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WERELDOORLOG

Het Limburgs Dagblad
brengt morgen,

bevrijdingsdag, in de
weekendbijlage een terugblik

op het begin van de

met uniek fotomateriaal uit
Duitse militaire archieven.
Werd Limburg verrast door
de Duitse inval? Wat schreef
het Limburgsch Dagblad in

die tijd over de oorlog?
Kortom, een bijlage met

boeiende reportages, waarin
teruggekeken wordt naar 10
mei 1940 onder de titel: Zij

kwamen bij nacht en nevel.

oetballer tijdens
edstrijd besmet
met Aids-virus
tfDEN - Het gevreesde Aids-vi-
heeft zijn intrede gedaan in de
rtwereld. Volgens Italiaanse me-

zou een voetballer tijdens een'strijd besmet zijn geraakt metmmuun ziekte.

doktoren hebben in een brief
het Britse medische weekblad

e Lancet' melding gemaakt van
e gebeurtenis. Volgens de medi-
bu een 25-jarigeman hard in bot-

> zijn gekomen met een tegen-
ider, van wie bekend was dat hij
gs gebruikte en drager was van
HIV-virus dat Aids veroorzaakt.

de spelers bloedden hevig aan
wenkbrauwen. Twee maanden
■r viel een Aids-test bij de getrof-
voetballer positief uit. Een jaar

der was hij nog negatief bevon-
i. De doktoren concludeerden; de man tijdens de botsing be-
et moest zijn geraakt, aangezien
ts op zijn sociale gedrag wees op
i andere besmettingsmogelijk-
d. Volgens Dr. Donald Jeffries,
Aids-expert van het St. Mary's

kenhuis in Londen, zou dit het
'ste, bekend geworden, geval zijn
arbij het virus via een sportbles-
re is overgedragen.

het weer

lok vandaag blijft het hoge-
Tukgebied boven Europa hetWeerbeeld bepalen. De windue eerst nog zwak tot matig is
pt oostelijke richting neemt
He tot matig. Het wordt weer
en zonnige dagen de middag-
fcmperatuur loopt op tot rond
6 graden. Vannacht wordt het
ielder en is de minimumtem-
ieratuur 11 graden.

foor actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
:unt u bellen 06-91122346

ONNIG EN WARM

VANDAAG:
°nop: 06.05 onder: 21.10
aaanop: 15.40 onder: 04.04

AORGEN
°nop: 06.03 onder: 21.12
laan op: 16.52 onder: 04.16

Eenzijdig
Baker sloot niet uit dat de VS de be-staande Lance-raketten (88 lanceer-ders, met 600 kernkoppen) eenzijdig
uit Europa zullen terugtrekken, alvoordat er een akkoord met hetWarschaupact is over verdergaande
vermindering van de kernwapens
met een bereik van minder dan 500kilometer.
De DDR maakte gisteren bekendeen deel van de Russische korte-af-standsraketten naar de Sovjetunie
terug te sturen. De NAVO-ledenzijnhet eens met het voorstel van Bushom meteen over deze wapens tegaan onderhandelen, zodra eind ditjaar in Wenen een akkoord is be-reikt over vermindering van de con-ventionele bewapening (CSE) inEuropa..
De beslissingen over de kernbewa-
pening en de veiligheidssituatie inEuropa zullen waarschijnlijk vallenop een speciale topconferentie vanstaatshoofden en regeringsleidersvan de NAVO, dieeind juniof begin

* lW Londen zal worden gehou-den. Daar wordt ook de top van de35 CVSE-landen, in november,voorbereid. Op die 'top, in Parijs,zullen alle 33 Europese landen (ex-
clusief Albanië), de Verenigde Sta-ten en Canada, die deelnemenin deConferentie voor Veiligheid en Sa-menwerking in Europa, praten overeen nieuwe veiligheidstructuur inEuropa. De NAVO-ministers bena-drukten gisteren dat de CVSE deNAVO niet kan vervangen.

'Voetbalfans'
Oezbekistan
maken amok
MOSKOU - Bij rellen in een stad
in de Sovjet-republiek Oezbekis-
tan zijn na het niet-doorgaanvan
een voetbalwedstrijd woensdag
zeker 34 mensen gewond ge-
raakt. Dit heeft het Sovjet-pers-
bureau Tass gisteren gemeld. Na
de aankondiging dat de bezoe-
kende vereniging niet was ko-
men opdagen trokken woedende
supporters de stad in. Daar wer-
den in meer dan 100 gebouwen,
winkels en woningen brandengesticht en vernielingen aange-
richt, aldus Tass.

De woedende jongeluivielen het
gebouw van de communistische
partij en het politiebureauaan en
bekogelden auto's met stenen.
Ook stakenzij 14 auto's, waarvan
vier van de politie, in brand. Bij
derellen is, volgens Tass, dankzij
het koelbloedig optreden van de
ordetroepen niemand gedood.

Volgens eerdere berichten zou-
den er bij de ongereldheden do-
den zijn gevallen. Volgens het
Sovjetpersbureau raakten bij de
rellen 13 militairen, 10 politie-
agenten en 11 burgers gewond.

Centraal-Azië, en dan vooral de
republiek Oezbekistan, is één
van de haarden van onrust waar-
mee de Sovjetunie sinds twee
jaar te kampen heeft en dat ern-
stige problemen oplevert voor
president Michail Gorbatsjov.

" Het skelet van een van de meer dan honderd gebouwen
die door de op drift geraakte voetbalsupporters in brand
werden gestoken.

Bush wil vervroegd overleg over korte-drachtraketten

Geen modernisering
NAVO-kernwapens
Van onze correspondent

BRUSSEL - Aan de voor-
avond van het eerste '4-plus-2'-
overleg over de Duitse hereni-
ging heeft de Amerikaanse
president Bush gisteren nieu-
we ontwapeningsvoorstellen
gedaan. Hoofdpunt is dat de
modernisering van de NAVO-
kernwapens voor de korte af-
stand niet doorgaat. Bush zei
dat de ontwikkeling van een
opvolger voor de nucleaire
Lance-raket wordt stopgezet
en dat de nucleaire artillerie
ook niet wordt vernieuwd. De
NAVO-bondgenoten verwel-
komden in Brussel deze voor-
stellen.

Bush wil dat NAVO en Warschau-
pact al eind dit jaar, in plaats van in
1992, gaan onderhandelen over de
vermindering van de wapens voor
de korte afstand. Minister Van den
Broek sluit niet uit dat daarna in
Europa helemaal geen op land ge-
plaatste kernwapens voor de korte
afstand meer zullen zijn.

De NAVO-ministers van Buiten-
landse Zaken bespraken in Brussel
de Duitse eenwording en de gevol-
gen daarvan voor de NAVO. Zij wil-
len dat Duitsland volledig NAVO-
lid wordt en niet neutraal zal zijn.
Maar de veiligheidsbelangenvan de
Sovjetunie zullen daarbij niet over
het hoofd worden gezien.

Bush zal vanmiddag in een toe-spraak in Oklahoma zijnvoorstellen
toelichten. De Amerikaanse minis-
ter Baker zei in Brussel dat Bush
concretere voorstellen zal doen over
versterking van derol van de NAVOen de CVSE, de omvangvan de con-
ventionele bewapening en de on-derhandelingen over de korte-af-
standswapens.

vandaag

I# Motorrijden
heel populair
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bij casino's
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" Est 'snuffelt'
bij Sphinx

pagina 19 ,

Nieuweprojecten tol het jaar 2000

Stadsplan Sittard
kost ’ 300 miljoen

Van onze verslaggever
SITTARD - Particuliere investeer-
ders en de gemeenteSittard zelf zul-
len de komende jaren een bedrag
van ongeveer 300 miljoen gulden
besteden aan de ontwikkeling van
de stad. Het geld wordt gestoken in
omvangrijke projecten als de ver-
nieuwingen van het NS-station en
directe omgeving en de bouw van
appartementen en kantoren aan de
Wilhelminastraat. Ook is in de plan-
nen tot het jaar 2000 een renovatie
van verschillende delen van de bin-
nenstad van Sittard opgenomen.
Inclusief de in de laatste jarenreeds
realiseerde plannen, zoals de aan-
zienlijke uitbreiding van het win-
kelcentrum met en rond het ABC-
complex, wordt in een periode van
vijftien jaar in Sittard een bedrag
van 450 miljoen gulden geïnves-
teerd. Voor de gemeente Sittard zelf
hebben de miljoenenbedragen
vooral betrekking op infra-structu-
rele voorzieningen.

Vooral met de uitbreidingenvan het
wiiikelareaal hoopt Sittard in de
toekomst meer winkelend publiek
uit andere delen van Limburg te
trekken. Gedacht wordt vooral aan
dichtbij gelegen plaatsen in Ooste-
lijk Zuid-Limburg (Brunssum,
Treebeek, Hoensbroek, Onderban-
ken en Nuth) en Midden-Limburg
(Echt, Maasbracht). Burgemeester
J.Tonnaer van Sittard wil hiervor
een 'professionele en systematisch
vol te houden promotiecampagne
opzetten.

Stijging
Sittard zag als koopstad het aantal
wekelijkse bezoekers in de afgelo-
pen jaren al flink stijgen. Van
100.000 mensen in 1977 naar 200.000
nu. Uit Duitsland verwacht Sittard
overigens geen toename van bezoe-
kers, eerder een afvloeiing van
koopkracht. Tonnaer schrijft dat toe
aan de concurrende prijzen in het
algemeen en de voordelige benzine-
prijs in het bijzonder.

sport
# Feyenoord: ook

interesse in
John van Loen

pagina 25

# Van Poppel luidt
'zijn' seizoen
in met zege
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Kamer wil reclame
regionale omroep
sneller invoeren

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - CDA, PvdA en VVD
willen geen jaarmeer wachten voor-
dat reclame op lokale en regionale
omroepen wordt toegestaan. De
fracties zijn van plan de zaak te re-
gelen bij een wijziging van de Me-
diawet, die nog voor de zomerva-
kantie in de Kamer wordt behan-
deld. De WD wil daarbij ook een
commerciële exploitatie van de lo-
kale en regionale' omroepen moge-
lijk maken, aldus mediaspecialist
Dees. CDA en PvdA zijn daar tegen,
zo lieten de mediaspecialisten
Koetje en Van Nieuwenhoven we-
ten.
De mediaspecialisten reageerden
daarmee op voorstellen van minis-
ter d'Ancona (WVC). De bewinds-
vrouwe wil regionale en lokale om-
roepen toestaan reclamebood-
schappen te gaan uitzenden als aan-
vullende bron van inkomsten. Het
publieke karakter van de omroepen
moet echter wel gehandhaafd wor-
den.

" Zie verder pagina 17

Bush bezorgd
over toekomst

Gorbatsjov
WASHINGTON - VS-president
George Bush heeft gisteren ver-
klaard dat hij zich zorgen maakt
over de mogelijkheid dat Sovjetlei-
der Michail Gorbatsjov wordt afge-
zet, maar dat hij niets afweet van
een bericht dat Sovjettroepen in fe-
bruari een kongsie vormden om
protest tegen zijn beleid te uiten.
„Ik ben er door de inlichtingen-
dienst niet van op de hoogte ge-
steld," zei Bush.
De president reageerde op een
vraag over een bericht van de onaf-
hankelijkeBritse tv-zender ITN van
gisteren uit Brussel. ITN zei daar
van een westelijke defensiefunctio-
naris te hebben vernotnen dat zich
op 25 februari in Moskou een inci-
dent voordeed waarbij 6.000 solda-
ten in een voorstad van Moskou sa-
mengroepten en enigen van hen wa-
penkamers openden.
Volgens ITN ging het niet om een
poging tot staatsgreep, maar wilden
de troepen zo hun ontevredenheid
over het beleid van Gorbatsjov
uiten.
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Te goedkoop wonen
moet fors afnemen

■„Welkom Sir"..
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PARK
Royaal 4-gangen

Keuze-menu
voor f. 55,-?

l^a I En we schenken ver nog
JÖ. i gratis een halvefles speciaal
geselekteerde Pullman-huiswijn bij.

Onze chef-kok selekteerde voor
dit keuze-menu een aantal heerlijk-

heden die natuurlijk vers en smakelijk
gevarieerd zijn dankzij de verwerking

van speciale seizoensprodukten.
Wat vast staat: u krijgt voor die
ongelooflijk lage prijs een menu
bestaand uit een voorgerecht, een

soepje, een vlees- of visgerecht en een
nagerecht uiteraard.

En li bepaalt een keuze uit de
verschillende mogelijkheden.

Reserveer meteen even.

PULLMAN—
GRAND HOTEL "

Heerlen
Groene Boord 23,6411 GE Heerlen,| Telefoon 045-713846.
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Sittard, Dokter Nolenslaan 128, 04490-28600.
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Id-elpee
Cowboy Junkies
The Caution Horses, RCA
„1989 was een spectaculair jaar
voor ons. We traden dat jaar voor
het eerst op in een kleine, plaatse-
lijke kroeg in Toronto en eindig-
den in een concerthal midden in
Tokyo." Zie daar hoe snel de ster
van de Cannadese groep Cowboy
Junkies is gerezen. Bovenstaan-
de tekst is afkomstig van de twee-
de elpee/cd van de junkies, 'The
Caution Horses'. Na die vreselijk
mooie debuutelpee 'The Trinity
Session' (met onder andere Lou
Reeds Sweet Jane dat een hitje
werd) stond natuurlijk al vast dat
de Junkies geen eendagsvlieg
zouden zijn. Al zal de muziek van
de Cowboy Junkies niet wegge-
legd zijn voor een groot publiek.
Muziekliefhebbers die zich laten
afschrikken door de naam van de
groep komen trouwens zeer be-
drogen uit. Cowboy staat voor
country, da's geen punt, maar
van dat junkie kunnen we niets
maken. De naam heeft misschien
de uitstraling van bikkelharde
muziek, niets is minder waar.
Ook de tweede plaat van de Cow-
boy Junkies is weer ongehoord
sfeervol, mede dankzij het fragie-
le stemgeluid van Margo Tim-
mins. Werd de 'Trinity Session'
nog opgenomen in een kerk, voor
het tweede produkt toog de
groep gewoontjes naar de studio.
Margo Timmins kon de juiste
toon door gebrek aan sfeer daar
niet vinden, en dus werden hon-
derden kaarsen binnengebracht.
Als je de elpee beluistert hóór je
dat deze met kaarslicht is ge-
maakt.
Derhalve is The Caution Horses
ook het mooist om thuis weer
met kaarslicht af te spelen: een
soort dolby-effect dus. Hoewel
wat ons betreft weer enkele kaar-
sen uit mogen bij het zevende
nummer op de plaat: Wiehes. Op-
dat je de heksen in de bergen de
naam van Margot Timmins kunt
horen fluisteren: doe met ons-
mee.
Feitelijk is The Caution Horses
een verlengstuk van de debuutel-
pee. (Minder enthousiaste lui
zouden zeggen: een kopie) Om-
dat het debuut erg mooi was,
hoort ook het laatste produkt ner-
gens anders dan in die categorie
thuis. Een eventuele derde plaat
kan veel interessanter kan zijn,
want dan moeten de Junkies echt
iets nieuws verzinnen: anders
wordt het te veel van het goede.

emile hollman
popagenda

MEI

" 4 Fenix Sittard, Union Carbide Pro-
ductions

" 4 St. Michiel Geleen, Wild Flower

" 4 OJE Echt, Dry Clean Only

" 4 SLIK Maastricht, Dance Hall-
night

" 4 café Toedem Neer, Untitled Jack

" 5 Dominikanerkerk Maastricht,
Fietsefreem

" 5 Feesttent Ospel, Moulin Blues
Festival

" 5 café Toedem Neer, Underberg

" 6 MECC Maastricht, Sweet Honey
in the Rock

" 6 De Boerderij Geleen, Copycat
Trap

" 6 Hotel Modern Eysden, Fietsef-
reem

" 6 café Toedem Neer, The Dipers &
Rowwen Heze

" 7 Metropol Aken, Lee 'Scratch' Per-
rey

" 7 Rockfabrik Übach Palenberg,
Died Pretty, Vanilla Chainsaws

" 7 Hotel Modern Eysden, Fietsef-
reem "" 11 Slik Maastricht, Flexatone & The
Nightblooms

" 11 Effenaar Eindhoven, Cheb Za-
houani (rai)

" 12 Sjor Roggel, DAMN
"12 Mafcentrum Maasbree, Celtic

Soulbrothers

" 14 Mafcentrum Maasbree, Fietsef-
reem

"14 Rockfabrik Übach Palenberg,
Frantic Flinstones & Ten Strike

" 18 café Hazen Wijlre, Fietsefreem
"18 Effenaar Eindhoven, Caspar

Brotzmann & The Bevis Frond

" 18 Sjor Roggel, O-men, All of a
Doodah & The Copy-cat Trap

" 19 't Jachhoes Maastricht, Fietsef-
reem

" 19 Unitas Brunssum, Death & Re-
animator

" 19 Slik Maastricht, The Seers & The
Lone Rangers

" 21 Effenaar Eindhoven, Roots Ra-
dics

" 22 Effenaar Eindhoven, Meat Beat
Manifesto

Copycat Trap
in Boerderij

De Limburgse driemansformatie
The Copycat Trap treedt zondag-
middag 6 mei op in De Boerderij in
Geleen. The Copycat Trap brengt
geheel eigen werk in het Engelstalig
repertoire. Vanaf het eerst optre-
den, ruim een jaar geleden, heeft de
groep op diverse podia binnen en
buiten Limburg met succes haar
'Trap-rock' ten gehore gebracht.
In een jaar tijd heeft de groep twee
demo-cassettes op de markt ge-
bracht, waarvan de laatste ('Hypno-
tizes') zeer goed is ontvangen. Vol-
gens Stichting Stage Act, een onaf-
hankelijke organisatie voor de Lim-
burgse popmuziek, maakt The Co-
pycat Trap strakke nummers voor-
zien van goede teksten en een apar-
te muziekstijl.
Het concert is georganiseerd door
Backbone Concerts. De zaal gaat
open om 15.00 uur en de entree is
2,50 gulden.Er is geenvoorverkoop.

" Van links naar rechts: Michael Hohensee, Peter Vranken, Ju-
lien van de Loo.

pop

Een ler met gevoel voor emotie en een stem als een koorknaap

Brian Kennedy is niet
zomaar een debutant

„Just me and my guitar, dat is voor mij de essentie van mijn
songs. Zo ben ik begonnen en zo maak ik mijn nummers nog
steeds. Als ik, na een tijd met een band gespeeld te hebben,
weer alleen op een podium sta, weet ik weer precies waarom ik
nummers zo leuk vind, waarom ik ze gemaakt hebt."

Brian Kennedy, een 23-jarige sin-
ger/songwriter uit het Noordierse
Belfast, maar al een aantal jarenwo-
nend in Londen, is niet zomaar een
debutant in de muziekwereld. Met
zijn wat bezwerende, hoge stem
doet hij een beetje aan een volwas-
senkoorknaap denken. Zijn muziek
is (natuurlijk) sterk door folk beïn-
vloed, maar is tegelijk meer, zoals
de samen met de van Talk Talk be-
kende producer Tim Friese Green
gemaakte debuutelpee 'The Great
War Of Words' bewijst.

ze zongen, toch werd ik gepakt (cap-
tured) door de kracht van hun mu-
ziek en zang. Ik had het gevoel dat
ik begreepwat ze wildenzeggen."

Emotie is voor Brian Kennedy één
van de pijlers waarop zijn muziek
steunt. Een ander is dewil om te ex-
perimenteren. „Toen ik naar Lon-
denkwam heb ik onder meer gezon-
gen in een gospel-kooren in een Ca-
ribisch koor. Daar heb ik geleerd
om met mijn stem te experimente-
ren, hem helemaal los te gooien.
Maar ook op muzikaal gebied geloof
ik in experimenten. De blazers in
'Captured' en 'Open Arms' bijvoor-
beeld zijn er vooral om die reden."

De single 'Captured' is een goed
voorbeeld van de ook door gospel,
jazz en andere, minder aanwijsbare
stijlen beïnvloede, akoestische
sfeermuziek van Kennedy. Het
nummer werd de laatste weken re-
gelmatig op de Nederlandse radio
gedraaid. „Ik heb 'Captured' ge-
schreven nadat ik een optreden van
het Trio Bulgarka had gezien. En
daar gebeurde iets met me. Ik was
tot tranen toe geroerd. Hun optre-
den was misschien wel het beste be-
wijs dat muziek geen taal heeft,
maar een universele emotie is. Al
kon ik geenwoord verstaan van wat

„Ik geloof heel sterk in wat ik doe.
En het mooie van het werken met
Tim Friese Green was, dat hij mijn
muziek heeft gelaten zoals ik dat
zelf wilde. Hij heeft me aan het be-
gin beloofd dat de elpee niet gepro-
duceerd zou klinken, maar meer als
een groep mensen die live spelen.
Voor mij is het gevoel belangrijker
dan een technisch perfecte plaat,
zonder fouten. Fouten geven een

plaat een menselijker karakter."
'The Great War Of Words' is danook
volledig akoestisch.
Met de groep Ten Past Seven ver-
trok Kennedy begin 1985 naar Lon-
den, waar hij met wat eigen mate-
riaal ook solo-optredens ging doen
in cafés. De band viel uit elkaar en
Kennedy besloot nog alleen met
akoestische instrumenten te wer-
ken. Al na het eerste optreden van
zijn nieuwe band zaten de platen-
maatschappijen voor Brian Kenne-
dy in de rij. Uiteindelijk werd het'
RCA.
Hoewel hij van zijn geboorte tot zijn
vertrek naar Londen in de Noord-
ierse hoofdstad Belfast heeft ge-
woond, vind je in zijn nummers zo
goed als geen .politiek' terug. Is dat
niet vreemd als je bent opgegroeid
in een situatie van permanente oor-
log? „Jong zijn in Belfast is in zeke-
re zin niet anders dan jong zijn in
andere steden in de wereld. Het is
ook niet zo datje er, zoals misschien
nu in Libanon, permanent met oor-
logshandelingen te maken hebt. Ik
ben als jonge jongen regelmatig
naar concerten geweest waar katho-
liek en protestant samen kwamen.
Voor een paar uur vergaten ze dan
hun onderlinge strijd, hun verschil-
len. Daar heb je weer wat ik ook eer-
der al zij: muziek heeft geen taal,
maar kan juist barrières doorbre-
ken."
Brian Kennedy speelt op 11 mei in
het Haagse Congresgebouw in het
voorprogramma van Suzanne Vega.

hans Janssen

" Brian Kennedy: ,Muziek heeft geen taal, maar kan juist
barrières doorbreken.

recept
Gefrituurde
scholfilets
Benodigdheden voor 4 personen:
ca. 700 g scholfilets, 2 el citroensap,
peper & zout, 1 el fijngehakte peter-sere, 2 eieren, 120 g bloem, Va 1 bier,
2 el olie.

Spoel de vis grondig af onder stro-
mend water en dep de schol met
keukenpapier droog. Besprenkel de

vis daarna met citroensap en kruid
met peper en zout. Strooi de fijnge-
hakte peterselie over de filets en laat
alle kruiderij ongeveer een half
uurtje intrekken. Splits voor het be-
slag ondertussen de eieren. Zeef de
bloem. Roer met een garde van
bloent zout, eierdooiers, olie en bier
een beslag. Klop de eiwitten stijfen
laat het schuim op het beslag glij-
den. Spatel alles luchtig dooreen.
Dompel de visflets onder in het be-
slag, zorg dat alle kanten hier goed

mee bedekt zijn, laat het teveel af-
druipen en laat de filets twee aan
twee in het hete frituurvet/ohe glij-
den. Bak de scholfilets goudbruin,
neem ze uit het frituurvet/ohe en
laat op keukenpapier uitlekken.

TIP: Serveer deze gefrituurde visfi-
lets met stokbrood of rijst en een
frisse salade met een remoulade of
kappertjessaus.

hub meijer

Zweedse hardcore
vanavond in Fenix

Van onze verslaggever

SITTARD — De spraakmakende
rockformatie Union Carbide Pro-
ductions uit Zweden staat van-
avond op de planken van het Sit-
tardse jongerencentrum Fenix. In
een korte spanne tijds heeft het
Scandinavische kwartet onder lei-
dingvan de eigenzinnige zanger-alt-
saxofonist-pianist Ebbot Lundberg
de ondubbelzinnige reputatie opge-
bouwd éénvan Europa's meest 'noi-
sy' rock- en hardcorebands van het
moment te zijn.

Zelf omschrijven de Zweden hun li-
ve-sound als een snoeiharde mix
van psychedelische hardcore en
vuige rock 'n roll, verzopen in een
muur van fuzz- en wah-wah-gitaren.
De vokalen en de saxklanken van
blikvanger Lundberg zorgen daar-
bij voor de pikante saus. Als muzi-
kale referenties kunnen The Stoog-
es, Captain Beefheart en de vroege
Pink Floyd genoemd worden.
Union Carbide Productions heeft
tot nog toe twee studio-albums op
haar naam staan: 'In The Air To-
night' en het meer toegankelijke 'Fi-

nancially Dissatisfied Philosophi-
cally Trying'.
Het concert in Fenix, dat gevestigd
is aan de Odasingel, begint van-
avond rond de klok van halftien. In
het voorprogramma staat de Lim-
burgse gitaarrock-formatie The
Purple Stones, welke overigens al
meerdere malen samen met Union
Carbide op de concert-affiches heeft
gestaan. De entree bedraagt ’7,50 in
de voorverkoop. Aan de avondkassa
betaal jeeen rijksdaalder meer.

" De Zweedse hardcore-band Union Carbide Productions,
vanavond te zien en te horen in het Sittardse Fenix.

Drie dagen
gratis

optredens
in Neer

Café Toedem in Neer bestaat /
weekend twintig jaar. Dit jubile' /
wordt vandaag, zaterdag en zortf (
gevierd met gratis toegankelijke V
tredens op de overdekte binn1
plaats van het café. Vandaag tre
Untitled Jack op, morgen Und
berg. Zondag 6 mci is een heel st
ciale concertdag met in de mid^
een optreden van The Dipers en
avonds de polkamuziek van Be
wen Heze.
Untitled Jack is een rockband,!
komstig uit Midden-Limbu
Rock, funk, soul en jazzzijn de fl
ziekstijlen die de doorgewinter
muziekanten van Untitled Jack'
gehore brengen. Het optreden 'gint vanavond om 21.00 uur.
Zaterdagavond treedt Underb'
op. Deze band bestaat onder and'
uit Walter Nita, bekend van 1
Run. De band bestaat nu ongeV'
eenjaaren maakt vooral jaren zei
en zeventig muziek. The Dipers
een Middenlimburgse band met' /
stijl die van rock naar wave en #/y
punk gaat. Deze groep treedt z'W
dagmiddag op vanaf 16.00 i>r N

Rowwen Heze sluit het weekeir
af. Deze Noordlimburgse band,' \
met haar penspiano en' polkan
ziek ongekend snel succes boek
is te horen vanaf 21.00 uur.
De produktie en de organisatie <
de concerten is in handen van
Stichting Stage Act.

Oplossing van gisteren

GELET T. E R f
E-AMO E R - I
ES-EN G-T*
SPEL-EDEI
TENT- L EN'
-RK LD'
TWEE-BEE*
EELT-ERNi
IR-HIT-S
N-MEDEN-JTERR-ORIS^

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. inwoner van zekere Neder-
landse provincie; 8. volk in de oudheid; 9.
meervoud (afk.); 11. zeevis; 12. buiten
dienst (afk,); 13. soort varkensvoer; 15.
drietenige struisvogel; 17. deel v.h. oog;
18. wreedaard (fig.); 19. voorzetsel; 20.
Nederlandse Spoorwegen (afk.); 21. ruim
vertrek; 23. bont bedrukt katoen; 25. ver-
bond; 26. soort mijt; 27. luitenant (afk.);
28. hofpersoon in vroegere jaren; 30. Chi-
nese afstandsmaat; 31. lange stok; 33.
Europeaan.

Verticaal: 1. rubber; 2. voorzetsel; 3. MP
baar pelswerk; 4. verbeterd Esperanto;;
telwoord; 6. gelukkig .nieuwjaar (afk-)..
cowboyfeest; 10. gewijzigde speelwif
12. deel v.e. dynamo; 14. Egyptische f*.
vincie; 16. rode kleurstof; 21. zeeaster; *jaargetijde; 23. glassoort voor imitaP
edelstenen; 24. tak van sport; 29. sla 11
vormige vis; 31. soortelijk gewicht (af*
32. 1000 meter (afk);
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GRATIS
CONTACTLENSVLOEISTOFFEN

kunnen wij niet geven,

maar wél de LAAGSTE prijs

* Oxysept 1 ’ 8,90
* Oxysept 2 ’ 9,90
* Duracare ’.12,70
* Duraclean ’11,50
* Titmus 1 ’ 12,85
* Titmus 2 ’ 12,85
* Alltotal ’11,70
* Soaclens ’ 9,50

J<ö Specialisten in optiek Akerstraat 18A
{%V%Qftf*W% Heerlen, tel. 045-714856
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volmolen epen
WANDELTOCHT

VLIEG-ER EESUIT!
1

\ >,Vlieg-er eens uit": dat is het thema van de Volmolenwan-
n deltocht die zondag 6 mei plaatsvindt in het prachtige.
! landschap rondom de Volmolen in Epen in Limburg.

f Deze jaarlijks terugkerende wandeltocht heeft een drietal
\ routes: route 1 startplaats Epen 4 km; route 2 startplaats
i Mechelen 8 km en route 3 startplaats Vaals 18 km. Alle
t routes eindigen weer bij hun beginpunt.

■ De Volmolenwandeltocht is een wandeltocht voor het ge-
i hele gezin. Centrale plaats voor de aktiviteiten die op
), zondag 6 mei georganiseerd worden is de Volmolen in
jl Epen. Bij de molen wordt een vliegershow met papieren
j. vliegers gehouden en zal er een hete luchtballon het

luchtruim kiezen.

I Verder krijgt u alle gelegenheid om kennis te maken met
de organiserende organisaties waarvan de Limburgse
Echte Bakkers het brood en banket op deze dag zullen| verzorgen.

Deelnemende organisaties: de Limburgse Echte Bak-
kers; Stichting De Volmolen; de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten en Stichting Limburgs Land-
schap.
De Volmolen is een watermolen met een rijke historie. De
molen is een van de vijf watergraanmolens die te vinden
is in de gemeente Wittem. Afgaande op de bouwstijl en
de gebruikte bouwmaterialen is de molen gebouwd in de
18e eeuw.
In de 19e eeuw is de molen in bezit geweest van de fami-
lies Clermont en Kannegiesser die een belangrijke rol
speelden in de toenmalige Zuidlimburgse lakenindustrie.
Het „vollen", een werkproces bjj de vervaardiging van la-
kens, heeft de molen zijn naam gegeven.

WANDELINFO
Datum:
Start:

Starttijd:

Afstanden:
Startgeld:

Sluiting:
Route beschrijvingen:
Parkeren:

zondag 6 mei
Epen: P-plaats achter de kerk
Mechelen: P-plaats Heerenhof
Vaals: P-plaats Julianaplein
(Marktplein)
vanaf 10.00 uur, in Vaals vanaf
9.00 uur
4,8, 18 km
’3,50 p.p. mcl. koffie + belegd
broodje
einde starttijd: 14,00 uur
verkrijgbaar bij de startplaatsen
de organisatie verzoekt u
vriendelijk uw auto niet in de
direkte omgeving van de molen te
plaatsen

Milieu
De aantasting van het milieu ervaart
ruim tweederde van de scholieren
als het grootste maatschappelijke
probleem. De schooljeugd ziet de
ziekte Aids als tweede probleem.
Opmerkelijk is volgens de onder-
zoekers dat meer meisjes (25 pro-
cent) dan jongens (15 procent) zich
daar zorgen over maken.

Oorlogsmisdadiger
schwammberger

uitgeleverd
TGART - Vier decennia na zijn vlucht naar
tinie is 'gisteren de vermeende nazi-oorlogs-
diger Joseph Schwammberger aan de

uitgeleverd om zich voor het ge-
te verantwoorden voor duizendvoudige

l en betrokkenheid bij de dood van duizen-
den.
immberger, die bij de SS derang van luite-
)f 'Untersturmführer' bekleedde, arriveerde
"niddag per vliegtuig in Frankfurt (foto). Hij
ia aankomst onmiddellijk overgebracht naar
:art, waar vermoedelijk nog dit jaar het pro-

ces tegen hem zal beginnen. De Bondsrepubliek
verzocht reeds om de uitlevering van Schwamm-
berger in 1973, toen de Argentijnse autoriteiten er-
van verwittigd werden dat Schwammberger ver-
moedelijk in Argentinië verbleef. Argentijnse func-
tionarissen arresteerden Schwammberger uitein-
delijk op 13 november 1987. Schwammberger is af-
komstig uit Zuid-Tirool en had de Oostenrijkse na-tionaliteit. Hij had in de Tweede Wereldoorlog de
leiding over getto's in Rezwadow in Polen. Ook
was hij commandant van kampen in Przemysl en
Mielec in Polen, waar duizendenmensen, voor het
grootste deel joden, door de nazi's werden geliqui-
deerd. *Overlevenden zeggen dat Schwammberger van
1942 tot 1944 als commandant van verscheidene
werkkampen bijna 1.000 mensen persoonlijk heeft
gedood. Hij zou kampbewoners hebben laten om-
komen van de honger. Ook zou hij honden tegen
gevangenen hebben opgezet, om hen te laten ver-
scheuren. Verder zou hij gevangenen levend heb-
ben laten verbranden.

Oorhoeve wilde bij
abinetscrisis weg
ze parlementaire redactie
iAG - VVD-fractievoorzit-
Voorhoeve heeft vorig jaar
ibinetscrisis gespeeld met
hte vrijwillig af te treden,
/e heeft dat gisteren laten
meren in een vraagge-
e crisis die de VVD vorig
eerde, was volgens Voor-
en poging van de liberalen
iet dewacht aan te zeggen:
aen gewoon fout gelopen."
wabinet het debat over het
nforfait had overleefd, was
en andere gelegenheid ge-, meent Voorhoeve.

ale voorman zegt in het
prek verder dat het partij-
ïem deze week feitelijk tot
i heeft gedwongen door
iuwen in hem op te zeggen,
ï van het partijbestuur
werwacht', aldus Voorhoe-

Villig
ële lezing van de val van Jo-

ris Voorhoeve is tot nu toe geweest
dat hij vrijwillig zijn biezen pakte,
nadat het partijbestuur hem had ge-
confronteerd met kritische 'signa-
len' uit de achterban. Partijvoorzit-
ter Ginjaar verwierf woensdag-
avond met die lezing de steun van
de partijgewesten voor zijn optre-
den.

Voorhoeve bevestigt nu dat partij-
voorzitter Ginjaar hem eigenlijk
geen keus heeft gelaten. De eis tot
aftreden kwam onverwacht, omdat
Voorhoeve zelf in de veronderstel-
ling verkeerde dat de VVD de 'lijn
omhoog' weer langzaam maar zeker
te pakken had gekregen.

Verkiezingen
De gevallen liberale leider erkent
dat de discussie over zijn aftreden
zich zou hebben aangediend bij een
buitengewoon slecht resultaat bij
de gemeenteraadsverkiezingen.
Maar dat resultaat viel juist mee.

binnen/buitenland

'meer baantjes

nolieren
omhoog
liddeld 107 gulden per

/an de scholieren tot acht-
ïeeft tijdens het schooljaar
eer baantjes, waarmee ze
d 220 gulden per maand
1. Ook van de groep vanaf
aar heeft ongeveer de helft
tje, waarmee ze gemiddeld
n per maand verdienen. In
pen vijfjaar zijn scholieren
d drie uur per week meer

gaan werken.

In het Scholierenonderzoek is even-
als in 1984 aandacht besteed aan
toekomstverwachtingen. Het aantal
scholieren dat denkt later geen
werk te kunnen vinden is gedaald
van 20naar 4 procent. Dit geldt voor
alle leerlingen, ongeacht het school-
type. De meeste scholieren willen
later samenwonen en/of trouwen en
kinderen krijgen.

Kamer wil verdere
versoepeling van
reiskostenaftrek

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Werknemers dievoor
het woon-werkverkeer een vergoe-
ding krijgen van hun werkgever en
die kunnen aantonen daarvoor ge-
bruik te hebben gemaakt van het
openbaar vervoer, moeten belas-
tingvrij een hogere vergoeding kun-
nen krijgen dan anderen. Boven-
dien moet de vergoeding ook gel-
denvoor de eerste tien kilometer bij
het woon-werkverkeer.

Dit voorstel hebben deKamerleden
Vreugdenhil (CDA) en Vermeend
(PvdA) gisteren in de Kamer inge-
diend bij de afhandeling van het
wetsvoorstel aftopping reikskosten-
forfait. De stemming over het voor-
stel werd hierdoor tot volgende
week uitgesteld. Eerder liet staats-
secretaris Van Amelsvoort (Finan-
ciën) de Kamer al weten af te zien
van een aftopping van de belasting-
vrije vergoedingen die werknemers
van hun werkgever mogen ontvan-
gen als bijdrage in dekosten van het
woon-werkverkeer. Dit onder de
voorwaarde dat de werknemer kon
aantonen met het openbaarvervoer
gereisd te hebben en de werkgever
de relevante kaartjes bewaarde.

CDA en PvdA willen nu verder
gaan. Volgens hen moeten de be-
trokken werknemers een extra sti-
mulans krijgen. Voor afstanden bo-
ven 10 kilometer zou de belasting-
vrije vergoeding daarom 200 gulden
hoger moeten zijn dan in andere ge-
vallen. Bovendien zou voor de eer-
ste tien kilometer een vergoeding
van 640 gulden per jaar (belasting-
vrij) toegestaan moeten worden.
Sinds 1 januari van dit jaar mag er
voor de eerste 10 kilometer woon-
werkverkeer geen belastingaftrek
meer plaatsvinden en is het werkge-
vers verboden daarvoor belasting-
vrije vergoedingen te geven.

Vreugdenhil en Vermeend willen
naast een extra stimulans voor die
werknemers die een vergoeding
krijgen om openbaar vervoer te ne-
men bij het reizen tussen woon- en
werkplek, ook iets anders bereiken.
Zij willen het onderscheid wegne-
men tussen de werknemer die een
vergoedingvan dewerkgeverkrijgt,
en de werknemer die straks, belas-
tingvrij een jaarkaart openbaar ver-
voer ontvangt. Met deze jaarkaart
zou eveneens de eerste tien kilome-
ter van de afstand tussen woon- en
werkplek 'gedekt' zijn (worden ver-
goed).

Rafsanjani:
Witte Huis

koppig kind
NICOSIA - De Verenigde Staten
gedragen zich als een koppig kind
doordat ze nalaten een gebaar van
goede wil te maken nadat Ameri-
kaanse gijzelaars in Libanon zijn
vrijgelaten. Dit heeft president Ali
Akbar Hashemi Rafsanjani van Iran
gisteren gezegd.

Iran wil geen diplomatieke betrek-
kingen met Washington, aldus Raf-
sanjani die volgens buitenlandse
waarnemers een pragmatisch inge-
steld politicus is die goede betrek-
kingen met de westerse wereld na-
streeft.
Het Witte Huis lijkt op 'een koppig
en verwend kind vol complexen',
nu het verklaard heeft dat het niet
met ontvoerders wil praten nadat
pro-Iraanse groepen in Libanon in
de afgelopen twee weken twee
Amerikaanse gijzelaars hebben vrij-
gelaten.

Hogere normen
kwijtschelding

belastingen
DEN HAAG - De kwijtscheldings-
normen voor belastingen gaan dit
jaar in twee stappen met maximaal
twee procent omhoog. Mensen met
een minimum-inkomen zien hun
koopkracht, afhankelijk van de ge-
zinssituatie, hierdoor met 20 tot 45
gulden toenemen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort
(Financiën) heeft dit de Kamer in
een brief laten weten. De verhoging
van de normen gebeurt in twee
stappen. Een eerste met terugwer-
kende kracht vanaf 22 maart, een
tweede op 1 juliaanstaande. Om het
optrekken van de normen had de
heleKamer op 22 maart gevraagd.
De normen waren sinds 1987 niet
aangepast. Omdat de koopkracht al-
gemeen steeg, zagen veel mensen
met een minimum-inkomen dit
voordeel teniet gedaan omdat men
ineens niet meer voor kwijtschel-
ding van belasting in aanmerking
kwam. Met het besluit is nu mini-
maal koopkrachtbehoud gegaran-
deerd, aldus Van Amelsvoort.

De maatregelen kosten de bewinds-
man circa 19 miljoen gulden. Een
indexering van de normen aan de te
verwachten inflatie wijst de staats-
secretaris af.

punt uit
Bevolking

De Nederlandse organisatie
voor Wetenschappelijk Onder-
zoek NWO heeft 16 miljoen gul-
den extra uitgetrokken voor
onderzoek naar bevolkings-
vraagstukken en het milieu. De
helft van het bedrag is bestemd
voor onderzoek naar de gevol-
gen van de daling van het aan-
tal jongeren en de stijging van
het aantal ouderen voor de sa-
menleving. Ook de wijzigingen
in de samenstelling van gezin-
nen en huishoudens zullen vol-
gens NWO belangrijke conse-
quenties hebben voor de maat-
schappij. De andere helft van
het bedrag is bedoeld ter extra
ondersteuning van het natio-
naal programma voor onder-
zoek naar de ingrijpende veran-
deringenvan het milieu.

Grafrust
Een meerderheid in de Tweede
Kamer gaat akkoord met het
wetsvoorstel de grafrustter-
mijn op een minimum van tien
jaar te stellen. Na die termijn
mogen de graven worden ge-
ruimd. Gedeputeerde Staten
kunnen toestemming geven tot
verlenging van de termijn wan-
neer het vermoeden bestaat dat
de lijken niet of onvoldoende
zijn verteerd.

Ceausescu
Nicu Ceausescu, zoon van de
veroordeelde dictator Nicolae
Ceausescu, moet op 26 mei
voor de rechtbank verschijnen
op beschuldiging van volkeren-
moord en verboden wapenbe-
zit. Het proces zal plaatshebben
in de stad Sibiu waar de 37-jari-
ge Nicu Ceausescu tot de revo-
lutie van december eerste se-
cretaris van de communisti-
sche partij was.

Herstel
Bulgarije heeft gisteren, na een
onderbreking van 23 jaar, de
betrekkingen met Israël offi-
cieel hersteld. Op het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken te-
kenden de ministers van BZ
van de twee landen, Boyko Di-
mitrov en Moshe Arens, een
protocol. Bulgarije is het vierde
land in Oost-Europa dat de con-
tacten met de joodse staat her-
stelt, die verbroken waren als
reactie op de Zesdaagse Oorlog
in 1967. Hongarije, Tsjecho-Slo-
wakije en Polen gingen Sofia
voor.

Terug
De sociaal-democraat M.J. de
Visser is gisteren wederom
beëdigd tot lid van de Tweede
Kamer. De Visser, befaamd we-
gens de door hem aangezwen-
gelde paspoort-affaire, vervult
de vacature die ontstond door
het vertrek van de PvdA'er
Kombrink naar een topfunctie
op het ministerie van Defensie.
De Visser (59, Rotterdam) viel
bij de laatste Kamerverkiezin-
gen in september 1989 door het
verlies van de PvdA buiten de
prijzen.

Freek
Freek de Jonge zal zich 'voor-
goed uit de showbusiness gaan
terugtrekken. Dat schrijft hij
irt het nawoord van zijn, on-
langs bij uitgeverij De Harmo-
nie verschenen, bundel 'lets
rijmt op niets. Een woordvoer-
ster van de cabaretier bevestigt
het bericht, zij het met enige
aarzeling: „Inderdaad, dat is
waar. Freek zal zich vanaf nu
op het schrijven gaan concen-
treren."

Torpedo
Duikers van de Koninklijke
Marine hebben aan de voet varf
de Noorderpier in Hoek varr
Holland een tweepersoons-
duikboot uit de Tweede We-
reldoorlog gevonden. Het Duit-
se vaartuig werd net voorbij de
aanlegsteiger aangetroffen.
Eerder bestond het vermoeden
dat het om een torpedo ging.
Het bergen van de zeven meter
lange duikboot, voorzien van
twee torpedo's, zal een hele
operatie worden.

Spion
De Noorse topambtenaar Arne
Treholt, die in 1985 tot 20 jaar
gevangenis veroordeeld is we-
gens spionage voor de KGB,
heeft nooit dergelijke activiteit
gepleegd. Dit zegt KGB-gene-
raal Gennadi Titov, die Treholt
ettelijke keren ontmoet heeft,
in een vraaggesprek met de
Noorse krant Arbeiterbladet.

Schilderijen
Een 26-jarige geheel in de war
zijnde Leidse vrouw heeft gis-
termorgen twee schilderijen in
stedelijk museum De Lakenhal
met zwarte acrylverf bespoten.
De vrouw wilde op deze manier-
bewerkstelligen dat meer aan-
dacht aan haar geestelijke pro-
blemen wordt besteed. Het gaat
om het 17de eeuwse schilderij
De Lakenhal van Susanna van
Steenwijck.

tureel Planbureau:

dens dupe
'Dekker'

Elke dag...
LimburgsDagblad
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Maasnielderweg 33,Roermond, tel. 04750-16141.
Maandag gesloten. Openingstijden: di. t/m vr. 9.00-18.00 0.,

| za. 9.30-17.00 u., do. koopavond. |
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MORGEN 5 MEI ZIJN WIJ GEOPEND

Goergen voor aktieve I
interieurverzorging I

j^Trk^l^l kntische instelling van het personeel ten aanzien
vanperfekte installatiepast uitstekend bij de topmer-

r^^Bfi M^2 '<erl, e door Goergen worden gevoerd. Keukens
BIBS vanS'eMatic en Bulthaup sanitair van VHleroy &

Boch, Sphinx, Ideal Standard envan Keramag. De
schuifkastenwanden worden zelfs geheel in eigen

Il 'j^l^^yi meubelmakerij vervaardigd.

De verhoging van het woongenot heeft bij Goergen I -flF'Tp r'._____ii '___________= ~ Sar*=^^vooral een pragmatische en technische achtergrond. ml jh_Jß_y^^^^S^^ 7/Htlft^^S
Keuken en badkamer zijn in menig huis de ruimtenbij . * *" IT7 Jl 1 I^^Tl
uitstekwaar de bewoners aktief bezig zijn. &ZBSbs^ w^^i*^-L' ■ Tl l^-^LtottEn Goergen houdt vanaktie. Maardanbij voorkeur Jm /^PB W^<^^^^^^__\_?^9^o^t^'^
gekoppeld aan doelmatigheid ensfeer. Keukens en $M fftj^ rj:.-^ ,sanitair zijn dan ookspecialisaties, die in Zuid Limburg \\P9.^FW__f____________W_______mt^999999i
nog steeds in toenemende mate met Goergen wor- w[irwWs[wZÏK"%ïï__\\\_\ f«j'TiVi^iTtfi■ den geassocieerd. Datzelfde geldt echterook voor BiÉiiBÉfcrfÉÉBMiMiBÉii^^^BMMMMBBM

ruimtebesparende kastenwanden. centrale verwar- Kom eenskijken wat een keus!
ming entegels. In deenorme showroom van Goergenwordt niet

gewerkt met 12 in een dozijn-opstellingen. Nee. u
Gebruiksklaar krijgt een kompleet beeld van uwkeuken of bad-

j Depopulariteit van Goergen is gelegen in hetfeit. dat kamer. Inclusiefvloeren, plafonds, verlichting, accesoi-

" alles gebruiksklaar wordt geïnstalleerd. Goergen be- res enz. Er is altijd een ruimekeus aan modellen, stij-
.* schiktover eigen, hoog gekwalificeerd personeel, dat lenen materialen. Ook de kollektie bijpassende

pas tevreden is, als er perfekt vakwerk ts afgeleverd, tegels en plavuizen is omvangrijk.

