Roda te-
recht kan.

Henk Fraser en John van hoen brengen vijfmiljoen op

Roda kan schulden aflossen
Van onze sportredactie

KERKRADE - Roda JC kan
binnenkort waarschijnlijk be-
iinnen met het afbouwen van«e schuldenlast. Zeer waar-schijnlijk nog voor het eindevan volgende week heeft deKerkraadse club de zekerheiddat ruim vijf miljoen guldengeïnvesteerdkan worden in deUitbreiding van de selectie enbet saneren van de enormeschuldenberg. Het geld is af-
komstig uit de transfers vanHenk Fraser en John vanf-oen. Van beide spelers staatbet vertrek uit Kerkrade nuvrijwel vast.
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KEKERS
MOTOREN

Ganzeweide-Heerlen
Tel. 045-215375

. 1990-modellennu leverbaar

Sovjetunie wereldkampioen
BERN - De tropische temperatuur in het Allmend-stadion
te Bern deerde de ijshockeyers van de Sovjetunie niet.
Koel werd woensdag op de slotdag van de 54ste wereldti-
telstrijd voor A-landen met aartsrivaal Tsjechoslowakije
afgerekend: 5-0. De afgetekende zege leverde de Sovjet-
unie, dat in de finaleronde zonder puntverlies bleef, de
22ste wereldtitel sinds 1954 op. Tsjechoslowakije moest ge-
noegen nemen met de derde plaats. Zweden veroverde (op
doelsaldo) de zilveren medaille door in de laatste wedstrijd
Canada met 6-4 te verslaan.

Topscorer Fred de Jong voor een prikje naar De Baandert

Fortuna contracteert
Australische spits

door fred sochacki
Indurain presenteert

zich in Vuelta

" Volpecina (links)
en
Fiorentina-doelman
Landucci proberen
Juventus (o.a.
Schülaci) het scoren
te beletten.
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WÊgÊ uitvaltkoop jejevloerbedekking ■^1RH tochgewoonbijDickvandenßerg!' Hoi

Tapijten kopen bij Dick, dat is tapijttegels, karpetten en vinyl. r__ [
kwaliteitsbewust bezuinigen. En jebent altijd verzekerd van z^offTS^N^Jevindt er vele bekende merken voor een strak stukje legwerk.

de allerlaagste prijzen. Gegarandeerd. Want de vakmensen van /^^dN'lsJiß^^^Want zie jehetzelfde tapijt ergens Dick komen in heel /'^AtL : MS^^I1,
anders goedkoper-moetje lang Limburg gratis (m.u.v. f;'-* f^vX]Ws&3llll\ 1U

zoeken!-dan gaatDick zonder blikken trappen) opmeten en |^V^^^^'i§lj/ Jfj
of blozen 5 gulden per strekkende leggen. Dus waarom zou V^v3SSSSa^/W^

meter onder die prijs door. jeop jewoongenot be- /
Bij Dick vanden Berg kun jekiezen uit knibbelenalsjeook gewoon **^7jMv\Jjr*

een gigantischekollektie tapijt, even naar Dick kunt gaan! r^i\fii\&^j^'

I HONDERDEN COUPONS INTERTEST BOSTON GRANDIOZE KOLLEKTIE BONAPARTE FURORE ten&te'.
I tot + 10meter Ijzersterk 100% polyamide KARPETTEN Het allernieuwste op tapijtgebied.
I o.a. Louis de Poortere, Bonaparte, antistatisch huiskamertapijt met o.a. Louis de Poortere; Zeer luxueus woonkamertapijt in
I Desso, Bergoss, Parade enz. enz. speelsreliëf structuur uitgevoerd invele maten en dessins. alle modieuze tinten o.a. roze, lila,
I metKORTINGEN tot met stevige juterug in 4 eigentijdse |//\QT||U/"C|U bleu, mintetc. 400 cm Breed

mmm aw*m. *T\ i U kleuren. 400 cm Breed. IYt-fl\ lIHIVJt. 111 Normaal2l9,- aM f)A#IIOAI NormaaMs9.- 4 /» g\ QV I „ I KM " I■ /u/o! Nuvoor i29r^ tot4o /o: Nuoor ■ ««-■
IS^^.*.. LOUKDE POORTERE £ BONAPARTE jjgj£\ SÏKS^JgS^ |I fantasiemotieven met 5 jaar Superkwaliteit velourstapijt uit 100% Zuiver scheerwollen4 sterren enToOcn^breed s°aa°qarantle II garantie. é*9* voorraad leverbaar in 10modieuze berbertapijt, in de allernieuwste unnmHin irflrmßropHI 400 cm Breed r>^*"" kleuren; zelfs geschikt voor kleuren. Uit voorraad leverbaar. , 0, ik/k II vanaf **mW amf ■ woonkamer en trapgebruik. Geschikt voor zwaar gebruik. normaa 5%^8 ■■ II 200 cm Breed aam, o<m _ _ 400 cm Breed. 400 cm Breed. Nu woor O ■

vanaf VCI 95 Normaal 145,- QQ Normaal 279,- >)<)£„ 500 cm BreedI (zelf leggen) «b -/ > Nuwoor 3*o ■ Nuvoor .£ -£ -/ ■ normaal 139,- <f fQ.. I