Goergen kan heel wat voor uw woning betekenen!

fsR @l —i I
\^-—^/j keukens -sanitair " cv. -tegels - kastenwanden

Nijverheidsweg 17-18,Stem (md. Kerensheide),■ V\ Tel. 04490-31463/31367■ ' \ Open: ma. 13-18, di. t/m vr. 9-18 en za. 10-16 uur.
H ■-- \ Verder volgens afspraak. Donderdag koopavond tot 20 uur.

wü dragen
m^'\ U 5 mei

JMnPp handen

■Plfli *P z'^n 9eoPenc"

Jy9Ufe Bjj aankoop voor ’ 10,-,
W" J**^ gratis kopje koffie

' .7 i ■■ ::- :■: .. ... . .. ~ ■ ' ■'■-'■'

Meubelgroothandel mn»
fê,eute*té>v mË

TOEGANG VOOR lEDEREEN
Zeer grote collectie in eiken, noten,
modern, slaapkamers Lazy-boy fau-
teuils en vloerbedekking Jg ".

INRUIL MOGELIJK
Heerenweg 251 Heerlen H |

Tel. (045) 216123 '"ppß^
Langs grote weg Heerlen-Brunssum maandag 13 - 18 uur

|Donderdag koopavond

ifSrH^ Jk _f\ VERSCHILLENDE Verkoop: Heisterberg 63, I
I tÜ\ [^" SLAAPKAMERS! Hoensbroek s 216175
f "~? I

— i I

K=i NISSAN-dealer en MERCEDES-specialist I
m JURGEN AUTOCENTRUM

HEERLEN KERKRADE
Hoek Schelsberg/Huisbergerstraat, Langheckweg 36-40

tel. 045-723500 ind.terr. Dentgenbach, tel. 045-452570

IN WELTEN I
zijn op zaterdag 5 mei

GEOPEND

Bakkerij Broekmans
Bloemsierkunst Ed Heuvelmans
Drogisterij/Parfumerie Meertens

| Daantje Delicatessen
(groenten/fruit)

Specialiteitenslagerij Scheeren
Slijterij de Welter Wingerd

Promenade 133
Heerlen

l{ 045-711382

Hout- en bouwmaterialen
jj~~^S^~_| Keukencentrum

SS- Muyrers
j *£-£, Wijnen bv

Markt 1 ., Simpelveld. 045-441800

Openingslijden showroom: maandag t/m vrijdag 8.30-17.30 uur
Donderdag koopavond. Zaterdag van 8 30-16.00uur

HANDY -~

J doe-het-zêir
Handy Markt Corbo

Kruisstraat 68 Kerkrade

I Autobedrijf Bos
. Heerlen B.V.

3 C tel. 045-724545
Grasbroekerweg 9/

suzuki M r,
v///— Sittarderweg 34,

Heerlen

Sporthuis
BREIJ

Hoofdstraat 70, Hoensbroek
telefoon 045-213274

Morgen zijn wij geopend!

" Jacq^TSeyffers
Nieuwstraat 1

6431 XP Hoensbroek

fa. ImwOCOM^i INTERIEURS

Emmastraat 1
Oude Veemarktstr. 1,

Heerlen, tel. 045-711864

Interieurs o.a.
Rimadesio
Frighetto
Colzani '

Moroso
Fasem
Mazzoli
Harvink
Reflex
La Palma
Meubin
Estel
Schoninger
Schonbuch
e.v. andere merken

In onze kadoshop o.a.
Zani
Kosta Boda
Taitu
IW
Guzzini
Melior
Zani-Zani
Aalto
Austin
e.v. andere merken

WOCOM keukenstudio

Snaidero
Pragma
Kryos
Abaco
Italiaans-design

Geopend
10.00 tot 18.00 uur
donderdagavond

koopavond 75553

Modehuis
Boosten
Aparte en
draagbare

damesmode
Maten van 38 t/m 52

GROTE
SORTERING

Akerstraat Nrd. 156
HOENSBROEK

(PERZISCHE TAPIJTEN^
Ormi»Nauiustnut 18,HMfltn, 045 - 713650

Morgen 5 mei *
zijn wij geopend

d

d
d
2

Bevrijdingsfeest — Prijzenfeest! \

" Bij inruil van uw oude keuken c.g. apparatuur, betalen wij de hoogste
prijs bij aankoop van een nieuwe keuken

" Nu showroomkeukens met kortingen tot 60% i

" Inbouwapparatuur: grootste keus van geheel Limburg! Met kortingen
van 20 tot 40%. Ook nog verschillende showroomapparaten \

Vossen de erkende A AAJ Lid A.N.V.K.
keukenspecialist mmcm m\m Mp7MWNPM|

doet wat FICT I f 1 \ ÉJ m 1
■ i I nffiö ____ W lm '____m Ivoor zijn klanten M^TTD f /S 1%Tf J^7l

60 yaar ~\_VKeukens■ Showroom: \_J * ■"" ".'^^^■ - .r
teVteaen Design-keukens Showroom: .Glaspaleis-Kerkplein eiken keukenskopers SSfc Ete*ss

Bevrijdingsdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur AI

/ (ISauuhuii van
Sittard

Stadswegske 17, 04490-26851
Limbrichterstr. 45-47, 04490-15218

Groot assortiment baby- en
doorgroeikamers, kinderwagens,
wandeiwagens, buggy's, boxen,

stoelen, autostoelen,
campingbedjeB en sltters

Uit voorraad leverbaar
openingstijden di, wo, vr 1-6 u

donderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u

't Babyhuls van Helden
Stadswegske 17

I Ca^-T^t
Schouwburg Q I

Hotel de prin*Q I
Ge leen Kijksweg Roeraond

Hl "

'I
t
n

ROTAN-RENTENAAR.
Ten£ss-. ViV2£ Heerlen

"hal

Morgen grote show van rotTan, pitrk

voor dames- en herenmode
Akerstr. 47 Niersprinkstr. 9
Kerkrade-West Kerkrade-Centrum
tel. 045-413324 tel. 045-452893

Autobedrijf Crutzen
Stationsstraat 115

Beek
tel. 04490-71727

Mata
BOUTIQUE

nét iets exclusiever
KERKRADE, Markt 6, tel. 045-455718
HEERLEN, Akerstraat 3A, tel. 045-715852 |

'va
■*Sl(

" Onze zaken in HEERLEN en
SITTARD zijn geopend in

" Wij verkopen bijna alle merken 2iJ

" Hartman tuinsets 10% korting »,

Rijksweg-Zuid 208, SITTARD 1
~—————^— .

Heerlerbaan 273. HEERLEN kcJee
er

«<ee
10

-w
ce

/^k m
(M B' w

VADAH AUTOCENTER ,
SITTARD B.V.

Rijksweg Zd. 90-100
tel. 04490-15200

_____-'

SONDAGH \BÊ
De Koumen 34, Hoensbroek

(ingang Wijngaardsweg) 045-223300

_^

—* «h

' /^ MODE
Het hart van Kerkrade

Niersprinkstraat 2c, telefoon 045-453400

—-^——^—~^— -*

~"—^~—^^-~"-~~ -**

Wflkhtlnq

Wij bezorgen gratis thuis en zijn *-^m^U behulpzaam bij het ophangen. Wk
Dan en Wlea Geilenkirchen
Niersprinkstraat Ba, Kerkrade-c. Tel.: 045-463600

_t__ ,J|, jJHj jl!

mtttÓÓ^t WÊ: mÊÈÈÈÈËÊÈÈÊÊÊit
Zaterdag geopend van 10.00-17.00 uur. Beitel 11, Kerkrade (afslag Kerkrade-West/Simpelveld), tel. 045-422339.

Limburgs Dagblad



Beroep
De meeste betrokken bedrijven
hebben, volgens de FNV, niet
aan deze verplichting voldaan
zodat er alsnog recht op deze
vrije dagenzou bestaan. De bond
beraadt zich nog over het instel-
len van hoger beroep.

Schommelende valutakoersen beïnvloeden omzet negatief

Minimale winst Philips
Van onze redactie economie

AMSTERDAM - Philips heeft in het eerste kwartaal van dit
I J^ar duidelijk slechtere resultaten behaald dan in de overeen-komstige periode van 1989. De nettowinst nam weliswaar toe;van 223 tot 336 miljoen gulden, maar die winst kon dit jaar
* slechts worden bereikt door de verkoop van de defensieactivi-teiten in Europa. Daar hoorde de overdracht van HollandseSignaal Apparaten aan het Franse concern Thomson toe.
Uit de gewonebedrijfsvoering bleefvoor Philips slechts een nettowinstover van 6 miljoen gulden, een da-«ng met 97 procent in vergelijking
Piet de eerste drie maanden van vo-
"g jaar. Philips is daarmee inmid-dels de zoveelste geworden in de rijvan belangrijke Nederlandse onder-
nemingen die een minder gunstig
eerste kwartaal te melden hebben,
j^erderkwamen Akzo en DSM metbelangrijke lagere winstcijfers naarbuiten; begin dezeweek moestDAFtrucks zelfs van een geledenverlies
melding maken. Philips' raad vanbestuur verwacht dat de resultatenn de rest van het jaar beter zullen
2lJn dan in de eerste driemaandenn.

Koers
pc netto-omzet groeide met 8 pro-
cent, al bleefdaar in guldens slechts1 procent van over als gevolg van
Vooral veranderingen in de valuta-koersen. De inkomstenvan het con-cern uit de verkopen in de Ver-
enigde Staten hadden te lijden van

'een daling van de dollarkoers met10 procent. Het pond sterlingmoest
«Worden verrekend voor een 13 pro-
cent lagere koers en de yen voor 21
procent minder. Tegelijkertijd
moest in Zwitserse francs rente
worden betaald op een anderhalf
miljard franc grote lening, terwijl de

koers van de franc opliep met bijna
3,5 procent.

Winst
Voor geheel 1990 handhaaft Philips
de verwachting dat de omzet net zo-
veel zal groeien als in 1989. De om-
zet liep in dat jaar 6 procent op. Over
de nettowinst afgezien van buiten-
gewone baten zoals uit de verkoop
van de defensieactiviteiten zijn bin-
nengekomen is het cohcernbestuur
minder positief; het houdt zelfs dui-
delijk rekening met een daling. In
het kwartaalbericht heet het dat
„mede gezien de voortdurende on-
gunstige wisselkoersverhoudingen
en de hogere rentestanden, het zeer
moeilijk zal zijn de nettowinst uit
gewone bedrijfsuitoefening te ver-
beteren". De divisie informatiesys-
temen (computers) bleef een van de
moeilijkste sectoren voor het con-
cern. Toch houdt Philips eraan vast
in de verwachting dat ze eens tot
een positiefresultaat zal leiden. On-
langs werd een samenwerking met
het Italiaanse concern Olivetti be-
kendgemaakt. De netto-omzet van
Philips groeidevan het eerste kwar-
taal 1989 tot het kwartaal van dit
jaar van 12,64 miljard gulden naar
12,81 miljard gulden. Daar kwam
een bedrijfsresultaat uit van 450
miljoen gulden (vorig jaar 611 mil-
joen). De nettowinst uit de gewone
bedrijfsuitoefening bedroeg vorig
jaar 223 miljoen (wat tevens de uit-
eindelijke nettowinst zou blijken tezijn) en beliep in de eerste drie
maanden van dit jaar slechts 6 mil-
joen. Daar mochten dan de 330 mil-
joenuit de verkoop van de defensie-
activiteiten bij worden opgeteld.
Bij Philips werkten eind maart 3300mensen minder dan op 1 januari1990. De afname deed zich vooralvoor in de sectoren consumenten-produkten en professionele pro-dukten en systemen. Het voordeelvan het verminderde personeelsbe-
stand werd echter weer teniet ge-daan door de hogere lonen.

beurs-overzicht

Lager
AMSTERDAM- Hoewel sommi-
ge handelaren al wel een winst-daling bij Philips hadden ver-
wacht, werd de bekendmaking
van het nagenoeg verdwijnen
van de „gewone" winst bij het
electronicaconcern in het eerstekwartaal met verbijstering ont-
vangen. Het fonds zakte snel weg
naar f 32,50, een verlies van
f 5,20. Later trad een licht her-
stel in, zodat Philips de markt
f 4,10 lager kon verlaten, maar
datwas nog altijd een teloorgang
van bijna 11 procent van de
koers. De omzet in Philips was
relatief hoog.
Het herstel bij Philips lag in lijn
met de ontwikkelingen op de
rest van de beurs. De handel be-
gon met overwegend wat lagere
koersen, maar rond twaalf uur
had de stemmingsindex het slot-
peil van de voorgaande dag van
115,80 weer bereikt. Daarna ging
het bergopwaarts, zij het lang-
zaam. De koersindex sloot 0,2
punt hoger op 192,6.
Er was sprakevan een echte aan-
delenmarkt in Amsterdam. Van
detotale omzet van f 995 miljoen
kwam f 797 miljoen voor reke-
ning van de risicodragende effec-
ten. De obligatiemarkt was on-
veranderd tot iets beter.
Koploper bij de grote fondsen
was Ahold, die de winstverwach-
ting voor dit jaar naar boven bij-
stelde. Het fonds noteerde exdi-
vidend en daarmee rekening
houdend kwam er f 7,10 bij de
koers op f 133,30. DAF gaf een
verder herstel te zien van f 2,30op f 30,30.
De internationals lagen er, afge-
zienvan Philips, aan het eind vande dag goed bij. Unilever was ex-dividend een rijksdaalder beter
°P f 141,60. Ook Akzo, Hoogo-vens en Kon. Olie verlieten de
markt ruim een gulden beter.K-LM viel met een vooruitgangvan 40 cent wat uit de toon.Nat. Nederlanden ging f 130
vooruit naar f 73,40 en Heineken* 1,50 naar f 119,30. KNP schoof1 1,30 omhoog naar f 44,70.
Op de optiebeurs namen veel be-leggers winst door de verkoopvan putopties Philips. Daarnaastlokte de sterk gedaalde premie
van de calls vraag uit naar deze
kooprechten. Met een totale om-
zet van 28.000 opties was Philips
goed voor bijna de helft van de
totale omzet op de EOE van
59.000 contracten.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 118,70 118 90
Ahold 128,70 133,30dAkzo 118,50 119,70
A.B.N. 38,80 38,00dAlrenta 153,80 153,80
Amev 54,30 54,30AmroA. in F. 88,20 88,40
Amro-Bank 74,20 74,80Borsumij W. . 78,20 79,00
Bührm.Tet. 63,20 63,60
C.S.M.eert. 79,90 81.00DAF 28,00 30,30
Dordt.Petr. 126,10 128,00
DSM 113,70 11400
Elsevier 79,50 81,20
Fokker eert. 47,90 47 90Gist-Broc. e 33,60 34,00HCS Techn. , 14,10 14,00
Heineken 117,80 119,30Hoogovens 79,60 80,80Hunter Dougl. ,105,00 104,80Int.Müller 92,00 9200
KLM 35,60 36,00Kon.Ned.Pap. 43,40 44,70
Kon. Olie 139,40 140,50
Nat. Nederl. 72,10 73,40
NMB Postbank 49^90 50^40Nedlloyd 87,90 8670Océ-v.d.Gr. 315,00 315,00
Pakhoed Hold. 179,50 181,20
Philips 37,70 33,60
Robeco 93,20 93,90
Rodamco 79,90 79,90
Rolinco 91,30 91,80
Rorento 57,70 57,80
Stork VMF 53,60 52,80d
Unilever 142,50 141,60d
Ver.Bezit VNU 91,30 91,80
Volmac Softw. 41,50 42,00
VOC 37190 38,70
Wessanen 68,30 69,10
Wolters-Kluwer 50,70 51,10

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 75,50 75.20
ACF-Holding 39,70 39,70
Ahrend Gr. c 250.00 257,00
Air Holland 32,00 31,80
Alg.Bank.Ned 39,60 37,90d
Asd Opt.Tr. 19,50 19,50
Asd Rubber 5,15 5,15
Ant. Verff. 410.10
Atag Hold c 103,80 104,50
Autlnd.R'dam 113,50 114,00
BAM Groep 99,50 101,00
Batenburg 94,50 94,50
Beers 139,00 136,00
Begemann 165,00 165,20
Belindo 319,00 321,00
Berkei's P. 5,25 5,30
Blydenst-Will. 32,50 32,40
Boer De, Kon. 326,00 324,00
de Boer Winkelbedr. 66,00 67,60
Bols 169,80 170,00
Boskalis W. 17,80 18,30
Boskalis pr 20,60 21,00
Braat Beheer 45,00 44,80
Breevast 16,80 16.90
Burgman-H. 3350,00 3300,00
Calvé-Delft pr 810,00 810,00

Calvé-Delft c 930.00 947,00
Center Parcs 50,70 50,30
Centr.Suiker 78.60 80,00
Chamotte Unie 6,«0 6,90
Cindu-Key 290,00 290.0 C
Claimindo 311.00
Content Beheer 24,40 24,20 e
Cred.LßN 46,20 46,00
Crown v.G.c 107.00 107.50
Delft Instmm. 50,50 50,80
Desseaux 243.00 243,00.
Dorp-Groep 37,70 38,00
Econosto 414,00 415,90
EMBA 123,00 123,00
Eriks hold. 122,90 123,00
Flexovit Int. 98.00 94,00 d
Frans Maas c. 114.80 116,00
Furness 137,50 137,50
Gamma Holding 95,50 95,00
Gamma pref 6,20 6,20
Getronies 31,90 32,00
Geveke 49,00 48.90
Giessen-de N. 301,00 301,00
Goudsmit Ed. 413.00 413,00
Grasso'sKon. 122,50 123,50
Grolsch 138,00 140,00
GTI-Holding 199,00 202,00
Hagemeyer 102,00 104,00
HALTrust B 14,90 15,10
HALTrust Unit 14,90 15,10
H.B.G. 206,00 208,00
Hein Hold 101,00 102,50
Hoek's Mach. 200,50 200,00
Heineken Hld 101,00 102,50
Holl.Sea S. 1,25 1,19
Holl.Kloos 490,00 490,00
Hoop Eff.bk. 10,80 10,90

I Hunter D.pr. 4,60 4,55
I ICA Holding 16.00 16,00

IHC Caland 49,20 49,00
lndustr. My 203,00 203,00
Infotheek 28,50 e 29,60
Ing.Bur.Kondor 612.00 611,00
Kas-Ass. 41,00 43,50
Kempen Holding 14,20 14,20
Kiene's Suik. 1405,00 1405,00
KBB 84,00 84 50KBB c. 83,80 84,50
Kon.Sphinx 140,00 140,00
Koppelpoort H. 293,00 293,00
Krasnapolsky 211,00 211,00

I Landré & Gl. 65,00 64,30
Macintosh 44,10 44,10
Maxwell Petr. 675,00 680,00
Medicopharma 64,00 64,00
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,50 6,50
MHVAmsterdam 48,00 48,00
Moeara Enim 1155,00 1159,00
M.Enim 08-cert 15400,00 15150,00
Moolen en Co 26,80 27,00
Mulder Bosk. 69,30
Multihouse 9,90 10,10
Mynbouwk.W. 411,50 411,50
Naeff 300,00
NAGRON 50,50 50,50
NIB 587,00 587,00
NBM-Amstelland 16.10 16,70
NEDAP 370,00 369,00
NKF Hol«cert. 330,00 330,00
Ned.Part.Mij 42,20 42,20
Ned.Springst. 9600,00
Norit 1160,00 1185,00

Nutricia gb 77,50 79,00
Nutricia vb 87,00 88,50
Nijv.t.Cate 111,30 114,50
Omnium Europe 14,00 13.9 C
Oicoßankc. 74,40 72,70
OTRA 225,00 228,00
Palthe 107,00 108,00
PirelliTyre 31,20 30,80
Polygram 36,10 36.20
Polynorm 117,00 H7.00
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 46,20 45,80
Reesink 74,50 74.00
Riva 53,80 53,80
Riva (eert.) 53.20 53,20
Samas Groep 70,30 70,40
Sarakreek 29.00 29,20
Schuitema 1340,00 1340,00
Schuttersveld 49,00 48,80
Smit Intern. 74,30 74,00
Stßankiers c. 26,10 25,40
Stad Rotterdam c 45.00 47,00
TelegraafDe 103,00 103,00
Text.Twenthe 363,00 363,00
Tulip Comp. 46,00 45,90
Tw.KabelHold 157.50 a 156,50
Übbink 88,90 88,90
Union Fiets. 42,00 42,00
Ver.Glasfabr. 345,00 348,00
Verto 85,50 85,00
Volker Stev. 78,50 79,50
Vredestein 22,50 22,80
VRG-Groep 71.50 71,50
Wegener Tvl 207,00 206,00
West Invest 24,50 24,00
West Inv. wb. 96,50 100,00e
Wolters Kluwer 197,00 200,00
Idem div.'9o 50,00 49,90
Wyers 42.70 42,70

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.fi 37,40 37,40
ABN Aand.f. 73.50 72.50
ABN Beleg.f. 56.60 56,70
ALBEFO 51,00 51,00
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 230,00 230,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,50 46.10
America Fund 280,00 280.00
Amro Eur.F. 72.20 73,20
Amro Far E.F. 60,20 60.50
Amro Neth.F. 75.80 75.50
Amro N.Am.F. 59,90 60,50
AmroObl.Gr. 154,00 154,00
Amvabel 75,50 75,50
AsianTigersFd 60,20 60,60
AsianSelFund 47,00 46,50
Bemco Austr. 48.00 47,80
Bever Belegg. 5,90 5,90
BOGAMIJ 111,00 110,30
CLN Obl.Waardef. 101,00 100,90
Delta Lloyd 44,00 43.00
DP Am. Gr.F. 24,80 25,00
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,60 59.70
Eur.Ass. Tr. 10,50 10.50
EOE DuStlnF. 295,00 295,00
EurGrFund 62,00 62,00
Euro Spain Fd 8,00 8.00
Florente Fund 101,50 101.50

Gim Global 49,80 49.80
Hend.Eur.Gr.F. 223,60 224,00
Henderson Spirit 60,50 61,20
Holland Fund 75,10 75,80
Holl.Obl.Fonds 116.50a 116.80
Holl.Pac.F. 102,70 103,10
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 46,60 46,70
Intereff.Warr. 279,50 280,50
Jade Fonds 164,00 163,00
JapanFund 23.20 24.20
Jap.lnd.Alpha Fd 10100.00
JapanRot. Fund yen 8700,00
Mal.Cap.F. $ 8,20 8.20
Mees Obl.Div.Fonds 97,00 96,90
MX Int.Vent. 50.30 50,30
Nat.Res.Fund 1310.00 1310.00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 < 135,50
NMBDutch Fund 39,80 39,40
NMBGlobal F. 47,00 46,50
NMBOblig.F. 35,00 34.90
NMBRente F. 102,30 102,10
NMB Vast Goed 38,40 38,80
Obam. Belegg. 215,50 216,00
OAMFRentef. 12,20 12,20
Orcur.Ned.p. 48.00 48.00
Pac.Dimens. 100,50 100,50
Pac.Prop.Sec.f. 42,20 42,20
Pierson Rente 101,00 101,10
Postb.Belegg.fi 52,10 52,10
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73,30 73,20
Rabo Obl.div.f. 48,30 48,20
Rabo Onr.g.f. 83.80 84,00
Rentalent Bel. 131,50 132,20
Rentotaal NV 30.80 30,801'
RG groen 50,40 50,60
RG blauw - 49.70 49,70
RG geel 47,90 48.00
Rodin Prop.J 107,60 107,60
Rolinco cum.p 89,20 89,20
SciiTech 17,50 17,50
Technology F. 17.60 17,60
Tokyo Pac. H. 218,00 221,00
Trans Eur.F. 82,30 82,50 d
Transpac.F. 395,00 390,00
Uni-Invest 113,50 113,50
Unico Inv.F. 79,20 79.20
Unifonds 37,00 38,00
VWN 60,90 61,00
Vast Ned 123,80 123.80
Venture F.N. 42,00 42,00
VIB NV 82,00 82,10
VSB Mix Fund 50,70 50,60
WBO Int. 67,10 67,80
Wereldhave NV 198,50 199.50
Yen Value Fund 83,90 84,20

Buitenlandse obligaties
8;V, EEGB4III 99.35 99.35
3V_ EngWarL 30,00 30.00
53/4 EIB 65 99,60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher - 1,20 1,20
AUied Signal Ind 35,00 35.00
Amer. Brands 64,00 63,80
Amer. Expres 26,60 26,80
Am.Tel.fc Tel. 40,50 40.20
Ameritech 59.70 59,80

Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine 25,20 25.00
Atl. Richf. 112,00 112.50
BAT lndustr. 7.10 7.00
Bell Atlantic 93.20
BellCanEnterpr 38.20 38.40
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 53,20 53,60
BET Public 2.60
Bethl. Steel 16.70 17.00
Boeing Comp. 72.00 73.00
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler ' 15,40 15.90
Citicorp. 22.20 22.50
Colgate-Palm. 56.00 56.50
Comm. Edison 32,00 32,00
Comp.Gen.El. 610.00
Control Data 18,80 18,30
Dai-Ichi Yen 2170,00
Daiwa Sec. yen 1470,00
Dow Chemical 60,80 60,50
Du Pont 38,75
Eastman Kodak 37,10 37,70
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 142,00
Exxon Corp. 45,10 45,80
FirstPac.HKs 1,45,
Fluor Corp. 43,75
Ford Motor 44,50 45.50
Gen. Electric 64,50 64,70
Gen. Motors 44,00 44.70
Gillette 52,00 52.50
Goodyear 35.50 35,00
Grace & Co. 29,40
Honeywell 88,40 88.50
Int.Bus.Mach. 107,75 108,80
Intern.Flavor 60,60
Intern. Paper 49,70
ITTCorp. 51,80 52,00
K.Benson ® 5017,30
Litton Ind. 70.80 71.30
Lockheed 32.50 32.50
Minnesota Mining 79.00 79.00
Mitsub.Elect. 1030.00
Mobil Oil 60.00 60.20
Morgan $ 33.20 33.40
News Corp Auss ■ 9.80 10.10
Nynex 80.60 80,80
Occ.Petr.Coip 26.50 26.80
Pac.Telesis 43.10 42,60
P.& O. ® 5,60 5.60
Pepsico 66,30 67,00
Philip Morris C. 42.70 43,10
PhiU. Petr. 24,80 25,30
Polaroid 42,40 42,30
Privatb Dkr 272,00
Quaker Oats 47.00
St.Gobin Ffr 635,00
Saralee 29,00 24,00
Schlumberger 50,50 51,50
Sears Roebuck 35,20 35,75
Sony (yen) 49,20 49,00
Southw. Bell 54.10 54,10
Suzuki (ven) 916,00
Tandy Corp. 31.80 31,80
Texaco 58,75 58,80
Texas Instr. 33,70 34,50
TheCoastalC. 30,20 31,30
T.I.P Eur. 1.60 1,55
ToshibaCorp. 1030.00 1030,00
Union Carbide 21.00

Union Pacific 68.00 68,70
Unisys 14,50 15,30
USX Corp 33,20 34.00
US West 70.80
Warner Lamb. 109.10
Westinghouse 72.60 73.60
Woolworth 60.20 60.50
Xerox Corp. 48,00 47,00

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 45.00 46,00
Am. Home Prod. 193,00
ATT Nedam 75,00 75,50
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 210.00 211.00
Boeing Corp. 133.00 136.00
Can. Pacific 31.50 31.50
Chevron Corp. 120.50Chrysler 31.90 32.00
Citicorp. 41,00 41.00
Colgate-Palm. 105.00 106.00
Control Data 31.50 31.50
Dow Chemical 114.00 114.00
Eastman Kodak 69.00 70.00
Exxon Corp. 84.00 85,00
Fluor Corp. 79,00
Gen. Electric 121.00 121.00
Gen. Motors 81.00 82.00
Gillette 97,00 97.00
Goodyear 67.00 66,00
Inco 45.00 ■ 45,50
1.8.M. 198.50 201,50
Int. Flavors 110.00
ITT Corp. 119,00
Kroger 23,00 23.00
Lockheed 61.00 60.70
Merck & Co. 136.00 136.50
Minn. Min. 150.00 150.00
Pepsi Co. 123.00 124.00
Philip Morris C. 78,00 78,50
Phill. Petr. 46.50 47.00
Polaroid 73.00 73,30
Procter&G. 131.00
Quaker Oats 92.00
Schlumberger 96.00 97.50
Sears Roebuck 65.50 66,50
ShellCanada 60,00 59.50
Tandy Corp. 59.00 60.00
Texas Instr. 62.50 64.50
Union Pacific 129.00 130.00
Unisys Corp 29.00 29.00
USX Corp 62.50 65,50
Varitv Corp 3,90
Westinghouse 136,50 139,00
Woolworth 114,00 113.00
Xerox Corp. 84,00 82.00

Certificaten overig
Deutsche B. 757.00 777,00
Dresdnerß. 414.00 424,00
Hitachi(soo) 1100.00
Hoechst 290,00 291,50
Nestlé 8350,00 8400,00
Siemens 745,00 758,00

Warrants
Akzo 17.50 18.80
Bogamij 6,00 6.20
Falcons Sec. 22.60 22.80
K.L.M. 85-92 87.00 87.00
Stßankiers b 0.85 0.80

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12.60 12,60
10'AABN 87 92.50 92.50
13Amev 85 97,75 98.00
10Amev85 101.60 101.60
HAmevB6 91,00 91,00
10' jAmro 86 95.30 95,30
10 Amro 87 93.50 93,50
_-U Amro 86 91.00 91.00
Amro Bank wr 9,70 9,60
Amro zw 86 70.70 70.70
9 BMH ecu 85-92 95,30 95,30
7 BMH 87 94,75 94,75
10'sEEG-ecu 84 99,00 99,00
93/,EIB-ecu 85 95,00 95.00
12/2HLAirI.F 95,25 95.25
11V,NGUB3 100.00 100.00
2'.,NMB Pb.B6 84.00 84,00
NMB Postb.war. 81.10 81,25
83/4 Phil. 86 96.00 96,00
63/, Phü.B3 99.00 99,00
11 Rabo 83 101,50 101,50
9Rabo 85 95,25 95.25
7Rabo 84 93.75 93,75

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,80 6,00
Bredero aand. 25.00 26,00
Bredero eert. 23.50 24,20
11 Bredero 26,50 26.50
LTVCorp. 1,50 1,50
5Nederh. 68-78 24.50 24,50
RSV. eert 0,68 0,81

Parallelmarkt
Alanheri 27,30 27,00f
Berghuizer 39,70 39,80
Besouw Van c. 55,70 56,20
CBI Barin Oc. yen 2020,00
Comm.Obl.F.l 94,30 94,10
Comm.Obl.F.2 93,80 93,60
Comm.Obl.F.3 94,30 94.10
De Drie Electr. 29,50 29,50
Dico Intern. 111,00 112.00
DOCdata 28.00 27,00
Ehco-KLM Kl. 39.00 40,50
E&L Belegg.l 72.40 71,40
E&L Belegg.2 72.70 72,50
E&L Belegg.3 75,70 75,20
Free Rec.Sh. 32.30 32,50
Geld.Pap.c. 71.00 70,70
Gouda Vuurv c 107,00 107,50
Groenendijk 36,30 36,30
Grontmijc. ' 195,00b 203,00
HCA Holding 55,00 55,20
Heivoet Holding - 60,50
Hes Beheer 265,00 265,00
HighlDevel. 14.70
Homburg eert 3,85 3,80
Interview Eur. 7,50 7,30f
Inv. Mij Ned. 46,30 46,30
Kuehne+Heitz 49,50 49,30
LCI Comp.Gr. 16,80 16,90
Idem 8 st. 0,70 0,70
Meile 311,00 310,00
Nedschroef 124,00 128,00
Nevas st.(cert) 0,83
Nevas st.(cpref) 0,66
Neways Elec. 10.00 9,80

NOG BeLfonds 31.70 31,70
pan pacific 11,00 10,50 a
Pie Med. 13,90 14,30
Poolgarant 9,40
Simac Tech. 17,20 18.20
Sligro Beh. 54,50 54.70
Verkade Kon. 402,00 402.50
VHS Onr. Goed 13,70 13.70
Weweler 81,00 b 82,20

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c jul 120.00 290 4.20 4,50a
daf c jul 30,00 893 0.70 1.30
dsm c jul 115.00 284 4,30 4,50
dsm c jul 125,00 242 1,20 1,30
coc c mei 280,00 1053 2,60 3,80
coc c mei 285,00 324 1,50 2,20
coc p mei 280,00 894 5.70 4,30
hoog c jul 80,00 429 2.40 2,80
hoog p jul 75,00 274 4.50 4,00
knp c jul 45,00 703 1,70 2,30
nedl c jul 90,00 261 4,50 4,10
nedl c okt 90,00 315 7,80 6,70
nedl c okt 105,00 269 2,70 2,00
natn c jul 75,00 401 1,20 1,50b
phil c jul 32,50 392 6,50 a 2,90
phil c jul 35,00 1663 4,30 1,60
phil c jul 37,50 2543 2,60 0,70
phü c jul 40,00 1016 1,50 0,30
phU c jul 42,50 353 0,80 0,30
phil c jul 45,00 570 0,40 0,20
phil c okt 35,00 507 5,70 2,70
phil c okt 37,50 787 3,90 b 1,70
phil c okt 40,00 632 2,70 1,20a
phil c jan 32.50 282 B,loa 4,70
phü c jan 35,00 320 6,10 3,60
phil c jan 40,00 368 3,40 1,60
phil c 091 55,00 2406 1,60 1,30
phü c 092 55,00 516 3,50 2,80
phü c 094 45,00 440 8,00 5,80
phü p jul 32,50 673 0,40 a l,oot
phil p jul 35,00 1424 0,70 2,20
phü p jul 37,50 1300 1,60 3,90t
phil p jul 40,00 1364 2,80 6,60
phü p jul 42,50 354 4,90 B,Bot
phü p okt 35,00 973 1,10 2,80
phü p okt 40.00 821 3.40 6.30t
phü p okt 42,50 537 4,90 8,90
phü p okt 45,00 312 7,40 11,301
phü p 093 30,00 474 2,60 3,30
phil p 094 45,00 278 10,00 12,70
olie c jul 140,00 1146 3,00 3,70
oüe c jul 145,00 633 1,50 1,80
olie c 092 135,00 243 22,00 23,00
olie p jul 135,00 864 3,10 2,70
unü c jul 140,00 406 5,20 6,50
unü c jul 145,00 851 2,70 3,50
unil c jul 150,00 567 1,20 1,70
unil p jul 160,00 414 22,00 a 18,60
umi p okt 150,00 905 11,40 a 9,10

a=laten g=bieden + ei-di«.
b=bieden h=laten+ex-di«.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-diwidend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
t=geilaan+laten sk=slotkoers gisteren

economie

Bouwbonden verliezen geding

Geen roostervrije
dagen voor stakers

AMSTERDAM - De werkgeversin de bouwsector zijn niet ver-plicht om alsnog twee rooster-vrije dagen toe te kennen aan de
werknemers die eind februarihebben gestaakt.
De presidentvan de Amsterdam-se rechtbank, B. Asscher, bepaal-de dat donderdag in een kort ge-ding dat de Bouw- en Houtbon-den van de FNV, CNV en hetZwarte Korps hebben aange-spannen tegen de NederlandseVereniging van Ondernemers inde Bouwnijverheid (NVOB).

De bonden wilden met het kort
geding bereiken dat de NVOB
het advies aan de leden intrekt
om de roostervrije dagen op 26
en 27 februari van dit jaartoen er
in de bouw werd gestaakt, te la-

ten vervallen. Volgens de werk-
gevers kunnen stakers deze da-
gen, waarvan de geldwaarde
wordt geschat op 6 miljoen gul-
den, niet meer opnemen omdat
ze het werk hebben neergelegd
en de dagen collectiefzijn aange-
wezen als roostervrije dagen.
Asscher stelt dat het missen van
een roostervrije dag in beginsel

voor risico van de werknemer
komt. „Immers valt een rooster-
vrije dag samen met kort ver-
zuim of met vakantie, dan heeft
de werknemer geen recht op
compensatie. Dat is slechts an-
ders bij tussentijdse beëindiging
van het dienstverband", aldus de
rechtbankpresident die zijn stel-
lingzegt te baseren op de cao-be-

palingen.
Volgens de Bouw- en Houtbond
FNV is de stelling van Asscher
om beide dagen te laten verval-
len „aanvechtbaar". De bonden
stellen dat de bouw-cao. voor-
schrijft dat tien dagen voor het
begin van een kwartaal bekend
moet zijn wanneer roostervrije
dagen moeten worden opgeno-
men.

Strengere eisen
aan vrachtwagens

Van onze correspondent
DEN HAAG - De afspraken tussen
de Nederlandse wegvervoerders en
het ministerie van milieu zullen ver-
sneld in werking moeten treden, als
de Europese Commissaris voor Mi-
lieu, Ripo di Meana, zijn zin krijgt.
Hij maakte gisteren de ontwer-
prichtlijnen voor schonere vracht-
wagens en bussen bekend, zoals die
per januari 1993 voor het hele wa-
genpark van de twaalf EG-lidstaten
van kracht kunnen zijn. Over zeven
jaar zou de transportwereld zelfs
moeten voldoen aan de nog strenge-
re regels, zoals die in de Verenigde
Staten worden gehanteerd.
In grote lijnen zijn de Europese
plannen gelijk aan de normen, die
per oktober van dit jaar al gelden in
Zwitserland en Oostenrijk. Invoe- 'ring van deze eisen voor alle EG-
landen zou een einde betekenen van
de wrijving, diemet de Zwitserse en
Oostenrijkse overheden is ontstaan
over het passeren van EG-vrachtwa-

gens in deze landen. De organisatie
van transportondernemers NOB
Wegtransport vindt de plannen pas-
sen in het beleid, zoals dat sinds
1988 in ons land is ontwikkeld. Vol-
gens plaatsvervangend NOB-direc-
teur HA. Vos sluiten de voorstellen
van Ripo di Meana aan bij de nor-
men, die ook de industrie en vracht-
wagengebruikers voor ogen staan.
Minder gelukkig is hij met het plei-
dooi van de EG-Commissaris om
het transport over de weg af terem-
men ten gunste van hetvervoer pei
trein en schip. De groei van het
transportaanbod kan voorlopig niet
buiten het vrachtverkeer om wor-
den opgevangen. Het doelmatig op
elkaar afstemmen van weg-, water-
en railtransport zal zeker nog tien
jaarvergen, aldus Vos.
Invoering van de Europese richtlij-
nen, zoals afgelopen woensdag is
voorgesteld, dwingt ook tot krachti-
ge bezinning op het personenver-
keer. Er zijn maatregelen nodig om
het woon-werkverkeer binnen de
perken te houden en de massale va-
kantiestromen te kanaliseren, wil
het beroepsvervoer in een onge-
deeld Europa alle klanten nog vlot
kunnen bereiken, aldus de NOB.
De wegvervoerorganisatie KNVTO
acht invoering van de EG-richtlij-
nen voor ons land mogelijk, wan-
neer er versneld uitvoering wordt
gegeven aan het milieu-convenant
tussen de vervoersbedrijven en het
ministerie van milieu. In deze over-
eenkomst vormen een verhoging
van de brandstofaccijns, een rege-
ling voor de subsidie op schonere
motoren en compensatie voor de
Westduitse tolgelden de kern. De
KNVTO denkt dat de termijn van
invoering van de Europese plannen,
volgend jaarvoor nieuwe vrachtwa-
gens en twee jaar later voor het hele
wagenpark, vrij kort is. Er zal daar-
om snel overleg nodig zijn tussen de
overheid en het bedrijfsleven, aldus
een woordvoerder.

FNV laat ATV als CAO-eis los
DEN HAAG - De Industriebond
FNV ziet arbeidstijdverkorting niet
langer als algemene methode om de
werkgelegenheid te vergroten. De
35-urige werkweek die de centrale
FNV in haar beleid voorstaat, kan
niet voor de hele linie opgaan,
meent de Industriebond.
Volgens de Industriebond FNV is er
onder de leden steeds minder be-
langstelling voor ATV. Bovendien
zijn er in veel sectoren problemen

op de arbeidsmarkt, onder meer in
de chemiesector. Vergroting van de
werkgelegenheid is vaak beter te
bereiken met een ouderenregeling
zoals de VUT.

„Dat betekent dat we niet overal
meer ATV als CAO-eis zullen stel-
len. Maar daar waar die verlangens
er nog wel zijn, blijft de ATV op de
agenda", aldus een woordvoerder
van de Industriebond. Hij ontkent
dat de bond hiermee het beleid van

devakcentrale FNV ondermijnt, die
in 1993 overal een werkweek van 35
uur wil bereiken. „Waar het kan en
waar men het wil, blijven we de
ATV voorstaan".
De AbvaKabo (ambtenaren en
trendvolgers) heeft al eerder gezegd
de ATV minder belangrijk te vin-
den. Voor de Bouw- en Houtbond is
de arbeidstijdverkorting weer wel
van groot belang. Enkele maanden
geleden is met moeite een 36-urige
werkweek bereikt.

Winstdaling
Ford en GM

DETROIT - Het Amerikaanse auto-
concern Ford, op een na de grootste
autoproducent van de Verenigde
Staten, heeft in het eerste kwartaal
van dit jaar een winst behaald van
506 miljoen dollar tegen een winst
van 1,64 miljard dollar in de eerste
drie maanden van vorig jaar. De
winst per aandeel zakte van 3,44 tot
1,10 dollar, zo heeftFord donderdag
bekendgemaakt.
Bestuursvoorzitter Poling van Ford
schreeft de sterke winstdaling toe
aan de vermindering van de pro-
duktie. De verkoop van auto's in het
eerste kwartaal verminderde met
zeventien procent tot 1,44 miljoen.
In het eerste kwartaal van vorig jaar
was deproduktie groter dan de ver-
koop, waardoor de voorraden bij de
dealers sterk opliep. In het eerste
kwartaal van dit jaar was de vraag
kleiner dan de produktie, waardoor
de voorraden beter te hanteren wa-
ren. Dat geeft voor de rest van dit
jaar betere vooruitzichten, aldus Po-
ling. Eerder deze week maakte
Chrysler, na GM en Ford de grootste
autofabrikant in de VS, bekend dat
zijn kwartaalwinst is gedaald.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 03-05-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.150-/ 22.750;
vorige ’ 22.250-/ 22.850; bewerkt ver-
koop ’ 24.350; vorige f 24.450 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 270-/ 340 vorige

’ 270-/ 340; bewerkt verkoop ’ 380 la-
ten, vorige ’ 380 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,825 1,945
austr.dollar 1.37 1,49
belg.frank (100) 5,29 5,59
canad.dollar 1,56 1,67
deense kroon (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) 1,06 1,26
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) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,70 1,86
zweedse kr. (100) 29,45 31,95
zwits.fr. (100) 127.25 131.75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,89125-1,89375
antill.gulden 1,0400-1,0700
austr.dollar 1,4250-1,4350
belg.frank (100) 5,4455-5,4505
canad.dollar 1,62025-1,62275
deense kroon (100) 29,565-29,615
duitse mark (100) 112,420-112,470
engelse pond 3,1045-3.1095
franse frank (100) 33,485-33,535
griekse dr. (100) 1.0970-1,1970
hongk.dollar (100) 24,1750-24,4250
ierse pond 3,0110-3,0210
ital.lire (10.000) 15,310-15,360
jap.yen (10.000) 119,93-120,03
nwzeel.dollar 1,0785-1,0885
noorse kroon (100) 29,000-29,050
oostenr.sch. (100) 15,9790-15,9890
saudi ar.ryal (100) 50,3750-50,6250
spaanse pes. (100) 1,7890-1,7990
surin.gulden 1,0400-1,0800
zweedse kr. (100) 31,015-31,065
zwits.frank (100) 130,075-130,125
e.e.u. 2.3005-2,3055

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 192,40 192,60
id excl.kon.olie 186.60 186,10
internationals 189,70 188,60
lokale ondernem. 197,30 198,90
id financieel 145,50 146,40
id niet-financ. 248,50 250,80
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 252,80 254,00
id excl.kon.olie 234,80 235,40
internationals 257,60 257,40
lokale ondernem. 246,60 249,20
id financieel 191,60 193,80
id niet-financ. 300,10 303,20
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 115.80 116,40
internation 108,50 107,00
lokaal 117,20 118,00
fin.instell 106,70 107,10
alg. banken 103,60 103,50
verzekering 110,60 111,40
niet-financ 120.30 121,30
industrie 123,10 124,10
transp/opsl 128,80 129,80

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 119.70 (119.70)
Kon Olie 140,30-140,70 (140.50)
Philips 32,20G8-33,60 (33,60)
Unilever 141,50-142,50 (141,60)
KLM 36.00 (36.00) '
NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2697 75 H41.89 204.85 992.39
Hoogst 2716.22 1149.72 207.12 999.82
Laagst 2682.88 1132.29 204.23 986.44
Slot 2696.17 H40.47 206.11 992.62
Winst/ +653 +1.78 +1.32 +2.75
verlies

Olieplatform op wielen

" In het Engelse Newcastle is dezeweek door een transportbedrijf een achtduizend ton we-
gend produktiedek voor een olieplatform op een ponton geplaatst. Daarmee is een wereld-
record gevestigd. Nooit eerder is een dergelijk zwaar stuk op wielen vervoerd. Het gevaar-
te werd op 1700 wielen naar dekade gereden.
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Auto Veneken f>.v_
Auto Veneken b.v. k»*Bl ~Occasioncentrum"
„Occasionkelder" B — J Prins Mauritslaan 171

Leyenbroekerweg 27 Bowls 6191 EE Beek
6132 CN Sittard ■'HUM tel. 04490-72882
te1.04490-15777

Veneken Sittard Veneken Beek
Fiat Uno 60 S^drs'., blauw 1987 Volvo 480ES. airco, grijsmet 1988
Fiat Regatta 70 ES. food 1984 Golf GTi 16V, 139pk, blauwmet 1988
Ford Sierra, 5-drs., 2.0 ltr., wit 1986 Golf Memphts. 5-drs. Turbo, diesel.
Opel Kadett 1.2S, groenmet 1983 70 pk. grijsmet 1988
Opel Kadett 1.2S. zilvermet 1985 Lada Samara 1300rood 1987
Opel Kadeti 1.3S, gasinst 1987 VW Jetta CL 1800i.90 pk, groenmet 1987
Peugeot 205XE, rood 1987 Golf GTi, 112pk, marsrood 1984
Skoda 120 L wit. 1987 8MW316, 4-rJrs., wit 1986
V01v0343 DL, aut., rood 1982 AudiBo,l.BS, sportpakket, wit 1987
Volvo 340 DL. wit.::.....- 1983 Ford Escort 1.4 GL, 3-drs., grijsmet 1987
Volvo 340OL, gasinst., blauwmet 1983 OpelKadett 4-drs., diesel, blauw 1984
VW Caddy, diesel, kunststof kap, Passat, 5-drs., Avance Turbo,
wit ? 1987 diesel wit 1987
VW Polo. 3-drs., 1050 cc, wit 1988 Golf GTD. Turbo, diesel. 70pk. wit 1986
Vw Polo, 3-drs, 1300cc, ztlvermet 1987 Golf Avance Sportief, 1600,
VW Golf, automaat, wit 1984 5-bak, tornadorood 1988
VW Golf CL 1600 cc. polarziivermet 1986 Audi 100, 5-cylinder, nieuw model,
VW Golf CL 1600 cc, blauwmet 1986 grijsmet 1983
VWGolf diesel, wit 1986 Golf Memphis I.Bi9opk.wri 1989
VWJetta 1300cc, wit 1985 OpelKadett GLS. zilver 1985
VWJetta CL Turbo, diesel, rood 1985 Mazda 3231.5 Sport, rood 1985
VWJetta, diesel, atlasgrijsmet 1986 OpelKadett 1.3 SGT, rood 1988
VW Jetta 1300,4-drs.,roodmet 1988 BMW 315, groen 1981
VWJetta 1300, blauw 1984 Golf 1100CC,beige 1981
VW Passat Qomf., 5-drs. Audi 801.8 S blauw 1989
1600cc, blauwmet 1988 Audi 80CE. blauwmet 1986
VW Passat, 5-dts. GL, 1800cc 1984 Passat. 5-drs.. 1600 Avance, diesel_ . " i ij en benzine, witgnjs 1987

BeZOeK OnZe OCCaSlOnkelder. Audi 100 CC Turbo, diesel, zilver 1987
69999
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Autoschade de Vries doet méér dan autoschadeherstel alleen!
Bij ons kunt u ook terecht voor een gratis carrosseriecontrole,

zodat steenslag en roest tijdig worden opgespoord. Maar ook voor
het inbouwen van alle merken zonnedaken, al dan niet electrisch.

En wat dacht u van car-styling, spoilers, meer kleuren of
uitbouwvan de wielkasten... Autoschade de Vries kan het beter

dan ieder ander! En dan nog het aanpassen van stoelen voor
lange mensen. Wij kunnen aan al die wensen voldoen. Ook aan

interieurherstel na schade; het bekleden van bestelwagens;
reparatie van chauffeurs- en autobusstoelen, tapijt en matten;

leren en linnen kappen... De prijzen en service zijn onverge-
lijkbaar, maar zeker wel betaalbaar!

MEER INFORMATIE? MföfêffiÊfil
BEL NU 045 - 722463 JLMMItf»

autoschadep^jJ) de Vries bv
Hersteltplaat- en chassisschade onzichtbaar.!

GRASBROEKERWEG 28, HEERLEN

PNr^r=rrrlX'ï\_ï____^_i E—»

r^^i NISSAN-dealer en MERCEDES-specialist

fel JURGEN AUTOCENTRUM
Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions

bfCDLTDAnc: Door eigen import:
IX E 111 I^W l"l _^% !_/ I Steeds wisselende voorraad nieuwe

en demonstratieauto's
Langheckweg 36-40 Mercedes 190-560 SEL tegen

ind.terr. Dentgenbach, tel. 045-452570 concurrerende prijzen.

NlSSan 200 SX rood, 14.000km, sept.,'B9 500 S£: autom., bl.zwartmet. ABS. Pullman, airco, enz. 51.000 ton, 1988
Nissan 300 ZX d.grijsmet., Turbo T-bar, okt. '87 500 sec: autom., alie extra's, 83.000 km. 1984
i-T u . ,4 ~■ 77 ö 300 E: autom., blauw/zwart, met ABS, leder, airback, alle extra's,Diverse gebruikte Nissans Micra, Sunny, 40.000 km, mèi 1989
Bluebird en andere merken in prijsklassen v.a. 300 d: autom., zilvermet., lederen beki. enz.. 1986

’ 6500,-. 260E: zilvermet., ww. glas, centr. vergr., lichtmet. wielen, r-spiegel,
radiocass. etc, 57.000 km, bwj. 1986 ■ANDERE MERKEN 230 E: aut. nachtgroenmet., centr. vergr., S.K.D., ww. glas, sportv.
enz. 47.000 km, 1988 ,

SïUL^^iaï '^'"f*',"*6 ,„_ 230 E: zilvermet., velours beki.. 5-bak, veel extra's, 65.000 km, bwj. 1987
BMW 323trood met veel extra s, 1984 — '■ —r rr : ;—7-
Daihatsu Charade TS wit, 1988 250 0: perlmutgnjs, schuil-/kanteld., centr. vergr., ww. glas, div.
Ford Scorpio 28i GL alle extra's, roodmet., 1986 extra's, 50.000 km, 1988 _
Ford Orion 1.4 Cl rood, 1986 200 0: d.blauw, ww. glas, centr. vergr., bw|. 1987
Ford Sierra 1.8CL blauwmet., 1986 19n _: 2.3 antr.met. ABS, schuif- k.dak, ASD el. ramen, ww. glas,
Honda Prelude 2.0 autom., goudmet., 1985 centr vergr enz„ 24.000 km,.1988
I^U,fJd019K^'' Zi,Ve^ne,■,1983 190 E: rookzilver, ww. glas, centr. ve.gr., sportvelg., 1987
Opel Corsa TR 1.3S wit, 1986 190 D: rookzilvermet., schuifd., ww. glas, centr. vergr. enz. 58.000
Jeep Wagoneer pick-up zwart km, 1987 ,
Peugeot 205 XE wit, 1986 190 0: wit, ww. glas, centr. vergr., 81.000 km, 1987
ïlÜüESïilüon « iher' ioü 190 0: roodmet., ww. glas, centr. vergr., r-spiegel, alarm,
VWtim «_z buitentemp.meter, 70.000 km, bwj. 1986
tolt GTi betalïlér 1988 19°D: «'vermet., schuifd., ww. glas, centr. vergr., 1eeig., 60.000
VW ftiaaiatclieserwit, 1983 *"■ 19»6
Volvo 740 GL blauwmet., 1985 230 GE: (jeep) autom., groen, alle extra's, bwj. 1983
Volvo 240 DL combi wit, 1983

V Meer dan 20 jaar ervaring als Mercedes-specialist /
69967 M

Alleen bij Smeets Mercedes-Benz ]% is alles origineel.
I § i De garantie, dekm-stand en het bouwjaar.

tl^i; /T\ Naastofficiële Smeets Mercedes-Benz B.V.
WÊÊËÊÊÊÊÊÊËÈm 'lfl_i__ KT jt i .wt»~ll ■".. ,I*. .1,..< Alei-stwiiiwHf, II), K227AA Maastricht. Teleloon (14:1-Hl :)2lid

X^y VOOlcll U*VQtrcllcK Rijksweg Noord 125.«162 AE Geleen. Tuleloon <)44.)1!-4(.:.:j.l

k^^hww^^^^bbhh^^hbwbmbbto 'im*i7 ■7?7-:....
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Profiteer, nu de keuze groot is,
van onze aktie-aanbiedingen.

Bij aanschaf van een occasion
boven ’ 10.000,- keuze uit:

" Naast 3 maanden volledige garantie 9 maanden
no-risk-garantie gratis
(dus 12 maanden garantie)

" Minimaal ’ 1500,- inruilprijs voor uw huidige auto

" ’ 500,- kado aan gratis accessoires

MitsubishiColt 1200 GL, 3-drs mei'B6
Mitsubishi Colt 1300 GL, zilver juni'B9
Mitsubishi Colt 1500 GLX, zilver '86'
Mitsubishi Colt 1500 GLX, 3-drs., wit '88,
MitsubishiColt 1500 GLX, 3-drs., beige '88
MitsubishiLancer 1500IXE, beige mei'B7
MitsubishiLancer 1800 GLD, rood mei'B4
Mitsubishi Lancer 1800 GLD, wit april'B6
Mitsubishi Galant 1600 GL, zilver '81
MitsubishiGalant 1600 GL, groenmet aug.'B4
MitsubishiGalant 2000 GLS, wit mrt.'Bs
MitsubishiGalant 1600 GLX, zilver mrt.'Bs
Mitsub. Galant 1800 GLS, turbo, diesel, wit juni'B9
MitsubishiGalant 2000 GLS, autom., blauw april'BB
MitsubishiSaporo 2000 GSR, bruin nov.'Bl
Mitsubishi Saporo 2000 GLS autom., blauw juni'B3
Citroen BK, 14e, rood febr.'BB
Hyundai Pony 1.5 GL, 5-drs., grijs '88
Mazda 323 sedan 1.3, GLX, wit '88
Nissan Sunny 1.3 HB, wit sept.'BB
Opel Kadett caravan 1.3 G, 5-drs., bruin '82
SeatRonda 1.2 GL, 5-drs., rood juli'B4

75656

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
.rijbewijs BE).

Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

50 tot 70 stuks voorradig
GEOPEND:
ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.)

Niet de ENIGE, wel de BETERE

Wij zijn op 5 mei

geopend
van 10.00- 16.00 uur

De nieuwe

Renault 19
Broadway

staat klaar voor een proefrit!
Tevens een uitgebreide keuze uit

onze goedgeselecteerde
topoccasions

Tot 12 mnd. garantie
RENAULT A AL 15|AAR LANGj%a__nriïo heerlen

plezier van persoonlijke servhe!
Beersdalweg97 O045-724200

Donderdag koopavond tot 20.00 uur

Voor nieuw of gebruikt moet u bij
Loven zijn!

Mazda 626 HB 20 GLX nw. mod 1988
Mazda 626 HB 26 GLX 1984/1985
Mazda 626 HB 20 LX met LPG 1987
Mazda 626 HB 1.6GLX 1987
Mazda 626 Sedan 1.8 GLX nw. mod 1988
Mazda 626 coupé 20 GLX nw. mod 1987/1988
Mazda 626 coupé 20 GLX 1986/1987
Mazda 626 coupé 1.6 LX 1983
Mazda 626 HB 20 LX diesel 1986
Mazda 323 Sedan 1.5 GLX ". 1986/1987
Mazda 323 Sedan 1.3 GLX 1985/1987
Mazda 323 Sedan 1.3GLX 1986
Mazda 323 Sedan 1.7 diesel GLX 1988
Mazda 323 Estate 1.7diesel GLX 1988
Mazda 323 HB 1.3 Sport 1987
Mazda323Hßl.l LX 1987
Mazda 323 HB 1.5 GLX 1986
Mazda 323 HB 1.6 l GTX met div. extra's 1986
Mazda 323 HB 1.3 LX... 1986
OpelOmega-I.BS 1987
Opel Ascona 1.6S 1984
Opel Kadett 1.6 GT 1986
Opel Kadett Sedan 1.3S1986
Opel Kadett 1.3 S 1986/1987
OpelKadett 1.2S 1985/1986
Opel Corsa 1.3 1988
BMW 315 1981
Honda Civic 1982
Ford Fiesta 1.1 Sport 1988
Ford Fiesta 1.0 1987
Ford Escort 1.3 Laser 1986 (2x)
Ford Sierra 20 Laser LPG onderb 1986
Ford Sierra 1.6 Laser 1985
Peugeot 405 SR 1.9 1987
VW Jetta 2-drs 1987
Volvo 340 3-drs 1986
Lada Stationcar 2104 1.5L 1986
Div. goedkope inruilauto's in de prijsklasse tot

’ 6000,-.

mazpa

GeeversAuto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.

CARROSSERIE-DELEN

NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO
045-244242 040-531900 03473-76474 05490-72125

i EEN SERIE
METOEVLAGINTOR7.;: : :: : ; ; .

''■'■ '>~
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Iveco biedt in het segment van 11tot 17,5ton
GVW een serie middenklassers die speciaal is
ontwikkeld voor hetveeleisende transportwerk op korte
en middellange afstand.

Leverbaar met diversewielbasesen motorenvan
177tot 240 pk, als bakwagen en als trekker.

Kortom, kwaliteit en veelzijdigheid.

PADAftC A.P.K. KEURINGSTATION
V7A\-V/AWE TACHOGRAAFSERVKE V.D.O.

SEBREGTS.CO
Lindelaufer Gewande 8,6367 AZ Voerendaal
Telefoon: 045-752888 / Fax: 045-751120

__TT7_

Mctete
OtjütÜ

|OPEL

-/Shiïiïhl
Opel Vertragshandler

SOMM.ER '90

Enorm in form
original

Opel-teilc unü -Zubehör
Hundcrt Prozcnl

Quitliliil I
Tragersysteme

Grundtrager

Kadett-E Li 135,-
Kadett-EC. 154,-
Veetra 135-
Omega Li 155,-
Omega C. 135,-
Fahrradtr. 55,-

-®Shell
Großtankstelle
Waschanlage

Autohaus
Schmütil GmbH & Co KG
Geilenkirchenerstr. 381
D-5120 Herzogenrath

Tel.: 0949/1406/6015/16

Wacht

met

andijvie

zeggen

als

iemand

om

a- a- a-

appelmoes

vraagt.

-Stotteraars weten
neus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt met
Ceef ze liever even de
ti|d om uit hun woor-
den te komen. Datver-
mindert al gauw de
spanning. Zo komt een
gesprek vlotter op
gangen gaan weelkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

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

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(u'vl slot ler,i<irs

even tic lijd.
-

Limbufgs Dagblad
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Luxe
Volgens het CBR valt een aan-
vraag voor het rijbewijs A onder
de categorie 'luxe-exameris'.

„Van alle A-kandidaten heeft
geen enkele kandidaat een motor
nodig voor zijn werk", zegt Ver-
hoef. „Het zijnbijna allemaal ple-
zier-rijders". Vroeger waren
vooral jongeren die de bromfiets
waren ontgroeid die belangstel-
ling hadden voor de motorfiets.
De 18-jarige verkeersdeelnemer
is nu vooral geïnterresseerd in
het auto-rijbewijs.

Momenteel is het een opvallend
gegeven dat vooral de 'oudere
jongeren' belangstelling hebben
gekregen voor het behalen van
het motorfiets-rijbewijs. „Een
merkwaardige verschuiving",
vindt CBR-man Verhoef. „On-
derzoek heeft geleerd dat de
nieuwe motorrijder een gesettel-
de dertig-plusser is".

HetCBR heeft een aantal concre-
te maatregelen genomen om de
wachttijden zo kort mogelijk te
houden. Examinatoren die nu
nog alleen B-examens afnemen
worden bijgeschoold om ook
motorrijders te beoordelen.
Daarnaast wordt het aantal exa-
mens dat de A-examinatoren af-
nemen opgeschroefd van vijf
naar zeven per dag.

Schuim voor
zwarte banden

Het lijkt de omgekeerde wereld:
autobanden die er na duizenden
kilometers 'diensttijd' vaal engrijsachtig uitzien weer glanzend
zwart maken met een witte sub-
stantie! Tot dusver kon zon op-knapbeurt alleen met een spe-ciaal 'zwartsel' utgevoerd wor-den. En het was een lastige klusom die bandenzwartverf aan tebrengen, vooral om daarna de opde velgen terecht gekomen verfte verwijderen.

In Japan hebben ze er iets unieksop gevonden: een spuitbus met
een ozonvriendelijk drijfgas,

waaruit een witte schuimlaag ophet bandoppervlak wordt gespo-
ten. De schuimlaag verdwijnt
vanzelf en de banden zien er dan
weer natuurlijk glanzend uit. Op
de velgen terechtgekomen
schuim kan met een doekje pro-bleemloos weggeveegd worden.
Zon behandeling kan de auto,
als die ingeruild of particulier
verkocht wordt, een beter aan-
zien geven. Behalve dit 'show-ef-
fect' heeft de behandeling ook
een gezonde uitwerking: de ban-
den blijven er soepel en veer-krachtig bij.

Een bus van dit witte zwartselkost in Halfordswinkels f 16,95genoeg voor een aantal band-op-knapbeurten.

Unieke Citroen
in Nederland

Ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van de
Ami-vèreniging Nederland
is een heel bijzondere auto
uit de geheime magazijnen
van Citroen gehaald: het
prototype ELV 19.36. De
auto is sedert zijn bouw in
eind jaren '50 nooit in het
openbaar vertoond. Pas in
1989 kregen enkele journa-
listen van het Franse oldti-
mertijdschrift Rétroviseur
toestemming om de auto

van nabij te bekijken en fo-
to's te maken.

Citroen Nederland heeft het voor
elkaar gekregen om deze unieke
auto naar Nederland te halen.
Hiervoor was een speciale toe-
stemming van de Franse over-
heid nodig.

Zaterdag was de ELV19.36 het
middelpunt van een expositie
van oude Ami's. De auto is dins-
dag weer teruggebracht naar
Frankrijk. " Citroen prototype ELV 19.36.

Redenen
Waarom zijn de Amerikanenminder auto's gaan kopen? EenPaar redenen worden door analy-tici het meest genoemd. Om tebeginnen plegen autoverkopencyclisch te verlopen: periodes
waarin een paar jaar achtereengoed wordt verkocht, worden af-gewisseld door magere jaren.

De economie is daar debet aan,en dat ligt in dit geval heel duide-
lijk. President Reagan zorgde
met zijn radicale verlaging vande belastingen voor een kunst-
matige economische opleving. In

Buitenland
Maar daarmee was het probleem
nog niet van de baan. Om te be-
ginnen verloren de Amerikaanseautofabrikanten in het buiten-land terrein, en dan vooral vanJapan. In 1960 maakten Ameri-kaanse fabrieken nog meer dande helft van alle auto's ter we-reld, nu minder dan een derdedeel.
Verder gingen de Japanse auto-fabrikanten er in de jaren '80meer en meer toe over fabriekenin Amerika te openen, nota beneop dringend verzoek van deAmerikaanse automakers diezeiden dat er alleen dan sprakekon zijn van eerlijke concurren-tie.
Dat viel nogal tegen, want de inAmerika gemaakte Japanseauto s zijn nü goed voor 4 pro-cent van de markt, een aandeeldat sterk aan het groeien is
De meest constructieve methode
die de Amerikanen gebruikten
om de Japanse dreiging hethoofd te bieden, was verbetering
van het produkt. Ford, General
Motors en Chrysler hebben de af-gelopen jaren miljarden doilarsuitgegeven in hun poging op een
efficiëntere manier betere auto's
te maken.
Alleen al General Motors (Buick,
Pontiac, Chevrolet, Cadillac en
Oldsmobile) heeft in de jaren '80
77 miljard dollar geinvesteerd in
wereldwijde moderniseringen.
En niettemin daalde het aandeel
dat GM op de Amerikaanse
markt heeft van 46 procent in
1979 tot nog geen 35 procent nu.
Chrysler moest in 1979 door mid-
del van enorme overheidssteun
van het bankroet worden gered.
Het bedrijf heeft sindsdien ge-
mengde resultaten geboekt. De
kleine busjes ('minivans') die
Chrysler ging maken, werden
een enorm succes. Maar een aan-
tal kleinere personenauto's flop-
ten weer deerlijk. Chrysler is er,
alles bij elkaar genomen, finan-

cieel in ieder geval slecht aan toe.
Ford heeft het relatief het best
gedaan. De on-Amerikaans
ogende, volgens aërodynami-
sche principes gebouwdeen dus
relatief zuinigeTaurus en Tempo
werden een succes, de Ford Es-
cort is de beste verkochte auto

ter wereld, en de sportieve Ford
Probe doet het ook goed.
Ford is danook verder dan de an-
dere Amerikaanse automakers
gegaan in het imiteren van Ja-
pan. De fabriek die Ford bijvoor-
beeld in Wayne, even buiten De-
troit, heeft, lijkt in alle opzichten

op een Japanse autofabriek, tot
en met de uniforms die werkers
op alle niveaus dragen.
De leermeester van Ford was het
Japanse concern Mazda, waarin
die tijd werden veel auto's ge-
kocht. Maar die mooie jaren zijn
nu voorbij.

Dan zijn de autoprijzen de laatste
jaren erg gestegen. Het gemid-
deldebedrag dat een Amerikaan
voor een auto neertelt, is nu meer
dan 15.000 dollar (29.000 gulden).
Dat lijkt, voor wie Nederlandse
prijzen gewendis, misschien niet
zo veel, maar het is 30 procent
meer dan in 1980, inflatie in aan-
merking nemend.
Dat is allemaal niet zo goedvoor
de handel in nieuwe auto's, maar
over deze tegenvallers maken de
Amerikaanse autofabrikanten
zich heel wat minder zorgen dan
over de concurrentie van de Ja-
panners.
Want het is een niet te loochenen
feit: steeds meerAmerikanen ge-
ven de voorkeur aan een Honda
of een Toyota boven een Ford of
een Buick. Een op elke vier ver-
kochte auto's in de VS heeft nu
een Japanse naam.
De reden: Japanse auto's zijn
niet veel duurder dan hun Ame-
rikaanse equivalenten, en ze zijn
duurzamer en beter afgestemd
op de wensen van de klant.
Dat blijkt als jekijkt naar de jaar-
lijkse lijst waarin de in Amerika
verkochte automerken worden
gerangschikt naar de mate van
tevredenheid van hun kopers. In
de* top-tien staan zes Japanse
merken, twee Europese (Merce-
des en BMW) en maar twee Ame-
rikaanse (Cadillac en Buick, bei-
de van General Motors).

" General
Motors heeft
in de jaren
tachtig 77
miljard dol-
lar geïnves-
teerd in mo-
dernisering.
Op defoto de
fabriek in
Detroit.

auto

CBR kan aantal kandidaten A-examen nauwelijks aan

Motorrijbewijs
enorm populair

| 'De achillespees van het
CBR. Zo omschrijft het
Centraal Bureau Rijvaar-
digheidsbewijzen de wacht-
tijden voor het motorrijbe-
wijs A. Met de zomer in het
vooruitzicht werkt het CBR
met man en macht om de
wachttijden voor het rijbe-; wijs zo kort mogelijk te hou-
den. „Het is momenteel allehens aan dek", zegt hoofd
in- en externe betrekkingen
Hein Verhoef. „Maar we
kunnen niet voorkomen dat
het soms meer dan twee
maanden duurt voordat de

kandidaten een oproep krij-
gen".

Motorrijden is populairder dan
ooit. Het CBR nam verleden jaar
51.000 motorexamens af. Het jaar
daarvoor was dat nog 38.000; een
recordstijging van 38 procent.
Voor het CBR levert dat grote
problemen op. „A-rijbewijzen
vergen gespecialiseerde exami-
natoren. Daar hebben we er nog
onvoldoende van", zegt Verhoef.

Aangezien A-examinatoren ook
examens afnemen voor het auto-
rijbewijs B levert dat automa-
tisch ook langere wachttijden op
voor het rijbewijs B.

Het CBR stelt ieder jaarprogno-
ses vast en bekijkt hoeveel klan-
ten zij voor de verschillende rij-
bewijs-categorieën kan verwach-
ten. Voor het B-examen werden
de prognoses precies gehaald,
maar met het A-rijbewijs ging
het CBR de mist in. De run op
het felbegeerde rosé papier met
een stempeltje op de A had het
bureau niet verwacht. Vooral
kandidaten die een aanvraag
hadden voor een her-examen
moesten dat de afgelopen zomer
bezuren: zij moesten tot twintig
weken wachten.

Het CBR heeft geprobeerd de
plotselinge populariteit van de
motorfiets te verklaren. „We ge-
loven niet dat het te maken heeft
met het aantal files dat Neder-
land dagelijks rijk is. Het belang-
rijkste gegeven dat de afwijking
van de prognoses heeft veroor-
zaakt is naar ons idee de gunstige
economische situatie in Neder-
land".

" Het CBR heeft nog onvoldoende examinatoren voor hetafnemen van het A-examen.

De zorgen van de Amerikaanse automakers
Fabriekskortingen! Dealerkor-
tingen! Gratis een weekendje ineen luxe hotel! Een auto-telefoon
voor niets! Honderd dollar als je
alleen maar een proefritje maakt,
zelfs als je daarna toch een ander
merk koopt!
De Amerikaanse autoverkopers,
toch al inventief als het gaat omhet trekken van de aandacht van
de klant, gaan op het ogenblik
werkelijk tot de bodem van hunkunnen in hun pogingen kopers
naar hun nering te krijgen.

Mensvriendelijk gedrag van eenberoepsgroep die gewoonlijk
met haaien en piranha's wordt
vergeleken? Kwestie misschienvan collectieve schuldgevoelens
over de vele poten die de hh. ver-
kopers hun klanten in de loopder jaren hebben uitgedraaid?
Het is niets van dit alles. DeAmerikaanse autohandel moetwel met stuntprijzen, lokkertjes
en ander snoepgoed komen omnog een paar glimmende voitu-res uit de winkel te krijgen. Want
de Amerikaanse automarkt is inelkaar aan het zakken.

Dat is een proces dat vorig jaar isbegonnen, en nu aan het doorzet-ten is. De cijfers zeggen genoeg:m 1988werden in de VS 15,8 mil-
joen personenauto's, bestelau-to s en kleine busjes (zeer popu-
lair bij vooral grote gezinnen)
Vfn ocht' in 1989 waren dat er14,9 miljoen.

Dit jaar gaat hét nog slechter. Detsritse krant Financial Times
meldde eindapril dat de autover-koop m de VS midden april 19,1Procent lager was dan in dezelf-de periode vorig jaar.

Vooral de Amerikaanse merken,ataus dit bericht, liepen zware«lappen op: General Motors ver-Kocht in april 18,9 procent auto'sminder danapril vorig jaar,Fordt il Procent minder en Chrysler
zeits 38,5 procent minder

Duur
Toen aan het eind van de jaren
'70, de olieprijzen plotseling de
lucht inschoten, werden de gro-
te, benzine slurpende Cadillacs
en Buicks toch wel erg duur om
terijden. Ineens waren de kleine,
zuinige Toyota's en Honda's aan-
trekkelijk.
En toen de Amerikanen eenmaal
om waren, ontdekten ze dat de
Japanse auto's minder snel ka-
pot gingen, beter op de weg la-
gen, lekkerder en feller reden,
kortom: beter waren.
De politieke invloed van de
Amerikaanse autofabrikanten
was welzodanig groot, dat ze een
dam tegen de dreigende Japanse
auto-vloedgolf konden opwer-
pen. In 1981 kondigde president
Reagan „vrijwillige import-quo-
ta" van Japanse auto's af.

het Amerikaanse bedrijf een be-
lang van 25 procent heeft.
Overleven de Grote Drie de ko-
mende jaren de concurrentieslag
met Japan? De voortekenen zijn
niet zo gunstig. De vraag naar
auto's is in Amerika zoals gezegd
aan het afnemen, en daartegen-
over staat dat de produktiecapa-
citeit toeneemt.
Dat is vooral te danken aan de
Japanners, die nog steeds nieu-
we fabrieken in de States ope-
nen. Experts schatten, dat de to-
tale produktiecapaciteit in de VS
in 1992 30 procent groter zal zijn
dan de vraag.
Op zon markt moet hard ge-
vochten worden, en dë Japan-
ners zijn daarbij in het voordeel,
onder meer omdat zij flexibeler
zijn. Ze kunnen sneller dan de
Amerikanen reageren op veran-
derende voorkeuren van de
klant, en sneller reageren op wat
de concurrentie doet.
En dat terwijl het marktaandeel
van de Japanse merken toch al
aan het stijgen is. Voor een deel
gaat dat ten koste van de Europe-
se auto's - die het over het alge-
meen op de Amerikaanse markt
niet meer zo goed doen - maar
zeker ook ten koste van de Ame-
rikaanse auto's, en danvooral die
van General Motors.
De Japanse fabrieken zijn zich
onder meer op nieuwe deelmark-
ten gaan storten. Zo zijn de grote,
luxe auto's niet langer het prero-
gatiefvan General Motors en een
handjevol Europeaanse fabrie-
ken als Mercedes en BMW.
Honda zette in 1986 een nieuwe
divisie, Acura, op, speciaal met
het oog op dit stuk van de markt.
Nissan bracht vorig jaar de dure,
zeer luxe Infiniti Q45 op deAme-
rikaanse markt, en Toyota is metzn niet minder luxe Lexus LS
400 gekomen.
En voor wat de 'gewonere' perso-
nenauto's betreft, zeggen enkele
gegevens uit opiniepeilingen ge-
noeg. Twee-derde van alle Ame-
rikanen onder 45 jaar bijvoor-
beeld geeft de voorkeur aan Ja-
panse auto's boven die van GM.
Ze hebben ook liever Japanners
dan Fords of Chyslers.
En dit zijn de klanten die het
beeld van de toekomst gaan be-
palen. Nog een cijfer dat Ameri-
kaanse automakers zou moeten
verontrusten: in het trend-set-
tende Californië is nu 40 procent
van alle nieuwverkochte auto's
Japans.

Henk dam

uitlaatjes
ROVER zal dit najaar naast de
nieuweRover 200-serie met nog
een nieuw model komen, de
Rover 400. De Rover 400, een
vierdeurs sedan-uitvoering, is in-
middels in Engeland geïntrodu-
ceerd. De type-aanduidingenzijn
Rover 414 Si en 416 GSi. Met vol-
ledig behoud van de sportief-lu-
xueuze uitstraling van de 200-se-
rie is er nog een extra dimensie
toegvoegd. De aangepaste, fraai
gestyleerde achterzijde met se-
parate bagageruimte, onder-
streept het klassieke imago van
de Rover 400-serie. Volgens de
importeur zal de prijs naar ver-
wachting circa 30.000 gulden be-
dragen.

SAAB presenteert de nieuwe
Saab 9000 T 16 S, een sportieve
variant op de 5-deurs versie van
de 9000. Deze nieuweling trad
vorig jaar in Frankfurt voor het
voetlicht en is nu ook in Neder-
land leverbaar. Ten opzichte van
de standaard 9000 Turbo 16 ken-
merkt de 16 S zich door wijzigin-
gen aan motor, onderstel en
uiterlijk en een omvangrijkere
uitrusting. Zodoende heeft de 16
S alle eigenschappen van een
sportwagen pur sang. Saab's top-
ontwerper Björn Envall is wars
van spoilers en ontwierp een air-
flowset waardoor de Cw-waarde
tot 0,32 werd gereduceerd. Het
onderstel werd aangepast en het
vermogen van de motor tot 177
pk. opgeschroefd. De Saab 9000
Turbo 16 S sprint voor 109.150
gulden in 8,7 secondes van 0 naar
100 km./uur. De topsnelheid ligt
rond de 220 kilomter.

JANNOT CAR DESIGN, onder
andere importeur van tuning-en
stylingsets opent op 3 mei een
nieuw bedrijf aan de Rijksweg-
Zuid te Geleen. Dit Limburgse
stylingcentre is ook importeur
van Mattig(Opel), Brunne(Toyo-
ta) en Racing Dynamics(BMW).
Tevens wordt er een skala van
autosportieve onderdelen en
sportvelgen geleverd, voor de
sportieve automobilist.

CARGLASS, marktleider in de
Benelux op het gebied van ver-
vanging van autobeglazing,
breidt uit. Het bedrijf maakt deel
uit van de Britse multinational
Solaglas. In Venlo opende on-
langs een nieuw bedrijf aan de
Maagdenbergweg. In Heerlen
werd een nieuw pand aan de
Wijngaardsweg op industrieter-
rein de Koumen in Hoensbroek
in gebruik genomen. Nederland
heeft nu een net van 13 reeds be-
staande vestigingen en diverse
nieuwe te openen bedrijven.
Carglass verzorgt een landelijke
service op het gebied van auto-
ruiten en zonnedaken.

DROOMAUTO'9O maakt bekend
dat op de show, die op 4, 5 en 6
mei wordt gehouden in de Expo-
hal in Hilversum, naast exoten
als Lamborghini, Ferrari en As-
ton-Martin ook een ware primeur
aanwezig is. Dit is de Spexter.
Deze auto werd gebouwd in op-
dracht van een Canadese auto-
liefhebber en voldoet aan alle
Porsche-eisen. De moderne look
is gebaseerd op de klassieke Por-
sche Speedster uit de 50er jaren.
Tevens staat er in Hilversum een
skala van racewagens opgesteld.
Droomauto'9o is vrijdag van
14.00 tot 18.00 uur geopend, za-
terdag van 10.00 tot 22.00 uur en
zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
RENAULT heeft een nieuwe
loot aan de stam. Dat is de Re-
nault Clio die in juniop de Fran-
se markt wordt gelanceerd. De
auto met de ontwikkelingsnaam
X57 gaat de versies uit het mid-
den en de top van het huidige Re-
nault 5-gamma vervangen. In no-
vember zal de Clio ook op de Ne-
derlandse markt worden ge-
bracht. Met de komst van dé Clio
wijzigt Renault definitief de aan-
duiding van haar modellen van
getallen in namen. De Renault 5
is sinds 1972 in produktie ge-
weest. ,

Vrijdag 4 mei 1990 "7Limburgs dagblad



Vrijdag 4 mei 1990 "8Limburgs Dagblad

Zaterdag „langer Samstag" - De zaken
zijn tot 16.00 uur geopend.

_w___Ww' ___ 'i "^flt

_■ \wÈ ____■ ____K'

Tot ziens in Aken!
Wm_ v 0 9 _P*l
wi\ ■ _w^_\w^l~^ _\_\_______\^r^^m i■ * _\\w^^^^\\ n

l_S_s&^S_r "___._i_-P^_i_^Hi>^' ___l _■ __■ —Wlr'iwv-—_W

ir Verzending van bladmuziek en vakliteratuur
ir Snel - Betrouwbaar - Voordelig
ir Grote keuze in blokfluiten
i^ Alle nieuwe Yamaha orgels en keyboards!
'ü Goede prijzen! (

Muziekhuis Hogrebe
Aken: Großkólnstrasse 45
Duren: Kaiserplatz 25
Heinsberg: Apfelstrasse 25

Tel. 09-49-241-36329 fax 02141-23242

lIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIM

tÊf% GOETZENICH
_-l/1/\_l Blondelstr. 10, Aachen

■ '■ Voor elke feestelijke gelegenheid de

p| KW party- en feestkleding

Speciaal voor de trouwdag van de bruidegom hebben wij elegante L
spencer-colberts in ons programma, met passende accessoires: o.a.
hemden met staande kraag, vlinderstrikken, manchetknopen en pochets.

Voor uw feestelijke kleding: Goetzenich

ÏGRANDEsm V
A^^Srosse Crossen sindIN!

Wij hebben
de maten 44-60.

Onze aktuele
aanbieding

gereduceerde
badmode.

Hennicken GmbH,
D-5100
Aachen

Münsterplatz 25,
Schmiedstr. 20

Tel.: 09-4924/135369

Openingstijden;
ma. t/m vr. 10-18.30uur

do. 10-20.30 uur
„lange"zaterdagen voor

de Kerst
10-18 uur_

monturen. oo9n««n-Woae,nsteaPP^(melco„«o,evan^

■ oogarts,»

l nz:a.en,ns«uUl. ~
» hoorappa'a»" lot en m^ *?'
~|M afslandsbeo . 00.18.30uu-

' 000'^n*^"0,Ul°,2030l
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|#$*^f 1 [Zum 1jßvtim® Postwagen
BMUurant mH MtHuftM.rt»nKuch» U—MnaM—»llMuif.m■Hitolp»

Wir empfehlen unsereSpargelspezialitaten
z.B.:Palatschinken mit frischem Spargel gefüllt,
met Sauce Mornay überbacken DM 15,80
Portion frischer Stangenspargel, ca. 300 g
geschalt wahlweise mit gebraunter Bütter oder
Sc. Hollandaise 2 saftigen Schweinefilets und
neven Kartoffeln DM 33,50

Restaurant Ratskeller
lm historischen Rathaus

5100 Aachen (Parkhaus Markt/Mostardstrasse)

I

I

( --"~\
! Wer bietet mehr?) !
[ Über 100 vepschieèene^ jRucksack^^ilafsack^mehr al&j^^ekeNund/ï....Jy^.' \X y

AMi^fas LgN*4ftiriJ3en
f^TAai^m Nr; 1:/

SchlamcètJiei^genahtJHollofiber, |
/yH. ,%is -2°C/

i w&mmom \Kleinkölnstrafle Sa

' 5100 Aachen " Tel. 02 41/40 24 59 }

..

; ; i i , (

Massive Buche aus Aachen -^onne^bs ° °h

Jm; _». " _7^WÊl,____t T»________________ ______ __■ _____yÊ__W 81 __■ lßtffff ___
wHÊKh m Hl mm /""JftSti-_^~ \ HB nIW ra H Es t#l_t,

In anf^FtanPn Bfcl': ■flHs** fSI duiocidycii BPMHBr^|.. J

_^"—«*_mi—■■««»—W~r _M___ __tik_i_k___l l__l I 1 - ' I
EE ____! LI I_ra_BM DASFUNKTIONNELL

A_-._^U_^_^ Peterstraße 44-46 O^OWINiL.
* *—" AaChetl Te1.(0241)49077 GLJS

" ...und eine Küche gibt es auch... p J \~\ |\ I A\_ I 1 l""1
1

1 1 .-"sèrr i-part^ % 0 j5.?8j
'fltorti li* J-Mol
lil*" °%iSf^Spaa«^ i

fgf. Tuinbank tliif-S^,^M Norderney $$&»«&»£ J?fë Ruwdennehout £_%ss£& „ 5.9» il%£ . 135 cm lang I^^aÖs£»wpM "*"„£ J$M

%. -1".45 Mat_____\
7: -V.: '^-<^S

CftS^^^l*___fMHïn
Biiiiiiß-l P\

/Èn^^ SS? & HÜrt9en ,
lfDiH-ririOp|\ll<^'" Komphausbadstr. 27, geg. Horten

fliEÖÖ^cl fjïïi^— D-5100Aachen, tel.: 09.49.241/36867 (

" Gardinen - Dekorationen

" Rollos - Jalousetten

" Bettwaren

" Bettwasche - Tischwasche
Wir beraten - wir messen aus - wir nahen - wir montieren

-
_^=^.—n i _____~~mmm■_■—_ $oS^k ARiVM .

tfrijirJi rSjgri | Aachener Reise- u. Wohnmobilej -
ft s CAMPINGBUSSE

ndfD \tht * Neufahrzeuge, AusstellungswaJ
Hochdachdepot " Einrichtungsteile und Zubehor
Fronhofstraße 6-10, neben Kronenbrot
5102 Würselen-Broichweiden. Tel. 0 2405/7 38 66

78646 . 1

| , . J.

j . . >
Villeroy & Boch-Center

Markt 17-19, gegenüber dem Rathaus,
D-5100 Aachen. Tel.: 09.49.241/38736

Unser Sonderangebot:
Versilberte Bestecke (90er Auflage) von BSF:

Engl. Chippendale, 24 tig.
| Villa Borghese, 24 tig. ieBesle<* statt DM 1.044-

Poesie, 24 tig. jetzt nurDM 625,-PalaiS, 24 tig. und .iele andere Bestecke
Edelstahlbestecke (Auslaufserien)

Pavillon, 24 tig. statt DM 327,- jetzt nur DM 195,—
Klassisch Perl, 24 tig.

statt DM 456- jetzt nur DM 270,-
-und viele andere Bestecke

We/e Dekore von Villeroy - Boch. Heinrich und Gallo imI Angebot zu Sonderpreisen. tctoJ
l "—:

gegr. 1881

Alles voor paard en ruiter
" geschikt sortiment
" persoonlijk advies, ook buitenshuis
" lever- en verzendservice

" reparaties en maatwerk in onze traditionelezadelmakerij

, 1 . y

fffjTTTTTTra, cuisines defrance TOfflTrê
Kiichenvorteilskauf
ab Werksvertretung

'"■ ""_"_ 'i 7ff \T i^aS! Rustil(al "" massiv
fin D- T , nlr_J r ck,lücne mit Kamin j

'. HttL l?^_i^B Hfef^^a!*'^ abnehmbarer Sockel,einzel-
'' _ !&fifllinß__LlllPïf^^! neFüßeetc.,etc...mitNeff■ Bei iyiïS6s3(S>l_? ILJ' oderConstructa Gereten

■ ■ ohneKranz-____ undLichtbtenden: ZimmerHirenjj '"*anzßche kompl..bllso,- \\
TAhalllX aonm.gs froie Schau■ —"" _ . 14.00- 17.00 UhrWerksvertretung | kelna Boraiunfl. K»ln Varkaul ' , 'Adenauerallee 6

1 (^oV»ni?,!i|,k.Straße> T«"««on 0241/575181: ; 5100 AACHEN donnerstags bis 20.30 Uhr geSffnet \
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f Die Starke Leistung.
MODE-IDEEN zu rundurn sympathischen Preisen

.^s—_____■ _Bb_9k_S(—

|S Uni mit Knopfleiste jk jp^ Jf3| ■£- Herren-Baumwóll-Hemden
?| 1/4 Arm, 100 % Baumwolle I Wl ■ jliliiÉl^ Jfiïl 'fl lk mitl/2Arm, _A f\ Qf\

38-44 reduziert DM I \J j J^^^|W |ü §k
in originellen Druck-Dessins | U OU

Iftemen-Blusen und Shirtsaus reiner Seide Damen-Stadt-Bermudas Top-Aktuelle
'n vielen Unifarben oder _■* /* ga LeinehA/iskose-Mischung Herren-Baumwoll-Shirts Sportive
Viskose/Baumwolle %v| OU 9-te Paßform in Mode- VI ft 80 mit verschiedenen Druck-Motiven - q/\ Herren-Baumwollhosen
"mit chicen Drucks DM \JZfn und Standardfarben --IM in verschiedenen Farben U OU in modischen Sommerfarben f±f\ Qf\

' reduziert DM **^ J Gr. S-XL jetzt DM I\J m Gr. 46-54,25-27 UU OU
und 94-102 DM VVJ

Damen-Shirt-Blusen Sportlich und bequem
aus Viskose/Polyester, Damen-Röcke und Hosenröcke Herren-Sweatshirts Aktuelle
'Chices Modell mit BaumwolleA/iskose, mit Rundhalsausschnitt und Herren-Leinenstretch-Hosen
Strickbündchen und Aufdruck m ga einfarbig oder bedruckt, /*/% Qfi markanten Drucken, Baum- f\f\ Q{\ Farben: beige, schilt, grau, ~9f\ Qft"n den Farben -_|M bequeme Paßform |\U wollmischung in Trendfarben <U OU mit Gürtel, pflegeleichte /U OU
weiß, lachs, gelb DM "VJ mit seitlichem Gummizug DM WWi Gr. S-XL nur DM VV) Sommerqualitat DM fVi

j\f^ WOHIN WOHIN...ZU^I"ÜIft /st^7
'_ Aachen - Großkölnstraße am Markt - Parkpiatz direkt am Hause ■..."**- —J

boby 2000
" Fachmarkt für Babyausstattung - Kinderbedarf
' bietet auf mehr als 1.300 qm
-> ; _______
; " Kindermöbel " Kinderwagen

" Sportwagen " Stubenwagen
j " Wiegen " Buggys

J " Autositze " Reisebetten
j "Hochstühle " Spielzeug
J " Erstlingsausstattung "Zubehör

und und und...
■> ~ ■ ■

i TRIERERSTRASSE/DROSSELWEG 87-5100 AACHEN
TEL 0241/574333
Aachen - Brusse - Antwerpen -

- über 200 Parkplatze -
i Sic erreichen uns am schnellsten über die Autobahn Heerlen-Aachen. Ab Aachener

Kreuz Richtung Lüttich, Abfahrt Aachen-Brand, links, 4. Ampel rechts.

-

mY\ —LimburgsDagblad

®piccolo's
— ___^__2HE___i_S!_S_l___H_______

045-719966

m^^^^^^m^^^^^^^^*^*^mm^^^^m*^*^^^^mÊ^^m^^*»mmm^^~m^^^^^^^^^^m_________________m^^^^^^mmmm^ml

FRAUEN MOGEN MODE

Erleben Sic jetzt die tollen Sonderangebote der
neven Frühlingsmode in der unverwechselbaren

Handschrift unsererMarkenmoden.

Wir mochten Sic geme mit diesen vielen tollen
Sonderangeboten ein bischen verführen,

denn unsere Preise machen Freude!

Herzlich willkommen!

C_fISTER2>
DAMENMODEN

Aachen, Adalbertstraße
Morgen, Samstag, bis 16.00 Uhr geöffnet.

In unserem Sortiment finden Sic in reichhaltiger Auswahl: Damaste,
Borte, Tischdecken, Gobelins, Stickgarne, Stramlne, Teppichwolle,
Knüpfpackungen, Blldrahmen undvleles mehr fürs Handarbeiten.

Cable 5 Sudan
100% mercerisierte Sgypli- 10° % Baumwolle, gasiert
scheBaumwolle, glanzendes ""d mecerisiert, invielen top-
Cablegarn, ideal für Strick- modischen Farben, Laufian-
maschinen,Lauflange 50 g = ge 50 g«B5 m
170 m, in mehrals 20 Farben
vorratig _i Q|- 9KQ

50 g nur DM IiJU 50 g nur DM -■■UU |

Angora 11Can Can
70 % Angora, 20 % Schur- Glanzgarn, 74% Viskose,
wolle,' 10% Polyamid -Lauf- 26% Polyacryl, Nadel 3-4,
lange 20 g ca. 90 m, in mehr Lauflange 50 g - 150 m. In
als 20 Farben vorratig: z.B. dsn aktuellen Modefarben
Messing, Schwarz, Lila, Lila, Pistazie, Messing,
Weiß ... Schwarz, Lachs, Weiß

20 g nur DM O-JU 50 g nur DM ■■"0
GunfekiMA I PreisknüllerSunsnine p er|e
90% Baumwolle Nadetetar- p<) Nade|s^.ke3 LaufiangeSOg = IOOm. k 25

_
3

y
Laufiange „g = .in über 20 aktuellen Farben 200 m, in vielen topmodi-

vorratig, z.B. Messing. Lila scflen Farberl| wz B FNe.
der, Cognac, Kiwi, Lila usw.

50-g-Knauel fl QQ fl QQ
nur DM UiWtf 50 g nur DM Ui«l9

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYNPATIA

0
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„ piccolo s
lade Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
milltmeterhoogle: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend

Goed en Bedrijven Transaklies / 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord tn grotere letter (14 pms )
Mimmumhoogte: 10 millimeter Folos. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimelerhoogte
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 tm vrijdag 8-30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag I m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van "advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Ceöuco Summo Scanner) 223U&

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.
Versteigerung von ca. 300
Schmuckartikeln, Taschen-
und Armbanduhren, Silber,
Antiek- und Kunstgegen-
standen weit unter üblichen
Ladenpreisen in Aachen,
Reihstrasse 13, am Sa. 5-5-
-'9O ab 14.00 Uhr. Vorbe-
sichtigung, Fr. 10.00-18.00
Uhr, Sa. 10.00-12.00 Uhr.
Kataloge bei der Vorbesich-
tigung erhaltlich. GRENZ-
LAND Auktionen Aachen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Op 15 mei a.s. gaan de
GROEPEN 7 van de Titus
Brandsmaschool op school-
reis naar Bobbejaanland.
Busonderneming de Stad
Maastricht wordt bij voor-
baat bedankt.

Vermist/Gevonden
Wie heeft mijn PAPIEREN
gevonden (paspoort, rijbe-
wijs enz.) op 2 mei om ca.
18.00 uur bij tankstation
Makro Nuth. Teg. belon. te-
rug te bezorg. 045-413047.