I "%P—rt/ i^^\ftX ./ «I \W^&' JÊ» WÊi!MOM?SM-. en 7 jaargarantie bij woonkamer-
IKv/U^lkl IWA» >< VE en trapgebruik. Leverbaar in 2

I mmamW i%3 *mW\O i\3 jf '''-~, V| eigentijdse kleuren. 400 cm Breed.

I TEL 04490-74996 Ht^^MMMaM^^ ' ■:", SITTARD (Industriepark Noord) II DICK VAN DEN BERG
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2pakken.
*

Deze schitterende, tijdelijke aanbieding geldt voor de aktiepakken Persil
(2 kg Groene Persil of 1,5 liter Vloeibare Persil). Slechts 2 pakken zijn

genoegvoor de bekende nationale 15-strippenkaart. Deze is onbeperkt geldig,
overal in Nederland. Zie hiervoor de aktieverpakkingen in de winkel.
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REGIONALE
STORTPLAATS LINNE
De openingstijden van de regionale stortplaats
zijn

ma. t/m vr.
van 8.00-16.30 uur,
zaterdag
van 8.00-12.00 uur.

De stortplaats is gesloten op
zaterdag 5 mei (bevrijdingsdag).
Het dagelijks bestuurvan het gewest
Midden-Limburg,
de secretaris,
mr. G.H.M.M. van Vlokhoven,

de voorzitter, /

drs. A.A.M. Jacobs.

Postbus 605, 6040 AP Roermond.
Telefoon 04750-32073,
telefax 04750-18564. 74797

, ,
-* F

Galery Iran heft haar zaak np! .

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

Enkele voorbeelden:
Kashan 300x200 cm ’ 2950- nu ’ 995,-
Tabriz 300x200 cm ’ 4900- nu ’ 1950,-
Bidjar 170x240 cm ’ 3200- nu ’ 1150,-

Onvoorstelbaar! I WWÊrWWÊ Sarnur.kIsfahan 250x350. lrtß)HStfïfflM 240xÏ70cmvoor de snelle l(mmi%MW f 2250 -beslisser KiLjUiiiJL9jL|^
nu slechts ’ 1695- nu slechts ’ 595,-

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

jf
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|§| TRAININGS-enSPORTPAKKEN « Moderne BERMUDA'S in diverse « heren en kinderen. Bekend merk! 1 SALOPETS met fantasie voering! H COLBERTS PANTALONS! ' —-j P » ] —^|H in vele modellen en kleurstellingen! |i kleuren en maten 38 t/m 46. « Kindermaten v.a. Seniormaten... I 128 t/m 176 Maten 116-176 vanaf ttjM Diverse maten... Diverse kleuren... I j T*— Miif0t.,,.,,, nqcn 14 QR IQ 0(1 9Q7iïR?Q7iï RQ RH ll?Q Ril 40 Rfl LJ 4 4. JI-4 ISportprijss.uuf... UU«ÜU || 'n echte priisnampcr It»UÜ IJ»JU LU«/JyÜU«IÜ «fU»%IU| | ILtftUU TQtUU | ■ ""XIV « ■
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door fred sochacki

Serie A

Van Gennip
terug in

kernploeg
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Ex-Roda JC-speler staat in Zwitserland buiten spel voor Oranje

Gorter hunkert naar
internationaal voetbal

bondselftal terecht. Beenhakker se-
lecteerde me toen zelfs nogvoor dat
team."

Nederland neemt de Zwitserse
voetbalcompetitie niet serieus. Al-
leen het niveau van de betaling is
hoog; van sportieve uitdaging is am-
per sprake. „Ik kan daar alleen maar
om lachen. Ajax en PSV zouden
hier bovenin meedraaien, maar de
rest van de 'Nederlandse clubs
speelt echt niet op een hoger niveau.
De buitenlanders die hier spelen
zijn veelal in hun land international.
De meeste clubs hebben er drie of
vier in dienst. Enkel de nationale
ploeg baart internationaal weinig
opzien, maar dat zegt in dit geval
weinig over de competitie."