Personeel aangeboden
Voor al uw OPRITTEN,
metsel- en timmerwerk. Tel.
045-250238.
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.

ZANGER in bezit van eigen
installatie zoekt dansorkest
of trio. 045-210999.
SCHILDER kan nog werk
aannemen, geen beh. werk.
Tel. 04754-84836.

Personeel gevraagd
Seat-DealerAutosport zoekt

1e Monteur
goed salaris. Soll. na telef. afspraak met dhr. Brouns.

Tel. 045-725507.
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.fel. 045-717719.

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

4iï\ GoldenTulip Zuid Limburg
VjC/ Julianastraat 23a, 6285 AH Epen (L) Tel. 04455 1818. telex 56731

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.

Staalbouw Hardy
vraagt:

* Constructie bankwerkers
zelfstandig kunnen werken

* Aankomende constructie
bankwerkers

* Montage constructie
bankwerkers

In ons bedrijf bestaat de mogelijkheid tot verdere opleiding
van het leerlingstelsel.

Sollicitaties: Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur, ofvolgens telefonische afspraak.
i. Adres: Het Rondeel 3, 6219 PG Maastricht, 043-254520.

Dichtstbijzijnde lening? M
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.

Verkoopster
gevraagd voor brood en banket in regio Heerlen, ca. 30

uur per week. Inl. Bakkerij Steeyens Stem. 04490-34242.

Vrachtautochauffeur
metdiploma gevr. vor dedistrubutie van onze winkelketen,

voor ca 45 uur p. week. Inl. Bakkerij Steeyens Stem.
Tel. 04490-34242.

Buffetmedewerker M/V en
Keukenmedewerker M/V

Leeft. 16-21 jaar, periode mei t/m september.
Voor lunchroom OASE te Valkenburg. Tel. 04406-13558.

T.B. Industrie Service
Met spoed gevraagd ijzerwerkers, scheepsbouw en sa-

menbouwers, voor werk in Belgisch Limburg. 01686-2205,
Meisjes gevraagd met

MDGO-opleiding
Wij bieden een leuke baan met goedewerksfeer CAO-loon

Vaste baan niet uitgesloten.
Tel. 04493-4788. ■

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
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn, voor diverse afdelingen van een auto-
fabriek. Het bedrijf ligt in Bom en je werkt in 2-ploegen-
dienst. Vervoer is geregeld. Wilt u hard werken voor een
prima salaris? Kom dan langs voor een inschrijving of bel!

Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Jeanette Vaessen

Sittard, Rosmolenstraat 4
04490 - 5 61 56, Marjon Janssen

Geleen, Rijksweg Zuid 1a
045 - 71 83 66, JaapRoelofsen

Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
043 - 21 05 51, Adriane Keulen

Maastricht, Hoenderstraat 3

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft per direkt werk voor:

Kelner/Serveerster m/v
bij een restaurant in het centrum van Heerlen. In dit
restaurant kan men terecht voor een kopje koffie of een
kleine snack, maar ook voor een complete maaltijd. Enige
ervaring met serveerwerk is noodzakelijk en u bent in ieder
geval bereid om in de avonduren en in het weekend te
werken. Het betreft een baan voor langere tijd. Leeftijd:
20-25 jaar. Hebt u interesse in deze afwisselende baan?

Neem dan contact met ons op of kom langs.
Voor informatie:

045 - 71 83 66, Anita Dolk
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Voor Sittard 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
Baandert 16, Sittard
Tel. 04490-15577

Wij zijn een dynamisch Mitsubishi-dealerbedrijf, gespecia-
liseerd in de verkoop en service van Mitsubishi personen-

auto's voor de Oostelijke Mijnstreek e.o.

Voor onze afdeling verkoop zoeken wij een aktieve

autoverkoper
In deze funktie wordt een hoge mate van zelfstandigheid
verlangd en een commerciële instelling. Zonder ervaring

onnodig te solliciteren.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk
en voorzien van recente pasfoto aan:

Auto Kleijnen, Postbus 1071, 6460 BB Kerkrade-West.

Groepsvervoer-
Chauffeurs M/V
gevraagd, klein en groot rij-

bewijs, part-time. Pers.
aanmelden Akerstraat

Noord 132, Hoensbroek.
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.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
DAMES gevraagd voor
privéhuis open van 11-24u.
Tel. 045-462805.
Alleen de ARC heeft in ge-
heel Ned. plaats voor méér
dan 200 RIJ-INSTR. Studie-
kostenverg. voor asp.-rij-
instr. Bel. 070-3501726/
3548306.
METSELAARS gevr. voor
langdurige projecten in ge-
heel Limburg, hoog loon.
Zonder vakkennis onnodig
te reflecteren. Tel. 04490-
-76610 na 17.00 uur.
TAXICHAUFFEURS gevr.
voor vaste dienst of parttime
weekend. Loo Tax 045-
-411159
CHAUFFEURS gevr. voor
groepsvervoer schoolkinde-
ren enkele uren per dag.
Loo Tax 045-411159.

Pretpark de Valkenier vraagt
voor het hele seizoen 1990
(2-5-'9O t/m 30-9-'9O) vaste
MEDEWERKERS voor
kassa's, restaurants en at-
tracties. Geen vakantiewer-
kers. Lft. 15 t/m 19 jr. Soll. na
tel, afspr. tel. 04406-12289.
De Prehistorische Monster-
grot Valkenburg vraagt voor
direct GIDSEN (periode 2-
-5-'9O t/m 30-9-'9O). Soll. na
tel. afspr. 04406-14992 of
12289.
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.
Met spoed gevr. CHAUF-
FEURS voor middag- en
avonduren circa 35.uur p.w.
Teyens 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.
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

FRITUREHULP gevr. vooi
enkele dagen per week, mei
ervaring. 04490-19776.
FRITUREHULP gevraagd- enkele uren p.w. Tel. 045-
-754048.

I ECHTPAAR of jongen gevr.
v.d. morgenuren voor friture.- Inl. 045-325620.
Part-time TAXICHAUF-FEURS (event. in vaste

' dienst) tevens Centralist,
dag-nacht-weekenddienst,- evt. WAO-ers. Julianastr. 6,
Brunssum. ■
Gevraagd een VUTTER
welk voor ons het een en
ander wil doen. Rijbewijs
voor personenwagen ver-- eist. Aanmelden bij auto-
bedr. Kompier, Akerstr. 150,
Heerlen.
KAPPERS/STERS ~gë-- vraagd voor fulltime baan.
Inl. 04490-53313.
AKB Hulsberg BV vraagt

i met spoed vakbekwame
TIMMERLIEDEN voor pro-
jecten in Krefeld en Düssel-- dorf. Tel. 045-230045/
04405-1236/045-310348.
Gevraagd nette VROUW
voor alle voorkomende ho-
telwerkzaamheden, met
spoed. Tel. 04406-13204.
Motel Heerlen zoekt enthou-
siaste RESTAURANTME-
DEWERKERS m/v. Full-
time (36 uur) en/of part-time
(min. 20 uur). Indiensttre-
ding per direct. Leeftijd van-
af 18 jaar. Schrifelijke sollici-
taties: Motel Heerlen, Ter-
worm 10, 6411 RV Heerlen.
Wij zoeken een enthou-
siaste FRITUREHULP. Tel.
045-272554. (Te Brunssum)

r Gevr. brood- en BANKET-
t BAKKER. Tel. afspr. 16.30-

-17.30 uur. Bakkerij var■ Sloun te Bom. Tel. 04498-I 51408.
Gevr. POETSVROUW,
woonachtig in Geleen, leefl
vanaf 30 jr. 2x p.wk. 3 uren.

' Br.o.nr. B-4471, L.D. Post-- bus 3100, 6401 DP Heerlen.
! Gevraagd: een ervaren

' part-time VERKOOPSTER

' op modisch gebied. Leeft.
25-35 jr. Modehuis

' Schaepman Ter Horst,- Brandstraat 6, Sittard. Tel.I 04490-19953.. HULP in de huish. voor 12
'tot 15 ur p.wk. Heerlen-

centr. Tel. 045-722471 tus-
sen 19.00-20.00 uur.
Fa. WGW Bouw. Voor direct; gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-: terweg 77, Hoensbroek.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time. Pers. aanm. Hom-
pertsweg 12, Landgraaf.
Jonge VROUW gevr. als; hulp in de huish. voor enkele
ochtenden per week. Alfe-
naar, Puth, 04493-1855.
WERKSTER gevraagd 3 uur
per 14 dagen, omgev. Heer-
len. Tel. 045-727843
Gezocht zelfst. FRITURE-
WERKER(STER). Moet er-
varing hebben. 045-219376
Rest. "In de Gekroonde
Haan" Heerlen heeft plaats
voor HORECAMEDEWER-
KER voor buffet en keuken,
plm. 17 jr. De weekends en/
of 2 halve dgn. p.week. Tel.
aanm. na 11 u. 045-711373.

Onroerend goed te koop aangeboden

Prachtig gerestaureerd
historisch pand

In centrum Oud-Geleen. Balken, plavuizen, gr. vrijstaande
open haard. 3 slpks., binnenplaats met aangrenzende tuin.

Vraagpr. ’260.000,- k.k. Inl. 04493-1986.

Brunssum: Akerstr. 27
halfvr. woonh. m. tuin, keld., 3 slpk. Vr.pr. ’ 85.000,- k.k.

Ass. kantoor Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

Brunssum, Passage 14
In centrum gelegen zeer luxe appart. m. 2 slpks., gr.

woonk., luxe badk. m. dubb. v.w., zeer gr. balkon (30 m2)
Vraagpr. ’ 155.000,- k.k. Ass.kantoor Van Oppen B.V.

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543 vraag de infofolder.

Brunssum, Wilhelminastr. 15
zeer ruime halfvr. woonh. nabij centrum m. 4 keld., 3 gr.
slpks., gr. zolder m. vaste trap. Vraagpr. ’ 125.000,- k.k.
Ass.kantoor Van Oppen B.V. Lindeplein 5, Brunssum.

045- 254543, vraag de infofolder

Bouwplannen?

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

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

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

Grubbenvorst
Exclusieve villa-terreinen gelegen aan

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

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

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

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

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

Schinveld
Bouwkavels geschikt voor de bouw van

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

’ 42.000,- v.o.n.

Swalmen
Riante villa- en bungalowterreinen vanaf 575 t/m 2500m2.

Prijzen vanaf ’ 71.000,- v.o.n. t/m ’ 149.800,- v.o.n.
Sittard

Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard,
Munstergeleen en Geleen, terreinen voor villa's en eenge-
zinswoningen v.a.259 m2. Prijzen vanaf ’ 35.000,- v.o.n.

Stem
Laatste bouwkavels in het plan "De Bramert Zuid"

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

’ 80.000,- v.o.n.
Susteren

Mooi gelegen kavels geschikt voor de bouw
van landhuizen. Percelen tot 1400 m2.

Prijzen vanaf ’ 65.000,- v.o.n.

GROUWELS/DAELMANS tel. 043-254565.
Zaterdags tussen 10.00-13.00 uur: 043-641321.

Oud-GELEEN, Pieterstr. 78.
Halfvrijst. 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, 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.
Te koop eengezinswoning in
LEMIERS-Vaals. Te bevr.
zat. en zond. 09-49-241.
57787.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder eén dak!
Gratis advies bij de Lim-

, burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
Door samenwerking met
DUITSE Makelaar, zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.
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
Bungalow of BOUWGROND
gevr., min. frontbr. 22 mtr.
Tel. 045-222933.

Bouwen/Verbouwen
Te kööp TROTTOIRTE-
GELS ca. 550 st. Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-420372.

i! Te huur gevraagd
n Zakenman zoekt BNUNGA-

'"LOW te h. voor min. 10 jr._ Hoge huur geen bezwaar.
',Br.o.nr. B-4455, L.D., Post-
ft bus 3100, 6401 DP Heerlen.

'" Gevr. WOONH. omg. Kerk-
rade, z.s.m. tot ’ 900,-huur.

!; 09-49-240612223, na 17.00
1 ETAGEWONING gevraagd, met aparte woon- en slaap-

" kamer, liefst omg. Heerlen.s Schr. reactie naar M. Schils,

" Schutteheiweg 39, 6343 AG

" Klimmen.
Echtpaar, middb. leeft, zoekt- voor verschillende maanden

" ONDERDAK in rustige omg.

" Tel. 04752-3014 tussen. 14.00 en 14.30 uur. beh. op
t zondag of reageren onder- Br.o.nr. B-4472, L.D. Post-- bus 3100, 6401 DP Heerlen.

OG te huur- Draaiende SHOARMA-grill-

" room t.h. ’1.600,- p. mnd.■ Schr. reacties nederl. of
arabisch: Br.o.nr. B-4452,

jLD, Postbus 3100, 6401 DP» Heerlen.

■ Te huur 3-kamer WONING,
beneden. Huur ’ 550,-. Tel.

'r 045-223168.

■ Te huur appartement gel. te
Oude Tunnelweg te KERK-i RADE, tel. 045-311413.

■ Te huur 1-pers. APPARTE-
MENT, Treebeek-Bruns-. sum, huur ’625,- p.mnd.

i all-in. Inl. tel. 045-212843.

■ Te huur te Heerlen 1-pers.. APPARTEMENT, pr. mcl.

' ’525,-. Tel. 045-710384.
Te h. winkel/woonhuis- (thans bew. door sport en

i skiservice). Gesch. v. kan-
I toorruimte, of evt. om te
wonen. Schelsberg 41
HEERLEN (bij rotonde).
Inl; 045-226852

,Te huur SITTARD mooie
eengezinswoning met ber-
ging en carport, pr. ’BOO,-.- 04490-35840.

Kamers
Te huur mooie gemeubileer-
de KAMERS met CV gebr.
van tel. keuken en douche te-Kerkrade Tel. 045-443380.
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
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.
Te huur 1-pers. gemeub.
KAMER, eigen keuken, al-
leen pers. boven 25 jaar. Pr.
Hendriklaan 112, Brunssum.
Tel. afspr. 10.00-17.00 uur
045-252000.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
'of 452269.

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.

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.

Landbouw
ONDERDELENBANK. ~~
Tel. 04493-2715.
Te koop RIJPAARD stok-
maat 1.60, 9 jaaroud,,
hengst. Info 04499-4454, na
18.00 uur.
Te k. 1 PZ HOOISCHUD-
DER. Tel. 045-444294.
Te k. antiek KOETSJE Oos-
terrijks boodschappenwa-
gentje. Tel. 045-444294.
Te koop WELSHPONY 1 jr.,
zwart, met pap. Tel. 043-
-641321.
Te koop TRACTOR Deutz
3- PK, vr.pr. ’2.100,-. Tel.
045-252085.
Te koop D-PONY merry.
Tel. 04492-1038 of 06-
-52980935.

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

Bel gratis
06-4131

(Op werkdagen
van 09.00 uur tot 21.00 uur.)
i

Als u bovenstaand
06-nummer draait,
krijgt u iemand van de
Amro Bank aan de
telefoon, die snel voor
u uitrekent hoeveel u
kunt lenen en meteen

een leenaanbieding
opstuurt. U kunt ook
debrochure opvragen
(of ophalen bij een
Amro-kantoor),waar-
mee u zelfhet leenbe-
drag kunt uitrekenen.
Is dat dichtbij of niet.

AmroBank

«Pip^ ï&rcrficictti'\^SJt
Proficiat

Met jullie 25-jarig huwelijk

8 IL «s *l-'.-:ïM: *■*: * "W_j|F ■■■■

" *_^Êk ' *s*\m...
van Ron, Nicble en
Sandra Gerringa

Vandaag ook op LD-TV!

Proficiat

ip|_^_l

met je verjaardag, Fien.
Proficiat

Abraham

van Pap, Herman, Tommie
en muisje

Jack 50

77 SHLaa.

Sandra en Léon^

Proficiat
35 joar leef en le*asI

" Reageren op
advertenties ond» J
BRIEFNUMMER i

Stuur uw brief (volde*
gefrankeerd) naar f
Limburgs Dagblad

Postbus 3100, 6401
Heerlen en vergeet f

links onder op de
enveloppe het numm«

de advertentie te
vermelden.

Winkel & Kantoor— ! _
Burocenter

Koop - Huur - Huurkoop
* Computers vanaf ’ 64,- per maand

* Laserprinters vanaf ’ 89,- per maand
* Faxapparatuur vanaf ’ 49,- per maand

* Copiërs vanaf ’ 39,- per maand ,
* Telefooncentrales vanaf ’ 30,- per maand 1 i

Dorpstraat 125, Brunssum. J
Tel. 045-273525

Transacties Hobbv/D.h.z.1 _
H.D. REINIGER Wilms, SCHUURTJES tuinhi*
220Ven reinigingsmiddelen. h'pp,e" en n9ndehc*kf?Aanhangwagen 1.15x2.1Om £ af.T" reedl? vanaf ’]
ideaal voor gevelreiniging Houtbouw Übachs £f (i
en schoonmaakwerkzaam- vh/°^er??c„h]J%*e'k L
heden. Pr.n.o.t.k. 045- Vlnk-tel- 045-460252. „ L
422000. FREESMACHINE om *figuren te copieëren T
COSMETICA partij te koop, houtdraaibank. Alles n|
ook zonnebrillen, 04406- Inr. van iets anders r
12875. Tel. 04454-4752 / 422^

Auto's
De beste

Stationcars
staan bij de specialist in de reu

Combi Car Centrum BV, Langheckweg 2, Industrie^'
Dentgenbach-Kerkrade. Tel. 045-463344. _.

Occasions \* 3 of 6 maanden garantie
* inruil en financiering mogelijk
* vanaf ’ 5.000,- tot ’ 30.000,-

-van Leeuwen - Kerkrad !
Stijthagenweg 129, te.. 045-453355 \
voor nieuw of gebruikt

f "7 Ot=EL-.,

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700. .

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

Uit voorraad leverbaar.

Voor ’ 27.950,-.

volvo!
A. Klijn. De Koumen 7

Hoensbrpek:_o4>22ooss^ I
’ 3.000,- tot ’ 5.000,- korting 'Volvo Occasions

merk bwj. van voor I ;
340 GL sedan 1700 cc 1988 ’ 22 950-/ 18$
360 GL sedan 2.0 inj 1987 ’ 21.950'- ’ 17$
360sedan2.0inj 1987 ’ 20950-’ 16.9;
340 GL 3-drs. 1700 cc ......... 1988 ’ 20.950,- f 16-9 -340 DL sedan 1700 cc LPG .. 1937 ’l9 g5O - f 15$
340DL sedan 1400 cc 1937 ’ 17.950'- ’ 14$
340DL sedan 1700 cc 1987 ’ 18500- ’ 14$
340DL sedan Diesel 1987 ’ 18 950- f 14.9
340DL sedan 1700 cc 1986 ’ i 6950'-’ 13.93605-drs.2.o " 1988 ’ 19.950- f 13$
340 5-drs. 1700 cc 1988 ’ 18.950,-’ 13$
3405-drs 1400 cc 1987/ 16.950t.^ , 3 é
340 DL 3-drs. 1400 cc 1987 J

f U500 . f 13$
340 DL sedan Diesel 1985 f 14.950_i 10$
340 GL 3-drs. 1700cc 1986 >f 14950 } u ,f
340DL 3-drs. 1400cc 1985 i 11-950 ) B .d -360GL3-drs2.o 1985 f i_.950.-f B.g
3403-drs. 400 cc 1985 'f 10950 £ 7 ê
3405-drs. 1400cc 1985 ’ 10 950-/ 79-
-340 DL sedan 1400cc LPG.. 1985 J

f 10;950;. i ? é
340DL sedan 1400cc 1984 'f g 950.'f 6 g
340 5-drs.l4oocc 1984 j: 8950 .} 5.g.

5 MEI BEVRIJDINGSDAG GEOPEND
Volvo A. Klijn

045-220055

Let op!!
Kortingen tot 20% 0p onze grote collectie inruilauto'5 :
o u kh«,„Srant" off- Subaru-dealer, ~ |__Sch___aJ2BLHeer|en (tussen Hendriks & BristoJ !

Voor Piccolo's zie verder pagina 11
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j ;-:: :"■"';": Auto's / ■■ : : '

Topprodukten :
LABOR hamer-hout-steen en superbetonboren
VIRO hangsloten - MOLYKOTE smeermiddelen

ISIKAFLEX
elastische lijm- en afdichtkitten

MIDLOCK speciaal gereedschap.
Auto-Aktief boek '90 gratis af te halen!!

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

i ANWB gekeurde auto's
[net keuringsrapport. Peugeot 205 Accent als nieuw '87;
Opel Ascona 1.8 S met extra's '87; Citroen BK '85, sport-.. uitv.; Skoda 130 LS, 28.000 km, '87, ’ 6.900,-; Volvo 340- Luxe '85, als nw.; Mini Metro GL '86; Nissan Cherry GLX

I' 85; Honda Civic 3-drs. nw. type '85; VW Golf 5-drs. '84;
Mitsubishi Tredia GLX in nw.st.; Ford Escort '82, div. uitv.

’ 5.700,-; Toyota Starlet '84, zeer mooi; Peugeot 205 die-
sel '85; Opel Kadett diesel '82; Fiat Panda 45, pr. ’ 3.900,-;
Ford Fiesta ’ 4.900,-; Fiat 127 Sport 5 versnell. ’ 4.900,-.

Degelijke garantie-inruil-financiering.
GG Auto's,

Heerenweg 284-286, Heerlen.
i (grote weg Heerlen-Brunssum).

Auto Klankstad
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade.

'a Tel. 045-413916n«

« Extra aanbieding
f Showroomklare auto's 0 KM

Fiat Panda
* Fiat Uno
J Fiat Tipo

Fiat Croma

■ tot ’ 5.000,- korting

onna
\ Occasion-weekendjii
n Bij aankoop van een occasion v.a. ’ 7.500,- ontvangt u

Philips radio/cassetterecorder type 552'; (inclusief diefstal-slede) ’ 630,-
-'.Luxe sierwieldoppen ’ 110,-
-i Luxe vloermatten ’ 120,-

-i. TOTAAL ’ 860,-
-voor één

ii

Tientje
Fiat Klankstad

I Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

Inruilers
; 10% korting
I Div. Panda's o.a. 34-45-750-1000, v.a 1981Div. Uno'so.a.4s-555-60S-75SX,v.a 1986Citroen 2 CV 6 Transat wit en striping 1984Citroen AX 1.0E rood 1988, CitroenBK 1.4RE beige 1983, Ford Escort Laser beige 1985Ford Sierra combi wit 1983( Mitsubishi Colt 1.2GL blauw 1985Opel Kadett 1.3S- LS rood 1985, Opel Ascona 1.6 S, 4-drs., LPG, goudmet 1985Seat Marbella 900 1, wit 1989Bovag-garantie - financiering - inruil

5 mei geopend

Fiat Creusen Heerlen
(Parallelweg 34

045-742121

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard

Tel. 04490-16565.
Opel Corsa 2-, 3- en 5-drs.
'85 t/m '89; Opel Kadett 3-,
4- en 5-drs. '85 t/m '89; Opel
Kadett Club 3-, 4- en 5-drs.
'87 en '88; .Opel Kadett GT
'85 en '88; Opel Ascona 4-
en 5-drs. '85 en '88; Opel. Ascona 5-drs. 2.0 I GT '88;I Opel Veetra 1.6 I '89; Opel

I Rekord Traveller '86; Opel
f Omega 2.4 I '89; Opel Se-
i nator aut. '83 en '88.[_n ■ ■_»»■.. I

.M. : IJ
Te koop Saab

900-i Special
t 3deurs, zwart, 1987, 55.000\ km., perfect onderhouden,
i vaste prijs ’ 27.000,-.
i . Tel. 045-425.425

Koopjes
w.o. bedrijf

Peugeot 305 bestel v.a.n
uitvoering, bwj.'B4, heelapart ’ 4.300,-. Mercedes| Benz 280 S aut., org. AGAM

i bwj. 83, ABS, airco enz., ex-clusief mooi ’ 20.500,-. Inf04740-2057 b.g.g. 04750--Diverse BMW 3-series van
verschillende bouwjaren.
Ook BMW 5-serie, zelfsnieuw model. Bel voor meerinformatie Uw BMW-dealer.

Kera BV
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade
045-452121.; -jgjg__j_s mei geopend.

; k. Seat IBIZA L, i.z.g.st.
j ow|. 86, kl. wit, APK 3-'9l.
' Tel. 045-351816.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard.

Tel. 04490-16565BMW 31687; Citroen BK 19TRS Break'BB; Citroen Visa
11 RE '85; Fiat Uno 60 S'86; Ford Escort 1.1 '85 ;
Ford Escort 1.3 CL'B7; FordEscort 1.4 CL '87; Ford Es-
cort 1.4 CL 5-drs.'B6; FordEscort 1.6 5-drs. '86; FordFiesta 1.1 S'B7 en'BB; Lada
210586; Mazda 323 LX 1 7D '87; Peugeot 309 KR '87-Peugeot 505 GLD Break
'88; Saab 900 '86; Toyota
Corolla 1.6 i 16 Valve '89;
Toyota Corolla 4-drs. '87:
Volvo 360 GLT '86; Volvo'
340 DL 3-drs.'B3, '84 en '87'
Volvo 340 DL 5-drs. '86:
Volvo 240 DL met LPG '88;
VW Golf 5-drs diesel '87;
VW Golf 5-drs. Avance '87.

□ML

Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU-
TO'S, ’ 500,- 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
320-6, LPG, '81, ’3.750,-;
Audi 80, ’2.750,-; Honda
Civic, '81, ’2.750,-, mr.
mog. 045-211071 Over-
broekerstr. 54, Hoensbroek.
Te~kT BMW, '79, autom., t.
525, vr.pr. ’2.750,-. Mer-
cedes. 240D, '80, ’7.500,
Inl. 045-413074.
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 gevraagd alle mer-

' ken auto's. Tel. 045-416239
Mercedes bestelbus 207 D
'86; Mercedes 300 D '82;
Fiat Uno 60 5-deurs '89;
Nissan prairie '83; Opel Ka-
dett 1300 S '84; Peugeot
205 KR '86; Renault Fuego
GTS '81; Toyota Corolla D
'84; VW Passat D '81; Maz-
da 626 coupé '79; Suzuki
Swift 13 GL '87; Suzuki Alto
'88; Suzuki Alto 4-deurs '86;
Suzuki Alto autom. '84-
BMW 320 i '86; BMW 320 i
'85; BMW 320 '80. Autobe-
drijf REUBSAET, Op de Vey
47-49, Geleen, tel. 04490-
-44944. Uw adres APK-keu-■ ring. Alle auto's rep.
Te k. VW-BUS pers. vervoer
i.z.g.st., ’ 4.750,-, Broekstr
62, Schinveld.
Te k. MERCEDES 230, bwj
'79, i.z.g.st., ’4.750,-. Tel
045-256486.
Te k. Hyundai PONY 1200
L,- bwj.'B3; Ford |scort 1300
sport, bwj.'77 ’1.250,-;
Brugweg la, Pey-Echt. Tel ■04754-86213.
Te koop Alfa ROMEO 33
1.3, 1e èig., 78.000 km, bwj.
8-'B6, in uitst. st., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-316769.
Te koop AUDI 80 LS bwj.
'79, LPG, trekh., sunr. Tel.
04490-74783.
Te koop JETTA Sky-uitv.,

f blauwmetall., 4-drs., nov.
'88, 38.000 km, 1e eig.,

’ 23.500,-. 045-318240.
AUDI 100 5 cyl. autom. bwj.
'79, APK 2-'9l, ’1.650,-
Tel. 045-230346.
Tek. AUDI 80 1.9 E, mei '87
d. roodmet., 1e eig., km.
89.000, sportpakket, el.
schuif/kanteldak, i.z.g.st
tel. 045-412467 na 18.30 u.
Austin METRO 1.3 "Surf" wit
8-1988, 1e eig. 37.600 km

’ 9.900,-. Smeets, Merce-
des-Benz Geleen, tel
04490-46333.
BMW 520 6-cyl., bwj. '80,
LPG, schuifdak, trekh. vr pr'

’ 3.450,-. 045-230346.
Te koop BMW 3-serie sport-
velgen, schuifkanteldak, en
spoilerset, i.z.g.st. Pr

’ 2.500,-. Heuvelstr. 30^Hoensbroek, na 17.00 uur.
I Te koop BMW 316 bwj. '84,
kl. zwart, veel extra's, als
nieuw, elke keuring toegest.
Weg. verhuizing, ’11.500-Tel. 04490-51467.
Te koop weg. omst.heden
BMW 316, bwj. '81, APK mei'91, ’ 2.750,-. 045-218925.
BMW 316 zilvergrijsmet. 10-
-1985 LPG, schuifdak,
97.000 km ’15.000-Smeets MERCEDES-BENZGeleen, tel. 04490-46333.
Te k. pracht, orig. BMW 318 iin st.v.nw., vr.pr. ’6.250,-.
Vliegveldweg 62, Beek.
Te k. BMW 316, bwj. '84, n.m., 4-drs., kl. groen, i.z.g.st.,
65.000 km, moet weg!

’ 10.750,-. Spoorstr. 72,
Geleen.
CITROEN GSA bwj. '81,
APK, i.g.st. 045-229394.
Te k. van part. Citroen GSA
CLUB, bwj. '80, APK mei '91ied. keur. toegest pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-720667.
CHARADE GTTi, zeer snel
(0-100km in 8,2 sec, 200km
per uur), bwj. 10-'B7,

’ 17.000,-. Tel. 045-321324
Te k. Daihatsu CHARMANT
LD bwj. '82, 4-drs. i.z.g.st.’2.700,-, Dr. Poelsstr. 32,
Kakert (Landgraaf).
Te koop Datsun STANZA
GL 4-drs., automatic, kl. wit,
bwj. 11-11-'B2, APK 4-'9l.
Vr.pr. ’3.950,-. Smaragd-
str. 30, Muschemig-Heerlen
Speciale aanbiedingen bij
autobedrijf Loek Schaep-
kens: AUTOMATIEKS FordOrion 1,6 GL, 4-drs, '83’8.950,-; Renault 5 4-drs,
'81, ’4.250,-; Simca 1100'GLS, 4-drs, ’1.250,-; Mit-
subishi Galant, '80,’1.750,-; Ford Escort 1600,
stuurbekr., 1e eigen.
’11.900,-; Volvo 343, '80,

’ 2.750,-. Volvo 244 GL, '80
’2.900,-. Schakelauto's:
Ford Siërra Ghia LPG, '83, .’ 11.500,-; Siërra stationcar
'83, ’11.700,-; Siërra 2.0,
stationcar, t. '87, ’ 17.500,-
-3 x Escort, 5-drs, v.a.
’.7.500,-; Escort LPG, '81,’5.250,-; Fiesta, '80,

’ 3.500,-; Opel Rekord Tra-
veler LPG, '86, ’13.900,-;
3x Kadett coupé 1600 v.a.
’1.250,-; Manta GT, '86,
’13.900,-; Manta A, zeer
speciaal, ’8.500,-; MantaGTE, zeer speciaal
’6.500,-; Kadett, '80, 12S,’3.900,-; Kadett, stationcarLPG, '82, ’ 5.250,-; 2x OpelRekord, v.a. ’ 1.950,-; VWGolf 1300, 4-drs, '85,’12.500,-; Polo C t. '83,’6.500,-; Jetta sport LPG’4.900,-; Golf diesel, '84,’11.500,-; Jetta Elan, '86,
’12.900,-; Audi 80 GLS,’3.000,-; Renault 18 sta-tioncar, '81, ’3.950,-- R 11diesel, 4-drs, '85, ’ 7.950 -;Suzuki Jeep SJ 14 '86

’ 12.900,-; Suzuki Alto, '84,'
’6.900,-; Suzuki Jeep SJ
413, verlengd softtop, '86’15.900,-; Alfa Giulietta '81
’2.950,-; Citroen Visa
chrono, ralley, '84, ’ 8.950,-
Fiat Uno 55, 5-drs, '83
’6.250,-; Fiat 127, 'Bo'
’1.700,.-; Mitsubishi Sa-
porro ’1.750,-; BMW 316, ■'83, LPG, ’9.500,-; Mitsu-
bishi Colt GL, '83, ’ 7.500,-;
Citroen GSA, Xl, '85, '’3.250,-. Visa, '82,
’2.950,-. Volvo 245 sta-
tioncar , '80, ’6.900,-; Vol-
vo 343, LPG, '81, ’2.950,-; :Honda Prelude'B3 ’ 6.950,-. :Honda Quintet 5-drs, .
’ 3.950,-; Nissan Micra, DX
'83, ’7.900,-; Cherry ' 82, ;

’ 3.950,-; Renault 9, Leman "'85, ’7.900,-. VW Passat
diesel '81, ’ 3.250,- Diverse i
inruilers v.a. ’500,-. Klim- i
menderstraat 110, Klimmen.
04405-2896.

Te k. Mitsubishi MONTERO
t. Pajero, geel kent. Alle ex-
tra's o.a. airco; Ford Escort
1.6 Bravo, 5-bak, '84,
ANWB-gek.; Ford Escort
1.3 Laser, 5-bak, '81, Mitsu-
bishi Saporro 2.0 GSR, s-
bak, i.z.g.st., '79. Min. 3 mnd
garantie, onderhoud, servi-
ce en APK in eigen werk-
plaats. Autobedr. G. van Mil,
Sportstr. 10, 045-421787,
Kerkrade.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
Sloop. Tel. 045-720200
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
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 s-
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 1100 St.'Bo ’ 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 6, t.'B2,

’ 2.900,-; Renault 4 station-
car, geel kent. t.'B3,

’ 2Ï900,-; Datsun Bluebird
18 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 '81 ’ 4.900,-; Opel manta
2 L SR HB, t.'Bo, ’ 2.900,-;
Mitsubishi Celeste 2000 GT,
'81 ’2.900,-; Opel Rekord
2 L t '82, ’ 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- mo9-
Te k. onder garantie en ser-
vice: Mercedes 190 D, 2.5
div. extra's, 1986; Mercedes
190 d, div. extra's, 1987;
Opel Omega 20, 1988; Opel
Kadett GSi, 1986; Opel
manta 2.0 GSi, 1984; Opel
Manta 2.0 GTE, 1982, div.
extra's; Audi 80 LS, div. ex-
tra's, 1988; VW Golf 1300
Manhattan 1988; Ford Es-
cort 1600, 1986; Samba Ca-
briolet, 1983; MGB Cabrio-
let, 1977; Seat Marabella
1987; BMW 316, 1980; Ford
Sierra 1800, 1985; Ford
Fiesta diesel, 1987; Opel
Ascona 1600 S, 1982; Inr.
fin.gar. Autohandel L.
FRANKEN V.0.F., Ganze-
weide 59, Heerlerheide,
045-216475
FÏaTPANDA 1000 lE, bwj.
'89, km.st. 9.800. Tel.
04457-1324.
FIAT 131 Panorama CL
1600 Caravan, 4-drs., LPG-
inst., APK gek., mooie auto,
geen roest, bwj. '83,

’ 2.600,-. Tel. 045-323178.
Fiat CROMA 2.0 i.e. grijs
met., trekhaak, 8-1987, 1e
eig. 87.000 km ’18.750,-.
Smeets- Mercedes-Benz
Geleen, tel. 04490-46333.
Te k. Fiat FIORINO bestel,
bwj.'B3, APK, i.z.g.st.
’3.750,-. Tel. 045-254690.
Kruisbergstr. 78, Brunssum.
Te k. leuke Fiat PANDA 45
S, rood, 5-bak, bwj. '83.
Steeg 33, Stem.
Te k. zeer mooie 5-drs. Ford
ESCORT 1300 L, blauwmet.
t.'Bl, APK gek., vr.pr.
’3.950,-. Zandkuilenstr. 11,
Hoensbroek
Tek. Ford ESCORT 1100 L,
'79, APK april '91, vr.pr.
[975__re\. 045-451750.
Te k. FoTd ESCORT XR3i,
bwj.'B2, mod.'B3, bijz. mooi
(goedkoop). Akerstr. Nrd.
164, Hoensbroek.
Ford FIESTA 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.
FIESTA 1.1 L, '78, met ra-
dio-cass., APK 11-'9O, vr.pr.

Te koop FIESTA L bwj. laat
'78, i.z.g.st. Kling Bemden
33, Brunssum.
Te koop Ford TAUNUS
Combi bwj. '80, APK 6-'9l
’2.000,-. Tel. 045-272999,
Gjgfkenstr. 15, Brunssum.
Te k. Opel KADETT 1300S,
GT, bwj. '87, kl. rood, i.z.g.
st., km.st. 52.000, vr.pr.
’14.750,-. 043-616375 na
17.00 uur.

Te k. Honda PRELUDE bwj.
'80, in goede staat, 82.000
km. tel. 04493-4216 of 2737
Te k. Honda CIVIC nw.
mod., bwj. 12-'BO, APK 4-
91, auto verk. i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-228398.
Automaat Honda CIVIC, m.
'81, zilver, APK 5-'9l, zeer
mooi! ’ 2.450,- 045-319328
Honda ACCORD Sedan '78,
APK, div. ace. Pr. ’950,-,
tel. 045-411881.
Te k. LADA Niva, bwj. '78 en
onderd., t.e.a.b. tel. 045-
-270139.
Te koop LANCIA Prisma 1.6
lE, 80.000 km, ’ 15.000,-.
Tel. 045-715663.
MAZDA 323 ES automaat
model '80, APK 12-'9O, goe-
de en gave auto, ’ 2.750,-.
Tel. 045-251485.
Mazda 323 SEDAN, 4-drs,
wit, '85, 1e eig. pr. ’ 7.000,-.
Tel. 045-352009.
MAZDA 323 '84, automatic,
groenmet., 1500 GL

’8.950,-. Tel. 045-721268.
MAZDA 323 automatiek 4-
drs. bwj. '81, nw. mod. i.z.g.
st., ’2.750,-. 045-316940.
MERCEDES 300 D autom.,
bwj.'7B, in pr.st., pr. n.o.t.k.
Nic Beetsstr. 38, Heerlen-
Molenberg
Te k. Mitsubishi COLT GL
'83, zeer mooi, ’4.950,-.
Kissel 46, Heerlen. 045-
-723142.
MITSUBISHI Station met
LPG en APK, ’675,-. Tel.
045-420045 b.g.g. 216373.
Mitsubishi GALANT 1.6 EL,
38.000 km, april '86, beige-
met., nw. uitlaat en banden,
mooie auto, gunstige prijs.
Tel. 04490-34411.
Te k. DATSUN Cherry bwj.
'81, met APK, z.g.a.nw. Tel.
045-251485.
Part. biedt aan Nissan
BLUEBIRD 2.0, bwj. '86, 4--
drs. 5-bak, st. en rembekr.
65.000 km, APK tot 25-1-
-91. Tel. 045-444868.
Nissan MICRA '87, rood,
24.000 km, 5-bak,

’ 12.500,-. Tel. 045-721268
Nissan MICRA '87, brons-
metall. 3-drs. en 5-bak
’12.500,-. Tel. 045-721268
Te koop Datsun CHERRY
bwj. '80, APK, zeer mooi, vr.
pr. ’ 1.550,-. Tel. 045-
-214202, Eikstr. 49, Heerlen.
Te koop Opel MANTA, zeer
mooi, geh. uitgeb., kl. rood,
bwj. '78, pr. ’ 2.250,-. Cho-
pinlaan 57, Nuth. Tel. 045-
-242234. Na 18.00 uur.
Öpêl REKORD 2 ïïtënschuifd., 4-drs., sportwielen,
APK '91, bwj.'Bl, zeer mooi
’2.750,-. Tel. 045-323178.
Opel KADETT stationcar 1.6D, '84, 5-drs., kl. rood; Aan-
hangwagen Ixb 2.10x1.15.
045-422000.
Opel CORSA '88, 3-drs.
32.000 km, rood ’13.500,-.
Tel. 045-721268.
KADETT 1200 LS '85, z.
mooi, 5-drs. nw. model,

’ 12.500,-. Tel. 045-721268
KADETT 1600 diesel blauw,
'85, i.z.g.st. ’8.950,-. Tel.
045-721268.

Opel KADETT D LS, bwj.
'81, in nw.st., 77.000 km, pr.
’4.600,-. Tel. 045-424793,
na 16.00 uur.
Te Warm? AIRCONDITIO-
NED opel Kadett GSI '85,
rood, 100.000 km, 1e eige-
naar, Clarion Hifi, perf. staat.
04498-52433 na 18.00 uur.
Opel ASCONA 1900, eind
'79, 75PS. 045-464184.
Opel SENATOR 2.5 i,
autom. wit, cent. vergr., ge-
tint glas, schuifdak, trekhaak
1e eig. 7-1986, 78.000 km
’25.500,-, Smeets- Merce-
des-Benz, Geleen, tel.
04490-46333.
Opel KADETT 1.6 diesel
Sedan wit, 5-bak, 1e eig.
1988, 44.600 km, spoilers
voor en achter ’20.500,-,
Smeets, Mercedes-Benz
Geleen, tel. 04490-46333.
Opel KADETT HB 1.3 S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, ’3.750,-. 045-721660.
Opel OMEGA 2.3 GL diesel,
grijsmet., schuifdak, trek-
haak, radio cassette, 1e eig.
105.000 km ’25.000,-.
Smeets, Mercedes-Benz
Geleen, tel. 04490-46333.
Te k. Opel KADETT 1.3 S
Hatchback, '86, groenmet.,
in nw.st., vr.pr. ’ 11.900,-.
Meidoornstr. 21, Geleen.
Te k. Opel KADETT E 1.6
GT, 5-drs. signaal rood, bwj.
'86, APK tot april '91, extra's
radio, alarm, trekhaak, pr.
’16.500,-, Marktstr. 75
K'rade, 045-456297.
Opel KADETT 1300 GT, kl.
blauw, bwj. '87, 50.000 km.
’17.000,-. 045-258905.
Tek. Opel MANTA A, 1972,

’ 1.500,-. Tel. 045-325671.
Te k. Opel KADETT 12 S
Hatchback, bruinmet., met
LPG, bwj. '80. Bernhardstr.
12, Munster-Geleen.
Te k. Opel ASCONA bwj. '81
4 nw. banden, motorisch
prima in orde., metal.bruin,
’2.900,-. 045-258441.
PEUGEOT 205 GR 5-drs.
en 5-bak, schuifd. ’ 8.950,-.
Tel. 045-721268.
Te koop PEUGEOT 505
stationcar-uitv. met grijs
kent. '84, i.g.st., ’9.500,-.
045-728118.
Te k. PORSCHE 911 CP
met Carrera 31 i, verl. en le-
ren bekleding, hekspioler, i.
nw.st. 045-325955.
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 18 station-
car, bwj.'Bo, met APK, vr.pr.
’1.500,-. Ganzeweide 101,
Heerlen.
Te koop ROVER 2600 i.z.g.
st., bwj.'79, APK4-'9I,LPG,
t.e.a.b. Te bevr. Dorpsstr. 73
Bingelrade, tel 04492-1835
SAAB 99 GL, in goede con-
ditie, APK tot 5-'9l. Tel.
045-210894
Talbot HORIZON LS, type
'82, kl. rood, benzineverbr.
1-15, APK tot 5-'9l, i.st.v.
nw. weg. omst. ’ 2.350,-.
Tel. 04490-29612.

ZELF VLIEGEN?
ZATERDAG 5 MEI 1990

OPEN HUIS
van 11.00 tot 18.00 uur

Air Service Limburg bv
en

Aero-Club Zuid-Limburg
" vliegtuigshow (old-timers)

" paraspringen

" algemene informatie vliegschool
" informatie vliegclub

" proeflessen mogelijk
Vliegveldweg 17 - Maastricht Airport

Opel KADETT 1200 3-drs.,
zilver-metall., nw.staat.

’ 7.500,-, bwj. '83. Tel. 045-
-721268. _
Opel ASCONA 1600 S '83
zilverkleur, ’ 4.950,-. Tel
045-721268.
Opel REKORD 2.0 N, 1978,
APK 22-09-'9O, met trekh.,
vr.pr. ’ 1.150,-. 045-714987
Te koop Opel KADETT 1200
Hatchb. bwj. 12-'B4, LPG, in
nw.st., vr.pr. ’7.000,- mcl.
nw banden. Tel. 045-
-726180 (na 13.00 uur).
Opel KADETT 1300, bwj.
'81, APK 3-91. Tel. 045-
-723366.
Te koop Opel KADETT 12S,
aut., bwj. '78, ’ 1.100,- (op-
knapper). 045-271017.
Stationcar Opel KADETT
rood, 12S, '80, APK 3-'9l,
vr.pr. ’ 2.200,-. 045-322619
Opel KADETT 1.2 S, bwj.
'82, APK 17-1190 ’5.500,-
-i.z.g.st., tel. 045-722507
(zat, alleen tot 12 u.)
Opel KADETT bwj. nov. '88,
schuifd. club ’17.500,-,
Dassenln. 33, Schaesberg.
Koopje! Opel KADETT cou-
pé SR, met APK, vr.pr.
’1.450,-. Rozestr. 228,
Heerlen

Te k. SUZUKI SJ 410 metschuifd. en trekh. i.pr.st.
’7.500,-. Tel. 045-258997na 18.00 uur.
Suzuki JEEP, SJ 4 10, bwj.'82, gr. kent. hardtop, i.g.s.t
pr. ’7.000,-. 04404-1734.
Te k. Toyota CELICA 1.6 STbwj. '84„ pr.n.o.t.k. 045-
-426314 van 17.00-18.00 uur
Toyota CAMRY 1.8 DX Lift-
back met LPG, type '84
’4.950,-. Kissel 46 Heer-
len. 045-723142.
Toyota STARLET autom.bwj. '84, APK '91, ’3.750,-Tel. 045-453572.
Weg. mr. v. Iste eig., m.
spijt: Toyota COROLLA 1.8
DX okt. '86, m. sunroof, ra-
dio, 95.000 km, 100%, abn.
zuinig, pittig! ’ 13.500,-. Tel.
(beh. zat./zon.) 045-322873.
Toyota STARLET, bwj. '84
blauw, 73.000 km. nwe.banden en sportvlqn
’6.800,-. Tel. 045-258905b.g.g. 221808.
Te k. VW GOLF 1600 Avan-
ce, extra uitv., bwj. sept '87
kl. zwart, met kat., km.st!
68.000, pr ’16.900,-. Tel.
04454-3293.
VW GOLF GTi '85, wit,
schuifdak en 5-bak,

’ 16.500,-. Tel. 045-721268

. Te k. VW JETTA diesel i.z.. g.st., motor, en mech. 100%
,in orde, bwj. '82, vr.pr.

’ 5.250,-. Broekstr 62,; Schinveld., GOLF 1.6 CL met katalisa-
tor, in abs. nieuwst.. ’13.750,-. Inl. 045-455778.

.Te koop GOLF GLD '80,
IAPK 7-'9O, trekhaak, extra
velgen, pr. ’850,-. Tel.
04490-1529.
Te koop VW SCIROCCO; bwj. '80, APK 11-'9O, Mijn-

i lamp 29, Schaesberg.
Uitz. mooie VW JETTA, die-
sel, 4-drs., stereo trekh.,. alarm, APK etc. ’4.450,-.
Schaesbergerstr.l36, Kerk-
rade/Terwinselen.
Te k. VW GOLF bwj. '80,
APK 4-'9l, veel extra's, vr.
pt.f 3.500,-. 045-440225,
na 18.00 uur.
Part. vr. te koop GOLF,
Fiesta, Kadett 12 N, '80-'B3.Tel. 045-253549.
Te k. VW GOLF C diesel,
bwj.'B4, 5-versn., kl. blauw,
tel. 04490-32334.
VW GOLF LS APK 3-'9l,

’ 1.150,-. Tel. 045-230346.
Te k. VW JETTA GLI, bwj.
'81, zilvermet., 5-bak, 4-drs.
sch.dak, get. glas, nwe.
banden, in nw.st., vr.pr.

’ 4.950,-. Tel. 04490-47737
VW GOLF GT injectie, bwj.
10-'B7, 35.000 km, verlaagd
7x15 ATS, alarm, tornado-
rood. T.e.a.b. Tel. 045-
-728713 b.g.g. 720807.
Te k. VW GOLF 1.3 C, bwj.
11-'B2, blauw, in nw.st., vr.
pr. ’ 4.650,-. Meidoornstr.
23, Geleen.
VW GOLF 1.6 SC, m.'B2, de
luxe, APK, z.mooi ’ 4750 -Tel. 045-454087.
Te k. VW GOLF CL diesel,bwj. '84, model '85, kl. wit,
5-speed, i.z.g.st., ’9.750,-.
Middenveld 12, Urmond.
Te k. mooie GOLF 1600 S,
APKt/m4-'9l, i.z.g.st., vr.pr.
’2.500,-. Vliegvefdweg 62,
Beek.
Te k. van part. VW GOLFdiesel 1600, bwj. '79, motor'83, sport. uitv. i.z.g.st. pr.

’ 2.450,-. Treebeekplein
185, Treebeek/Brunssum.
Te koop VW PASSAT 1e
eig., bwj. '77, i.uist.st. Tel.
045-272229. Zien is kopen.l
VOLVO 343 GL automaat
'81, APK 4-'9O, ’2.250,-.
Kissel 46, Heerlen. 045-
-723142.
VOLVO 343 DL '84, zeer
mooi, ’ 5.250,-. Kissel 46A
Heerlen. 045-723142.
Tek. VOLVO 343 DL bwj. B-
'Bo, schakel, mooie auto, pr.
’2.000,-. Tel. 045-251319.
VOLVO 240 GL chroom de
luxe,'diesel, 140.000km, zil-
vermet., bwj. aug. '83, vr.pr.

’ 9.250,-.Tel. 045-465394.
VOLVO 740 GL Estate LPG,
metalliclak, '87. Volvo A.
Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055.
Te k. VOLVO 343 autom.
bwj. nov. '80, APK gek., i.z.
g.st. Tel. 045-251727.
Te k. VOLVO 340 GL, '86, i.
z.g.st., veel extra's,

’ 13.500,-. Tel. 045-753054
Van Volvo-medewerker
VOLVO 440 GL, rood, bwj.
'89. 045-410343, na 18.00
uur.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
GOLF D '78 ’950,-; Opel
gas '80 ’1.750,-; Ford '78
’450,-; Lada '81 ’850,-;
Renault 4 '80 ’450,-; BMW
318 '80 ’2.250,-. APK.
04499-3398.
Inruil KADETT 1300 S '80,
’3.750,-; Golf GTI '80

’ 4.950,-; Oldsmobile V8
aut. met LPG ’ 2.750,-. Tel.
045-721268.
Meer geld voor uw auto.
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.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Fiesta 11i
CL, t.'9o; Mazda 323 GLX
1.3 5-drs. '88; Ford Escort
16 CL 5-bak '85; Ford Es-
cort 1100 Laser 5-bak, div.
extra's '84;' Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '85; Citroen BK
14 RE 5-bak 11-'B5; Nissan
Micra FDX '85; Opel Ascona
16S 4-drs. '83; Mazda 626
GLX 20 diesel 11-84; Opel
Kadett 12 S '80; Subaru
1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Citroen
Visa GT 5-bak '83; Opel Ka-
dett 13 S berl. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Peugeot
305 GL i.z.g.st. '79; Ford
Escort 13 GL aut. '78; Ci-
troen GSA 5-bak '83; Fiat
127-speciaal 5-bak '82; Re-
nault Fuego TX 2.0 '81;
Peugeot 504 Tl aut. '78
’1.500,-. Inkoop, verkoop,
financiering. Diverse inrui-
lers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Opel 2.0 '84; Kadett 13 S
'82; Escort 11 '81 5-drs.;
Kadett 13 S op gas '82; alles
APK. Tel. 04499-3398.
Te k. BMW 728 met LPG
instal. APK gek. tot '91, ra-
dio/cass. trekh. leuke auto
bwj. '80, ’3.250,-. -045-
-323178.

Meimaand AKTIEMAAND:
Audi 80 1.8 wit 6-'BB
’25.750,-; Fiat Regata 85
Super '87 ’9.900,-; Ford
Escort XR3I zwart '87
’19.500,-; Mercedes 190
blauw 1e eig. 10-'B7
’34.750,-; BMW 518 Inj. 1e
eig. 10-'B6 ’16.750,-; Ci-
troen CX 22 TRS schuifdak

i 1e eig. '87 ’22.750,-; Ci-
troen BK 1.6 TRI schuifdak
m. '87 ’14.750,-; Citroen

iBX 1.9 D wit m. '87
’14.750,-; Honda Accord
2.0 EX schuifdak '87
’19.750,-; Omega 2.0 I d.
blauwmet. '87 ’ 23.750,-;
Ascona 1.8 S HB wit get.
glas '87 ’ 16.750,-; Ascona
1.6 Saut. dcc. '83 ’ 7.750,-;

Kadett 1.6 D 5-bak '85
’11.900,-; Kadett 12S HB
'84 ’ 8.750,-; Volvo 240 GL
extra's '87 ’24.750,-; Fiat
Croma CHT '87 ’15.750,-;
Siërra 2.0 Sedan '88

’ 22.750,-; Siërra 1.8 CL HB
'87 ’15.750,-; Siërra 1.6
Laser HB '85 ’11.750,-;
Mazda 626 2.0 GLX HB 12V
m. '88 ’ 22.750,-; 626 Cou-
pe '86 ’15.750,-; 626 1.6
Sedan '87 ; 626 2.0 GLX
aut. '86 ’16.750,-; 323 LX
1.3 HB '86 ’12.750,-; Ford
Scorpio 2.0 GL 10-'B6
’18.750,-; Orion 1.6 CL
zwart '88 ’ 17.750,-; Escort
1.4 CL wit '86 ’14.750,-;
Escort 1.6 GL 2x '83
’8.750,-; Golf Diesel antra-
ciet 5-bak '87 ’17.750,-;
Golf Diesel 5-bak apart '86
’16.750,-; Golf 1.6 GTS wit
zeer apart '83 ’ 9.900,-; Au-
di 80 CC 1.6 wit schuifdak
'85 ’ 13.750,-; Audi 100 CC
'82, '83, '87 va. ’8.750,-;
Renault 25 TS GTS '84, '85
’12.750,-; Nissan Stanza
1.6 GL HB '85 ’9.950,-; Fi-
at Ritmo 70 CL wit 5-bak '87
’9.900,-; Panda 45 CL
blauw '86 ’ 7.250,-; Regata
100 S'B4 ’4.250,-; Mitsubi-
shi Galant 1.6 GL '87
’13.750,-; Austin Maestro
1.3 Luxe '85 ’7.250,-; Peu-
geot 604 GL aut. airco '84
’8.750,-; Lada Samara 1.3
GLS dcc. '87 ’ 8.900,-; Za-
stava Yugo '83 ’2.500,-.
Stationcars: Siërra 2.0 CL
Combi rood '87 ’ 19.900,-;
Mitsubishi Lancer Wagon
diesel '87 ’ 16.900,-; Kadett
Diesel Combi '86 ’ 13.900,-
Rekord 2.0 S Combi aut. st.
bekr. '83 ’8.750,-; Taunus
1.6 Bravo Combi '82
’5.750,-;
Nissan Urvan Bus diesel '84
’8.500,- ex.; Chevrolet
Brandweerauto '55
’8.500,- ex. Zeer moderne
werkplaats voor onderhoud
en reparatie. Inruil auto en
motor mogelijk, financiering
tot 100% mogelijk. Erkend
Bovag-garantiebedrijf en
APK keuringsstation. Uw
vertrouwd adres. Auto Lim-
burg Stem, Mauritsweg 126,
Stem (naast Superconfex).
Tel. 04490-38474.
RENAULT 18 TS bwj.'Bo,
gerest, als nieuw! Ford Gra-
nada '78 i.z.g.st. stuurbekr.
en schuif/kanteldak, tel.
045-311288.
Opel Rekord 2.0 E, autom.
stationcar '83; Ford Fiesta
1100 '87; Seat Merbella '88;
Opel Ascona 16S '83; Peu-
geot 205 '85; Suzuki Alto
'85; Ford Capri '82; Ford Es-
cort '82; Opel Manta GTE
'82; Opel Kadett '85; Audi 80
'84. Div. goedkope inruilers.
Autobedrijf Chris GEILEN,
erkend Bovag-bedrijf, APK
keuringsstation, Dorpsstr.
56-58, Broek-Sittard. Inr. en
financ. mog. 04490-16295.
Nissan Bluebird 2.0 SLX s-
drs. '89; Nissan Sunny 1.6
SLX 5-drs. '88; Nissan
Cherry 1.7 DX Diesel '85;
Nissan Sunny 1.3 LX 4-drs.
'87; Honda Civic 1.3 De Lu-
xe '87; Citroen BK RE '87;
Hyundai Pony 1.2 Olympic
'88; Renault 5 TL '85; Opel
Kadett 1.2 LS '86; Lada
1200 S '88; Lada 2105 1.5
'86; Lada Samara 1.3 '87.
Autobedrijf CHIARADIA,
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843.
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.
VW Golf GTi 16 kleppen,
veel extra's, '87; Opel Ka-
dett 1.8 Club 5-drs. '88; Ci-
troen BK 14RErood '88; VW
Passat 1.8 CL stationcar '85'
VW Polo rood '85; Ford Es-
cort 1.6 4-drs. wit '84; Ford
Sierra 1.6 3-drs. blauwmet.
'83; Toyota Camry 1.8 auto-
maat '84; Zastava Yugo 55 L
wit '86. Volvo A. KLIJN, De
Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.

___^

Te k. gevr. BESTELWAGEN
liefst met gas. Tel. 04490-
-20254.
Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Corsa '83; Kadett 1200
'86; Ford Siërra 1600 5-drs.
'87, nieuw model; Ford
Scorpio 2.0 GLi '85; Opel
Ascona 1600 5-drs. '82; VW
Golf CL 130086; Ford Siër-
ra 2.0 GL 5-drs. stationcar
'86; Lada 210784 ’ 4.000,-
Opel Kadett Stationcar 1300
'80 ’3.000,-; Opel Kadett
3-drs. '87 automatic; Opel
Kadett Sedan '87; Opel Ka-
dett 1200 Stationcar '82; 2x
Opel Corsa 1200 S '87; Vol-
vo 340 '84; Opel Kadett
1300 '82 ’5.500,-; Honda
Civic aut. '83; Opel Kadett
1600 '85. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Stan WEBER Autobedrijf,
Baanstr. 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Te k. CITROEN BK 14 RE,
bwj. juni '87, 45.000 km,
kleur I. bl. grijsmet. Vr.pr.

’ 18.000,-. 045-253919.
Tek. Ford TAUNUS 1.6 GL,
bwj. '81, APK-gek., apart
mooi ’ 2.450,-. 045-217404
Ford SIËRRA 1600, '83, s-
drs, metal zilver ’9.750,-.
Tel. 045-721268.

: Te k. Ford SCORPIO 2.0 CL
! bwj. '86, i.z.g.st., met access
i vr.pr. ’ 16.750,-. 043-
I 616375 na 17.00 uur., Te k. Ford ESCORT 1600,. sport, bwj. '78, ’ 850,-. Tel., 045-352938.

■ Te k. Ford SIËRRA 2,3 D,
; laeser, bwj. '86, Tel. 04754-

-81559.
; Tek. Ford ESCORT 1600 L,
! bwj. '81, APK gek. '91, tel.

045-324528.
Te k. Mitsubishi GALANT
turbo diesel, autom., m. '86,
overdrive, ’ 10.750,- mr.
mog. 045-211071.
Te k. Mitsubishi GALANT
GLX, LPG, bwj. '82, vr.pr.

’ 3.500,-. 04490-79254.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
bwj. '85, kl. wit, div. extra's,
pr. ’11.500,-. Tel. 04490-
-23649.
Te k. Opel MANTA B, t.'Bl,
2.0 S, sportwielen, i.z.g.st.,

’ 3.500,-. Tel. 045-752259. ,
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.
Te k. Toyota TERCEL 1,3
KG, bwj. '84, LPG. 04754-
-81559.
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.
Te k. VOLVO 360 GLS, s-
drs, 2.0 ltr, bwj. juni '83, veel
extra's, 045-257599.

Sloopauto's
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
O Körfer. Tel. 045-229045.
Te . koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513

Bedrijfswagens
Te k. zeldzaam mooie DAF-
TRUCKER 2800. Tel. 045-
-751994.
PEUGEOT J9, 1982, geslo-
ten meubelwagen, diesel, i.
z.g.st.,' pr.n.o.t.k. Zr. Pala-
diapl. 28, Meerssen.

Onderdelen ace.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136. ,

Te k. 4 VELGEN nieuw met
nw. banden merk Good
Year Wrangier. afm. P215/
75R15 en dubbel rubber uit-
bouwspatb., 045-444294.
Te k. 4 JEEP-banden met
velg 175-80 Rl 6, nw., pr.
’300,-. Tel. 045-212053.
Opel ASCONA onderdelen
2 Recarostoelen, 4 ATS-
velgen, 5-bak, donkere ra-
men, 2-koloms brug, bum-
pers. Tel. 045-223168.

Aanhangwagens
fë koop AANHANGWA-
GEN. Spoordijkstr. 78,
Hoensbroek.

Motoren
HONDA CJ, 250 cc, plm.
20.0000km, ’ 1.600,-. Moet
gezien worden. 045-258174

(Brom)fietsen

EZÏÏË_3
BRH

5 en 6 mei Feestelijke
Open Dagen
Belgisch Rijwielhuis

Houthem-Valkenburg
Speciale prijzen.

Opa- Omafiets, dames- he-
renfiets ’ 65,-; VW 1200 '74
’3.500,-. 045-257371.
Gebr. RIJWIELEN, groot en
klein. Akerstraat Nrd. 52,
Hoensbroek. 045-216818.
HONDA MT 5 '84, in prima
staat, ’1.450,-. Tel. 045-
-251485.
W.A. verzekering snorfiets

’ 60,-; automaat ’ 99,.-;
versn.-brommer ’ 282,-;
Div. gebr. bromfietsen en
fietsen en ATB's uitvoerig
leverbaar. Bert REKERS ,
Willemstraat 85, Heerlen.
045-726840.
Te koop snorbr. VESPA Cit-
ta 1 jr. oud, vr.pr. ’ 650,-.
Tel. 045-213038.
Vespa CIAO, '88, vaste prijs

’ 550,-. Tel. 045-715283.

Te koop gebr. FIETSEN als
nieuw. Anjerstraat 8, Schin-
veld. Tel. 045-256719.
Te koop: RACEFIETS Giant
Pacer, mt. 54, 12 versnellin-
gen, Shimano derailleur,
pr. ’ 500,-. Tel. 04754-3900
VESPA Piaggio kl. blauw,
1 Vfe jr. oud. Pr. ’ 600,-. Dr.
Mr. Luthur Kinglaan 42,
Hoensbroek. 045-213089.
Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen, bwj. '88, ’ 800,-.
Tel. 045-414984.
Te k. witte M.FIETS, 6-12 jr.
’175,-; butagaskachel,

’ 125,*. 045-255923.
Te k. YAMAHADT 50 MX, in
nw.st., bwj.'B7, Vredeshofje
2, Kerkrade, na 18.00 uur.
Te koop Puch MAXI; da-
mesbrommer; Crossfiets.
Tel. 045-222096.
Te k. VESPA Ciao bwj. '88
z.g.a.n. en verz. Tel. 045-
-250706.
Te k. HONDA MT 5, bwj.'B6,
Emmastr. 16, Nieuwenha-
gen, tel. 045-316271.

Zonwering
Te k. 2 ZONWERINGEN
4.70 mtr. breed van ’850,-
-voor ’ 400,-. 045-752383

Watersport
Te k. SURFPLANK Aquata
370 racesport gesch. v. be-
ginners, compl. ’ 350,-. Tel.
045-318209.
' " . .:. .; . "

Vakantie
Te huur luxe STACARAVAN
op camping de Kikmolen
Opgrimbie (Belgiè). Tel.
045-210575.
Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.
Te h. Inger CARAVAN in
Heimbach-Eiffel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082 ook
weekend.
Te huur STACARAVANS
aan zee (Zld./Walch.). Vrij
heden 7-7 en vanaf 11-8.
Na 17.00 uur: 01181-1882.
Te h. 5-pers. caravan op
camping nabij St.TROPEZ.
Tel. 045-752678
SPEEDBOOT met trailer evt
waterskie-uitr., 40 pk motor.

’ 3.250,-. 045-455609
-■ ■ : ~ -**"■— ■

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 koop VOUWCARAVAN
Paradiso, i.z.g.st., extra gr.
voortent en luifel. Pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-750601.
Te k. zeer mooie caravan
merk WILK, kachel, ijsk.,
tent, i.z.g.st. Asterstr. 26
Heerlerheide.
Te koop CARAVAN Adria,
bwj. '82, 3-4-pers., van part.
pr. ’ 4.250,-. Straatsburg-
straat 15, Vrieheide-Heerlen
Gezocht overdekte CARA-
VANSTALLING in of omge-
ving Nuth. Tel. 045-244963.
Te koop CARAVAN 4-5-
pers. Burstner City mcl.
voortent, geh. nw.st., geïsol.
verw., ijskast en diepvries,
toilet, douche, bwj. '86, pr.

’ 9.900,-. Tel. 045-221283.
Te k. compl. INRICHTING v.
camper, ideaal voor Cl5en
Fiat 242. 045-318209.
Te koop TOURCARAVAN
Knaus-Wolf, 5-pers. in
nieuwst. Tel. 045-456837.
Te k. TOURCARAVAN
Hobby 460 klassiek, bwj. s-
'BB, 1x gebruikt, kachel, ijs-
kast, tent, doucheruimte en
orig. ingeb. chem. toilet, nw.
pr. ’ 19.500,- nu ’ 14.000,-
-met pap. 045-323178.
ADRIA '72 3-4 pers., met
voort., luifel en koelbox, pri-
ma onderh., vr.pr. ’ 1.750,-.
045-323128.
Te k. BURSTNER 450 TN
club, nov. '89, ’ 2.000,-,
ond. nw.pr. Gen. Hodgesstr.
35 Übach o. Worms.
ALPENKREUZER gevr.
door part., 4-6 jr. oud. 045-
-254818, na 17 uur 254593.
Te k. aangeb. Paradiso
VOUWCARAVAN. Te bevr.
Beukenboomsweg 22, Gut-
tecoven. Tel. 04498-51786.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt:
STERILISATIE hond met
inhalatienarcose v.a.
’lBO,-. Cocktail-entingen

’ 32,00. Tel. 045-244247.
Te koop witte middelslag
POEDEL reu 3 jr. Tel. 043-
-624234.
Te k. 3 KONIJNEHOKKEN.
Tel. 045-212838.
Te k. jonge gestroomde
BOUVIERS. 04404-2174.
Te k. 4-wielige PONY-
SJEES ook aan te passen
voor groter paard. Geh.
nieuw. Tel. 04746-1865.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 12



(Huis)dieren
Te k. 2 DAMHERTJES plm.
1 jr, bokje en hinde. De-
steynstr. 21, Voerendaal.
Weg. omst.heden te koop
pratende groene AMAZO-
NEPAPEGAAI met kooi; te-vens dwergpapegaai en Ja-
panse nachtegaal met kooi.
Tel. 045-324280.

Te koop weg. verh. TERRA-
RIUM 1.20x1.50 ’200,-;
koppel leguanen, 25-35 cm.
2 6-delige broedkooien, tev.
zangkanaries, zangkooitjes,
’5,- p.st.; tt-kooien.en vin-
kenkooien. Past. Erensstr.
26, Waubach.

Mechelse HERDERS te
koop, 6 wk. oud. Tel. 04499-
-1604.
Wegens omst. te k. 2
TECKELS (teefje) 7 mnd. en
3 jr. 045-740855.
Abricot POEDELTJE, reu, 9
wkn, of te ruil tegen D. Her-
der, teef. Tel. 045-310476.
Te k. ruwharige DWERG-
TECKEL, reu, langharige
kaninchenteckel, teef en
stamboom, 7 mnd., uit uit-
stekende bl.lijn. Oude
Schoolstr. 37, Übachsberg.
Te k. mooie MALTEZER
leeuwtjes met dierenpasp.,
blijven klein. 04104-93676.

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.
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. Belvoor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.
Te koop alle maten TUIN-
HUISJES, kippe- en honde-
hokken. Tel. 045-321252.
Europaw. Z. 410, Landgraaf.
Te k. TUINHOUT, tuintegels
bielzen. Nationale Houthan-
del 8.V., Parallelweg 4,
Heerlen. Tel. 045-711052

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

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

Huwelijk/Kennismaking \
Man, 59 jr., zoekt VROUW,
mag ook Indisch zijn, voor
ser. rel. Br.o.nr. B-4458, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Als u ons voor 12 uur 's mor- t
gens belt, staat uw PICCO- £
LO de volgende dag al in het (
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Erkende Huwelijksbureaus i

/^____k >

Stichting Mens en Relatie
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

Catharine, 44 jr. charm. slankevrouw, beschaafd en rustig,
realistisch maar ook romantisch, gesch.2 volw. kind.
(zelfst.), brede interesse, zkt. intell. beschaafde man.

Dirk, 31 jr. lange slanke j. man met beschaafd voorkomen,
ambtenaar, HBO-opl. (onderwijzer), zkt. lieveverzorgende

vrouw.
Joep, 26 jr. lange slanke j. man, d.bruin haar, snor, modern
gekleed, hobby's: motor, autorijden, gitaar spelen, reizen,
werkt als tuinder (HBO-opl.) zkt. leuk meisje uit Brabant of

Limburg.
Deze en vele andere ingeschrevenen zoeken een partner
voor een duurzame relatie. Wilt u reageren of meer info -over onze werkwijze, bel dan: 045-726539 mevr.
Luchtman of 04750-15534 mevr. Nabarro of schrijf naar ,

Postbus 5050, 6401 GB Heerlen. {
STICHTING MENS EN RELATIE is erkend Raad van 1

Toezicht van het Ministerie van WVC, een extra zekerheid
voor een zorgvuldige werkwijze. Persoonlijke bemiddeling,

hoog slagingspercentage.

Bel de Vakman
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur!

Bel: WOCOM. Tel. 045-711864.
Vrijblijvende prijsopgave.

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

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

Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
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- r
ken. Tel 045-316238. Fax f
045-324791. r
Diepvries- en KOELKAST- \REPARATIE zonder voorrij- n
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.
Uw DIEPVRIES, koelkast, -wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re- .
paratie, geen voorrijkosten \en korting op onderdelen, c
Bel direct 045-726206. _
Opritten en terrassen in klm-
kers of SIERBESTRATING, s
tuinaanleg. 045-423699.

Wonen Totaal !— ; ; ; ; _ :': s

Nieuw tapijt of gordijnen tElk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.Bovendien deze week bij elke bestelling een gratis deurmat F
[
c

♦♦ Hatema j
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741. t.

Rentenaar
Interieur

Uw adviseur voor:
Kastenwanden met ruimte
besparende schuifdeuren
exact op maat gemaakt.

Ten Esschen 26 Heerlen
bij tennishal(ma. en di. gesl.)

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.

Eiken BANKSTEL en antie-
ke slaapkamer te k., tel. 045
-310706.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-,
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. 2 stuks echte aparte
mooie 12-armige porcelei-
nen HANGLAMPEN (kroon-
luchters). Pr. n.o.t.k. Han-. delsond. Ankiewicz, Renne-I migerveldweg 70, Heerlen.

I Weg. verbouwing gehele| INBOEDEL te koop. Tel.

" 045-314976.
Te k. leren 2 en 3 zits BANK
grijs z.g.a.n. Te bevr. 045-
-230816 na 17.30 uur.
Te koop HOEKKEUKEN, z.
g.a.n., tot. lengte 5 mtr, evt.
combinatie, foto aanw. Ken-
nedystr. 33, Hoensbroek.
Lodewijk VITRINEKAST no-
ten, iets moois, vr.pr.

’ 2.250,-; Lodewijk bankstel
noten 3-1-1, als nw. vr.pr.
’1.150,-. 045-323830.
Te k. donker eiken WAND-
MEUBEL lengte 2.40m,

’ 750,-. Karrewiellamp en
naaflamp, donker bruine ve-
lours gordijnen en eiken
kappen. Tel. 045-215771.
Te koop mooi donker eiken
BANKSTEL met velours
groene kussens; matras 80x
190. Tel. 045-459222.
Te k. eiken KAASKAST, I.
2.80m, ’900,-. Tel. 045-
-215771.
Te k. compl. EIKEN slaapk.
litsjumeaux uit grootmoe-
ders tijd ’400,-; eiken t.v.-
kastje ’ 75,-; broodkast 3-
drs. ’150,-; petroieum-
hanglamp elektr. ’lOO,-;
eiken kapstok ’ 75,-. Tel.
045-353449.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mode Totaal
2 JURKEN geel en blauw,
voor mei- of schutterskonin-
gin. 09-49-2454-7514.

Zonrtebanken'Zonnehemels

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

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

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

Computers
1 KLEURENMONITOR
CGA Philips 8833 met kaart;
printer Philips NMS 1437.
Tel. 045-312947.
Te koop PC, MS-dos, moni-
tor, 2x 51/4 disk-drive, toet-
senbord, Word-Perfect. Tel.
045-229256. i

Te k. ATARI 520 ST, mcl.
randapp. en software. Pr. n.
o.t.k. Te bevr. 045-714644.

Huish. artikelen
Te k. WASMACHINE, i.z.g.
st. Tel. 045-416575.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
Te koop olie-cv KETEL evt.
5000 ltr. tank. 04451 -2073.

Te k. GASHAARD Benrath

’ 150,-. Tel. 045-317162.
Te k. OPENHAARD, half vr.
st. Zwevend, 5-hoekig, tulp-
mod. Pr.n.o.t.k., in perf. st.
Tel. 045-274055 (na 17 uur)
Te k. GASHAARD en bijzet-
gaskachel. Tel. 045-457694

Muziek

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

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

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

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

Yamaha SY 22
Yamaha SY 55
Yamaha SY 77

Synthesizers
Nu leverbaar bij:

Muziekhuis Guus Arons bv
Honigmanstraat 5-9

Heerlen.
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-o.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
f450- per jaar. Van Urk,
I/Vestersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Te koop SYNTHESIZER
Korg Poly 800 ’ 750,-. Tel.
045-425128.

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.

Dringend gevr. solo-gitarist/
ZANGER voor bekend duo
met veel werk. Tel. 045-
-210881, b.g.g. 045-317000.

Braderieën/Markten

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

250 kramen. Inl. 040-856693. .
Franse Markt zondag 13 mei

Centrum Beegden. Info 040-856693.

Kunst en Antiek
Versteigerung von ca. 300
Schmuckartikeln, Taschen-
jnd Armbanduhren, Silber,
Antiek- und Kunstgegen-
standen weit unter üblichen
.adenpreisen in Aachen,

13, am Sa. 5-5-
-90 ab 14.00 Uhr. Vorbe-'
sichtigung, Fr. 10.00-18.00
Jhr, Sa. 10.00-12.00 Uhr.
<ataloge bei der Vorbesich-
;igung erhaltlich. GRENZ-
-AND Auktionen Aachen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Mass. eiken ant. SLAAP-
KAMER, geh. compl., gesle-
pen spiegels, iets moois; en
div. spullen. 045-222933.

Te koop gevr.
Gevr. BANKSTEL, eethoek,
ijskast, diepvries, gasfor-
nuis, kleuren tv enz. Tel.
045-725595.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

Diversen
3EBIT gebroken? Hoonhout
<,kerstr. Nrd. 328 Hoens-
>roek. 045-228211. Klaar
erwijl u wacht.

Te koop antieke EETHOEK
’950,-; ant. stoel ’450,-;
electr. orgel met ritmeboxen
’500,-. Tel. 045-254617.

EHSEHHÏa
BRH

5 en 6 mei Feestelijke
Open Dagen
Belgisch Rijwielhuis

Houthem-Valkenburg
Speciale prijzen.

De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Te k. AANHANGWAGEN;
pol. roeiboot. Tel. 04490-
-15338.
Te k. AMBEELD 275 kg met
originele ondervoet. Tel.
045-444294.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek en (fris)drankje.
Eens geweest, u blijft
komen!!! Tel. 045-353489.

_ Zaterdag 5 mei a.s. is het bevrijdingsdag. En voor één keertje is zelfs het gratis infor-
Reden voor de Postbank om een dagje vrij te matienummer 06- 0400, waar u o.a. terecht kunt
nemen. Voor één keertje kunt u dus niet tot voor het aanvragen van folders, niet te bereiken.
12.00 uur bij de grotere postkantoren terecht Volgende week zaterdag staan we natuurlijk
om uw bankzaken te doen. weer gewoonvoor uklaar.

Voor één keertje zijn de afdelingen klanten- Tenslotte, onze giromaten Tfc/-.l_iriir» j% ah./-
service niet tot 12.00uurbereikbaar. werken natuurlijk wel. i Ulj l ls_Y[\ tv

4 ; ,

QKMÖÖNMÏGMr

% | 'N VREEMDE?
Omdat u denkt dat u dan vlugger, beter

*_^__l *' jjsfc
__—___^ -"-"-*4^_B IBJfc\^^B H

Toch is dat niet zo. fï^«ne: sIWVM lö VIWI' 'MT* *"W' LAJ 200 D W124. ■ 87^- M=mJ *J~" Ronda P. 375,-
Uw eigen dealer presteert dat ook, zo niet beter. V_^/ smeets autoaarts:

Scherp geprijsd, klaar terwijl u wacht en met de vertrouwde mercedes benz V?^4S?2„kKerkrade'dealergarantie. Geen enkele reden om naar een vreemde wijngaartsweg 55, Hoensbroek/
Aiito*p.w rpoiinqi ia i i i_. " i r. Hpprpn Tp f)45-??4Rnn AUTOSPOHT BHOUNS.te gaan dus. Integendeel. Want wie heeft er nou meer neenen. iei. Wo _.4auu
Schelsberg 175, Heerlen.

hart voor uw auto dan uw eigen dealer? A MITSUBISHI Tei. 045-725507'
Kijk naar de prijzen, denk aan de service en kom Coit'B4-'B6 465,- (___) 4^ÊfiT_§_\Jkvoor een uitlaat naar uw eigen dealer. En niet alleen voor een J_w^_W_. Lancer '84-'B6 474,- iQ'uriUUH

uitlaat trouwens, ook voor banden, accu's, schokbrekerse.d. Galant'Bs-'B6 550,-
1?n

105 135»"
Uw eigen dealer geeft meer om uw auto én om u. Logisch 1,1,^!!1K

TE,R^*;Dfccc ]in «-«",
ui , i _i !_"_!■ i i ,

_. Locht 193, Kerkrade. Tel. 045-425555 130 140.--toch! Let ook op de aanbiedingen in de werkplaats, want uw AUTO KLE| JNEN heerlen- auto vaesseneigen dealer is écht goedkoper dan u denkt..! Kijk maar: Passartweg3sa, Heerlen. Beitel 19, Heerlen. Tei. 045-424010
-X&%s&_ Tel. 045-212035 GARAGE FONS ARETS:

\^tJ3y Micra v.a 268,- |^S^l Mini Jumbo v.a..159,-*
Alfa 33 439,- Fiesta 1.1 na '83 314,- Cherry v.a 283,- |_|JS£>_I Justy va 189*
Alfa 75 569,- Escort 1.1 na '80 ...302,- Sunny v.a 275,- KSm^| L serie v.a 289,-*
AUTOMOBIELBEDRIJF Escort 1.3 '80/'B3 295,- JÜRGEN AUTOCENTRUM r=l'l=ftlii'l 'Meen achterdemper
KOZOLEB.V. AUTOMOBIELBEDRIJF HEERLEN B.V. AUTO GARANT aV.
Edisonstraat 23 Landgraaf JOS BOGMAN KERKRADE &V.: Huisbergerstraat 5, Heelren. Schelsberg 128, Heerlen.
Tel 045-321088 Hamstraat 70, Kerkrade. Tel- 045-723500 Tel. 045-725588

Tel. 045-423030 JÜRGEN AUTOCENTRUM r<S «_l i_-l lITIAUSTINROVER AUTOBEDRIJF VAN HAAREN aV. KERKRADE B.V. SHL^y^ü^LJ
3_s_s_Ö^ Schandelerboord 25, Heerlen. Langheckweg 32-40, Kerkrade. Alto t/m '85 v.a 280,-
Mi : ISQ Tel. 045-721152 Tel. 045-452570 Swift SA 310 v.a 475,-
Metrö'toT'B4 250 Heerlerbaan66, Heerlen. [j__l lïtl VYI Carry ST 90 v.a 127,-MerotOtö4. 250,- Tel. 045-410155 WBi BOS HEERLEN 8.V.:
QATnu Polonez 4197 Li___ ____ W±M Grasbroekerweg9, Heerlen.

Heerlen. Tel. 045-721541 M P-a excl. kat.. 293,- Kadett 1.2 N,a <80.... .243,-
-^fg- _mm^m^m Classic Estate Kadett 1.2 S OHV v.a. 85...271,-

-/^!m^t\ fm^fj excl. kat 299,- Rekord E 2.0 S v.a. '79 286,50
[É__ Wl * m^M«O AUTOMOBIELBEDRIJF CANTON REISS B.V. ïRw!ïM■_ WM) P. SCHLOESSER: Valkenburgerweg 28-34, Heerlen. J^mmiStarlet 1.0 tot '87... 360,-- P9l aos Industriestraat 9, Hoensbroek. Tel. 045-718040 Starlet 1.0 v.a. '87 345,-

BMW3I6HO s«' TeL °45-210345 - ""EN KERKRADE B.V. Corrolla HB v.a... 52*ÖMW Jlb bdU 542,- ■hmhhmmh O.L Vrouwenstraat 80, Kerkrade. AUTOMOBIELBEDRIJVEN8MW320E30 546,- ■!?» jOOÉ »7^ MOJS-453030 JvSg"IERSB.V,
KERAB.V.: Ï^|~^_3TEue £°r TALBOT Baanstraat 129, Landgraaf.
Kerkradersteenweg 5, Kerkrade. p ° I^'.° S? IM fel 205 XE 954 cc Tel. 045-318888Tel. 045-452121 Prelude 160Atot 82 547,- BH IM! Vn 287 — r^__r =_-

S«ercr r̂„ 3
R v stot'85v-a 6Wr I 1 309XEv.a.:.'.:::.3S SSCSB'fiw)

Heerlerbaan229, Heerlen. «mwimiNM~T. . a-ÏÜbI; Pol° '82-'B4.v.a 221,-

-2CV 210,- I'L^lll ■)- | Tel. 045-720202 Golf II v.a. 3^83 v.a 311,-

-vfs- HZ B^fvl... 1.!. 1....'.?..1"
352,- SErÏÏrX 47, Hoensbroek.

AUTOBEDRIJF VAN 'LEEUWEN43,

"^ J* M O^SST ***** S^SST?f^er"eg 129. Kerkrade AUTOVAESSEN #V Heesbergstraat 60, Heerlen.S>wn^uß« Beitel 19, Heerlen. Tel. 045-424010 YfPI7I__ÏTIT MM5412641
SONDAGHB.V. wKIiJYA.IJLI «T'/vrxTi/vdeKoumen 34-36, Heerlen. r»l | «|^|| R 5TL/GTL tot '84 236,- %/V#X_\/€1
Tel. 045-223300 [&] LADA R9/Rll TL/GTL 280,- 340 v.a 298,50 -
P"SI 1200 S 249,- R4GTL 230,- 360 v.a 353,75H_! 1500 . 279,- AUTOBEDRIJF 240 v.a 425^6___■ 2105 279- CHR. KERRES B.V. V.O.F. AUTOBEDRIJF A. KLIJN
daihatsu LBO/Cuore 328,- uAMMMiAUAiiiwë Domaniale Mijnstraat 25, Kerkrade. deKoumen 5-7, Hoensbroekparade 395, gJJS^ISa^Lda T^g^_2_ooss_
Charmant 1300 380,- Tel. 045-452666 CMtiiß VI IfïAAUTOBEDRIJF MERCKELBACH é^^L TUUU
?fnZr,ao!^9295'Heerlen- HK) Yl° vanaf 360,- 90/99 vanaf 525,- 45 A. 126^."«nf"..co W& Pnsma Delta 325,- 900 v.a 575,- Yugo 55 A 245j.

T^nHnr^f Thema 425>" 900 T^bo vanaf 1035,- A ■ 267,-
-?e1^4Ï321810 9 KOMP,ER HEERLEN aV- KOMP,ER HEERLEN ■»■= Saaf^^V^Tel. 045-321810 Akerstraat 150, Heerlen. Akerstraat 150, Heerlen. ïfS^Si^ 161"Kefkrade
_■■■■■!■ Tel. 045-717755 Tel. 045-717755 wo-t-^W

BUljO mavrva mr. '
107/Qno iOO ■■■^l&ifc^Hi Alle prijzen zijn voor komplete uitlaten S X

tm9gkékÊrékak127/903 129,- 323-'BO-'B2 142,50* inklusief montage en BTW.(tenzij Y*l [A_J UTOOK OPPanda 34/45 173,- 323'82-'B5 142,50* anders vermeld) Prijs-en type- KUWnTIi ft__l7E BülfACifUno4s/903 199, 626'82-'B7 127-* wijzigingen voorbehouden, V" y/ VnAK DHHËrKn
AUTOMOBIELBEDRIJF 'Alleen achterdemper"' __"T^H I vii^ib^ -CREUSENB.V. A. CAUBO B.V. fTTIF \\_V* Dirnili/TlllParallelweg 34, Heerlen. Langheckweg 2, Kerkrade. itWËHHh3__m**^^ TuE^l?,kl^e OiCUIHVCnS
Tel. 045-742121 Tel. 045-464646 ■JU^tJ^^^ AUkFrDkEraaldeers J
AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V. LOVEN HEERLEN B.V. ■#*■■_ _■■__%■lIJ#M!ÜI_ l#H II lIIPWKaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Palemigerboord 401, Heerlen. _ffülv I WWWJËM WmUIK ffZl M Iwli" I ■

____-________i|______MHHiMHHl^l^llllllllllllllM-H_________________o^MM___^i^ Bi^^Hß^^_^
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Nederland 2
il 3.00-13.05 Nieuws voor doven en
.slechthorenden.[TROS16.00 Dreamers. 3-delige serie vanI Uri Barbash. Afl. 2. Ammon is verliefd

op Anda maar houdt dat voor zich. In
de commune komt het tot een nieuwe

crisis.
16.47 Billy Hotdog en Linda presen-

teren TROS Jeugdstation met om:
16.52 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-

rie. (Herh.).
17.24 Alf op Melmac. Tekenfilmserie.

Afl. 12: Naar het platteland.
17.48 De bal is rond special. Pro-

gramma waarin de beste jeugdkee-
pers van Nederland gekozen worden.

18.18 TROS popformule. Live acts,
nieuwe videoclips en de Nationale
Hitparade, gepresenteerd door Mar-
tijn Krabbé.

18.53 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 35.

18.58 Dierenmanieren. Dierenpro-
gramma. Presentatie: Martin Gaus en
Leonie Sazias. Afl. 12.

19.38 Pathétique. Het Radio Symfo-
nie Orkest 0.1.v. Kenneth Montgome-
ry voert uit: Finale: adagio lentoso-an-
dante uit Pathétique, symfonie nr. 6,
opus 74, van Tsjaikovsky.

20.25 (TT-l-««)Journaal.
20.45 Kamp van hoop en wanhoop.

Getuigen van Westerbork 1939-1945,
documentaire waarin overlevenden
van het concentratiekamp Wester-
bork een getuigenis afleggen.

21.55 (TT)Het dagboek van Arme
Frank. Toneelstuk in twee bedrijven
naar Het achterhuis, het oorlogsdag-
boek van Arme Frank. Toneelregie:
Jeroen Krabbé.

00.20-00.25 ""Journaal.

" Gerard Depardieu en Catherine Deneuve in 'Le Dernier
Métro'. (Nederland 1-23.10 uur)

Duitsland 1
'°900 Heute.
P9.03 Unter der Sonne Kalifomiens.I Serie.Afl.: Ein neuer Anfang. (Herh.).

s !°9-45 Fit und frisch. (1), gymnastiek.APO.OO Heute.■ 10.03 Testfahrt mit Tarnkappe. DerJJ Prototyp eines Autos entsteht, repor-
y toge. (Herh.).

10-50 ARD-Ratgeber. Vakantietips.
H.OO Heute.
11.03 ««Baden-Badener Roulette

1990. (Herh.).
12.35 Urnschau.■ 12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heu-
te-Nachrichten.

13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Sesamstrasse. " Kinderpro-

gramma.
14.30 Die fünfte Jahreszeit. 9-delige

serie. Afl. 8: Skizirkus. (Herh.).15.30 Tagesschau.
15.35 Aus dem Tagesbuch einerKuh. Tekenfilm.
15.35 Der Speer der Rache. Ameri-kaanse speelfilm uit 1955 van GeorgeSherman.
1700 Papi, was machst Du eigent-

«ch den ganzen Tag?.17.15 Tagesschau.
17.25 Trickparade.
17.35 Hart aber herzlich. Amerikaan-se serie. Afl.: Vertauschte Rollen.18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.18.52 ""WWF-Club. Live vanuit de

studio.
19-58 Heute im Ersten.
20.00 ooTagesschau.
20/15 ooDie Freitagspremiere.

Grossalarm im Krankenhaus, Ameri-kaanse speelfilm uit 1983 van RodAmateau. Een phychopaat stichtbrand in een ziekenhuis. Men wil het

hele ziekenhuis evacueren, maar inNde operatiezaal is men nog aan het
opereren...

21.50 Plusminus. Economisch maga-
zine.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie, atl.: Der Herzinfarkt. Als
Sophia mogelijkerwijze een hartin-
farct krijgt zegt ze dingen tegen Doro-
thy die ze normaal niet zou durvenzeggen.

23.25 Sportschau.
23.50 Der Dritte. Oostduitse speelfilm

uit 1971 van Egon Günther. Margrit
Fliesser heeft niet veel geluk met
mannen: twee mannen lieten haar
meteen kind zitten. Dan wordt ze ver-liefd op een collega, maar ze wil nietsmeer aan het toeval overlaten en be-sluit zijn levensloop aan een onder-zoek te onderwerpen.

01.40 Tagesschau.
01.45-01.50 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

'TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees:
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart/wit programma

"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

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

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

België/TV 1
T4-00 Schooltelevisie. Met om: Ge-

schiedenis: Armoede. Les: 3: Overle-
vingsstrategieën (V.0.).!4.30 Chemie. Les 17: Elektronen en
Atoomkernen (V.0.).I?;i,° Pc w°udlopers. Engelse serie.Afl.: Gestolen goed.

17.55 Nieuws.18'°° Tik Tak., Animatieserie. Afl.249.
18.05 Postbus X. Jeugdserie rondeen mysterieuze weldoenersorgani-satie. Afl.: De UFO's komen.18-10 Postbus X. Jeugdserie rondeen mysterieuze weldoenersorgani-satie. Afl.: De geheimzinnige qeld-gooier. a

"d 5 ?,avid de 26-deligetekenfilmserie. Afl. 18: De gekneusde6HKGI.
19.00 Programma. Van de Liberalelelevisie- en Radio-Omroep.
'9-25 Mededelingen. En programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.20.00 Gevangen in het web. Ameri-Kaans/Braziliaanse speelfilm uit 1985van Hector Babenco. In een Zuida-menkaanse stad zitten twee gevan-genen in een cel: Molina, een homo-seksueel en Valentin, een revolutio-nair.
22-00 Filmspot. Achtergrondinforma-tie bij de filmactualiteit.«.25 Kunst-zaken.

22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht. Aansl.: Paarden-
koersen.

22.50 Tijd is geld. Programma over
mensen en geld.

23.00 Vrijdagnachtfilm. De zwarte
spin. Amerikaanse speelfilm uit 1987
van Bob Rafelson. Rechercheur Ale-
xandra Barnes onderzoekt de dood
van twee mannen die door een ge-
heimzinnige ziekte gestorven zijn. Ze
waren beiden getrouwd met een jon-
gere vrouw.

00.40-00.45 Coda. Waarlijk, van Inge-
borg Bachmann, in een vertaling vanPaul Beers en Solde Quadflieg.

"Debra Winger en Theresa
Russell in 'Black Widow'
(België/TV 1 - 23.00 uur)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 EURO.
14.15 Reise nach Italien. Tsjechoslo-
waakse kinderfilm uit 1985 van Milos
Bobek.

14.50 ZDF Sport extra. Tennis: Inter-nationaal toernooi voor dames, kwart-
finale vanuit Hamburg. CommentaarRainer Deike, Eberhard Figgemeieren Hermann Ohletz.

16.00 Heute.
16.05 Die Nordlichter. Serie. Afl.: Von

der Waterkant an den Bodensee (2).
16.55 Programma-overzicht. Met de

gelukstelefoon.
17.00 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Ohara. Serie. Afl.: Der Doppel-
ganger. Aansl. Rente, aber sicher,
serie programma's waarin aan de
hand van korte scènes alle vragen
m.b.t. pensioenverzekering beant-
woord worden. Vandaag: Anschluss-
heilbehandlung. Presentatie: Gemot
Endemann.

18.25 Ohara. Serie, vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Buitenland-

correspondenten brengen verslag uit.
20.15 Aktenzeichen XV ... ungelöst.

De recherche vraagt de kijkers om
hulp bij onopgelostezaken. Presenta-
tie: Eduard Zimmermann.

21.15 Tele-Zoo. Vandaag: 1. Vogel
van het jaar: de wielewaal; 2. Berlijn
-natuurparadijs in het grensgebied; 3.
De spinselmot. Presentatie: Alfred
Schmitt.

21.45 Heute-joumal.
22.10 Bücher im Gesprach. Nieuwe

uitgaven. Presentatie: Beate Pinker-
neil.

22.50 Die Sport-Reportage. Met o.a.
internationaal tennistoernooi voor da-
mes in Hamburg. Presentatie: Her-
mann Ohletz.

23.15 Aktenzeichen XV ... ungelöst.
Reacties van kijkers.

23.20 «Das Totenschiff. Duits/Mexi-
caanse speelfilm uit 1959 van Georg
Tressier naar de gelijknamige roman
van B. Traven. De Amerikaanse zee-
man Philip verliest in de haven van
Antwerpen zijn identiteitspapieren en
mist zijn schip.

00.55 Heute.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 89, kHz (337 m)
Omroep Limburg: 953 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
wnD a- en fl en 91 Q mv.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Paspoort. Wekelijks magazine

in het Turks en het Nederlands.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjoumaal.