HEERLEN- Tussen 5 en 13 mei.
a.s. zullen in dr Sjtee Uul in-
Übach over Worms de Neder-'
landse poolbiljartkampioen-
schappen op de six foot-tafels-
worden gehouden. Titelverdedi-
ger is de Hoensbroekenaar
Frank Ewards. Een prolongatie
van dezetitel zal voor hem moei-
lijk zijn. In het laatste seizoen
zijn een aantal jongeren verras-
send sterk naar voren gekomen.-
Tot de medekandidaten voor de
titel kunnen dan ook beslist
Leon Pellegrom (Brunssum),
Fred Korver en Peter Steinfeld
(beiden Landgraaf) en de voorlo-
pige aanvoerder van de ranglijst,
de Heerlenaar Rob Alarm gere-
kend worden. De wedstrijden
beginnenzaterdag en zondag om'
10.00 uur 's morgens en op-
woensdag 9 mei om 19.00 uur.

MAASTRICHT - Vanaf vandaag
tot zondag zullen in Zürich dé
Europese squashkampioenf
schappen voor landenteams
plaats vinden. De Nederlandse
selectie bestaat uit Eric van der
Pluym en Lucas Buit (beiden In^
teract Maastricht); RaymondJ
Scheffer (Pelikaan Utrecht);-
Hans Frielink (Dicky Squash
Amsterdam) en Michael Vertoi
gen (Tilburg). Het Nederlands
team, als vijfde geplaatst, is inge?
deeld in de poule met het als eer*
ste geplaatste Engeland, Duits*
land (4) en Oostenrijk (8). Neder-
land speelt vandaag zijn eerste
wedstrijd tegen Duitsland.

Van der Pluym en
Buit in EK-team

.Een competitie die overigens bui-
tengewoon spannend verloopt en
waarin FC Lugano meedingt om
een van de plaatsen die recht geven
op Europees voetbal. „Als we zater-
dag bij FC Sion winnen, maken we
een goede kans op Europees voet-
bal. Wezitten momenteel in de play-
offs en staan op de vijfde plaats. We
moeten nog vijf wedstrijden en de
onderlinge verschillen zijn bijzon-
derklein. Het verschil met koploper
Xamax Neuchatel bedraagt slechts
vier punten. Elke wedstrijd is mo-
menteel een finale. In zoverre is het
systeem van play-offs een succes.
Verleden jaar was dat minder. Toen
zaten we in de degradatie-poule. FC
Lugano heeft echter flink aan de
weg getimmerd en niet alle sportief.
Toen ik er kwam speelde de ploeg
nog in serie B. Nu denkt men aan
Europees voetbal en wordt er bin-
nen afzienbare tijd aanvang ge-
maakt met de bouw van een nieuwe
hoofdtribune."

LUGANO/HEERLEN - Waar-
schijnlijk zal de enige be-
moeienis van Edwin Gorter
niet de wereldkampioen-
schappen bestaan uit een
oefenwedstrijd op 1 juni met
'zijn' FC Lugano tegen gast-
land Italië. De 26-jarige Hage-
nees wordt in het land van Wil-
helm Teil op handen gedragen
en vaak genoemd als beste
buitenlander. De Alpen zijn
echter totnogtoe een te grote
barrière gebleken, want vanuit
Zeist heeft Gorter sinds zijn
vertrek drie jaar geleden bij
Roda JC niets meer vernomen.
En dat zit de aanvoerder van
FC Lugano behoorlijk dwars.

HAARLEM - Yvonne van Gen-
nip bindt de schaatsen weer on-
der. De 26-jarige, drievoudig
olympisch kampioene keert, na
afwezigheid van een jaar, terug
in de dameskernploeg van de
KNSB. Van Gennip reed op 12
februari 1989 in Calgary haarlaatste wedstrijd (World Cup) en
bedankte daarna voor het keur-
korps van bondscoach Jan Wie-
be Last.
Ze trad per 1 mei 1989 in dienst
bij het verzekeringsconcern
Equity & Law en wilde voorlo-
pig aan haar maatschappelijke
carrière voorrang verlenen. Van
een definitief afscheid wilde de
Haarlemse echter nog niet we-
ten, daarvoor was ze nog te veel
met hart en ziel aan de schaats-
sport verknocht.
Na het Europees schaatskam-
pioenschap in Heerenveen over-
woog Yvonne van Gennip, die
vanochtend als pr-vrouwe naar
Florida is vertrokken om daar de
start van de laatste zeiletappe
van de Whitebread race om de
wereld bij te wonen, al een come-
back tijdens het Nederlands all-
round-kampioenschap. Harts-
vriendin Marieke Stam gooide
echterroet in het eten. Van Gen-
nip, die op de Kennemer Kunst-
ijsbaan in Haarlem een 3000 me-
ter wilde rijden om inzicht tekrijgen over haar mogelijkheden
van dat moment, verdween metStam naar het ziekenhuis nadat
de Egmondse tijdens een 500-
-nieter start zwaar geblesseerd
was geraakt aan haar enkel. Van
Gennip liet daarop de bond we-
ten af te zien van deelname aanhet NK-allround.