18.55 (TT)Nationale Herdenking.
Herdenkingsbijeenkomst voor slacht-
offers van WO II in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam.

19.30 Onbekend monument. Docu-
mentaire over de massale vlucht van
de inwoners van Breda op 12 mei1940.

19.47 Vervolg Nationale Herdenkingop de Dam. Verslag van de herden-
king bij het Nationaal Monument.
Commentaar: Jan de Graaft

20.25 ""Journaal.
20.45 Avondvoorstelling. Spirituals

met Jessye Norman en Kathleen
Battle, negro-sprituals vanuit de Car-
negie Hall in New Vork gezongen
door de sopranen Jessye Norman en
Kathleen Battle, m.m.v. orkest en
koor van de Metropolitan Opera 0.1.v.
James Levine.

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

22.45 De dageraad van de bevrij-
ding. Spreker: Jan Vis

22.55-23.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

België TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

346.
19.25 Mededelingen. En programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 W.O. II - Een k|ejn | and jn de
wereldoorlog.

21.00 Natuur, wat doe je ermee?
5-delige serie. Afl. 1: Opgespoten ter-
reinen. The Golden Sixties: de bloei-
periode van de industrialisering en
havenuitbreiding in het Antwerpse.

21.25-22.50 Binnenskamers. Cello-
sonate, van Debussy, uitgevoerd
door France Springuel en Levente
Kende, vanuit 0.L.V.-Waver.

België/RTBF 1
16.15 Schooltelevisie. 16.45 Vacature-
bank. 17.00 Nouba Nouba, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Cubitus en
Bouli. (Herh.). 17.30 Papa Bonheur,
Amerikaanse comedyserie. Afl.: II était
une fois. 18.00 Triangle en Bermuda,
Braziliaanse serie. Afl.: De pain sur la
planche. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19-00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Contacts, verkeerstips.
20.10 écran: Jessica Lange-cyclus: Le

facteur sonne toujours deux fois. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1981 van BobRafelson naar deroman van James MCain. 22.10 Les Chevaliers de la nuit9-delige Amerikaanse serie. Afl. 5. Hetis bijna Kerstmis. 23.00 Paardenkoer-
sen, weerbericht en laatste nieuws.23.25-23.30 Bourse, beursberichten.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 RTV-V Text.
14.40 RTL-Matinee. Met om:
14.45 The Edge of Night. Tv-feuille-

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

ton.
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd door Irene Moors.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine. Presentatie: Viola van
Emmenes.

18.00 Journaal.
18115 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.

18.55 Full House. Comedyserie. Afl.::
Middle age crazy.

19.25 Bulldozer. Telefoonspelletje. -19.30 Journaal.
19.50 Weer. E
19.55 Een afspraak met Himmler. :20.25 Surpriseshow.
22.00 De Koos Postema Show.
22.50 Journaal.
23.00 In Love and War. Amerikaanse :

speelfilm uit 1987 van Paul Aaron. De :
film speelt in 1965 in Noord-Vietnam E
en laat het waargebeurde verhaal E
zien van de Amerikaanse marine- E
commandant James Stockwell en zijn E
vrouw Sybil. Stockwell werd acht jaar =lang als krijgsgevangene gemarteld. =Intussen mobiliseerde Sybil in eigen =land de vrouwen van andere krijgsge-:vangenen om de beide regeringen Eonder druk te zetten. "00.30 Rete Mia. Italiaans programma. :

02.50 Atoukado. Quiz. :
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

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

nastiek. Afl. 6.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur-kunde. Les 32. (Herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.20-11.35 AK-zwo. (Herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus biologie
Les 12.

18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine. Aansl.: Parteien zur Land-
tagswahl in NRW.

20.00 Grenzen. Havanna - Miami.
20.45 Plus 3 extra. UnternehmenRaumtransport: Der Wettlauf in denWeltraum: Statt Subvention bald Ge-winn? Documentaire.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 Initiativen.
22.45 Der Tod ist ein Meister aus
Deutschland. 4-delige documentaire
serie over de jodenvervolgingtijdens
W.O. 11. Afl. 4.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK-zwo.

%Jack Wallacé, Kevin Con-
roy, Pat Morita, Catherine
Keener en Richard Yniquez
in 'Ohara'. (Duitsland 2 -
17.45 uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 39.
08.30 Telekolleg 11. Cursus biologie

Les 12.
09.00-10.45 Schooltelevisie.16.30 News of the week. Nieuws inhet Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in het Frans.

17.00 Computertreff.
17.30 Telekolleg 11. Cursus biologie
Les 12. (Herh.).

18.00 Geschichte des Streichtrios. !Afl. 5: Romantik.
18.30 Die Campbells. Canadese se- irie. Afl. 27: Das Urteil des Herzens.
18.54 Kinder-Verkerhsspot. (Herh).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Gesundheitstreff. Medisch ma-|

gazine. i
20.15 Menschen unter uns. lm j

" Schatten einer Schuld, portret van ■een vrouw van een moordenaar.
21.00 Südwest aktuell. Neues urnineun.
21.15 Kostprobe. Muziekmagazine. :Presentatie: Michael Lueg.
21.45 Wortwechsel. Abseits der i

Wirklichkeit. Gero von Boehm in ge- :sprek met Alphons Silbermann. :
22.30 Die Söhne des Fürsten. 6-del- ■dige Poolse serie. Afl. 1:Kaiserliche ■Gnaden. Dankzij keizer Willem II j

wordt de vorst van een gebied aan de Egrens van Polen opperwachtmeester. ■Op zijn beurt geeft hij zijn jachtopzie- :ner een stuk bos, waar laterkolen blij- :ken te zitten. Alles lijkt koek en ei in :
het vorstendom, maar naast familie- :
problemen eisen de sociale onrust en 5
economische instabiliteit vlak voor=
het uitbreken van W.O. I hun tol. jj

23.20 Jazz-Zeit. Dizzy Gillespie/Phil sWoods All Stars.
00.15 Laatste nieuws.

BelgiëTéléé 21
19.00 Terre et soleil. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 Les amoureux
de Shangai, documentaire over het hu-
welijk in het moderne China. 21.00
Concert 21. New kids on the Block:
Hangin' tough live. (Herh.). 21.55 Coup
de film, filmrubriek. 22.10 Journaal,
weerbericht en beursberichten. 22.40-
-23.15 Le rêve d'lcare ou l'histoire de
l'aviation, 12-delige documentaire serie
over de geschiedenis van de lucht-
vaart. Afl. 7. (Herh.).

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Evoyé spécial.

"17.15 La Chance aux Chansons. 17.45
Gourmandises. 18.00 Des chiffres et
des lettres. 18.20 Recreation. 18.50
Club TVS. 19.00 Futur's. 19.30 TVS In-
fos et météo. 19.40 Papier Glacé.
20.00 Striptease. 21.00 Inédits. 22.00
Journal Télévisé et Météo. 22.30 Ciné-
Club: Lucrèce Borgia. 00.05-00.30 Di-
van.

Radio ?
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.loOntbijtshow. 7.50 Het levende
woord. 8.04 Echo. 8.13 Ontbijt-
show, vervolg. 8.50 Postbus 900.
9.04 Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord 0p... 11.50 Postbus 900.
12.04 Van twaalf tot twee. (13.04-
-13.15 Echo). 14.04 Ratel plus.
15.30 Binnenlandse zaken. 16.04
Gerard de Vries draait op verzoek
17.04 Nederlands hitwerk. 18.04
Radiojournaal. 18.30 De hersen-
gymnastiek. 19.03 De burgemees-
ter is jarig. 19.57 Inleiding tot de
Stilte op de Dam. 20.00 Stilte op de
Dam. 20.02 Wilhelmus, ca. 20.04
Nws. 20.06 Hobbyvitaminen.
21.00-7.00 Zie Radio 1.
Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Rinkel-
dekinkel. 7.04 Ook goeiemorgen.

9.04 Goud van oud. 11.04D'Rob of
d'ronder. 13.04 Ha, die Holland.
15.04 De Top 40.18.04 De avond-

spits. 19.03 Stenders en van Inkel.
19.57 Inleiding tot de Stilte op deDam. 20.02 Wilhelmus, ca. 20.04

Nws. 20.06 Stenders en van Inkel,
vervolg. 22.03-24.00 Countdown
café.

televisie enradio vrijdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en■ slechthorenden.JKRO"5.55 Maria Callas. Portret van deze■ operazangeres. (Herh.).J7.30 ""Journaal.

■7.35 100 jaar tekenfilm. Tekenfilm--9 magazine.
PB.lO Kruispunt tv. Religieus maga-; zine. Presentatie: Ad Langebent enMaud van der Kroon.
£9.00 ""Journaal.
1^15 leder graf heeft een gezicht.
Postuum portret van vier in de Greb-belinie gesneuvelde soldaten in de

1 meidagen van 1940.f9.45 Nationale Herdenking op deDam.
PO-25 Redders in nood. Tv-spel ge-

baseerd op ervaringen van mensen inW.O. 11.
Ver van mijn bed show. Pre-

J sentatie: Han van der Meer.Fl-55 Glad ijs. Spelprogramma ge-
-4 Presenteerd door Berend Boudewijn.

Brandpunt. Actualiteitenru-! oriek.
23.00 ""Journaal.
"■lO-01.20 Le dernier métro. Fran-se speelfilm uit 1980 van Fran»**coisTruffaut. Een joodse regisseur duikt'ijdens de oorlog onder. Vanuit de kel-dervan zijn theater regisseert hij een

toneelstuk waarin zijn vrouw de
hoofdrol speelt. Ze wordt verliefd op

leen nieuwe acteur. Maar hun liefdebeperkt zich echter niet tot het toneel, alleen

Radio 1

radioleder heel uur nieuws. 7.04 Het Ge-
bouw met om 7.04 Act. binnenland.
(7.30 Nws.). 8.10 De tafel; 9.07 Re-
dactie Tijdloos Nederland; 10.07
Afd. binnenland met o.a. Mediaru-
briek i.o en BORAT; 11.07 NL met
BORAT. 12.07 Afdeling binnen-
land. (12.30 Nws); 12.52 Informatie
voor de vissers. 12.55 Meded. tbv
land- en tuinbouw. 13.10 Hier en
nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.07
V.1.P.-roem. 16.07 Radio I vrijdag-
editie. (17.30 Nws). 19.02 4 Mei-
programma 1990, rechtstreekse
reportage van de Nationale Her-
denking slachtoffers W.0. 11. 20.00
Stilte opde Dam. 20.02 Wilhelmus.
20.04 4 Mei-programma 1990, ver-
volg. 21.03 De grens. 23.06Methet
oog op morgen. 0.02-7.00 Oh, wat
een nacht, met om 0.02 Stemband.
2.02 Zwoele Zomernacht. 5.02-
-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 4
7.02 Nws. 7.04 Vroeg ochtendcon-
cert I. Nederlandse muziek rond
1600. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg och-
tendconcert 11. 9.00 Theo Bruins
speelt variatiewerken van Beetho-
ven (2). 9.35 Russische vocale mu-
ziek. 11.00 Franse balletmuziek.
12.30 Jazz op vier-concert. 13.00
Nws. 13.02Operette. 14.00Orgels
in stad en ommeland. 14.40 Klein
bestek. 15.30 Uit de schat dereeu-
wen. 16.00 Crème du baroque.
17.00 De cantates van J.S. Bach.
17.40The best of brass. 18.00Nws.
18.02 Musica nova: Wittener Tage
für Neue Musik 1989(1). 19.00 De
bovenbouw. 19.57 Inleiding tot de
Stilte op de Dam. 20.00 Stilte op de
Dam. 20.02 Wilhelmus, ca. 20.04
Nws. 20.06 Europees Concert Po-
dium: Muziek voor viola da gamba
en klavecimbel (In pauze: Muziek-
spiegel). 22.30 Jazzgeschiedenis.
23.00-24.00 Radiodrama: Nummer
zeven, docudrama (2).
Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De vertellers. 10.00
Meerdan muziek. 11.00 Een leven
lang. 12.00 Nws. 12.05 Toegift.

12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00 Nws.
13.10 Het Gebouw, met om 13.10
Standplaats nergens; 13.40 Het in-
terview; 14.35 Het onderzoek.
15.00 Muziek in het Gebouw; 15.30
NL standplaats Honduras. 15.50
Afdeling binnenland. 16.35 Welin-
gelichte kringen. INFORM. V.D.
RIJKSOVERH.: 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Paulus de boskabouter.
18.20 Uitzending van Groen Links.
18.30 Homonos. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 19.57 Inlei-
ding tot de Stilte op de Dam. 20.00
Stilte op de Dam. 20.02 Wilhelmus.
20.04 Vervolg Programma voor
buitenl. werknemers. 20.30 Her-
denkings-samenkomst gevallenen.
21.40-22.00 Theologische verken-
ningen.

RTL Plus
= 06.00 Familie Munster. Amerikaans

serie. (Herh.).
E 06.25 Hallo Europa. Guten Morge
E Deutschland, gevarieerd programmi
E 08.30 RTL aktuell.
E 08.35 Tele-Boutique. (Herh.).
E 09.00 RTL aktuell.
E 09.10 Die Springfield Story. Amer
: kaanse serie. (Herh.).
E 10.05 Der Preiss ist heiss. Spelshov

(Herh.).
s 10.35 Mask. Tekenfilmserie. (Herh.).

E 11.00 Der Unsichtbare. Amerikaans
E serie. (Herh.).
E 11.45 Action - Neu im Kino. Filmtip.
E (Herh.).
E 12.35 Klassik am Mittag.
E 13.00 Tele-Boutique.
E 13.30 California Clan. AmerikaansE serie. (Herh.).
E 14.15 Die Springfield Story. Amer

kaanse serie. (Herh.).
E 15.00 Gut geht's. Gezondheidstip

van Hademar Bankhofer.
E 15.30 Spiel mit.
E 15.40 RTL aktuell.
E 15.43 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
E 16.00 Einfach tierisch. Dierenpre
E gramma gepresenteerd door Iff BerE nett.
E 16.30 Vater Murphy. Amerikaans

serie. Afl.: Wasser im Brunnen.
: 17.10 Der Preiss ist heiss. Spelsho*

gepresenteerd door Harry Wijnvoorc
E 17.45 Tele-Boutique.
E 17.55 RTL aktuell.
: 18.00 Sierra. Amerikaanse serie. Afl
E Das Rehkitz. (Herh.).
E 18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.E 19.05 Weerbericht.
: 19.15 Gemini man. Amerikaanse se

rie. Afl.: Perfekte Tauschung.
: 20.15 Glanzerder Asphalt. Arneri

kaanse misdaadserie. Afl.: Angst iiChinatown.
: 21.10 Das haut den starksten Zwil
E ling urn. Westduitse speelfilm ui■ 1971 van F.J. Gottlieb.
{22.50 RTL aktuell.
[23.00 Hotel Colonial. Amerikaans*: speelfilm uit 1986 van CinzinaTorrini
j00.30-02.00 Er - Starker als Feue: und Eisen. Speelfilm. (Herh.).

SAT 1
[06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.3Ü:SAT. 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Afl. Die■ schone und der Frosch. 09.00 SAT. 1:Bliek. 09.05Love Boat. Afl.: Der Profes-
■sor und das Madehen. 09.50 Teletip
jKochen. 10.00 SAT.I Bliek. 10.30 Die

[ Abenteuer derdrei Musketiere. Frans/I-
Italiaanse avonturenfilm uit 1953 var:André Hunebelle. 12.15 Glücksrad.
113.00 Telebörse. 14.00 Programma-
| overzicht. 14.04 The Real Ghostbus-
jjters. 14.30 Teletip Reise. Ansl. Horos-

■ kop. 14.40 Love Boat. Afl.: Does Ent-
ischeidung für die Scheidung. 15.30■ Verliebt in eine hexe. Amerikaanse fa-
imilieserie. Afl.: Endoras Rache. 15.55: SAT.I Teleshop. 16.05High Chaparral.
E Afl.: Nach Tucson und zurück. 17.00iSAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn. Afl. Ein: Pichnick mit Champagner. 17.35 Tele-: tip Test. 17.45 Programmaoverzicht.
■ 17.50 Addams Family. BZwangs-
;rauung im Hause der Addams. 18.15
iDie Ausgeflippten. Amerikaanse come-
idieserie van J.D. Lobue. 18.45 SAT.I
iBliek. Aansl. SAT.I Wetter. 19.05
iGlücksrad. 19.50 SAT.I Wetter, aansl.iSAT.I Bliek. 20.00 Drei Engel für Char-
!lic. Afl. Ein verliebter Engel. 20.55 SAT
1. Bliek. 21.00 Der Polyp - Die Bestie
mit den Todesarmen. Italiaanse film uit
1977 van Oliver Hellmann. 22.50
SAT.I Bliek. 23.00 Die Beute. Frans/I-
taliaanse speelfilm uit 1966 van Roger
Vadim. 00.35-00.45 Programmaover-
zicht.

SSVC
13.00 Green claws.

13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Sounds like music.
15.15 Head of the class.
15.40 Children's SSVC.
16.05 Around the world with Willy
Fog.

16.35 Troublemakers.
17.00 Blue Peter.
17.30 Happy Days.
17.50 Home and away.
18.15 Steal.
18.40 News and BFG weather.
18.55 Scène here.
19.15 Top of the pops.
19.45 Coronation street.
20.10 Surprise, surprise.
21.00 Holiday Outings.
21.05 Rules of engagement.
22.00 News and Weather Report.
22.30 Clive Anderson Talks Back.
23.05-00.50 The Friday late film. The

woman in black.

Omroep Limburg
7.o7Ochtendmagazine: Limburg
Aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Aktueel, Uit in Limburg,
agenda en muziek. 14.02, 15.02,
16.02 Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal Weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, editie Noord en Zuid.
17.25Op de valreep.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Het leven is mooi. 10.00 Nieuws.
10.03 Platenpoets. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00 Nieuws. 13.10 Goed op

Vrijdag. 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Limburg Vandaag 18.00
Nieuws. 18.10 Hitriders. 20.00 Zig'-
Zag. 22.00 Nieuws. 22.05 Country-
Side. 23.30-6.00 Nachtradio, (om
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

België/BRF
6.35Radiofrühstück. 7.15 Wunsclv
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. 12 15
Veranstaltungskalender 12.45-
-15.00 Matthauspassion vonJ.S.Bach 15.05 Nachmittagsslu-
dio. 16.05 Spotlight: Euro-Tops
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-
tuell + Sportvorschau. 18.40-2005Konzertabend.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 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.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News.
12.05 Open air.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 40 minutes: Colin's gone mis-
sing.

15.20 Golf.
17.35 Eyespy.
18.00 Newsround.
18.10 Scottish Art.
18.30 9 II 5.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.45 'Allo! Allo.
21.10 Volgens aankondiging..
21.30 United.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Arena.
23.30 Newsnight.
00.15 Weatherview.
00.20 Jazz 625: Art Blakey.

Eurosport
05.00 International Business Report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The DJ Kat Show. 08.30 Motor
Sport News. 09.00 Australian rules
football. 10.00 Wheels. Hoogtepunten
uit de wieier- en motorsport. 11.00 WK
ijshockey, finale vanuit Bern. Met Ned.
commentaar. 13.00 Volleybal: World
Challenge Cup toernooi vanuit Yokoha-
ma. Met. Ned. commentaar. 15.00 Golf:
Benson & Hedges internationaal golf-
toernooi, live vanuit St. Mellion (Enge-
land). Met Ned. commentaar. 18.00
Vooruitblik op het WK voetbal in Italië.
Met Ned. commentaar. 19.00 TRAX.
19.30 WWF Wrestling. 21.00 Basket-
ball. 22.30 Volleybal: World Challenge
Cup toernooi voor heren vanuit Yoko-
hama. 00.30-02.30 Golf: Benson &
Hedges internationaal golftoernooi
vanuit St. Mellion (Engeland). Met Ned.
commentaar.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and
Goodyear Weather Report. 08.15 Tou-
ristic magazine. 08.45 The Mix foliowed
by News on the Hour. 16.00 Hotline.
17.00On the air. 19.00Hit Studio Inter-
national. 20.00 Concert Special. 21.00
Blue Night. 22.00 World News foliowed
by Goodyear Wheater Report. 22.15
The 80's relived. 23.15 Snub. 23.45
Max Neadroom. 00.15 World News fol-
iowed by Goodyear Wheater Report.
00.30 Blue Night. 01.30 Time Warp
01.45 Late Night Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 MTV
At The Movies. 12.30 Club MTV. 13.00
VJ Kristiane Backer. 14.00 MTV's Af-
ternoon 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 After-
noon Mix. 18.00 Week in Rock. 18.30
MTV's Greatest Hits. 19.30 MTV at the
movies. 20.00 Saterday Night live.
20.30 Club MTV. 21.00 MTV Spotlight.
21.30 Vol. 22.00 Mano Negra Guest
VJ. 23.00 MTV's Coca Cola Report.
23.15 VJ Maiken Wexo.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12.15
Casinoparade. 14.00 Viva. 16.00
Entenjagd. 17.00 RTL-Themen
17.15 RTL-Musikduell. 1750
Sportshop. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traüm-
tanzer.
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De komende weken, vanaf zondag 13 mei, serveren wij JL "L M IfTI II Hf en Pinksteren. "^^^^^ "~" Pn L/"l CL. ~"

fer? fijne salade met stukjes kip en asperges. Aanvang 19.30 Uur. M M:jwl!ll 111 I il Hüy WÊ^^^^^ir^^^^^.
drie bielstukjes vaTspeenvarken met en donkere Prijs ’ 75-p.p. md. wijnen. 111% t^oStf 3^ êklfw^È^SÈÈfé^^ 12.00-20.30 uur " A^^tlc^ül/ünl^basiiicumsaus. Reservering gewenst. ■ V e 9 _Mm oRr WxaËvtëJlßÉzsssN' ;a%iW ■_■ rl/ldUaLiic Keutieii

Huisgemaakte tweekleurige parfait met vers fruit. H I^IJH^kBHT-TkW|j9J Br jP*" Bffffinllfifif^lfnwi Tafelreserverin 9 nMBHHHHMHHBHMMMMBj
Tp^h^s^oo^?^^2'50 Kerkstraat 2, Rogqel, W L^»Vl ft diMj ■ %~£S^WÊÊÈ_ S ïn44?si?" Dagelijks geopend van 12.00-22.30 uur. !Tevens hebben wij voor de liefhebbers een speciaal ■■»*»■ najnuut *~ "«ss^'i lï ,«ÈSt\» .^SSb*» * " wr " U44OD-l^bU __ , :Tn tt i

kaartje met aspergegerechten. *pi 0474Q-12fifi il^S MffiH^-^Q%^ f/ Bongerd 40, Heerlen-centrum, üGraag reserveren: tel. 04454-1459. Restaurant wi. uiita itw. "^^MÉP^Hb^-^ Wllhelminastraat 8 tel. 045-715435 »'s maandags gesloten. 1Peter en Stella Ploum-Tonnaer _____________________________tWÊ_m____WÊm_______WÊ_m RESERVERING GEWENST

~
". /

mm KaStEeL SMt, voo,ae'essr„ss?r"iieen fc^a ProufnrpSlCfc'É^ c*. o,^«. «*^É[fiy KJ W f»X COeAlcUl^CUvt Sc/70fse za/m gemarineerd met verse kruiden I fl\/ Specialiteiten Restaurant fmy 'P%^ hoeft U Heerlen >ij,

HOTELRESMJRANT 'el. 0449?" 9 Jfr^WP ""*aa^e''e" ml"ass/e^cWsoröe' BB'-rf '^hHIE u klaar, en niet alléén op moederdag!

MOEDERDAGMFNIJ < Geopendvan 12.30 ffifu Prijs per couvert / 59,50. Kinderen tot 10 jaar/ 24.50 EHEBPVCTtpJ ReStOUrOJÜ\ HulsmWl
/wa

tot 21.00 uur ]’ " voor een aangepaste maaltijd |-*^Bfe**»^ «M1**J *x Geleenstr. 56, tel. 717086.

„tJ *** <»""' 13 mei as moederdan Kom snel proeven hoe een kulinair voorjaar smaakt... BL t« rfSfllf lft .^n \m- [wË Asperges me gero z
Heidere groeme.oep mpergesgamituur mutsueruag f m_m __mm _^mmm____m. ____W___W__m. iSHH gecombineerd, begeleid met een

*** *** Naast onze aspergekaart JLp JJ In het hart van Bourgondisch hollandaisesaus.

’ 55,-pp lorTslmSaesfeldeereenmet
' >dl=^ Limburg sfeervol tafelen in ons

v kum natuurlijk «lk i, la carte dineren ' Id^ïr romantisch restaurant Restaurant de la Station j
Openingstijden 12.00uur -14.00 uur moederdagmenu PFVllïni I Kelderweg 1 Eys-Wittem Tel. 04451-1707 Stotionstr. 16, tel. 719063.
van de keuken: n.^uur -M.aouur è ’ 50,-pp. UUIIUUU Aparte salons vanaf 8 personen Bavarois van asperges met preisaus en
Hotei-restauran.Kasteel Ekioo

KCtD„CKii

_ SpeCialiteiteiWeStaUrailt Le CaribOU Reserveren gewenst groene/witte asperges.
Maasberg 1, 6181 GV Elsloo - 04490-77666 RESERVEREN IS GEWENST »|IWWIHIII»iiwii iuvwuimiii >« "«■■■mi tjcwcna.

I I II Molenweg 56,6133 XN Sittard. Tel. 04490-10365 | kwtongjwp^d vanaf 12.00 uur | Reüaumni Gekenhof
Valkenburgerweg 54, tel. 718000.

— —- »^a I _ Verse, halve kreeft met asperges.

È/M/i Óki wlMf -rzzt , CklT JL,, nnkmptmftpHprHao <f\ff Restaurant de Blauwe Engel
WÊ XlikiWWÊ a-V£TELL£/b \nBL DAT HEEFT WÉÊ/I 00*m^"°ed.erda3 YtöL Valkenburgen 21, tel. 713063.

\tILUU \l^r/K^V x^ a->a \i^l^§ i^r^-x xj.i_l.xaj yMw/// en de pinksterdagen \ |^s , ,_ >„ \ e,

_ _
,fly K^ndHorHon >lMlllv /^ ,/2)e <$\ \lf\l Ë __t_\ _____% \\W/ \lf\l Lamskoteletten en lamsfilet met asperges metw iviuuuui udy y\j iy /_é__SïïloienbronzL\ \)| ___^ _s _S siJtP^Ü A^kunt u bij ons terecht voor meer \\\ een honin9'"lmsaus-

f ZOndag 13 mei \V \ V dan h°nderd GriekSe spedaliteiten- V Restaurant Belfi
l| i mmm J^ I n een kenmerkend Griekse sfeer worden \ O. Nassaustr. 16, tel. 714249._

gkajLu î
Heldere kervehoep f J %/ bij ons de smakelijkste gerechten La Cuisine du Soleil.

Gepocheerde zalm met verse asperges THPH TTÏk'FI? opgediend. Daarbij kunt u een keus Ver^ zalm met asperges en een

jfif*- -Si| W V
"« -1 UL.I-1 ZtiKfcK maken de meest voortreffelijke Griekse hollandaisesaus.

mm li DUBBEL EN DWARS wijnen. I^ummt Auberge de Rausch

*'' tÈMm 'i* Lamsrugfilets - voorjaarsgroente VERDIEND! C^gS^f^ Kloosterkensweg 17, tel. 715890.
AardbeZdesserts ' J^ «PB %RCStattrailt te c/e mer rne^ asperges.

" IJ^hJ- > Hj*!!".? ■^■ty.'f Lekker uitslapen en dan, als romanti- Ml\ DA/ p AAnrlc\e\" lH «i Üt'r = ' "■■ f4950 b* sche verrassing' een heerlijke lange 40 **" _* m " KOtlSSeHie raOaOCli
\n' \h M~if 3 "ii l ii -' J -rs.sv p.p. brunch in een bijzonder sfeervolle am- SITXJÜCI Baron Hotel HeeHen

" *&* Patron J F Jongen biance... Terwijl u genietvan het schit- *^^^ NMlhelminaplein 17, tel. 713333.
Cf^^^i^V^': <5^ Molenstraat 12, 6141 BH Limbricht terende uitzicht over de Maas' kiest u Wy raden u wel aan tijdig te reserveren. Asperges in korstdeeg met Hollandse saus.

o*a " i*^"*~-'--'-' V ti fiAaiQn i^ft^Q naar hartelust uit een keur aan warme
e' en koude specialiteiten én een droom- Kesselskade 42, Maastricht, tel. 043-212030. .v^' v I " I assortiment patisserie... Een moeder- | ___= I ====== - l_ _J

m__^___^__ mm____^—mmmm^
dag om nooit te vergeten: dat heeft _ —-—-—— __

Door "Lfikkpr QO" tm^~ moeder toch zeker dubbel en dwars m^' s- W^uuui LGKKeryu m^ sz^ verdiend! W IS F Het adres voor bruiloften, J!
uitverkoren tot aanbevolen #/*/» léfÊSra i\fl Hotei Maastricht biedt moeders, vaders PWi!» Kestaurant vhïi W/Mh ' partijen en feesten. Vhlv

■ oor. yM/M/l ("Vaa 1 \ R^a en kinderen twee mogelijkheden: de ynM/m _<_ -, « , \ll^ ¥§&// Geneel nieuwe zaal met \|R*restaurant in 1990. \twlu \\BEPJ \lKl romantische MOEDERDAGBRUNCH \iw&/ (IIinAsYfIWIIYIPIPYI \IKI I fIW terras. \lf\i
Verras moeder eens op een W. Tj iXSTÏ m^STp"! jT '"V^ v. \}lr hoh*«-««

diner in ons restaurant. DE PRINS V SS^^KT* f" S?^^fe \f J^*"
L I

Voor moeder een originele hotel café restaurant 1 Torte Domino' (3950 p-p- vanaf ■■'>/^slWr■4ËwsfwfÈ&SS. "" &MM\ÊÊÊSW_M
verrassing. MOEDERDAG" geldt: voordekinderentot4iaargratis' H 'g-i,j3£^ 7^n^?"'iißi?i^fcli';|

DDLIKI^^LJ Voor de kinderen is het ook feest in de *"*" ■ s flHË^4^!BjmiJj^^. JcmWK
WÜ Serveren fÜne Uriwl^lwn weivoorziene speelhoek, waar o.a. leu- "* vuUÉÉllllUÉv %im_\t^^^^^^^^^mi^^^^j oc vcicii Mjuc ke {jlms worden vertoond En omdat Hemelvaartsdag 24 mei —*——?^"~ r?,st--

ASPERGESPECIALITEITEN "T3a,so°°"" grootbarbecuefestijn! ----,, . ,a ' ._ __ Tot zondag, als unu even belt reserve- , wo» r»r ajinijjciveiu

Voor klein (tot 1.26 m) 22,50 ren wij uwfeestelijkgedekte tafel Brommelen 16 _ Q454413?2
Voor reservering of inlichtingen Voor degenen die rechtop onder tafel kunnen Wijnandsrade (Swier) ~ Maandags gesloten

ToSb^a^ doorlopen 0,00 « HOH=L..>llA«naCHr Tel. 045-242838
rei. u44»u-/öDDo Rijksweg Zuid 25 SITTARD De Ruiterij I,Maastricht 'X n portP Maurice en Gertie van Wersch

tel. 04490-15041 Telefoono43-254171,te1efax043-213341 <X Y<X V^Cll L^ w _
«.„„„„„««^^ ..,.,......,,,.,,. „,,,,.v„„. ~,,,,,,,~.v.,-^^

I . '

«| _ Als u ons voor 12 uur Dl \g*LnïrrAln'C 's ochtends belt, staat uw DG! |3gPltrUUlU O PICCOLO de volgende dag al HA 1* TIQQAA
"- in het Limburgs Dagblad. V**J-#I^*WW j

%* "■■'^^^^^^;";-;""^^!^"^!^";"^:^'■>>^!*>^l■^>^^^/!^^^^'.*.*^:'^*"^"l'.'<^c
w.ww^>v.v(:.:.y.:.:.:.:':':vV':-:'.'.<.'.v.v'"" ""v^v*v.v.v.v.ViV.v.v.v.vr.v.v.v.v.v.w.v.v.v.v^ * " *"



" Een 'doorkijkje' in speeltuin Leenhof.
Foto: MARCEL VAN HOORNWijkgebouw in Eikenderveld

Van onze verslaggever
HEERLEN - De wijk Eikenderveld
in Heerlen krijgt een wijkgebouw.
Het gaat deel uitmaken van de
nieuwbouw van het onderwijsinsti-

tuut A en S aan de Diepenbrock-
straat.
In het wijkgebouw zullen het so-
ciaal-cultureel werk, het algemeen
maatschappelijk werk, de wijkraad,
een peuterspeelzaal, en de vereni-
ging Jeugdcentrum Laanderstraat
huisvesting vinden.

De gemeenteBrunssum isvan de opmerkelijk hoe-
veelheden bladluizen op de hoogte. Maar een dvi-

Van onze verslaggever
BRUNSSUM- Bewoners van de Rimburgerweg in
Brunssum klagen steen en been over de grote aan-
tallen bladluizen in hun tuinen. „Als je in de tuin
komt, zit je in een mum van tijd onder de luizen.
Het is amper te harden. Alles zit onder. En datal da-
genlang. Onze bloemen en planten gaan kapot en er
is geen 10l meer aan om buiten te zitten," klaagt de
familie Janssen.

delijke verklaring, daarvoor kan men niet geven.
„Het heeft te maken met de warmte en het uitblij-
ven van de nachtvorst. Maar waarom die beestjes
alleen aan de Rimburgerweg massaal voorkomen,
is ons niet bekend. Wellicht een spelingvan de na-
tuur. In ieder geval gaan we maandag enkele bo-
men in de buurt van de woonhuizen snoeien', waar
de luizen zich het liefst ophouden. De ervaring
heeft geleerd dat het daarna wel wat wil minderen.
Mocht het snoeien echter niet helpen, dan geen we
dekomende week de luizen alsnog met de spuitbus
te Ujf," aldus een woordvoerdervan de gemeente.

Brunssummers klagen over bladluizen

Zoals bekend verleende ministerRitzen van Onderwijs en Weten-
schappen onlangs 8,7 miljoen gul-den subsidie aan Harlan voor debouw van de fokdependance. Har-lan wil in Onderbanken voorname-lijk kleine proefdieren als ratten en
muizen gaan fokken. Hiertegen zijn
dierenbeschermers fel gekant. En-kele dagen geleden nog kondigdehet samenwerkingsverband van deNederlandse Vereniging tot Be-scherming van Dieren en de Neder-landse Bond tot Bestrijding van deVivisectie acties aan om de komstvan een fokdependance naar Onder-
banken tegen te houden.

Protest

Waar het proefdierencentrum uit-
eindelijk zal worden gevestigd, isnog niet duidelijk. In het bestuurs-akkoord streeft Onderbanken naar
de aanlegvan een terrein voor indu-
strie en handel in het gebied Schin-
veld-Noord, gelegen tussen de Ja-beekerstraat en de Eindstraat. Dekans dat de dependance daar ge-bouwd zal worden, wordt niet uitge-sloten.

Lóngeen maedes

IJong maedjes hobbe 'ne jongil ue) en om9ekeerd. Eineng bte vaöl maedjes (in een«tn; dat is 'ne graaf.Vaöljón-
K en mer ei maedje, dat is 'ne

%.Pt%' Dle maedsJes sjpieële
%ri h

m kleine i°na (domine--3" hem). Va jonge wuert ge-
-3*- ne jong en 'ne hond góntpae ongesjtuerd langsei. Eni? maedjes: e maedje dat 't
i 'Peulwater Heet kaoke maog i; eeve jaortrouwe , hetgeen wil
! ]9_en dat ze nog niet in staat
! IJkt te zijn het werk in huisljaar behoren te doen. Een oud
$r,?Je van de schoolkindereniat °ok naar huiselijke kar-
yeujes verwijst:,Meister lootge sjoeel oetgao, 't ts al elfoere.:;::;re jonge motte water haole, de■liedjes motte sjoere.

Jongens en meisjes die in de
'mervakantie graag willen
eTken opgelet. Bejaardencen-
ttn Douvenrade in Heerlen
ekt mensen die in die periode
'a's en oma's willen verzor-
p. Ben je ouder dan 17 en wil
in de periode juni-september
tkantiewerk doen bel dan
'en met Douvenrade: "8045-
-1240.

Schutters
St. Hubertus in

Fündgraaf wil op zaterdag 5
niei nog eens alle aandacht ves-
llßen op het Oud Limburgs
Jhuttersfeest. Omstreeks 13.00
V*r zal burgemeester H. Coen-
*rs in het raadhuis de exposi-
V openen van schuttersmate-
rsel dat beschikbaar is gesteld
£°r St. Hubertus. Daarna
Pjnt de vendelzwaaiersgroep
#Wi de Bussenschutten van
Moederschap St.-Martinus uit
leer in aktie. Vervolgens zal
ft tamboer- en trompetter-
Drps van St. Hubertus optre-
fn en een aantal marsen ten
fhore brengen. De schutterij
pft Schaesberg voert dan de
jtde exercitie ten tonele ge-
"tgd door de nieuwe exercitie
°°rschutterij St. Joris uit Wes-

KERKRADE - Een automobilist
heeft een ongelukkige manoeuvre
op de Nieuwstraat in Kerkrade met
een schadepost van tweeduizend
gulden moeten bekopen. De be-
stuurder schoof over de leiconblok-
ken heen die op de Nieuwstraat de
grens tussen Nederland en West-
Duitsland markeren. De auto kwam
bovenop de afscheiding tot stil-
stand. De onfortuinlijke automobi-
list kwam met de schrik vrij.

Onfortuinlijke
automobilist

Onderbanken
denkt aan
rioolrecht
Van onze verslaggever

ONDERBANKEN - De toene-
mende zorg en aandacht voor
het milieu gaat ook de burgers
in Onderbanken in toekomst
wellicht meer geld kosten. De
gemeente denkt na over de in-
voering van het rioolrecht. Dit
in eerste instantie om de kosten
voor onderhoud en instand-
houding van het rioolstelsel te
kunnen dekken.

Verhoging
Daarnaast verwacht de ge-
meente ook een verhoging van
de afvalstoffenheffing op ter-
mijn te moeten doorvoeren.
Daartegenover staat evenwel
dat de bestuurders van Onder-
banken zich hebben voorgeno-
men de onroerendgoedbelas-
tingen (OGB) niet te verhogen.

Referendum
Wethouder Theunissen: „Een van
onze beleidsdoelstellingen is om
iedereen tijdigbij ingrijpende zaken
te betrekken. Afhankelijk van de in-
formatie die we krijgen, zullen we
via voorlichtingsavonden of anders-
zins de bevolkingvolledig inlichten.
Als iedereen zich vervolgens eenduidelijk beeld heeft kunnen vor-
men, zullen we via hoorzittingen of
een referendum de mensen naar
hun mening vragen."

Bromfietser zeer
ernstig gewond Geluidmetingen

in alle kernen

Om overlast Awacs-toestellen tepeilen

vendien moeten klach-
ten over geluidhinder
geïnventariseerd wor-
den.

Van onze verslaggever
ONDERBANKEN
Teneinde de mate van
geluidhinder door over-
vliegende Awacs-toe-
stellen te kunnen vast-
stellen, moeten in alle
vier de kernen van de
gemeente Onderban-
ken periodiek geluid-
metingen worden uitge-
voerd. .
Ook moet er, als aanvul-
ling op het al bestaande Een en ander staat in

het bestuursakkoord
van de nieuwe Onder-
bankse coalitie van de
fracties Kleine Onder-
banken en de Democra-
ten Onderbanken. De
voorstellen moeten uit-
eindelijk leiden tot een
forse vermindering van
de Awacs-overlast. „Al-
leen taai volhouden en
inventieve inzet kun-
nen bijdragen aan dat
succes," aldus de coali-
tie.

gebruik gemaakt. Voor een over-
nachting met twee maaltijden beta-
len zij vijf gulden.

LANDGRAAF - Een 23-jarige
Kerkradenaar is met levensgevaar-
lijke verwondingen opgenomen in
het Heerlense De Wever-ziekenhuis
nadat hij woensdagnacht met zijn
bromfiets tegen een lichtmast bot-
ste. Dat gebeurde op de Pasweg in
Landgraaf. De toestand van de
bromfietser was gisteren nog steeds
kritiek. De politie in Landgraaf is op
aoek naar getuigen: S 045-328333.

geluidmeetnet, een sys-
teem worden ingevoerd
waarmee de vliegbewe-
gingen van de AWACS-
toestellen kunnen wor-
den gecontroleerd. Bo-

#kan worden,

Volgens de advocaat van Rijks trekt
het slaaphuis een publiek naar de
omgeving van de bistro, dat 'dingen
doet die jeniet verwacht als jerustig
gaat eten. Rijcks zou daardoor
klanten verloren en financiële scha-
de geleden hebben. Hij wil dat de
gemeente Heerlen hem schadeloos
stelt. De gemeente staat echter op
het standpunt dat een schadever-
goeding niet via de Raad van State,
maar in een civiele procedure geëist

Mogelijk volksreferendum in gemeente Onderbanken

Van onze correspondent
DEN-HAAG/HEERLEN - Uitbater
C. Rijcks van bistro 'De Weeg-
schaal' blijft zich verzetten tegen de
aanwezigheid van het slaaphuis en
methadonverstrekkingspunt aan de
Ruys de Beerenbroucklaan in,Hee-rlen. Bovendien eist hij van de ge-
meente een vergoeding voor gele-
den schade. Zijn beroep tegen de
vergunning voor de verbouwing,
waarbij was- en douchegelegenheid
is aangebracht, werd gisteren be-
handeld door de afdeling recht-
spraak van de Raad van State.

Het slaaphuis heeft een capaciteit
van achttien personen, die telkens
voor een nacht onderdak krijgen.
De helft van de 'klanten' is verslaafd
aan alcohol of drugs. De overige be-
zoekers hebben voor het merendeel
geen vaste woon- en verblijfplaats.
Afgelopen jaarhebben 533 verschil-
lende bezoekers van het slaaphuis

Behalve Rijcks hebben een aantal
buurtbewoners beroep ingesteld te-
gen de vergunning voor de verbou-
wing. Zij waren gisterenechter niet
aanwezig. Tijdens de behandeling
bleken er echter nog wel een aantal
haken en ogen aan de door de ge-
meente verleende vergunning te zit-
ten. Het bestemmingsplan geeft
voor het pand de bestemming
dienstverlening.

Burger mag meepraten
over komst fokcentrum

Van onze correspondent

ONDERBANKEN - Om aan
de weet te komen hoe de be-
volking van Onderbanken
over de komst van een proef-
dierenfokcentrum denkt,
gaat het dagelijks bestuur
mogelijk een volksreferen-
dum houden. Dat is een van
de afspraken die de nieuwe
coalitie van de fracties Klei-
ne Onderbanken en Demo-
craten Onderbanken in haar
regeerakkoord heeft vastge-
legd.

Hoewel Onderbanken nog niet offi-
cieel op de hoogte is van het/besluit
van het Zeister proefdierenbedrijf
Harlan/CPB om in de grensgemeen-
te een fokdependance te bouwen,
wordt er in de coalitie al hardop na-
gedacht over de wijzewaarop de be-
volking bij de zaak betrokken moet
en kan worden.

Werk

Lintjes
Meneer Haan, bestuurslid
■n VV Waubach, meldde zich

i stèren hij onze balie. Haan
eft vorige week een lintje ge-
egen en dat stond ook keurig
de krant, maar desalniette-►n was hij niet helemaal te-eden. Wij noemden hem na-kijk J. Haan, terwijl dat P.aan moest zijn. En nu is Haan

lrtg dat het in Waubach en
iedereen ontgaan is

lt hij koninklijk onderschei-
to is. Waarvan akte.

Graffiti
Ron Rosenzweig (16) uit
ïrkrade heeft samen met een
oitserse vriend de stad Praagp een stukje graffiti gehol-

'n- Het tweetal beschilderde
\f oude school als eerbetoon
li de nieuwe Tsjechische lei-
r Havel. Als bewijs stuurden
lp en zijn kameraad, allebei
n Tsjechische afkomst foto'ss bewijs. De politie dacht
tor in eerste instantie trou-
■ns anders over. De twee
ienden werden zelfs korte tijd
gepakt, maar mochten later
-h verder gaan met hun werk.

Secretaris Willemse van de
chting Da(a)gje Uit heeft gis-
'en moeten ' lachen' toen hij
deze krant las dat de pen-

ngmeester de bejaarden die
zlnemen aan de reis naar on-
r andere Monschau geld had
fraagd. Klopt dus niet. Deroep is bestemd voor bedrij-n °f goedwillende burgers die

ouderen een geslaagde
-**P toewensen en daarom een

ft willen doen. We zeggen het
W*ar nog een keer: op gironum-
jr 1776677, of op banknum-d*r 2598155000. Maandag 14

lpkunnen danmaar liefst 233
KPSrens met een totale lengte
IHn vijf kilometer vertrekken.
1 1lpassant wil de heer Willemse
\ >9 iets 'zeer belangrijks' kwijt:
Y« u om negen uur nog niet
pit opgehaald, draai dan tele-
°nnummer 416638.
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Bistro-baas eist
schadevergoeding

Slaaphuis Heerlen zou klanten kosten

De stichting Centrale Akkommoda-
tie Eikenderveld,' waarin ook een
vertegenwoordiger van A en S zit-
ting heeft, gaat het wijkgebouw be-
heren. Inclusief inrichtingskosten
betaalt de gemeente 272.000 gulden.
Dit bedrag wordt gehaald uit een
pot van anderhalf miljoen, die ook
bedoeld is voor een gemeenschaps-
accommodatie in Molenberg.

VOOR VROUWELIJKE
EN EXCLUSIEVE MODE

MOEDERDAGAANBIEDING
20 % korting op
alle pantalons
en zomertruien

Raadhuisplein 17, Heerlen
Tel.: 045-711060

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Speeltuin
Leenhof in het Landgraafse
Schaesberg gaat toch weer open.
Het bestuur speelde met de ge-
dachte de tuin te sluiten na een
meningsverschil met de gemeen-
te. De exploitatie werd onzeker
na het intrekken van de gemeen-
tesubsidie over 1989. Het subsi-
dieverzoek was ondertekend
door een bestuurslid dat niet of-
ficieel benoemd was. Vandaar
dat de gemeente slechts de basis-
subsidie van 900 gulden uitkeer-
de, in plaats van de 4700 gulden.

Leenhof stapte vervolgens naar
de Raad van State. Voorzitter
Blaauw besliste dat de gemeente
vóór 1 juni het subsidieverzoek
nogmaals moet behandelen.
Voorzitter Smit van de speeltuin-

vereniging heeft goede hoop dat
de subsidie van 4700 gulden als-
nog wordt uitgekeerd.

Komende zaterdag, 5 mei, om
10.00uur, gaan de poorten van de
12000 vierkante meter grote
speeltuin weer open. Overigens
krijgt Leenhof nog voor de zo-
mer een grote opknapbeurt die
betaald wordt met geld (30.000
gulden) uit het landelijke fonds
Jongeren bouwen voor Jonge-
ren. Het speeltuinbestuur wil
met de uitvoeringwachten tot de
gemeenteraad een besluit neemt
over de subsidie. Wethouder Dré
Boumans, sinds enkele dagen
belast met speeltuinwerk, zei gis-
teren in een reactie: „Als de ge-
meente in gebreke is gebleven
moet dat snel recht gezet wor-
den".

I l
(ADVERTENTIE)

-. \ Makado-Beek^pil
-^--aj, morgen wèt-tI?

bevrijdingsdag v&\ de gehele dag Ws
IjS& GESLOTEN! 1

Opstap

Pension
Staatsraad mrM. Custers vroeg zich
af of een slaaphuis niet eerder als
pension dan als maatschappelijke
dienstverlening aangemerkt moet
worden. Tevens zette hij vraagte-
kens bh' het ontbreken van een. be-
langenafweging bij de vrijstelling
van het pension. Volgens de ge-
meente is deze belangenafweging
op grond van bestemmingsplan en
bouwverordening niet nodig.
De afdeling rechtspraak doet over
enige tijd uitspraak.

'Voetbaltruuk'
LANDGRAAF - De jeugd van
de #Landgraafse wijk Abdis-
schenboschkrijgt op vrijdag 11
meibezoek van deKNVB-voet-
baltruuk. Deze touringcar met
aanhanger, door de plaatselijke
voetbalclub naar Landgraaf ge-
haald, zit vol met verschillende
voetbalspelen.

Er worden die dag viertallen
gevormd die al voetballend de
15 spelen afwerken. De viertal-
len met de hoogste score mo-
genuiteindelijk deelnemen aan
een voetbalquiz. Gegadigden
kunnen zich voor woensdag 9
mei opgeven bij Lei Janssen
5324653.

(ADVERTENTIE)
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Speeltuin ondanks
geschil weer open

Leenhof blijft rekenen op subsidie Landgraaf
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Met blijdschap geven
wij kennis van de

geboorte van onze zoon
en broertje

Eddy
Ton Hameleers

Armelies ,
Hameleers-Jacobs

Betty
1 mei IWO

Fossielenerf 9H
6413 MB Heerlen—— iH^^H^^HMHMHI^i^MJI I

Op maandag 7 mei a.s. hopen onze ouders
Anna Hansen-Philips

en

Bair Hansen
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren

Uit dankbaarheid zal op deze dag een H. Mis worden op-
gedragen om 14.00 uur in de Kerk van O.L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand aan het Walramplein te Valken-
burg a/d Geul
Gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot 19.30 uur in „La
Brasserie", Passage 1-3 te Valkenburg a/d Geul
De kinderen: Rina Wim Octave José
Neerhem 53, Valkenburg a/d Geul

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede, datvan ons
is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze lieve moe-
der, dochter, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Joke Klaus-de Kok
echtgenote van

Robert Klaus
op de leeftijd van 34 jaar.

In dankbare herinnering:
R. Klaus
Rudy, Tamara
Familie de Kok
Familie Nendels

28 april 1990
Navolaan 110
6414 HJ Heerlen
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft
de begrafenis in besloten familiekring plaatsgevon-
den.

Enige en algemenekennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven, hebben wij
plotseling afscheid moeten nemen, in de leeftijd
van 68 jaar, van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Hubert
Rademakers

echtgenoot van

Maria Scheren
In dankbare herinnering:

Schinveld: M. Rademakers-Scheren
kinderen en kleinkinderen
Familie Rademakers
Familie Scheren

6451 EM Schinveld, 2 mei 1990
Dr. Poelsstraat 22
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 7 mei a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te
Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren. »
De rozenkrans wordt gebeden zaterdag 5 mei om
18.40 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel te
Schinveld.

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

Eede Posthuma
echtgenoot van

Klazina van Bolhuis
Brunssum: Betty en Wiel Baetsen-Posthuma

Anja en Heinie
Heerlen: Rob en JuliettePosthuma-Schwarz

Sonja
Cynthia
Saskia

Brunssum, Mozartstraat 1, 30 april 1990
Corr.adres: Klingbemden 153, 6441 XX Brunssum
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium aan de Imstenraderweg te Heer-
len heden vrijdag 4 mei om 14.30 uur.
Samenkomst in het crematorium,.waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Liever geen bezoek aan huis.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede, dat op
76-jarige leeftijd geheel onverwacht van ons is
heengegaan, onze zorgzame moeder, schoonmoe-
der en oma

Klazina van Bolhuis
weduwe van

Eede Posthuma
Brunssum: Betty en Wiel Baetsen-Posthuma

Anja en Heinie
Heerlen: Rob en JuliettePosthuma-Schwarz

Sonja
Cynthia
Saskia

Brunssum, Mozartstraat 1, 2 mei 1990
Corr.adres: Klingbemden 153, 6441 XX Brunssum
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium aan de Imstenraderweg te Heer-
len heden vrijdag 4 mei om 14.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Liever geen bezoek aan huis.

De crematieplechtigheid van
Eede Posthuma en Klazina van Bolhuis
zal op hetzelfde tijdstip plaatsvinden

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid moe-
ten nemen van mijn lieveman, broer, onze zwager,
oom en neef

Gerard Oosterloo
echtgenoot van

Mia Seerden
Hij overleed op de leeftijd van bijna 70 jaar in het
St. Jozefziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Terwinselen: Mia Oosterloo-Seerden
Familie Oosterloo
Familie Seerden

6467 EP Kerkrade, 2 mei 1990
Vloedgraafstraat 18
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 8 mei a.s. om 11.00 uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg-
Hoofdstraat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren. Het rozenkransgebed tot
intentie van onze dierbare overledene wordt gebe-
den op maandag 7 meiom 18.45 uur in voornoemde
dekenale kerk, aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Zij heeft ons alles gegeven
wat zij kon geven

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan,
gevenwij u met droefheid kennis dat heden vredig
is ingeslapen, gesterkt door het h. sacrament der
zieken, in deleeftijd van 82 jaar, onze lievemoeder,
groot- en overgrootmoeder

Maria Catharina
(Trinke) Pfeiffer

weduwe van

Peter Johannes (Sjeng)
Boessen

Sittard: Rosy en Jan MarX-Boessen
Sittard: Wil en Mia Boessen-Muyres
Sittard: Sjaak en Mia Boessen-Offermans
Sittard: Truus en Walter Macorat-Boessen

klein- en achterkleinkinderen
Familie Pfeiffer
Familie Boessen

Sittard, 3 mei 1990
Verpleeghuis St.-Agnetenberg
Corr.adres: Tüddernderweg 74A, 6137 CG Sittard
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
denop maandag7 meiom 10.30uur in de parochie-
kerk van de H. Joseph te Sittard-Stadbroek, waar-
na de crematie zal plaatsvinden in het crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen, om 11.45 uur.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De avondmis zal worden gehouden op zaterdag 5
mei om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid dat wij haar
zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij
u kennis dat, na een liefdevolle verzorging in de
verpleefkliniek B, van ons is heengegaan, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in de gezegende
leeftijd van 97 jaar, onze lieveen zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder en tan-
te

Maria Gertrudis
Emilia Hubertina

Janssens
weduwe van

Henricus Joannes Hubertus
Zeegers

Heerlen: Mia Houtermans-Zeegers
Bèr Houtermans t

Geleen: Riet Neilén-Zeegers
Hub Neilen

Heerlen: Leny Erfkemper-Zeegers
Hans Erfkemper

Heerlen: Jeu Zeegers
Gert Zeegers-Kilkens

Heerlen: Jo Zeegers
Geleen: Huub Zeegers

Riet Zeegers-Bronnenberg
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Janssens
Familie Zeegers

Heerlen, 3 mei 1990
Corr.adres: Anjelierstraat 48E, 6414 EW Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag7 meiom 11.00uur in de Christus Koning-
kerk te Heerlen-Nieuw-Einde, waarna de begrafe-
nis is op de algemene begraafplaats Heerlerheide.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
In de avondmis van zaterdag om 19.00 uur in voor-
noemdekerk, zal onze dierbare overledene worden
herdacht.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcen-
trum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, zaterdag
van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Nooit klagend, nooit vragend
haar lasten in stilte dragend
haar handen hebben voor ows gewerkt
haar hart heeft voor ons geklopt
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat op 78-
-jarige leeftijd van ons is heengegaan, voorzien van
de h. sacramenten, mijn lieve moeder, onze oma,
overgrootoma, zus, schoonzus, tante en nicht

Petronella (Nel) Smits
weduwe van

Jacobus Bonné
Stem: Rika Bonné
Beek: Jaco en Anita Bonné-Bouvrie

Davy, Ilona, Benjamin
Familie Smits
Familie Bonné

6171 TX Stem, 2 mei 1990
Breinderweg 25
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 5 mei om 11.00
uur in de parochiekerk St.-Jozef te Kerensheide-
Stem.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avndmis heden vrijdag om 19.00 uur in voornoem-
dekerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Vouershof 1 te Geleen, alwaar
heden vrijdag bezoekgelegenheid is van 18.00 tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

tlda Vergoossen, 61 jaar, weduwe van Sjeng
Smeets. Adres: St. Petrusstraat 3, 6077 ND

Reutje-St. Odiliënberg. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden op zaterdag 5 mei om 11.00
uur in de basiliek van de H. Wiro, Plechelmus en
Otgerus te St. Odiliënberg.

"J. Guus Storms, 76 jaar, Steeg 11, 6017 AS Thom.
1 De plechtige eucharistieviering vindt plaats op

zaterdag 5 mei om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Michael te Thom.

Voor de vele blijken van medeleven, on-
dervonden bij het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder

Philomena
Haemers-Senden

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

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zondag 6 mei om 10.00 uur
in de parochiekerk van de H. Remigius
te Klimmen.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Lisa Grooten-Vrösch
Haar willen wij gedenken tijdens de eer-
ste plechtige jaardienst op zaterdag 5 mei
a.s. om 18.30 uur in de dekenale kerk van
St. Pancratius te Heerlen.

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, 4 mei 1990

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onvergete-
lijke echtgenote en mijn moeder

Bertien Reesink-Geelen
zal plaatshebben op zondag 6 mei a.s. om 10.00uur
in deSt. Bavokerk te Nuth.

Antoon en JanReesink

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk,
bedanken voor de vele blijken van medeleven l
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van ot j
lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder’Marie Hubertina

Leunissen-Weusten
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank. Uw
langstelling en medeleven hebben ons veel sW
gegeven.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
zaterdag 5 mei a.s. om 17.30 uur in dekerk van
H. Joseph te Valkenburg-Broekhem. *

Dankbetuiging
t

Graag zouden wij iedereen persoonlijk bedankUtt is echter onmogelijk omdat u met zovelen 1(
medeleven heeft betoond bij het overlijden en^begrafenis van mijn lieve man, onze zorgzame „
der, schoonvader en lieve opa

Nicolaas Goessens *
Mevr. B. Goessens-HermansiK
kinderen en kleinkinderen inGeleen, mei 1990

De zeswekendienst zal worden gehouden op zat'Idag 5 mei om 19.00 uur in de parochiekerk vari'H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen. I;

Wij danken u van harte voor de belangstellingjei
het medeleven bij het overlijden van mijn li4e
vrouw, onze zorgzame moeder en oma, Oi

Victoire
Collaris-Starremans \lic

Sjef Collaris Ie
Kinderen en kleinkinderen ;a

De zeswekendienst zal worden gehouden op if\dag 13 mei 1990 om 11.30 uur in de kerk van ve
Franciscus van Assisië te Heerlen. _\

.’(„Verdriet kent geen tij'
En toch is het zondag 6 mei al een jaar g^
den dat we afscheid hebben moeten nemLi

van onze geliefde zoon en broer v
Ron

In dat jaar hebben wij ervaren hoe gelift,
Ron was, mede door de bezoeken van zn,
vrienden en vriendinnen bij ons thuis en afo,
zijn graf. Dat heeft ons verdriet draaglijk
gemaakt. Daarvoor willen we dan ook ied«f(

een bedanken. In onze gedachten en ons Mn
zal Ron blijven voortleven. li

Piet en let Simons-Paes 'en kinderen
De plechtige eerste jaardienst ter nagedaCL
tenis aan Ron zal worden gehouden op tff-
dag 6 mei a.s. om 10.00 uur in de Jacobusk^n
te Roosteren. 6

-"■
c

r- nDiep is de pijn n
stil het verdriet r
vergeten kunnen wij u nl 'i

'E

Het is een jaar geleden dat wij afschep
moesten nemen van mijn lieve man, ofl*°
zorgzame vader en opa L

ZefRoberts [
De eerste jaardienst zal gehouden W<l
den op zaterdag 5 mei a.s. om 19.00 uur^
de Pancratiuskerk te Munstergeleen.

Mevr. Roberts-Penders
kinderen én kleinkinderf1

1 4

m —~, urrrr^'' Mm?'?'--'.''''' ' "iSejJ ÉsS

'Moderne eethoek bestaande uit: tafel 110 x 110 3 + 2 zits combinatie in 6 verschillende kleuren Wit essen slaapkamer bestaande uit- ledikantleverbaar in wit-zwart-gnjs uitstekend leer leverbaar 140 x 200 of 160 x 200 of 180 x 2ÓO(ook leverbaar in 120x120) ó_ü,- compleet met ombouw en verlichting 1195,-
Stoel in chroom met zwart of wit leer gecombineerd in c ___. ... .. 9RQR . o^„-, fr

,
a,,._... n̂ .-

, 11511
zeer zware kwaliteit per stuk ’ 180,- 5 mei akt.epr.js £030, Schiuifdeiurkast met SP^9^' mQnta

115ü', Setprijs tafel + 4 stoelen 5-mei aktieprijs 995,- C°mp cc 'nC' ranSP° j^eTakMeprijs 2250,-

-i^^^^^^fl ____________^^^^^^^>^^^^^^^^ ' '
_ ~ &**■V— -~*~^i*f~~~~' Kiimfoiivwc TTi*rrir%m«iyh*

— ■ ->g
Ligt uw hart in Limburgs natuur?j<

77 4/ &M*t\

(f

Bel of schrijf:
Am Stichting het Limburgs Lands^

fs<) Kasteel Arcen

viïtrQ postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon 04703-1840



behouden, komt er ruimte voor sa-
menwerking tussen pers en omroe-
pen op lokaal en regionaal niveau.
Voor deze samenwerkingsverban-
den komen echter geen landelijke
regels. De betrokkenen moeten het
zelf uitzoeken, eventueel met be-
hulp van bemiddeling van gemeen-
ten of provincies.

regels voor de programma's, recla-
me en sponsoring, toezicht en be-
heer van etherfrequenties.

■\
Financieringvan de lokale en regio-
nale omroepen wil de minister rege-
len via de bestaande Gemeente- en
Provinciefondsen dan wel gemeen-
telijke ofprovinciale opslagen.

nale omroepen het landelijke om-
roepsysteem niet moeten gaan dou-bleren. Zij moeten het aanvullen.
Het zal daarom niet zijn toegestaandat lokale omroepen zich bundelen
zodat zij groter worden dan de re-gionale omroepen. Er mag ook geenlandelijke koppeling komen tussende regionale omroepen zodat een

Eweede landelijk omroepnet ont-taat.

Vervolg van pagina 1

JEN HAAG/MAASTRICHT -
*egionale en lokale omroepen
£ogen reclameboodschappen
Pan uitzenden als aanvullen-
f bron van inkomsten. Het
(üblieke karakter van de om-
-oePenePen moet echter wel ge-
'andhaafd worden. Echt com-
merciële lokale en regionale
"troepen zijn 'op dit moment'
pet wenselijk.

Voor lokale en regionale omroepen
zijn gemeenten en provincies be-
stuurlijk en financieel verantwoor-
delijk. Er komen echter landelijke

Aanvullen
D'Ancona vindt dat lokale en regio-

Zijn opvolger bij Kunststofverwer-
king wordt Frans Pistorius RA (41)
uit Maastricht, de huidige secretaris
van de vennootschap. In mei vol-
gendjaarwordt Pistorius tevens be-
noemd tot directeur van de divisie
Energie van DSM, in verband met
de pensionering van de huidige di-
recteur drs Hans van Dijk."nister D'Ancona (WVC) zegt diteen discussienota over reclame

P lokale enregionale omroepen die
J vandaag aan alle betrokkenen
eeft toegezonden. Op basis van de

wil de bewindsvrouwe de
vorstellen later, al dan niet bijge-eld, aan de Kamer voorleggen.

Eompensatie

J.J de Omroep Limburg in Maas-
ycht heeft men vooralsnog geen
Kannen om opkorte termijn met re-fameboodschappen van start te
Pan. In een eerste reactie liet direc-
Pur-hoofdredacteur Jan Tieland
feten dat de minister alleen maarpoen licht' heeft gegeven. „Maar er'bijvoorbeeld nog niet gesproken

het aanpassen van de media-
fet". aldus Tieland.

" De huidige secretaris, Frans Pi-
storius gaat naar de divisie
Kunststof verwerking." Ir Jan Hillege leidt de nieuwt

divisie Engineering Plastic Pro
'ducts.

Dr Ton Wanders uit Geleen (54)
volgt Frans Pistorius op als secreta-
ris van de Naamloze Vennootschap
DSM. De scheikundige is op het
ogenblik directeur van Energie Be-
heer Nederland BV, het bedrijf dat
ten behoeve van de Staat de Neder-
landse aardgasbelangen behartigt.
DSM voert het beheer over Energie
Beheer Nederland. Opvolger van
Ton Wanders op die plek wordt drs
Arnold Gratama van Andel (44) uit
Voerendaal, die nu directeur is van
de concerndienst Financiën.

Hof bevestigt vordering
van Tripels op Masson

hebben onder meer te maken met
nog lopende procedures waar Mas-
son mogelijk geld aan overhoudt.

De rechtbank in Maastricht moet
nog een beslissing nemen over de
schadeclaim van Masson naar aan-
leiding van de WUH-zaak. Daarin
werd hij openlijk beschuldigd van
malversaties. Justitie heeft die zaak
echter nooit doorgezet.

De van malversaties vrijgesproken
verdachte in de ABP-affaire vocht
bij het gerechtshof eenzelfde beslis-
sing van de toenmalige president
van derechtbank in Den Haag mrR.
Wijnholt aan. Masson werd inder-
tijd veroordeeld tot betaling van de
jarenlange juridische bijstand en
werd verplicht Tripels inzage te ge-
ven in zijn inkomens- en vermo-
genspositie.

Procedures

Van onze verslaggever

Dit zei P. Pennekamp, directeur
ouderenbeleid van het Ministerie
van WVC, gisteren bij het feest van
de zilveren stiqhting Verpleegkli-
nieken Heerlen. Zijn boodschap

Werkdruk
Mevrouw Boomkens benadrukte
dat de laatste jaren alleen nog de
zwaardere patiënten worden opge-
nomen, en dat de werkdruk ook is
gestegen door het verlangen van be-
tere zorg en grotere privacy.

Verder wordt gedacht aan tijdelijke
opvang ter ontlasting van hulpver-
leners en tenslotte moeten ook ter-
minale patiënten, die beslist niet
meer thuis kunnen blijven, in de
verpleegklinieken verzorgd wor-
den.

Het enige wat Pennekamp toevoeg-
deaan zijn ambitieuzeplannen was:
„Dewerkdruk en het salaris moeten
meegewogen worden". Of deze toe-
zegging voldoende is voor de ver-
plegenden, is maar zeer de vraag.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De verpleegklinieken
moeten in de nabije toekomst uit-
groeien tot 'open centra met veel
functies. Naast de huidige voorzie-
ningen moet ook gedacht worden
aan nachtopvang en aan het onder-
brengen van ziekenhuispatiënten
die een 'verkeerd' bed bezetten.

stond echter in schril contrast tot de
noodkreet van voorzitter R. Boom-
kens-Bloemink van de stichting, die
enkele minuten eerder sprak van
een onaanvaardbare, werkdruk,
waardoor nu al roofbouw gepleegd
wordt op de medewerkers.

Verder, en dat is heel belangrijk,
Poet er een compensatieregeling
gorden getroffen met de regionale
Pgbladen. Ook het provinciebe-
Rur zal zijn standpunt over recla-me bij deregionale omroep kenbaarboeten maken."

folgens Tieland gaat de regionale
[inroep er ook na invoering van re-
Harne financieel niet veel op voor-pt. Alle méér-inkomsten worden af-trokken van het budget dat we nu
fan WVC krijgen als aanvulling op|e provinciale bijdrage.

p het regeerakkoord van het kabi-
let werd al aangekondigd dat er re-flame op lokale en regionale omroe-pen zou worden toegestaan. D'An-ona wil de betrokken partijen daar>u ervaring mee laten opdoen. Zij
Poëten dat zelfregelen. Deze weg isnelier dan het wachten op een wij-fêing van de Mediawet. Op basisRn die wet zijn experimenten metPclame op lokale en regionale om-l°epen nu nog verboden.

Samenwerking
de positie en de pluriformiteit

'an de lokale en regionale pers te Het gerechtshof staat toe dat de be-
slagen in stand blijven. De beslagen

De weigering daaraan te voldoen
mondde vorig jaarfebruari uit in de
gijzeling van Masson. Een gijzeling
die na 40 dagen, waarbij geen infor-
matie op tafel kwam, weer werd op-
geheven. Na het uitblijvenvan beta-
lingen legde Tripels beslagen op
Massons gelden en eventuele tegoe-
den. De Maastrichtse advocaat zegt
over aanwijzigingen te beschikken
dat Masson wel degelijk over grote
sommen geld heeft beschikt.

Volgens mr F. G. Tripels' moet de
uitspraak van het hoflosworden ge-
zien van het overleg dat het kantoor
voert met de minister van justitie
over de vergoeding van de juridi-
sche bijstand aan Masson. Justitie
zou in principe bereid zijn Tripels
een bepaalde vergoeding te betalen.
De hoogte van het bedrag is nog
punt van onderhandeling.

Verder eist Masson van de staat dat
hem alsnog 170.000 gulden achter-
stallig salaris wordt uitbetaald. De
Centrale Raad van Beroep moet
daar nog een uitspraak over doen.

Justitie

'Illegale speelhuizen
blijven bedreiging'

Directie 'Holland Casino's' klaagt in jaarverslag
tnit cafn,°'s *w Nederland boekten in 1989 acht procent meer winst dan het jaar daarvoorValkenburg trok voriü jaar iets meer gasten. J üuur

Directeur ouderenbeleid Ministerie van WVC:

'Bredere taak voor
verpleegklinieken'

Moordenaar brak
eerder al in bij

bejaarde vrouw

3 gisteren bevestigd door een
'oordvoerder van het Heerlense
'olitiekorps.

PEERLEN -De 15-jarige jongenuitSoensbroek, die vorige week he-
tende de 76-jarige mevrouw Har-len-Nagel uit dezelfde plaats in►aar woning met messteken om hetNen te hebben gebracht, brak eer-fer al in bij de woning van het
lachtoffer. De jongeman is de zoon
'an een poetsvrouw, die geregeld
'ij de bejaarde schoonmaakte. Dat

foals bekend brak de jongenin om
fan geld c.g. waardevolle spullen te

Toen hij ruim twee weken
feleden opnieuw had ingebroken?n de alleenstaande vrouw hem in
Haar woning betrapte, vermoordde
■HJ haar. De jongeman is inmiddels
ondergebracht in 'Het Keerpunt',
*en opvangtehuisvoor jongemisda-
digers.

Het publiek vraagt in toenemende
mate om 'snellere' spelen en spelen
met een gezelschapskarakter, zo
signaleert Holland Casino's. De mo-
gelijkheden voor kaartspelen als

Holland Casino's werkt aan verbete-ring van de werkomstandigheden
van het personeel. Daartoe is opgrond van bedrij fsgezondheidskun-
dig onderzoek een ergonomische
werkgroep, gevormd die het werk-klimaat bij verschillende spelenanalyseert en indien nodig tracht teverbeteren. Het eerste spel dat ergo-nomisch werd doorgelicht wasBlack Jack.

Een van de Holland Casino's, dat deafgelopen jaren sterke concurrentievan illegale speelhuizen heeft ge-had, is het Casino in ValkenburgDesondanks is het aantal bezoekerser vorig jaar licht gestegen. De toe-name was maar goed 2000 gasten
VYQan

Q 318122 in 1988 tot 320.i1 1n1989. Het recordbezoek van 1987toen de speelautomaten in gebruikwerden genomen, werd echter nietovertroffen. Toen werden er 321 934bezoekers geteld.

Uit het jaarverslag over 1988 van de
Holland Casino's blijkt dat de winst
vorig jaar met 8 procent is toegeno-
men, het bruto resultaat met 16,7
procent en de lasten met 19,4 pro-
cent. Het aantal medewerkers nam
toe van 1634 in 1988 tot 1876 vorig
jaar.De bezoldiging van de directie,
inclusief pensioenlasten en afvloei-
ingsregeling beliep vorig jaar ruim
1,3 miljoen gulden tegen een kleine
negen ton in 1988.

Wat de gemiddelde bezoeker in hetcasino besteed valt niet vast te stel-len, omdat aan het einde van de dagalleen het saldovan inleg minus uit-gekeerde bedragen wordt vastge-steld. Dat saldo lag vorig jaarop 129gulden per bezoeker (inclusief par-keergeld, hapje en drankje) bij eenbezoekersaantal van in totaal 2 8miljoen tegen 2,4 miljoen in 1988.

Bestedingen

Van onze verslaggever
VALKENBURG - Bestuur en di-rectie van de Holland Casino's ha-meren er in het jaarverslag 1989 noseens op, dat de blijvend sterke con-currentie van de illegale speelgele-genheden, zoals Golden Ten eenbedreiging vormen. Er wordt op ge-wezen, dat de 'illegaliteit' geenkansspelbelasting afdraagt en nietde hoge kosten kent, die nodig ziinom een goed gereglementeerd eer-lijk en breed spelaanbod te krijgen„Bovendien zijn maatregelen, dieHolland Casino's neemt tegen overmatig en dwangmatig spelen, wei-nig effectief, zolang een illegaal al-ternatief ln stand blijft," aldus hetjaarverslag.

Punto Banco en Mini Punto Bancozijn daartoe het afgelopen jaar uit-gebreid. De casino's beschikken in-middels over 1072 direct geld uitke-rende speelautomaten.

De acht Holland Casino's boekten
samen een bruto opbrengst van
371,4 miljoen gulden. Na aftrek van
salarissen en overige kosten bleef er
140,1 miljoen gulden over voor het
Rijk in de vorm van kansspelbelas-
ting en BTW op speelautomaten (sa-
men 75,5 miljoen gulden) en een
netto opbrengst (64,6 miljoen gul-
den), die volgens een uitspraak van
de Tweede Kamer eveneens in de
schatkist verdwijnt.

Informatie van politie aan pers ter discussie de politie Heerlen hem op zijn minst
anonieme getuigenverklaringen
had moeten laten inzien, zodat de
familie S. zich over die informatie
een oordeel zou kunnen vormen.
„Maar ook dat is niet gebeurd", al-
dus Vonken.

De lichte toename van het aantalgasten ten spijt was er toch een lich-te daling van het brutoresultaat met
1,1 miljoen gulden.Daarin stond hetCasino Valkenburg overigens al-
leen: de overige zes casino's in
Zandvoort, Scheveningen, Rotter-
dam, Amsterdam, Breda en Gronin-
gen kenden een stijging van zowel
het bezoek als de bruto baten. Het
casino in Nijmegen werd pas in
augustus vorig jaar geopend.

Jverigens werden volgens cijfers
'an het Centraal Bureau voor de
statistiek tussen 1980 en 1988 bijna
>onderd mensen in Nederland ver-boord door minderjarigen. In tota-'teit deden zich tussen 1980 en 1988
*.' pogingen tot doodslag door
ninderjarigen in ons land voor. Als
«ekjaar mag 1986 worden aange-
l'e*'j T°en werden 97 pogingen totooclslag door jeugdigen onderno-nen waarvan er 27 een fatale afloop
'en n' In 1988 werden 83 pogin-« n door minderjarigen onderno-'S Ün 9 mensen vermoord. Het
'a l9BaeSchikt nog niet over ciifers

De rechtbank doet eind juni uit-
spraak.

L.S., videotheekhouder te Heerlen,
werd 1 september vorig jaar ver-moord terwijl hij in zijnauto zat. Op
de Meezenbroekerweg werd vanuiteen zwarte Ford Sierra een salvo uiteen automatisch wapen afgevuurd
op de Mercedes van S. Hij overleed
meteen. „Gezien de uitzonderlijk-heid van de aanslag, gaf de gemeen-
tepolitie Heerlen daags daarop eenpersconferentie", aldus mr J. Adel-meijer, advocaat van de gemeente

Heerlen. „Deze publieke on-Neder-
landse moord vroeg om informatie-vertrekking door de politie."

Tijdens de persconferentie meldden
de woordvoerders van de politie
Heerlen dat men een afrekening in
het criminele milieu vermoedde. En
op nadere vragen van de pers werd
vervolgens geantwoord dat het mo-tief betrokkenheid bij drugscrimi-
naliteit zou kunnen zijn. Dat is de fa-
milie van L.S. danig in het verkeer-de keelgat geschoten. Enkele we-
ken na de begrafenis volgde reeds
een kort gedingtegen het Limburgs
Dagblad. De familie S. besloot niet

verder^ te procederen tegen de
'boodschapper' (Limburgs Dag-
blad, red.) van het nieuws, maar te-
gen de 'bron' (politie Heerlen/ge-
meente Heerlen/Staat derNederlan-
den, red).

Rectificatie
Via raadsman mr Vonken eisten de
nabestaanden gisteren voor derechtbank een rectificatie van de ge-
meentepolitie en een geldbedrag
van vijfduizend gulden. Dat bedrag
zou opgevat moeten worden als een
gedeeltelijke genoegdoening voor
de geleden immateriële schade, be-
toogde Vonken. Maar de gemeente

Heerlen en ook de Staat wijzen die
vorderingen af.

'Heerlen' zegt zorgvuldig gehandeld
te hebben. „De politie beschikt over
informatie die op betrokkenheid
van L.S. met de drugswereld wijst",
zo blijft de politie Heerlen volhou-
den. „Die nadere informatie kan
echter niet worden prijsgegeven,
omdat dat andere onderzoeken zou
bemoeilijken, danwei informanten
in gevaar zou brengen; een gevaar
dat levensgroot is", aldus Adelmeij-
er.

Vonken stelde daar tegenover dat

Welstand
„Die drugsfeer zou ook een verkla-
ring kunnen geven voor de opval-
lende welstand van L.S.", meentAdelmeijer dieverder constateerde:
„Hij verplaatste zich afwisselend in
een Mercedes 500 SEC en in een
Porsche 911. Dat zou ook kunnen
verklaren waarom hij gewapend
was, en waarom hij zo hardnekkig
werd gezocht. Ook een jaar eerder
was er immers een moordaanslag
op hem gepleegd en sindsdien had
hij geen adres meer, maar trok hij
van plaats tot plaats... Die medede-
ling op de persconferentie had feite-
lijk royaal voldoende draagvlak en
was dus niet onzorgvuldig", besloot
Adelmeijer.

Familie vermoorde S.
vraagt schadevergoeding

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Is de politie Heer-len in haar voorlichting aan de me-dia te ver gegaan? Had zij nooit mo-gen zeggen dat zij het vermoedenhad dat-de op 1 septembervorig jaarkoelbloedig geliquideerde L.S. mo-
gelijk vermoord was omdat hij be-trokken zou kunnen zijn' bij drugs-
criminaliteit? En is daardoor bij defamilieleden de 'nagedachtenis aanL.S. op grove wijze onteerd'? Datwaren de centrale vragen tijdens de
gisteren gevoerde pleidooien in deciviele procedure die de familie vanL.S. had aangespannen tegen zowelde gemeente Heerlen (politie, red )en de Staat der Nederlanden
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Van onze correspondent
DEN HAAG - Voormalig ABP-di-
recteur mr dr A. Masson uit Rijs-
wijk moet een geldvordering van
bijna 675.000 gulden van het Maas-
trichtse advocatenkantoor mr.
M. Tripels voldoen. Dit heeft het
Gerechtshof in Den Haag gisteren
bepaald. De advocaat van Masson,
mr A. Pfeil, werkte indertijd bij het
kantoor was van mr Tripels.

(ADVERTENTIE)
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discussienota minister D'Ancona aan betrokkenen

Reclame op regionale
en lokale omroep mag
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Reeks benoemingen
Alweer nieuwe

divisie DSM
HEERLEN - DSM krijgt er weer
een nieuwe divisie bij. De activitei-
ten op het gebied van kunststofhalf-
fabrikaten voor industriële produk-
ten worden afgesplitst van de divi-
sie Kunststofverwerking. De nieu-
we divisie krijgt de naam Enginee-
ring Plastic Products (EPP). Het
hoofdkantoor wordt gevestigd in
Brussel.

# Dr Ton Wanders wordt secreta-
ris van de NV.

De leiding van de nieuwe divisie -
waarin de erta- en polymer-activitei-
ten van DSM zijn verenigd - komt
in handen van ir JanHillege (48) uit
Maastricht. Hillige is nu nog direc-
teur van de divisie Kunststofver-
werking en moet het na de afsplit-
sing dus met een kleinere divisie
stellen.

"Arnold Gratama van Andel
wordt directeur Energie Beheer
Nederland BV.
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'Handen meer dan vol aan eigen reorganisatie'

Rechters tegen wijzigen
grenzen arrondissementen

In maart
vorig jaar
voerde de
Voedingsbond
FNV al acties
onder de
tuinders.

Archieffoto:
JAN PAUL KUIT

Dat bleek gisteren tijdens een hoor-
zitting in de TweedeKamer over de
voorgestelde indeling van Neder-
land in 23 politieregio's. President
Van den Haak van de rechtbank in
Haarlem zei het „een dom axioma"
te vinden dat de politieregio en de
justitieregio moeten samenvallen.
Er kunnen wat hem betreft best
twee of meer politieregio's onder
één rechtbank vallen.

Hij waarschuwde de Kamerleden
ervoor de arrondissementen niet
kleiner te maken dan ze al zijn. Dat
zou de kwaliteit van de rechtspraak
kunnen aantasten. Zijn collega uit 's
Hertogenbosch wees erop dat
steeds meer de eis wordt gesteld dat
de rechters van instructie 24 uur per
etmaal bereikbaar zijn. Om dat tekunnen organiseren is een draag-
vlak nodig.

De voedingsbond zal volgen
week tijdens de 'ChampignoJt
gen' in Grubbenvorst haar sta;
punt aan de werkgevers in deze'
tor voorleggen. Bij de werkgeV*
organisaties LLTB en CNC wast
teren niemand voor commerf
bereikbaar.

PTT-staking inBondsrepublieK
BONN - Meer dan 5.000 werjj
mers bij de Westduitse post- ent
foöndienst zijn gisteren in stak
gegaan. Dat heeft een woordvoei
van de vakbond voor werknen
bij de Westduitse PTT beken'
maakt. Vakbondswoordvoel
Rudi Vetter voorspelt verdere
kingen als de onderhandeld
met de directie vastlopen. De
kers protesteren tegen directiep
nén om een nieuw systeem op te
ten waardoor een hogere produ'
viteit kan worden bereikt.

Onderzoek
fokverbod

pitbulls

Volgens Wim van der Hoorn,
woordvoerder van de bond, zijn met
name werknemers in de champig-
nonteelt steeds minder tevreden
over hun werksituatie. Van der
Hoorn kenschetst de werksituaties
in veel van deze bedrijven als 'on-
veilig. Bovendien regent het klach-
ten van werknemers over de manier
waarop werkgevers van veel kleine-
re bedrijven met de CAO-afspraken
omspringen. De problemen concen-
treren zich vooral rond de manier
waarop de functies in de bedrijven
gewaardeerd worden, de loonaf-
spraken en de toekenning van va-
kantiedagen.

HEERLEN - De voedingsbond
FNV heeft gisteren zeer sceptisch
gereageerd op de uitkomst van een
onderzoek dat door medewerkers
van het Landbouwschap voor Lim-
burg is verricht naar het grote tekort
aan arbeidskrachten in de tuin-
bouw. De onderzoekers zien vooral
een oplossing in het aantrekkenvan
voldoende geschoold personeel en
in een opvijzeling van het 'imago*
van de Limburgse tuinbouw. Maar
de voedingsbond is van mening dat
eerst de arbeidsvoorwaarden in de
sector verbeterd moeten worden
om leegloop te voorkomen.

Van onze verslaggever

Staking beëindigd

Akkoord bij
Ford Genk

Ook om de automatisering van de
administratieve ondersteuning van
de rechtbanken te kunnen doorvoe-
ren, moeten de arrondissementen
niet te klein worden, aldus de Bos-
sche presidentKok. Derechters lie-
ten er geen onduidelijkheidover be-
staan: de rechterlijke macht zit niet
te wachten op een haastig doorge-
voerde herindeling van de arrondis-
sementen.

De rechterlijke macht heeft zijnhanden alvol aan de eigen reorgani-
satie: De integratie van het admini-
stratief recht in de toekomstige
rechtbanken van eerste aanleg. Een
herziening van de arrondissements-grenzen zou die reorganisatie moge-
lijk met jaren vertragen, aldus derechters.

Werkdruk
Gedeelten van de arrondissementen
Haarlem of Alkmaar onderbrengen
bij Amsterdam, toch al veruit de
grootste in het land, lijkt de presi-
denten helemaal geen goed idee. De
rechtbank in Amsterdam kan de
stroom van processen-verbaal nu al
niet aan. Hoe moet dat als daar nog
eens de werkdruk van Haarlemmer-
meer (Schiphol) bijkomt, zo vroe-
gen zij zich af.

Congres over
informatica

in Maastricht
MAASTRICHT- In het MECC te
Maastricht wordt van 13 tot en
met 15 mei het nationaal infor-
matica onderwijscongres gehou-
den.

De deelnemers aan het congres
zullen zich onder andere buigen
over de afstemming tussen het
reguliere en het niet-reguliere
onderwijs. Aan het slot van het
congres zullen aanbevelingen
worden geformuleerd gericht op
de belangrijke verschuivingen in
het onderwijsveld.
Het congres is bedoeld voor per-
sonen die betrokken zijn bij op-
leidingen in de informatica, in-
formatietechnologie, informatie-
kunde of informatisering.

De langdurige staking had vooral te
maken met vrijwilligerswerk op za-
terdag. In het nieuwe akkoord is dat
zaterdagwerk geschrapt, terwijl de
eerder bedongen eisen gehand-
haafd blijven: een produktiepremie,
een loonsverhoging van 12,50 frank
per uur en de omzetting van 1600 tij-
delijke contracten in vaste. De di-
rectie heeft ook toegezgd voor de
bedrijfsvakantie de onderhandelin-
gen voer een nieuwe CAO af teron-
den.

GENK- Directie van Ford Genk en
vakbonden hebben gistermorgen
na onderhandelingen die bijna 14
uur duurden, eindelijk een akkoord
bereikt. Daarmee zou normaal ge-
zien het sociaal conflict, dat al zeven
weken aansleept, achter de rug
moeten zijn. Ondanks het akkoord
tussen alle betrokken partijen legde
de middagploeg gisteren om 18.00
uur toch weer het werk neer. Die be-
proefde stakingstacktiek werd de
jongste zeven weken in de twee
diensten dagelijks toegepast.

Ook in andere sectoren van de tuin-
bouw zouden de arbeidsomstandig-
heden dringend verbetering behoe-
ven. Overigens is Van derHoorn te-
vreden over het feit, dat de werkge-
vers bij het afsluiten van de tweeja-
rige CAO 1989 een stijging van hun
loonkosten met 10% voorzagen. De
bond vindt echter dat de opwaarde-
ring van hetloon per functiejaar nog
lang niet ver genoeg gaat.

EG waarschuwt voor
stijging loonkosten

'Sleutelfactor' in kabinetsbeleid

ling om dit aandeel te verminderen,
zo wordt gesteld.

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Het kabinet dient er-
voor te waken dat de loonkosten in
ons land niet te zeer stijgen. Niet
eens vanwege deextra kosten die zo
ontstaan voor de koppeling tussen
lonen en uitkeringen, maar meer
omdat stijgende loonkosten leiden
tot hogere prijzen en zo tot een afna-
me in de groei van de werkgelegen-
heid. Wat betreft de staatsschuld wees de

woordvoerder van Financiën erop
dat het kabinetsbeleid inzake finan-
cieringstekort en lastendruk ertoe
moet leiden dat het aandeel van de
staatsschuld in de totale uitgaven
zich in 1993 stabiliseert om daarna
te dalen.

Een zegsman van het ministerievan
Financiën liet weten dat in het rap-
port terecht gewaarschuwd wordt
voor de effecten van stijgende loon-
kosten. Over het financieringste-
kort merkt de woordvoerder op dat
het kabinet dit wel degelijk wil laten
dalen.

Dit stelt het Monetaire Comité van
de EG in een rapport over het finan-
cieel-economischbeleid in ons land.
De EG-deskundigen noemen de
loonkosten 'een sleutelfactor' in het
kabinetsbeleid. Voldoende mati-
gingvan de lonen vormt volgens het
Monetaire Comité het probleem in
ons land. Ritzen bereid

tot gefaseerde
invoering van
OV-jaarkaart

De rapporteurs zien voorts een aan-
tal problemen bij de kabinetsdoel-
stelling om het financieringstekort
in deze kabinetsperiode met twee
procent te laten dalen. Men noemt
die doelstelling moeilijk haalbaar.
Bij een economische groei van 4
procent, zoals die zich dit jaar voor-
doet, zou het kabinet eigenlijk ho-
ger moeten inzetten, aldus de des-
kundigen van de EG. Problemen
heeft het Monetaire Comité verder
met het toenemen van het aandeel
van de staatsschuld in de totale
rijksuitgaven. Er is geen doelstel-

Problemen Toen hoofdredacteur R. Rensefl
nieuw het gewraakte materiaal
gerde af te staan wilden de age'
hem meenemen naar het Haags*
litiebureau. Tussenkomst van
rechter-commissaris J.P. Mtf'
heeft er toe geleid dat RTL-Ver
que uitstel voor de levering va'
video-opnamen tot vandaag 1*
gekregen.
In een reactie zei Rensen voo*
nog niet te zullen ingaan op het
zoek. „Toegeven aan dit ver?1
heeft consequenties die niet te o]
zien zijn. Bovendien kunnen w~i)
volgende gebeurtenissen niet tf
ons gewonewerk doen en zou de
oefening van ons beroep ernstig
let worden."

- , i

Veronique wil
banden niet as

politie geven

Na een mondeling verzoek
woensdag 2 mei kreeg de redaf
van VeroniqueNieuws gisteren
aangekondigd' bezoek van tweel
litiemensen met een dwangb?;
aldus Veronique. Het dwangW
behelsde het uitleveren van \
uitgezonden materiaal' van de'
wuste demonstratie.

AMSTERDAM - Het commerq
station RTL-Veronique heeft M
ren besloten een kort geding aA
spannen tegen de Haagse politi«l
te voorkomen dat zij beeldband],
teriaal aan de politie moet afstg
Het gaat om video-opnamen die>
gemaakt van de demonstratie o\
april van een groep Molukkers %de Indonesische ambassade in 't
Haag. Daarbij vielen gewonden.:
derzowel demonstrantenals pcïï>

DEN HAAG - Minister Braksl
derzoekt de mogelijkheid van
verbod op het fokken van pittl
terriërs. Braks antwoordt dit opl
gen van Kamerlid Beckers (Gt
Links). In overleg met de Diere*
scherming wil hij bekijken ol
maatregelen nodig zijn voor .
denrassen die van nature agre^
zijn en waarvan het houden W
zou kunnen worden verboden-
kwestie is actueel nadat een ptf
onlangs een kind doodbeet.

DEN HAAG - Minister Ritzen (On-
derwijs) is bereid de OV-jaarkaart
voor studenten gefaseerd in te voe-
ren. Daarbij zouden thuiswonende
studenten, die nu al vaak gebruik
maken van het openbaar vervoer,
de kaart enkele maanden eerder
krijgen dan uitwonende studenten.
Door deze opzet zou de NS iets meer
tijd hebben maatregelen te nemen,
om de toestroom van reizigers uit de
studentenwereld op te kunnen van-
gen. ,Staking van

24 uur in
mijn Zolder

officiële mededeling

«5S WATERSCHAP"SgS zuiveringschA
LIMBURG

BEKENDMAKING
Het Dagelijks Bestuur van hetfterschap Zuiveringschap Limffmaakt bekend dat in de open^
vergadering van het Algemeen
stuur van 26 april 1990 het heffifjbedrag voor 1991 is vastgesteld.J 60- per vervuilingseenheid CTnerequivalent).
Roermond, 4 mei 1990

Het Dagelijks Bestuurv

HEUSDEN/ZOLDER - Zowel bij
de ochtend- als bij de middagploeg
is gisteren een deel van de mijnwer-
kers niet afgedaald in de mijn van
Zolder. Een aantal opzichters met
pensioen had aan de mijnpoorten
een pamflet rondgedeeld waarin ze
hun eisen kenbaar maakten. Die
sloegen op de uitvoering van de
loongarantie door KS, indexering
van vertrekpremies en behoud van
gratis busvervoer. De eisen werden
door een deel van de mijnwerkers
overgenomen, die onmiddellijk een
waarschuwingsstaking van 24 uur
inzetten.

Volgens de bewindsman is begin
mei intern al gestart met de voorbe-
reiding van de invoering van de
kaart. Nog voor de zomervakantie
moet blijken welke studenten de
kaart krijgen.

Dit blijkt uit een mededeling giste-
ren van de bewindsman aan de Eer-
ste Kamer. De Senaat moet dinsdag
beslissen over de invoering van de
openbaar-vervoerkaart voor stu-
denten. Ritzen heeft de Senaat on-
der zware druk gezet om de invoe-
ring van de kaart op 1 januari 1991
niet te belemmeren. Volgens de mi-
nister zit hij door een contract met
de NS vast aan die datum. Omdat er
zes maandenvoorbereidingstijd no-
dig is, moet de Eerste Kamer het
voorstel voor 1 juni afdoen, zo geeft
Ritzen te kennen.

Begeleiding van
'mongooltjes'

kan effectiever

HEERLEN - Als
ouders van geestelijk
gehandicapte kinderen
goed voorbereid wor-
den op hun taak, zijn ze
beter dan welke specia-
list ook in staat om hun
eigen kind te begelei-
den. Dat is de mening
van de Stichting
Down's Syndrom, die
op zaterdag 12 mei tij-
dens een workshop in
het Sittardse Maasland-
ziekenhuis een voor Ne-
derland nieuwe metho-
de zal introduceren
waarmee kinderen die
aan dit syndroom lei-
den ('mongooltjes') al in
een vroeg stadium met
veel meer resultaat be-
geleid kunnen worden.

Het begeleidingspro-

De stichting ziet veel
heil in de nieuwe hulp-
vorm. Die is immers
voornamelijk op het
kind gericht en niet zo-
zeer op de acceptatie
van de handicap door
de ouders. Bovendien
biedt het programma de
mogelijkheid om ge-
handicapte * kinderen

den van het kind in zeer
kleine stapjes verbeterd
kunnen worden.

gramma, ook wel 'early
intervention' oftewel
vroegtijdige aanpak ge-
noemd, is er op gericht
om het kind vanaf de
geboorte zo nauwkeu-
rig mogelijk te volgen,
waardoor de ouders al
in een vroeg stadium
kunnen vaststellen wathun dochter ofzoon welof niet kan. Vervolgens
geeft het programma
aan, hoe de vaardighe-
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MAASTRICHT- De presidenten van de negentien recht-
banken in Nederland voelen niets voor ingrijpende wijzi-
gingen in de bestaande indeling in arrondissementen. De
rechters zien wel het nut in van de vorming van een regio-
nale politie, maar vinden het onnodig de regio's van justi-
tie daarop af te stemmen.