„Je hoort mij absoluut niet roepen
dat ik in het Nederlands elftal thuis-
hoor, maar van de tweeëntwintig
die straks geselecteerd worden spe-
len er zeker twaalf niet beter dan
mij. Spelers als Krüzen of Hofkens
kregen wel een kans. Die kans heb
ik nooit gehad. Maar wieweet. Onze
competitie duurt nog tot eind mei.
Als Leo Beenhakker even wacht
met het bekend maken van zijn se-
lectie kan hij me alsnog aan het
werk zien."

" Edwin Gorter in zijn Roda-periode. Ook bij zijn huidige werkgeverFC Lugano heeft de spel-
bepaler alle reden tot lachen.

Ingrid Wolff probeert de Amerikaanse doelvrouwe Donna Lee te verschalken

Limousine voor hole-in-one

trainerscarrousel
OBBICHT - Jo Geijselaers verruilt
de tweedeklasser Obbicht voor SV
Simpelveld.

mittwochslotto

Anonimiteit
Zijn verblijf in de Zwitserse serie A
is weliswaar lucratief, maar tegen-
over de redelijke zakeent staat een
voetballeven in anonimiteit. Zeker
internationaal spreekt Zwitserland
niet tot deverbeelding. Gorter heeft
het er moeilijk mee. „Ik heb dat on-
bevredigd gevoel. Als iemand was
komen kijken en had gezegd dat ik

Trekking A: 15 - 22 - 34 - 43 - 46 - 49.Reserve-
(getal: 32. Trekking B: 22 - 26 - 28 -32 - 43 - 49
Reservegetal: 19. Spel '77: 2 7 0 3 0 9 2.

niet voldeed, had ik er vrede mee
gehad. Bovendien heb ik wat dat
betreft stomme pech gehad. Hans
Dorjee beloofde me te komen kij-
ken. Vlak daarna kregen Hiddink
en hij trammelant bij PSV. Hetzelf-
de gebeurde in het geval Libregts.

Ook hij zou een wedstrijd van Luga-
no bezoeken. Enfin, de rest van hetverhaal kun jezelf invullen.
Ik heb indertijd bewust voor het
avontuur gekozen. Als drieëntwin-
tigjarige verliet ik Nederland, om-

dat ik in Zwitserland veel geld kon
verdienen. Ik wist echter ook dat
die verhuizing me ook een stuk ver-
der wegbrachtvan het nationale elf-
tal. En dat terwijl ik eigelijk al na-
drukkelijk op de deur had geklopt.
Via Jong-Oranje kwam ik in het

Edwin Gorter in heel Zwitserland
bekend als Willy, is voornemens
nog drie jaar uitzicht op het Meer
van Lugano te houden. Jaren waar-
in aanvoerder 'Willy' financieel on-
afhankelijk hoopt te worden. Gorter
legt nog even uit waarom hij Willy
het in Zwitserland. „Simpel. Wilhel-
mus is een van mijn voornamen. Ik
kreeg ze niet aan het verstand ge-
bracht dat mijn voornaam Edwin
was. Wilhelmus, daar hield men
zich aan en dat Wilhelmus werd al
snel Willy. Tot mijn geruststelling
hebben ze mijn salaris nog nooit op
een verkeerde naam overgeboekt."

Selectie Limburgs
judoteam
GELEEN- Aan het internationalle judotoernooi voor teams dat
zaterdag in het Belgische Sini
Truiden plaats vindt, zal ook het-
Limburgse judoteam deelne^
men. De selectie van het tearrC-dat onder leiding van district»i
strainer Jo Aretz staat, zal de nav
volgende judoka'sbestaan: tot 69.
kg. Ton Stroucken; tot 65 kg. Ja»;
Smit; tot 71 kg. Jan Terwint; tot-
-78 kg. Pascal Durlinger en Graad
Weber; tot 86 kg. René Vlieger*;
tot 95 kg. Ron Driessens; boveij-
-95 kg. Ruud Delil.

Lejeune weer slagvaardig
Nederlandse hockeysters beginnen WK in Sydney sterk

HUNSEL - De dames van voet-
balclubRKHVC zijn in de eerste
klasse Noord, zonder zelf te spe*,
len, kampioen geworden. Mede-"
koploper, het Overloonse SSS'lï
heeft tot ieders verrassing het
duel met Reuver met 1-0 verlo'-L
ren. Met nog een wedstrijd voor
de boeg is RKHVC verder onbe-^
reikbaar voor de concurrentie.

HVC- dames
kampioen

SYDNEY - Het nationale
vrouwenhockeyteam kan
enigszins gerustzijn. De eerste
confrontatie in het toernooi
om de wereldtitel, tegen de
Verenigde Staten, werd ge-
makkelijk in winst omgezet (3-
-0) en Lisanne Lejeune is bijna
weer de oude.

sport kort

mans. „De hele ploeg. De eerste
wedstrijd in zon toernooi is natuur-
lijk belangrijk. Die moest worden
gewonnen. Alleen daarom al ben ik
tevreden. Een paar maanden gele-
den wonnen we met 2-0 van deze
Amerikanen, dus we zijn er nog op
vooruit gegaan."
Het klonk, terecht, spottend. Oran-
je, dat de titel in Sydney verdedigt,
speelde verre van briljant - enkele
soloacties daargelaten - maar had
niettemin totaal niets te vrezen.
Doelvrouw Jacqueline Toxopeus
stondeenzaam en verlaten in de cir-
kel waarin geen enkele opponente
verscheen. Als een aantal Ameri-
kaanse speelsters, na de periode
Boudewijn Castelijn van advies

voorzien door oud-international
Beth Anders, voorbij de middellijn
kwamen, was dat meestal slechts
het gevolg van die reglementaire
verplichting bij een Nederlandse
strafcorner.
Defensief oogde het aan Nederland-
se zijde even sober als verzorgd. Wat
de ploeg slechts viel aan te rekenen,
was dat het bij drie treffers bleef en
de eerste en zo gevreesde tegenstan-
der van het toernooi niet het
schaamrood naar de kaken werd ge-
jaagd. Dat deed Zuid-Korea, met
Nederland in poule B favoriet voor
een plekje bij de laatste vier, met
enige arbitrale hulp wel tegen Span-
je (7-0).

De strafcornerspecialiste, die an-
derhalfjaar uit de roulatie was met
problemen aan de linkerknie, knal-
de er in Sydney weer eens twee
ouderwets hard tegen de doelplank.
De snel gerezen ster van MieketineWouters, met Helen van der Ben deopvallendste en actiefste speelster,
mocht aansluitend even extra stra-len. Bondscoach Roelant Oltmans
nam in de slotfase Lejeune enig
werk uit handen en gunde Woutersde eer een strafbal te benutten.

WK ijshockey in Nederland
" UTRECHT-Kevin Young ver-
laat aan het eindevan het seizoen
FC Utrecht. De Engelse midden^
velder heeft om persoonlijke re^denen ontbinding van zijn nog
één jaar doorlopende contract
gevraagd. Young speelde in vie*
jaar 69 wedstrijden voor FC
Utrecht.Dat het haar na afloop pas na liters

water genuttigd te hebben, lukteeen flesje te vullen voor de doping-
controle, moet met zenuwen te ma-ken hebben gehad. „Ze waren ver-schrikkelijknerveus", beaamde Olt-

HEERLEN - De Nederlandse IJshockey Bond heeft de organisdatie van
WK-ijshockey C-poule toegewezen gekregen. Dit heeft het lIHC in Genè-
ve, waar momenteel de WK A-groep gespeeld wordt, gisteren besloten.
Nederland dat aanvankelijk gesolliciteerd had naar de B-poule organisa-
tie, moest hiervoor afhaken toen Oranje een maand geleden in Frankrijk
degradeerde naar de C-poule. Joegoslavië samen met Nederland kandi-
daat heeft nu de B-groep binnen gehaald.

" LONDEN - De Britse pikeur
lan Stark heeft beroep aangete-
kend tegen zijn schorsing van
drie maanden. Stark werd ge-
straft omdat bij een dopingcon-
trole zijn paard Foxy V positief
werd bevonden. Stark mist door
de schorsing in julide strijd om
de wereldtitel in Stockholm.
Stark gaf toe zijn paard in oktoj
ber een pijnstillend middel te
hebben toegediend.

" STEIN - Op het terrein var;
voetbalvereniging De Ster in
Stem vindt zaterdag de beslist
singswedstrijd om het kam-
pioenschap plaats tussen de
A-elftallen van SVM en Haslou.
Aftrap: 15.00 uur.

" De limousine die maandag op de zestiende hole te verdienen valt.
Foto: MARCEL VAN HOORN

" BERN -Komend seizoen zul-
len de Oostduitse ijshockey-
teams FC Berlin en Dynamo
Weisswasser uitkomen in de
Westduitse Bundesliga. In Bern,
bij de strijd om de wereldtitel in;
de A-groep, kwamen beide bons-
den overeen dat de twee ploegen
in de tweede divisie, afdeling
Noord, zullen gaan spelen.

" EYS - SV Zwart-Wit uit Eys
houdt op zaterdag 7 juli, dus aan
de vooravond van de WK-finale,
een minivoetbaltoernooi. Voor
informatie of inschrijfformulie-
ren: C. Scheepers, ©04451-1338
of J. Engelen, ®04451-1300.

" WYCHEN- Vanaf 23 mei wor-
den in Wychen de Nederlandse
kampioenschappen luchtgeweer
staand gehouden. ST. Hubertus
uit Wychen staat garant voor de
organisatie.

" HOENSBROEK - Zondag
worden in Hoensbroek de Lim-
burgse kampioenschapper)
kunstzwemmen gehouden. In
het sportcomplex van de Liv
caskliniek komen de zwemclubs-
van Landgraaf, Heerlerheide*,;
MZ&PC, Horst, Venray, Bergen,-
Venlo en Nederweert in acti^:vanaf 13.30 uur.

3 punten, 2. Goelko, Kindermann 2 1/2
4. Van der Sterren, Bönsch, Brunner,Nikohc, Ribli, Joesoepov 2, 10. Bischof,Hickl 1 1/2, 12. Hübner 1.

BASKETBAL
New Vork, play-off Amerikaanse bas-
ketbalcompetitie: Milwaukee Bucks -Chieago Bulls 119-112 (stand best-of-
five 2-1), Cleveland Cavaliers - Philadel-
Phia 76ers 122-95 (2-i), Detroit Pistons -
Indiana Pacers 108-96 (3-0), Houston
Rockets - Los Angeles Lakers 114-108
<2-l). Portland Trailblazers - Dallas Ma-
vericks 106-92(3-0), San Antonio Spurs -
Denver Nuggets 131-120 (3-0).

TENNIS
Hamburg, vrouwen, 700.000 gulden-tweede ronde: Sanchez - Rittner 6-4 6-1Langrova - Caverzasio 6-3 6-4 Probst -Janvier <5-3 6-2, Hanika - Pampoelova
6-4 6-0, Sukova - Meier 6-1 4-6 7-5 Navra-tilova - McQuillan 3-6 6-1 6-1,Rajchrtova- Coetzer 6-4 3-6 6-1, Meskhi - Baranski5-7 6-1 6-2, Jagerman - Morton 6-3 7-5
Cueto - Paz 3-6 6-4 6-4. Derde ronde:
Graf - Provis 6-0 6-2.

München, mannen, 500.000 gulden:
tweede ronde: Courier - Oresar 6-2 6-1,
Muster - Gustafsson 7-5 6-2, Svensson -Srjeber 6-1 opgegeven, Strelba - Edberg
6-4 6-1.

Singapore, mannen, 450.000 gulden:
tweede ronde: Goldie - Woodbridge 6-4
5-7 6-0, Stoltenberg - Hogstedt 3-6 6-3
7-5, Jones - Kratzmann 7-6 6-1, Patrick
McEnroe - Petchy 7-5 6-1.

Madrid, mannen, 550.000 gulden: twee
de ronde: Baguena - Vajda 6-4 6-7 6-4, Ja
vier Sanchez - Costa 7-5 6-2, Mancini
Motta 6-3 6-4, Jaite - Davin 6-3 7-6.

HOCKEY
Sydney. WK vrouwen, eerstedag: PouleB- Nederland - Verenigde Staten 3-0 (1-
-0) 30. Lejeune 1-0 (se), 50. Lejeune 2-0(se), 65. Wouters 3-0 (sb). Scheidsrech-
ters: McDonald (Sch) en Ache (Bel). Ne-
derland: Toxopeus; Van derBen, Lejeu-ne, Fokke en Van Nieuwenhuyze-Leen-ders; Appels, Benninga en Holsboer (36.

Wouters, Wolff en DeKuiter (48. Thate). Verenigde Staten:Lee; Loosbrook (36. Madl), Smith, Bru-neyen Bustin; Lucas, Marois en Lyness;
Neiss, Fuchs en Fillat (49. Richards). Ca-nada - Nieuw-Zeeland 1-0(0-0) 37. Covey
£-0 (sb). Scheidsrechters: Hadfield en"avis (Aus). Spanje - Zuid-Korea 0-7 (0-
nV ó„Jin 0_I' 20- Lim °"2 <sc>' 26- Kwonu-3, 27. Barrio 0-4 (cd), 45. Yang 0-5, 46.Lim 0-6, 49. Yang 0-7. Scheidsrechters:oullock (Eng) en Kato (Jap). Poule A:Australië - China 3-0(1-0). 20.Pereira 1-0,*>. Pereira 2-0, 41. Pereira 3-0. Scheids-rechters: Mohlman (Ned) en Laje-Davil-la (Spa).

2-3Afd. 2 NIP 1 . de Burght 1 4-1 Potec 1

- Klimmen 1 3-2 ATIVU 2 - Game 2 1-4
Rosus 1 - Linne 2 2-3 Heren A Hoofd-
klasse afd. 1 Bronshout 1 - Helios 1 1-5
Arcen 1- Meijel 14-2 Lottum 1 - Obbicht
1 1-5 Melick 1 - Rakets 1 3-3 Eerste klas-
se afd. 1 Oirsbeek 1 - Brunssum 1 5-1
Margraten 1 - pan ta Rhei 1 6-0 Volhar-
ding 1 - Nuth 1 3-3 Keerweide 1 - Hoens-
broek 1 4-2 Afd. 2 Linne 1 - van Home 1
5-1 Panta Rhei 2 - Grubbenvorst 1 2-4
Rodhe 1 - Maasniel 1 5-1 Venray 1- Swal-
men 1 5-1 Heren B Hoofdklasse afd. 1
Maasbree 1 - Ray Prickers 1 4-2Maasniel

' 1 - Gagel 1 0-6 de Poelder 1 - Stem 1 4-2
Eerste klasse afd. 1 Nieuwenhagen 1 -Rosus 1 0-6 Merkelbeek 1 - BRZ 2 3-3
Nuth 1 - Mixed 1 3-3 Helios 1 - Schinveld
1 2-4 afd. 2 Nederweert 1 - Horst 1 4-2
Maasbree 2 - Helden 1 1-5 Bosdael 1 -
BRZ 1 1-5 Mookerheide 1 - Velden 1 5-1.
WIELRENNEN
Guijoelo. Ronde van Spanje. Negende
etappe: Caceres - Guijuelo. 1. Mora 192,7
km in 5.31.57, 2. Emonds 0.03, 3. Mauri,
4. Ripoll 0.05, 5. Madiot 0.08, 6. Cuspoca,
7. Louviot, 8. Bernard, 9. Silva 0.11, 10.
Gaston 0.14, 81. Suykerbuyk 0.14, 95.
Van den Akker 1.48, 109. Rakers 5.27,
133. Arntz 7.07, 141. Vos 11.48, 151.
Hoondert 11.48, 159. Nijboer, 161. Wij-
nands, 164. Jakobs. Algemeen klasse-
ment: 1 Gorospe 39.21.56, 2. Giovanetti
0.25, 3. Cadena 0.56,4. Ivanov 1.56,5.Kli-
mov 2.19, 108. Suykerbuyk 38.06, 116.
Van den Akker 41.48, 137. Arntz 48.10,
145.Rakers 50.12, 153. Jakobs 54.25, 156.
Nijboer 57.25, 158. Wijnands 58.21, 161.
Hoondert 1.00.28, 162. Vos 1.01.09.
Duinkerken. Vierdaagse, derde etappe
tijdrit: 1. Marie 12,7km in 17.15.2.Lavai-
ne 0.16, 3. Duclos-Lassalle 0.32, 4. Mo-
reau, 5. Roche 0.46, 6. Museeuw, 7. Schu-
rer 0.47, 8. Peiper 0.48, 9. Colotti 0.51, 10.
Pedersen, 19. De Vries 1.27. Algemeen
klassement: 1. Roche 7.20.12, 2. Lemar-
chand 0.16, 3. Marie 2.08, 4. Lavaine 2.24,
5. Museeuw 2.39, 6. Duclos-Lassalle 2.40,
7. Moreau, B.Cornillet 2.54, 9. Schuier
2.55, 10. Peiper 2.56, 19. De Vries 3.35.

SCHAKEN
München. Internationaal toernooi vier-deronde: Ribli (Hon) - Goelko (VSt) 1/2 -J/2, Van der Sterren (Ned) - Brunner
o kI 1/2 ■ 1/2' Bönsch (DDR) - HicklBrD) 1/2 - 1/2, Hübner (BrD) - BeljavskiSov 0-1, Nikolic (Joe) - Joesoepov(Sov) 1/2 - 1/2, Bischof (BrD) - Kinderlmann (BrD) 1/2 - 1/2. Stand: 1.Beljavski

Heerlen, uitslagen van de 3e competitie-
dag van de districtscompetitie. Senio-
ren gemengd A Hoofdklasse, afd. 1
Grubbenvorst 1 - Rosus 1 4-1 Wimble-
donck 1 - Bom 1 4-1 Voerendaal 1 - Po-
tec 1 2-3 Kerkrade 1 - Venlo 1 2-3 Eerste
klasse afd. 1 Rakets 1 - Aldenghoor 1 0-5
Meijel 1 - Berg 1 1-4 Tegelen 1 - Bosho-
ven 1 3-2 Mulder 1 - Grubbenvorst 1-4
Afd. 2 Venlo 2 - Heerlen 1 2-3 Arcen 1 -Nuth 1 3-2 Neer 1 - Herkenbosch 1 3-2
Bom 2 - Heipoort 1 2-3 Senioren ge-
mengd B Hoofdklasse afd. 1 Ready 1 -Velden 1 3-2 Game 1 - Blerick 1 3-2 ATI-
VU 1 - Helden 1 3-2 Aldenghoor 1 - Ven-
lo 1 1-4 Eerste klasse afd. 1 Broekhuizen
1 -Linne 1 3-2 Hom 1 - Venlo 2 4-1 Ray
Prickers 1- Kessel 1 2-3 Rodhe 1 -Berg 1

VOETBAL
Frankrijk, kwarfïnales beker: Avignon -Montpellier 0-1, Cannes - Marseille 0-3,
Racing Paris - Bordeaux 1-1 (5-4 na
strafschoppen), Mulhouse - St Etienne
2-2 (6-7 na strafschoppen).
Schotland: Celtic - Aberdeen 1-3.

reeds diversekeren reden tot feest gegeven. Op de
zestiende hole zijn de meeste holes-in-one totnog-
toe geslagen.

BRUNSSUM - Het jaarlijkse NMB-toernooi, dat
aanstaande maandag op de golfbaan van de Bruns-summerheide wordt gespeeld, kent een wel heel
bijzondere prijs. Autocentrum Collaris stelde voor
een hole-in-one een splinternieuwe Peugeot 605SLI ter beschikking. De limousine ter waarde van
50.000 gulden kan worden verdiend op dezestiende
hole van de Brunssumse golfbaan. Deze par 3 is bij-
na 200 meter lang en heeft in het nabije verleden

Tijdens het NMB-toernooi zullen tachtig deelne-
mers trachten deze prijs in de wacht te slepen.
Nooit eerder werd er in Limburg om een dergelijke
hoge inzet gegolfd. Het toernooi begint om 13 uur.
De wedstrijdvorm is 'single-stableford'.
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NK poolbiljarten
in Landgraaf

sport in cijfers



—^ Op moederdag mag jebesteen handje helpen in de keuken. 1

A\ voor snoer. 3 snelhe- Braun staafmixer MR 300 CA. Compacte Braun Multipractlc Plus Electronic de Luxe UK4O. Met KrupsCaféPresso. Voorespresso, cappuccino en koffie. Zet 4 Moulinex koffiezetapparaat 9006. Capaciteit Philips waterkoker HD 4380. Schakelt automatisch en is
] den plus momentscha- staafmixer, ookvoor roeren. Met transpa- grote kom en kneedpropeller. 500 Watt-motor met kopjes espresso. Schenkkan of adapter voor het direct vullen 6 kopjes. Heeft maatvoering op de glazen kan. beveiligd tegen droogkoken. Unieke vormgeving. Inhoud
' keiaar en wandhouder. rante maatbeker, hakmolen en wandhouder. variabele snelheid. Voorzien van momentschakelaar. Met van 2 kopjes espresso. Zwenkbaarstoompijpje.Zet 8 koppen Met afneembaar filteren uittrekbaar 1,7 liter. Kookt 1 literwater in 3 1/2 minuut.

CQ 00 slagroom/eiwitgarde met extrakom. Nu bij V&D inclusief koffie (1 liter). Met praktisch zwenkfilter en speciale snoer. Inwit. 'IQ QC lok m» 2.000Watt. ZQ —"**> °7>~ deUKZ-4opzet-citruspers. 2gO «. filterafsluiter. Inzwart. } AO «,
J7>7J '

Aanbiedingengeldig t/mzaterdag 12mei ofzolang devoorraad strekt.V&D is op zaterdag 5 mei gesloten. I T VUI UL iLCCUJ ICUixCI Uil VvXl^» mi
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Snauwaert Anniversary.
Perfekt allround midsize racket

Nu met GRATIS draaghoes.

IVOORWIE HET
VINTERSPORT

daar winkel je voor je plezier !
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lOPEN DAG
VERPLEEGKLINIEKEN
HEERLEN

I Op zaterdag 5 mei houdenwij open dag.Van 14.00uur tot 16.30
uurbent u van harte welkom in onzeA-kliniek.
Wijpresenteren u:
" onze geheel gerenoveerde verpleegaidelingen;

" eenbezoek aan diverse andere afdelingen en diensten om u
een indruk te geven van onze dagelijkse activiteiten;

" een informatiemarkt waaraan diverse patiënten-
verenigingen hun medewerking verlenen;

" een stand van de Centrale School Gezondheidszorg
Oostelijke Mijnstreek voor hen die zich oriënteren op een
baan in de gezondheidszorg;

" de tentoonstelling "25 jaar Verpleegklinieken Heerlen".

Ookaan de jeugdige bezoekers hebben wij gedacht. Terwijl
vader, moeder, opaof oma deA-kliniek bezoeken is er voor de
jeugd:

" het bekende kinderfestival Gussini;
I " mogelijkheid omeenrit op een pony te maken;
i " een leuke attentie.

„ ~,. . . .. . Ook onze oud-medewerkers worden van harte uitgenodigd.
VerpleegkliniekenHeerlen
Henri Dunantstraat 3 Kortom: op5 mei valt er voor jong en oudheel wat tebeleven
6419 PB Heerlen m e Verpleegklinieken Heerlen.
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"mountain bikes", luxe "alledag fietsen" flflflflflflfMpfll
van Gazelle, handige barbecues van # lllPtlPP - — -Weber, kratten Brand Bier assorti met 2 A.UIÖUIII , nnit/nnnr)liccnftl , t

fraaie glazen en luxe Brand USA- barbecues *n na^urllJk 9?? u meedoenl Ito^us snel een krat h
geschenkdozen. Brand Bier met de kleurige, kratkaart.

Lees daarop wat u moet doen om n prijs te winnen.
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