Van onze correspondent

FNV kritisch over
beter 'imago' van

tuinbouw Limburg-

extra

zeer individueel te bc-]»
naderen. Daardoor bIÜ'L.ken zeer jeugdige mor>; .
gooltjes vaak tot vee1 rT
meer in staat te zijn da" ü[ .
algemeen wordt aange- t r
nomen. «>

Veel Nederlandse ir>j j 3̂

richtingen werken a' baa'met 'early intervention'l r,lemaar het programm" naheeft tot nu toe zijn weê Va £naar afzonderlijke ge- ty.j
zinnen nog niet gevofl' 'jeden. Vandaar dat ooK }_'
het Limburgse Steun'
punt Zelfzorg voor ge- jyrhandicapten bij de of aaganisatie van de studie' l
dag betrokken is. Be' l

langstellenden kunnen j^
zich inschrijven bij Net' ejity Engels-Geurts ü1
Schinnen.



Ministerie handhaaft
bezuiniging op IPR

Administratief

Sinds 1 januari dit jaar zijn binnen
de rijkspolitie Limburg tien mensen
met een handicap in dienst geno-
men. In maart zijn daar nog zeven
ambtenaren bijgekomen diemet be-
houd van uitkering bij de verschil-
lende politiegroepen aan de slag
zijn gegaan.

" Jorgen Jaanus op de binnenplaats van deSphinx.
Foto: WIDDERSHOVEN

Student uit Estland
'snuffelt' bij Sphinx

Regionale Projecten (IPR) on-
gedaan te maken. Gedeputeer-
de Staten van Limburg had-
den begin maart bezwaar ge-
maakt tegen deze bezuiniging,
maar Bukman gelooft niet dat
de maatregel tot een meer dan
zeer beperkte verslechtering
van het vestigingsklimaat in
Limburg zal leiden.

DEN HAAG- Staatssecretaris
Piet Bukman van Economi-
sche Zaken denkt er niet over
de recente bezuiniging op de
Investeringspremieregeling

Van onze Haagse redacteur

Volgens Ernest Vermathen, leider
van het project Gehandicapten Inte-
greren binnen de Politie, zijn de
meesten gestationeerd bij de land-
groepen en afdelingen. Zij verzor-
gen daar administratieve-, type- en
computerwerkzaamheden als bur-
gerambtenaar.

Sinds 1 juli 1986 is de Wet Arbeid
Gehandicapte Werknemers
(WAGW) in werking. Het doel is de
verbetering van de positie van de
gehandicapte op de arbeidsmarkt
en de bevordering van deelname
aan het arbeidsproces door gehan-
dicapte wernemers.

Uit financiële overwegingen besloot
het ministerie van Economische Za-
ken in februari van dit jaar tot een
bezuiniging op een deel van de cen-
trale (landelijke) IPR. De premie op
uitbreidingsinvesteringen' van be-
drijven die werden gepleegd meer
dan vijfjaar na vestiging, werd ver-
laagdvan 15 naar 10 procent van het
geïnvesteerde bedrag.

over de Oosteuropese markt.
„Net als bijna alle Westeuropese
bedrijven is Oost-Europa nu heel
interessant. Of er een echt afzet-
gebied ligt, is maar de vraag.
Voor ons is het in iedere geval
een goede zaak dat we ongeveer
kunnen inschatten hoe hun eco-
nomie werkt", legt de heer Ge-
rardu, hoofd van de personeels-
afdeling van Sphinx, uit.

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - De veranderin-
gen in Estland waren voor eco-
nomiestudent Jorgen Jaanus een
goede reden om in Nederland de
markt te verkennen. Dank zij de
bemiddelingvan professor Geert
Hofstede van de Rijksuniversi-
teit Limburg en president-direc-
teur Van Vliet van de Koninklij-
ke Sphinx vertoeft de 20-jarige
Est inmiddels alweer twee maan-
den bij het Maastrichtse bedrijf.
Over een week of vier gaat Jor-
gen weer naar huis, naar de uni-
versiteitsstad Tallinnen een hele
brok kennis rijker. Jorgen startte
de studie economie toen de eco-
nomische en politieke situatie in
zijn vaderland aan een ingrijpen-
de verandering begon.

GS van Limburg wezen er Bukman
op dat dit tot een verslechtering van
het investeringsklimaat in Zuid-
Limburg leidt. GS verwachten dat
steeds meer bedrijven in Zuid-Lim-
burg door de (al eerder in gang ge-
zette) verlagingvan de investerings-
premies eventuele uitbreidingen
net over de grens en met name in
België zullen gaan plegen.

Hij vindt de 'stage' van de Est
een belangrijke zaak. „Ons be-
drijf maakt ook gebruik van de
kennis van de universiteit. Waar-
om zouden wij studenten niet te
hulp schieten op een manier als
deze?" reageert Gerardu.

Vanaf 1 juli 1989 moet gemiddeld
vijf procent gehandicapten bij elke
onderneming in dienst zijn. Bij de
overheid moet eind dit jaarhet per-
centage gehandicapten op 3,25 lig-
gen en de komende jaren zou dat
moeten groeien naar vijfprocent.

Alleen op woensdag is Jorgen
niet te vinden in het pand aan de
Boschstraat. Op die dag volgt hij
de cursus International Law aan
de rechtenfaculteit. Lessen die
misschien niet echt passen in het
cursuspakket van de derde jaars-
student, maar diewel interessant
zijn. Zeker daar waar het om
mensenrechten gaat, legt hij uit.

Bij de restauratie van de St.-Servaasbasiliek is zo-
wel in het zuider- als in het noordertransept aan de
Vrijthofzijde een toegangspoort aangebracht. Bei-
de poorten zijn verschillend van ontwerp. Op de
poort van Killaars, in het zuidertransept, wordt het
volk van God door opstijgend water gesymboli-
seerd, gecompleteerd met het wapen van het kapit-
tel van St.-Servaas, terwijl Drielsma, op de poort in
het zuidertransept, de basilica-status van de kerk
als het koningshuis van David, symboliseert en
completeert met het pauselijk wapen.

„Het is niet zo dat we in Estland
niets van de Westeuropese eco-
nomie weten. Via de Finse televi-
sie zien we ook wel wat hier te
koop is." En dat is heel wat meer
dan thuis. Toch zou de student,
die op kosten van Sphinx in Ne-
derland verblijft, zijn land niet
kunnen missen. Hij praat vol
trots over zijn volk en zegt dat
het nog even zal duren voordat
Estland er economisch beter
voor staat. „De gevolgen van zo-
veel jaren planeconomie, werkje
in een korte tijd niet weg."

De gelden voor de realisatie van de toegangspoor-
ten zijn bijeen gebracht door het Maastrichtse
Struijscomité, dat het grootste deel van de op-
brengst van het Preuvenemint-1989 daarvoor be-
schikbaar stelde.

MAASTRICHT - In aanwezigheid van een klein
gezelschap belangstellenden, onder wie leden van
de Restauratiestichting en het Struyscomité, heeft
deken René Maessen gisteren de twee nieuwe
bronzen poorten van de St.-Servaasbasiliek ont-
huld. De poorten zijn ontworpen door de Limburg-
se beeldhouwers Appie Drielsma en Piet Killaars.Bronsgieterij Binder in Haarlem heeft de poorten
gegoten en Staalbouw Frijns in Vilt verzorgde de
technische afwerking.

Bronzen poorten
plechtig onthuld Uitspreiden

Daarnaast zou de maatregel ertoe
kunnen leiden dat meer bedrijven
aanspraak gaan maken op de decen-
trale (provinciale) IPR-pot. Het pre-
miepercentage in de provinciale en
landelijke IPR was voor genoemde
uitbreidingsinvesteringen gelijk,
maar voor investeringen boven de
vier miljoen moet men bij het rijk
aankloppen, daaronder bij de pro-
vincie. GS vrezen nu dat bedrijven
bepaalde investeringen van meer
dan vier miljoen over een aantal ja-
ren zullen uitspreiden zodat zij van
het nu hoger geworden premieper-
centage van de provinciale IPR
kunnen profiteren.Directie overlegt

met gevangenen
wel, per toerbeurt, weekeindebe-
zoek mogelijk," aldus Plitscher. In
Sittard is weekeindebezoek nu niet
te realiseren, omdat de gevangenis
daarvoor extra personeel nodig
heeft.

Raketten ook in
Kleine Brogel

KLEINE BROGEL - De Verenigde
Staten willen volgend jaar in Kleine
Brogel (Belgisch-Limburg) elf bun-
kers bouwen voor de opslag van
TASM (Tactical Air to Surface Mis-
sile) kernraketten. In zeven Europe-_
se landen worden in totaal 389 van
dergelijke bunkers gebouwd: 144 in
de Bondsrepubliek Duitsland, 128
in Groot-Brittannië, 54 in Turkije,
30 in Italië en telkens 11 in België,
Nederland en Griekenland. De elf
Nederlandse bunkers komen 'in
Volkel. De bouwkosten in Kleine-
Brogel worden geraamd op 1,9 mil-
joen dollar.

Vier dagen per week snuffelt
Jorgen, gekleed in een net pak,
bij Sphinx rond. Hij wordt bege-
leid door Ton van Osch. De Est
benut zijn tijd vooral om met
mensen van alle afdelingen van
het bedrijf te praten over hun
werk. Die gegevens worden ver-
werkt met een personal compu-
ter en zo beschikt Jorgen over in-
teressante informatie. Goed voor
zijn studie, hoewel het geen af-
studeerproject is.

De tactische lucht-grondraket kan
vanuit vliegtuigen worden gelan-
ceerd en heeft een draagwijdte van
ongeveer 480 kilometer. De opslag
van 11 kernraketten in Kleine-Bro-
gel zal er vermoedelijk toe leiden
dat de 25 atoombommen die er nu
liggen worden weggehaald.

De economische en politieke
hervormingen in het Oostblok
hebben dan wel hun intrede ge-
daan, anders is het gesteld met
het onderwijs. Les in Westerse
economie is moeilijk omdat het
materiaal ontbreekt. Zou het er
zijn, dan is het niet echt gemak-
kelijk het te vermenigvuldigen.
„Er is één kopieerapparaat voor
de hele universiteit en dan ook
nog binnen gesmokkeld uit Fin-
land", probeert de student de si-
tuatie te verklaren. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat zijn
kostbaar gespaarde geld op gaat
aan Engelstalige vrije markteco-
nomie boeken. „Hij is nog enkele
weken hier, maar ik vrees nu al
het ergste voor zijn bagage. Die is
veel te zwaar ", zegt Ton van
Osch lachend, doelend op de
boeken die meegaan naar Tal-
linn.

Sphinkx op zijnbeurt, hoopt ook
het een en ander te hebben aan
wat Jörgeh te vertellen heeft

Bukman deelt de zorgen van de pro-
vinie echter maar zeer ten dele, al
heeft hij er wel 'begrip' voor. Hij
wijst erop dat door de bestaande in-
vesteringssubsidies een behoorlijk
aantal buitenlandse bedrijven de
laatste jaren vestigingen in Lim-
burg heeft geopend. Bovendien
wordt slechts een beperkt deel van
de centrale IPR aangetast, terwijl
binnen die regeling nog speciale
subsidiemogelijkheden bestaan in-
dien bedrijven bij grote uitbrei-
dingsplannen naar het buitenland
dreigen uit te wijken. Juist voor de
grensregio's wordt de IPR-regeling
dan ook niet wezenlijk aangetast,
concludeert Bukman.

Klappen
Een vechtpartij, die afgelopen
weekeinde in de gevangenis plaats
had, heeft volgens Plitscher niets
met de opgelopen spanningen in
één vleugel van het cellencomplex
te maken. De plaatsvervangend di-
recteur bevestigde wel dat er klap-
pen waren uitgedeeld. Maar hij
vond het niet van belang te zeggen
of dat gebeurde in de vleugel waar
de onvrede heerst, omdat volgens
hem geen verband tussen beide
voorvallen is. Bovendien, aldus Plit-
scher, komen in een gevangenis wel
vaker strubbelingen voor. „Er ge-
beurt altijd wel wat."

Hij gelooft er ook niet zo in dat de
provinciale IPR-pot (waarin het rijk
voor wat betreft Limburg jaarlijks
tien miljoen gulden stort) door de
bezuiniging wezenlijk meer zal wor-
den aangesproken. Mocht die pro-
vinciale pot onverhoopt toch voor-
tijdig leeg zijn, dient de provincie
daarvoor op grond van bestaande
afspraken zelf een oplossing te vin-
den, luidt de uitsmijter van de
staatssecretaris.

De langgestraften die zeggen te lij-
den onder het verscherpte regime,
krijgen vandaag van de directie te
horen wat de inventarisatie elders
heeft opgeleverd. De gevangenislei-
ding wilde daar nog niets over zeg-
gen, voordat met de gevangenen
zelf is gesproken.

_g Van onze verslaggever
il - De directievan de nieu-
;eti we strafinrichting 'de Geerhorst' in
sejöittard voert vandaag overleg met
iii gevangenen over hun onvrede. Vo-
[U^ige week bleek dat onder een deel
e i<van de langgestraften, die geplaatst
a ii *ijn onder een beperkt regime, wre-

" w Was ontstaan over de geringe be-
.r^Singsvrijheid in de vleugel. De

om uren zouden in vergelijking
-tjn et an<*ere gevangenissen langer,ti cLslot oüjven. Ook het feit dat inoi j.ard geen weekeindebezoek mo-
v jj;Selijk is, stuitte de gevangenen te-jtajSen de borst.
Mtig' n een eerste gesprek met de gedeti-neerden van de A-vleugel, waar de

met beperkt regime
rifp n' neeft de directie van 'defl. de grieven aangehoord,nmiddels heeft de gevangenislei-

ain-g gekeken of de situatie in Sit-

tard inderdaad te wensen over laat.
„We hebben gekeken naar met Sit-
tard vergelijkbare inrichtingen," al-
dus drs N. Plitscher, plaatsvervan-
gend directeur van de medio april
geopende inrichting.

De gevangenisleiding in Sittard
heeft haar licht opgestoken bij straf-
inrichtingen in Leeuwarden en
Hoogeveen. In Hoogeveen is ook
een evengrote, nieuwe gevangenis
gebouwd, maar die inrichting heeft
een gecombineerde functie als straf-
gevangenis en als Huis van Bewa-
ring.

„We zijn het best te vergelijken met
Leeuwarden. Ook daarzit het groot-
ste aantal gevangenen een lange
straf uit, net zoals in Sittard (waar
bij een volle gevangenis plaats is
voor 168 langgestraften van de in to-
taal 252 cellen). In Leeuwarden is

(ADVERTENTIE)

fIH iSwri __W^^^______W\ ___s__i jyjkffft*^-^^^^^iè^i^^^^^ "!f**'j- V"?"j^''' j®r J^J^*''■'*-'"*■■"'■'' ■'*"'"' " ''""" ■ ■ """> Bjwß BSË^a^^Ql

"~J (-et 'enen 'Ü^t vaak nee' eenvoudig, één wat u hebt afgelost. Zo hebt u altijd een li-
jf teletoontje is meestal voldoende. Maar een- nanciéle reserve achter de hand.

~lÊt VOUL^ °e.ekent niet altijd goed, laat staan Ook hebben we een Persoonlijke Le-
ipf goedkoop. Want tegenover een snelle af- ningvoor u, een eenmalig bedrag, dat vin
Jf- , wikkeling staat vaak een hoge rente. En dan vaste maandelijkse termijnen terugbetaalt.
éÊ wordt lenen al snel een last. Als u precies wilt weten hoe voordelig
m j Als u wilt lenen zonder kromliggen, lenen bij de Spaarbank is, vult u dan

jf kunt u nie' om de Spaarbank heen. Bij ons onderstaand staatje in. Dan ziet u zeil dat u
ff Jf bent u altijd voordelig uit. met een lening van de Spaarbank beter uit

We hebben een Doorlopend Krediet, bent. Op ons kantoor vertellen wij er graag
É|y|P een lening waarbij u steeds kunt opnemen meer over.

" ' '4Ê DOORLOPENDKREDIET Spaarbank wettelijlSmum Andere instelling

1P Kredietlim.et I Maandbedrag (2% R I Theor.loootnd R Theor.looptijd R , I Theor.loopujd
jH| ■ v.d. kredietlimiet] in maanden in maanden in maanden
Jjj_ f. 5.000,- f. 100,- 12,2% 69 20,73% 100

f. 10.000,- f. 200,- 12,2% 69 18,58% 89
p| f. 20.000,- If. 400,- I 12,2% |69 116,70% |82 | |

IT Pg,dJ3SNG I I wet.eKimom I.. I j Leenbedrag Rente» I Rente» i W If~~t f- 5.000,- 13,5% f. 167,82 21,36% f. 184,57
f. 10.000,- 12,2% f. 330,08 19,05% f. 359,36
f. 20.000,- | 12,2% |f. 660,15 117,63% |f. 701,79 | |

*De rente zoals vermeld, is de rente per jaar op basis van samengestelde interest. Deze wordt ook wel effectieve
jaarrente genoemd (rentewijzigingen voorbehouden).

jjpeSpaarbanÏLimburg en dePancratiusbank doen meer GS
als u watruimer wilt zitten. ___,__.

%. JUH spaatWinlt

Kantoren Spaarbank Limburg: Hoofdkantoor: Maastricht, Markt 14-18, telefoon 043-296666. Distriktskantoor:
Spoorstraat 38, Venlo, telefoon 077-541212. Vestigingen iri Limburg: Maastricht, Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick,
Borgharen, Bunde, CadierenKeer, Eijsden, Gronsveld, Heer, Meerssen,Roermond, Sittard,Tegelen, Vaals, Valkenburg,

Velden, Venlo en Venray.Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor: Geerstraat 22,Heerlen, telefoon 045-716441.
Overige kantoren teHeerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2),Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

toetsen en dus helemaal niet aan
een uitspraak over het Golden Ten-
spel zal toekomen.

Personeel casino's
Golden Ten ongerust

Gevolg van door justitie aangekondigde sluitingen
Strenger
De procureurs-generaal in Neder-
land hebben onlangs besloten de il-
legale casino's in ons land strenger
aan te pakken. De ministervan jus-
titie.mr. Hirsch Ballin, heeft in ant-
woorden opvragen van Tweede Ka-
merleden bevestigd dat grotere
prioriteit wordt toegekend aan het
probleem van de illegale casino's.
De grote vraag is daarbij nog altijd:
gaat het om een kans- of om een be-
hendigheidsspel? De beantwoor-
dingvan die vraag zou van de Hoge
Raad, het hoogste rechtsorgaan in
Nederland, moeten komen.

ren van justitie in ons land rekenen
met een bevestiging door de Hoge
Raad van een arrest van het hof in
Den Haag, waarin een Rotterdamse
croupier wordt veroordeeld.

leden en dat is een behoorlijk aan-
tal. Ik denk dat niemand zich onge-
rust hoeft te maken, want naar mijn
mening is het onmogelijk deze casi-
no's te sluiten met de huidige Wet
op de Kansspelen. Het kan mis-
schien wel als de de wet gewijzigd
wordt, maar zoiets duurt lang, zeker
vijfjaar."

Het Openbaar Ministerie in Maas-
tricht gaat er van uit dat de Hoge
Raad het gereedschap zal aanleve-
ren om Golden Ten aan te pakken.
Er wordt aan die zijde niet getwij-
feld'aan de genadeslag voor Golden
Ten, des te meer gebeurt dat door de
mensen achter de illegale casino's.

„Ik denk dat niet," zegt mr Winters
de advocaat van de Golden Ten-ca-
sino's te Landgraaf en Maasbracht,
„ik heb dat arrest van het hofin Den
Haag bestudeerd. Mijn conclusie is
dat het hof eenzijdig is voorgelicht.
De zaak is toegespitst op één per-
soon en het rapport Wagenaar waar-
in zou worden aangetoond dat Gol-
den Ten een kansspel is, is twijfel-
achtig. Wagenaar is namelijk in eer-
dere rapporten diezelfs tot jurispru-
dentie hebben geleid, tot heel ande-
re uitspraken gekomen."

Janssen is al vijftien jaaractiefin de
Golden Ten-wereld. Hij werkte in
casino's in Amsterdam, maar ook in
België, Zwitserland, Frankrijk, en
Duitsland. Hij weet dus precies hoe
het balletje rolt. „En ik verwacht
niet dat de Hoge Raad tot een uit-
spraak komt tegen de Golden Ten-
casino's."

|g
, Van onze verslaggever
jj-ij-ANDGRAAF/MAASTRICHT-Er
n;L ongerustheid ontstaan onder het

'el rwS<?n? el van de Golden Ten-casi-
3>i Ujt

slnLimburg naar aanleiding van
\* te

"sprakenvan het Openbaar Minis-
'zai '"" at het binnenkort afgelopen
Vra ZlJn met dit SDeL »De mensen

r>' gr .^en zictl af wat er Baat gebeuren.
a' Ka^lJn er zelfs diealnaar een andere
.'■ nfan uitkijken, terwijl er in feite
.i a.

ts aan de hand is. Wij verwachten
li vai?^ beslist niet dat de dagen
[tr -yy) Golden Ten geteld zijn," zegt'„- u Janssen adviseur van de Golden
)K L^-casino's in Landgraaf en Maas-
jj. vracht.

ir- a et 18 speeltafels en een gemiddeld
e- w ttal bezoekers van 800 per dag is
e- ueJ GoldenTen-casino inLandgraaf
;ii Aft grootste in ons land. Er werken
>t- °u mensen. Te Maasbracht werken
jj> r «O. „Het gaat om 230 personeels-

Wil Janssen in Landgraaf maakt
zich geen zorgen. „Wij hebben goe-
de juristen in dienst en we zullen
deze zaak grondig aanpakken. Wij
zijn niet toegetreden tot de Nationa-
le Stichting Golden Ten, die de be-
langen van de Golden Ten-casino's
wil gaan behartigen) Wij komen zelf
voor onze belangen en die van de
personeelsleden op."

Winters verwacht niet dat de Hoge
Raad inhoudelijk op de zaak zal in-
gaan, maar slechts de rechtsgang zal

Bevestiging
Dat wordt nu juist welverwacht bü
het Openbaar Ministerie. De officie-

Lof voor
experiment

RP Limburg
Van onze verslaggever

I "Appie Drielsma (midden), deken René Maessen (tweede van rechts) en een gedeelte van

Ihet Maastrichtse Struyscomité voor depoort die doorDrielsma is ontworpen.
Foto: WIDDERSHOVEN

HEERLEN - De Algemene Inspec-
tie van het Korps Rijkspolitie in
Voorburg is zeer enthousiast over
het experiment bij de Limburgse
rijkspolitie dat er op gericht is zo
veel mogelijk gehandicapte mede-
werkers in dienst te nemen.

Dat heeft inspectie-voorlichter
Arme Geelhof van de rijkspolitie
gisteren gezegd. Het ziet er naar uit
dat de landelijk inspecteur bij de
evaluatie van het project zal beslui-
ten dat de aanname van meer ge-
handicapte werknemers bij de rijks-
politie elders in Nederland in gang
gezet moet worden.
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L Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - _____w—^..tXXXXXWr^^^^ZZ^^^l^^^Z^
'--^^—^^—- : : ' : , . f »l

LA DILIGENCE
Mk^Uf woensdag9 mei NEWFOUR

£ijv SpS^Sv*;! S woensdag 23 mei OUD VAN GOUD
een begrip m Limburg Ut wM\3UM_IO|

_B-_^_M

Gemeenschaps-
huis Schimmert
Zaterdag en zondag

| DISCO

TEL. 045-312510 U \j Nu iedere vrijdag
X //ve muziek.

ledere vrijdag, zaterdag en zondag geopend vanaf 20.00 uur
Vanavond

Hurricane
Vrijdag 11 mei de Bulgaarse topformatie

ALFA
Nu nóg groter, nóg beter, nóg gezelliger! Perfect licht en geluid

ll^l^JHlllJljg
Za. 5 mei Tango aan de Dnjepr.
20.00 uur Cabaretprogramma van Bert Visscher.

Entree ’ 15,50/9,00.
Expositie: t/m 15 mei: Huub Wouters, geïllumineerd
kaligrafeerwerk en miniaturen.
Openingstijden kassa: di. t/m vrij. 10.00-16.00 uur,
za. 10.00-12.00 uur.

DANCING
GORISSEN

BRUNSSUM
Zaterdag dansen

met orkest

I Desperado's |

■*rv&

Zaterdag NEW SPIKES
Zondag LEE SOUND

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 5 mei THE BAND

ru^^v Elke zaterdag toporkesten I\^&JÊL__. Morgen, 5 mei

JSMdt^"^ WHY?
w I—J—LJ Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek

* Eldorado infolijn 04493-4848 *

pfH DE SMID
yi* Reymerstok

zaterdag 5 mei
DANCING LOU AND THE NEW STARS

in bovenzaal
DISCO in benedenzaal

DE SMID 2 ONDER 1 DAK
Tot ziens in DISCO-DANCING DE SMID

Telefoon 04457-1321
Limburgs goedkoopste dancing ...

waar de consumpties nog betaalbaar zijn

4:\
1& I

DISCO
A** IA GARAGE

Wilhelminaplein 17, Schinveld, tel. 045-255295

As. VRIJDAG 11 MEI
speciaal uit Amerika

SAS. RAP EN HIP-HOP
(smooth as silk)

Kaartenvoorverkoop f 7,50
andere vrijdagen entree f 5,-

BIER EN FRISDRANK één piek
(alleen vrijdags)

Vrijdag en zaterdag:
DE AVOND VAN DE FUNK,

SOUL, RAP EN HIP-HOP

Qillanklrchan
Am Extra-Markt

tAaandaö

49-ers
Alle drankjes 1.99 DM

I 3 I
i stadsschouwburg heerlen

LIMBURGS SYMPHONIE „EEN NACHT IJS". Komedie
ORKEST 0.1.v. Roberto met Peter Faber en Olga
Benzi; solist: Ivo Janssen, Zuiderhoek ’ 24- - ’ 21,-
-piano. Beethoven-progr. ’ 18,-;pasp. ’ 16-

-’ 20- - ’ 17,50- ’ 15,50; ■BBaBBBMBBBaBBaaiB»*»ajaa«pasp. ’ 14,50

LIMBURGS SYMPHONIE
ECBMI BÏIFifIB OREST 0.1.v. Davidm________i___._________________é___\ Robertson m.m.v. diverse
Opera Forum „DON solisten. Beethovenprogr.
GIOVANNI" opera van Mozart. ’ 20- - ’ 17,50-/15,50;

’ 36- - ’ 33- - ’ 30,-; pasp. papsp. ’ 14,50
f 25,-

■■"■■«■■^■llrllß
(kleine zaal)m_____t________t______._t___________ volkstheater Heerlen

(kleine zaal) „ELLA" van HerbertBART STULTIENS „BartS. te Achterbusch ’ 13,50; pasp.
N." cabaret, ’ 12,50; pasp ’lO-
-’lO- mmmK__________________Hm

' I Q| WEENS GALABAL m.m.v.___ " -„„-„t Johann Strauss Orkest en
TOP-4-CONCERT m.m.v. AnA,_. D-._... r _-i en inr-l pon
Kerk. Harmonie Thorn en Andre Rieu ’ 47,50 mcl. een
Kon. Philharmonie Bocholtz. Qlas champagne

’ 12,50; voorverkoop ’ 10,-; WÏ9tW*^_____________TTiïltS
pasp. ’ 8- K^Sljb^dH H*"""*!

MOEDERDAGCONCERT
■nßHaiaf||Bfßfffaff«ffiaßß| m.m.v Maastrichts Salon
Ijt^ul B^lïQi Orkest 0.1.v. André Rieu.
HERMAN FINKERS {} }"'". gasp'i"^"?^ to'
Uitverkocht! 14'r fö- ■ creche / 250

Openingstijden kassa; ma. t'm
PJBJMH BWBHj vr. 10.00-15.00 uur; za.
m__aÈm_tt____________________m 10,00-12.00 uur; één uur voor
Familievoorstelling Het aanvang. Tel.: 045-716607.
Zuidelijk Toneel. „ALICE Plaatskaarten eveneens te
ALICE" ’ 24- - ’ 21- - koop bij Schunck, Promenade

’ 18-,pasp ’ 16,-; JTP Heerlen, én via De Landelijke

’ 12,50 Reserveerlijn, 070-617710

THFATFRRDN 2iaarscld,gVanaf" 10~^"is^'en i' ■■arfllLIIUUII inwisselbaar bij alle nederlandse theaters. I

HBk:'7 M % "W" '-''"''"^^a____9^a__f :"-'^s|

I HEDENAVOND : SURPRISE NIGHI
De C van prins en c/e Q van kwien groeien uit tot een "Quality Concert met als spectaculaire showelementen ; Ma

een Amerikaanse Prins en een Engelse Koningin, beide met wereldfaam^I . _ . . 'Zo

Open : Vrij - Zat - Zon £h<
Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-792C*1 -")uh

""""""~^' ma
Cir

t« -—\\ GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30 n
» «^P VtUaUUaMMMiiiÉiiÉliÉlÉiiÉiiil mÈÉÉÊftmmmÊÉmm^uiM4fL^H| ■! ■▼ IJ pnyfï^ laJ ■ ▼ Mls

± H ."TI|MaLJJIJÉ|JILÉÉÉy^^ 1...
I^^QgaJt

flrf CTUCOTCDC lk.l 1 5 Zalen met een voor'elk wat wils'programrnj "*SKtf J I HLnl CriaJ IIN I Dat is H5, de meest komplete bioscoop van 't Zi»"

"fl IP ■ -* _W
fl> ■ Vertrouw hem... hij is een politieman. tïïjÏÏEjj

fIP '■ RICHARD GERE en ANDY GARCIA in ■lÉÉMMnMÉÜ||I ■■
MU* : INTERNALAFFAIRS 1*3339fl fl- : dagelijks om 14.00, 18.30 en 21 00 uur l#
J^fl*i ■ zaterdag en zondag óók om 16.00 uur HHH ll.u
_\r^____\^. '.—""^ ~^~~~"*^~— PMHta*IN|F-IÏ7T^|T^|iiJiScJE 5» ■ Tango en Cash krijgen 24 uur de tijd om lÉÈHHIbM^hI I2Ê ! Perret te pakken en hun naam te zuiveren ■
"E .fl " SYLVESTERSTALI-CNEenKURTRUSSELLin fÊmmfÊÊÊÊ I,.
ï 26 ■ dagelijks om 14.30, 19.00 en 21 30 uur B"1'IE trK ■ zaterdag en zondag óók om 16.45 uur__ va** __________

m^^____________ t

rrCaUfl MICHAEL DOUGLAS, KATHLEEN TURNER ~J|fn■enDANNY DEVITO eindelijk weer samen in f s'fl s
THE WAR OF THE ROSES I
dagelijks om 14.15, 18.45 en 21.15 uur B*

i ] zaterdag en zondag óók om 16 30 uur BPIB iP^B Pfii (ï<: : "" IMK «KII3I ?; : MONIQUE VAN DE VEN fIÉÉ^wiTMT/i| ï en JOHAN LEYSEN in IP^g
| : dagelijks om 18.30 en 21.00 uur ||||lflga, 830: ï : vr, ma., di. en do. óók om 14 00 uur H~a

: ~~ Ijj De leukste Belg aller tijden ■^^■P^^^HP^ °F
I ■ I zet de modewereld op zn kop. ■ ' ■ V 1

! URBANUS is KOKO FLANEL Li I j.3J,\^|l!
met Bea van der Maat en Willeke van Ammelrooy F' '2 r 1 ' +-~Mdagelijks om 14.00, 18.30 en 21.00 uur MNnnWhnÉMr^ A'
zaterdag en zondag óók om 16.00 uur Kg^^j^Q|||^g|j| m

1 ■ Vü: : : Walt Disney Pictures presenteert een
; ; doodgewoon gezin doch ongewoneburenl- ■ Een film met'Rrimpachtige'situaties!
: l : HONEY, I SHRUNK THE KIDS IJ)r\\ /f77/1 6/

ü met in het voorprogramma; I VI Fvl^ "; ROGER RABBIT in TUMMYTROUBLE Jt-IA-f .L YAJU V m
'. " : zaterdag en zondag om 14.00 en 16.00 uur J G: h : : —— -a~g^_ fcwea film vanRita Ho«| f_
: S : Een "ander" /^^^^^^^ jl's m€*
| S I verjaardagsfeestje?? É^2^^^^ |H.AWmrP ," AvÉ "': * : Neem kontakt l -Ev.d\EJ ,
jflßßJpt Wij zorgen óók voor de JsjL, X-MMJU^M uitnodigingen; Eiiiii"f!«rr v.

Y^f^V Wijngrachttheater
\ Rodahal
■fejjaar*^^ Kerkrade

Zaterdag 5 mei, 20.00 uur:
Wijngrachttheater
OPERA COMME
MAASTRICHT
„The Pirates of Penzance"
Entree ’ 15,-. Passen ’ 10,50

Zondag 6 mei, 14.00 uur
Wijngrachttheater
LIMBURGS JEUGDTONEEL
„De gelaarsde kat"
Entree ’ 5,-

Zondag 6 mei, 15.00 uur
Abdijkerk Rolduc
CONCERT ORGELCYCLUS
Organist: Andres Uibo uit
Talinn/Estland (USSR)
Entree ’ 7,50

Maandag 7 mei, 20.15 uur
Rodahal
SWING SUPPORTers
HAPPENING
AFSLUITING RODA JC-SEIZOEN
Een denderend muziek- en
dansspektakel met medewerking
van Deborah Brown (zang), Pim
Jacobs (presentator), het
twintigmans Swing Support-orkest
en het Internationaal Showballet
John Felter.
Entree ’ 17,50 (eerste rang)

’ 15,- (tweede rang/tribune)

Donderdag 10 mei, 20.00 uur:

É
Wijngrachttheater
ORLANDO KWARTET
m.m.v. Isabelle van Keulen

£ (alt-viool) en Harro
r Ruijssenaars (cello)

Entree ’ 17,50. Passen ’ 12,25

Vrijdag 11 mei, 20.00 uur*
Wijngrachttheater
ZE ZEGGEN DAT IK
DANSEN KAN
Door de Zuil van Volta.
Moderne dans.
Entree ’ 15,-. Passen ’ 10,50

Even bellen is voldoende:
045-454141
Openingstijden kassa: di.-vr.:
10-16 uur; za. 10-12 uur, vanaf
één uur voor aanvang van de
voorstelling

2 iaar geldig. Vanaf ’ 10,-.
TUCATCDDnüI Verkrijgbaar en inwisselbaar bij. I nCH I CnDUil alle Nederlandse theaters.

111 ,«
aaaaaa^■_________________W__mt________U aaaaaal___mU____________WÊ____W A

ja, B
v.
2

i
ti#^ FT^'flka X^^^^ "I et *s bijna n^et te geloven c

IIVI I £±W% rVII I Tïl'llZ'AYl zoveel auto voor nog geen f 14.000,;: j;
iCfVr M l^V^f IIIiU%VU Want waar vindt u een ruime 5-deurif

-^ <m " " " gezinsauto met zoveel extra's, die ï#^4^ OOnAYIiO ItllAP'^ll^tnA^'Af' gewoon standaard zijn. Ga maar na k

%|y 9WMMaMMw 111IV^,LIV<l 1 111111 l " schone 1500 cc iniectiemotor me' \W 3-weg katalysator (door FSO sameil j

Uo'n f.5000,- te goedkoop.) ■ SSSS^SSShSSI i
kolom " stoffen bekleding " grotf »
kofferruimte (425 1.) " wegklapbatf;, achterbank " van binnenuit verstel ;

__,^^^ bare buitenspiegels " grotevijfde deui \

,
wiJ.AWa.v»ww«^^ ;; ■; \_offa '^___^^^^_Sii^^_W StiÜÏ Tl fl f* fl£*£! I i^TG

sSSjyff&'/-'' ï

WWW*% WWwL^ ï?os__\ 'w^1'

Übeilt AUTOMOBIELBEDRIJF P. SCHLOESSER, AUTOBEDRIJF OPHEIJ BV, AUTOBEDRIJF MATH. ROSIER,
|i |". INDUSTRIESTRAAT 9, HOENSBROEK. WILLEM II SINGEL 29-31 .ROERMOND. CRAMER VAN BRIENENSTRAAT 22,.

WeiKOm DIJ. TEL. 045-210345. . TEL. 04750-32125. MAASTRICHT. TEL. 043-622580.

Jiaillllllllltl lllllltlllJlllltlliaiJllllJllllllllllillllliaillfllllltllJtllllJllJilllJlllllllilltlllfltJllllllffllllllltllltltrilllllllllllltlllllJlllllJlllllfllllllllJlllflllltllllllfllllllflJlltllllflllllllllllllirilllllltllftfjlfllllllflflllllltlllllflljlltllllllllliliailltllltlltllllllirilllllllllllltllil''1'111''*'!*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'1
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TANDARTSENActiemaand
Amnesty

" H. Alring

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Van de Wouw, Dorp-
straat 153, S 251620.
HEERLEN. Apotheek Heerlerbaan,
Caumerboord 31, S 412647 en
Heerlerheide, Corneliusplein 2,
S 211377. B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Meiser,
Kerkstraat 45 Waubach, S 313633.
Voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN
Schönefeld, Hoofdstraat 2,
S 452523
KERKRADE-WEST. Maussen,
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30tot 16 uur en zon-
dagvan 12 tot 13 uur en van 18tot 19
uur. Voor spoedgevallen dag en
nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11 tot
15 uur en zondag van 14.30 tot 15
uur. Voor spoedgevallen kan men
terecht van 22 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Janssens, Kou-
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

BRUNSSUM - In het Brunssumse
ontmoetingscentrum dr Brikke
Oave wordt op 11 mei door toneel-
vereniging M'46 het stuk 'De Fan-
tast' van Herb Gardner opgevoerd.
De acteurs onder regie van Jos Jon-
kers treden om 20 uur voor het voet-
licht. Kaartjes kosten zes gulden in
de voorverkoop (VVV Brunssum)
en anderhalve gulden meer aan de
kassa.

Expositie
in Heerlen

De fantast
in de Oave

Basisschool Belleboom kan nu officieel open

Derde openbare school
Kerkrade levensvatbaar

APOTHEKEN

Trumpet Sisters
op Duitse tv

KERKRADE - De Kerkraadse
Trumpet Sisters zullen samen
met hun vader - de bekende
musicus en bandleider John
Quadflieg - op deze vrijdag-
avond te zien en te horenzijn in
de WWF-Club die om 19.00 uur
op Duitsland 1 wordt uitgezon-
den. Sonja (21), Ilona (18) en
John (45) brengen een nummer
van hun derde cd en lp 'Her-
zensbrecher'. Roland Steinel,
die onlangs ook met Hein Si-
mons een plaat maakte, tekent
voor de produktie van deze
nieuwe cd en lp. "

Van onze verslaggeefster

KERKRADE - De openbare
basisschool De Belleboom
heeft haar 45-ste leerling inge-
schreven. Daarmee heeft de
school het streefgetal gehaald.
De directie zet nu het sein op
groen om over te gaan tot de
officiële opening. Die vindt op
1 juniplaats, bijna een jaar na-
dat de lessen van start gingen.
In Kerkrade zijn drie basisscholen

voor openbaar onderwijs, verdeeld
over Eygelshoven, Bleijerheide en
Kerkrade-West waar De Belleboom
gehuisvest is. Er ging heel wat poli-
tieke en maatschappelijke discussie
vooraf aan de oprichting van die
drie neutrale scholen, omdat er
werd getwijfeld aan de noodzaak
vanopenbaar onderwijs. Vooral in
katholieke schoolkringen kwam er
reactie en vormde een aantal
schoolbesturen en directies vorm-
den dan ook in 1987 een werkgroep
diezich tegen deplannen van de ge-
meente verzette.

De voorstanders van openbaar on-
derwijs, die wezen op de noodzaak
van vrije schoolkeuze hadden zich
al in 1979 verenigd in een initiatief-
groep. Voldoende stof voor jaren-
lange discussies dus, maar twee jaar
geleden ging dan toch eindelijk de
kogel door de kerk.

Communie
Directeur Ad Jeurissen van De Bel-
leboom zegt niet veel gemerkt te
hebben van die strubbelingen. „Be-
halve het indianenverhaal dat kin-

deren geen eerste communie kun-
nen doen op een openbare school,
viel het allemaal nogal mee. Wel wa-
ren er in het begin wat botsingen
binnen het directeurenoverleg
waarvan ik ook lid ben. Sommigen
hadden moeite met een nieuw ele-
ment in de bestaande structuur.
Maar verder is de kwestie aan ons
voorbij gegaan."

Over 4 jaar moet de Belleboom 75
leerlingen tellen en Jeurissen heeft
het volste vertrouwen dat zijn
school dat haalt.

exposities

Mabi: Look whos talking, vr t/m zo
Will ° 1830 en 21 uur' ma t/m do 21 uur,
Jvoook 14.30uur. Young Einstein, vr t/m

—To 14.30 en 18.30 uur, wo ook 2.30 uur.
flhe cook, the thief, his wife and her

dag. 21.15 uur. De Reddertjes, za
/To enwo 14 30 uur Bom on thefourth0f
■-'July, dag. 21.15 uur, vr ook 14.30uur. SheJaevil, vr t/m zo 14.30 18.45 en 21.30 uur,ma di en do 21.30 uur, wo ook 14.30uur.

Unema-Palace: Tango & Cash, dag. 19
ifin 21.30 uur, za zo wo ook 15 uur. KokoW"anel,dag. 18en 21 uur, za zo wo ook 15

mV^' Honev. I shrunk the kids, za zo wo
Ml5uur. The war of the Roses, dag. 18.30
Quur.Dead Poets Society, dag. 21.15 uur.nLum'ère: A dry white season, dag. 20

Afrika-special, dag. beh. Wo 21 uur.
nirtLe Million, wo 21 uur. Sweetie, dag. 22
Zijiuur. Kinderfilmhuis Zoem: Pinokkio,
_Jzo 14 uur.

MAASTRICHT

HEERLEN
toyal: Look whos talking, dag. 16.30aAS en 21 uur, za zo wo ook 14.30 uur.
tivoli: Always, dag. 15.30 18 en 20.30»ur. De Reddertjes, za zo wo 14uur. Ma-nm: She Devil, dag. 15.30 18.15 en 20.30
jur, za zo ook 14 uur. H5: Tango & Cash,lag. 14.30 19 en 21.30 uur,za zo ook 16.45
iur. The war of the Roses, dag. 14.15
8.45 en 21.15 uur, za zo ook 16.30 uur.
nternal Affairs, dag. 14 18.30 en 21 uur,a zo ook 16 uur.Romeo, dag. 18.30en 21
'ur, vr ma di do ook 14 uur. Koko Fla-
>el, dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo ook 16
'ur. Honey, I shrunk the kids, za zo 14
"n 16 uur. De Spiegel: Rainman, vr t/mil 21 uur.

SCHAESBERG
jAutokino: Koko Flanel, vr t/m zo 21.30Iuur. Loverboy, vr t/m zo 24 uur.

Heerlen

" De Verzamelaar houdt zondag
van 13.30 tot 17 uur een gratis ruil-
beurs in het HKB-gebouw, Pater
Beatusstraat 3.

Schinveld

HEERLEN - De van radio en televi-
sie bekende Oberkramer formatie
'Die Lustigen Dorfsmusikanten' zal
onder leiding van Slavko Sterman
zaterdag 5 mei optreden in zaal Wil-
helmina aan de Molenberglaan 125
in Heerlen. Deze avond met Ober-
kramer en aanverwante volksmu-
ziek begint om 21.00 uur.

Muziekavond
Oberkramer

" Wie de afgelopen dagen een bezoekje bracht aan het ge-
meentehuis in Brunssum kan de expositie vanfolklore-affi-
ches uit het Oostblok onmogelijk hebben gemist. De gemeen-
te hing de bonte plakkaten in eerste instantie op ter gele-
genheid van het afscheid van Johan Hendriks als voorziter
van de Brunssumse Paradestichting. Maar ook probeerde
de plaatselijke overheid zich via de expositie alvast een
klein beetje op te warmen voor de tiende Internationale
Folkloristische Parade, die in 1992 zal plaatsvinden. In-
middels zijn de plakkaten weer verdwenen.

Foto: MARCEL VAN HOORN

middag om 14 uur aan de Henkhof
voor een 3-daagse reis naar Kuckel-
heimin Sauerland. Ze zijn te gastbij
de schutterij aldaar.

KERKRADE - In de aula van het
St. Antonius Doctorcollege in Kerk-
rade is op 10mei vanaf 20.00uur een
voorstelling van het Limburgse To-
neel te zien. In het stuk " 't Mörge-
landj" zijn toneel, muziek en zang
gecombineerd. Het behandelt the-
ma's uit het Limburgse verleden en
deproblematiek van de mijnsluitin-
gen.

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag 12
uur tot zondagmorgen 10 uur Passa-
ge, Poststraat 20a, S 452012. Van
zondagmorgen 10 tot maandagmor-
gen 8 uur Willemse, Laurastraat 67
Eygelshoven, S 351232.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. Jeh-
ne, Dr. Ottenstraat 48, S 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag Meyer,
Fr. Erenslaan 32, S 313186 en zon-
dag Stuurman, Hoofdstraat 19b,
S 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.x

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

ARTSEN

HOENSBROEK - In muziekcen-
trum Margriet in Hoensbroek wordt
zaterdag om 20.30 uur door de sup-
portersvereniging Prinses Margriet
in samenwerking met carnavalsver-
eniging Margriet een Beierse avond
gehouden. Het festijn wordt opge-
luisterd door het bekende Tiroler
orkest 'De Originale Schintaler'.

Toneelavond
in Kerkrade

HULSBERG - Het gemengd koor
St. Cecilia in Hulsberg viert op 11
mei zijn 145-jarige bestaansfeest.
Van 19.30 tot 21.00 wordt er in het
verenigingslokaal Op de Trepkes
een receptie gehouden. Aansluitend
verzorgt het orkest Los Pablos een
dansavond.

Beierse avond
in Hoensbroek

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18 tot 8 uur. Weekenden
24 uur doorlopend S 711400. Werk-
dagen, tijdens werkuren, S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen'
S 323030.

GROENE KRUIS

HEERLEN - De vereniging Kunst
in Kerkrade (KIK) exposeert drie
achtereenvolgende weekeinden in
Heerlen. De groep Konfrontatie
heeft daartoe haar expositieruimte
aan de Putgraaf 5 ter beschikking
gesteld. Het werk van KIK in ver-
schillende stijlen en technieken, is
te zien op 5/6, 12/13, 19 en 20 mei.
Entree gratis.

Jubileum
St.Cecilia

# Tot nieuwe directeur van de ba-
sisschool De Tweesprong is de heer
F. Geraets benoemd.

Bingelrade
" Onder de titel '(H)eerlijke koffie'
houdt het Open Huis, Gasthuis-
straat 19, maandag vanaf 19.30 uurin samenwerking met de Wereld-
winkel Hoensbroek een thema-
avond.

" SJOB houdt zaterdag van 12 tot
17 uur een rommelmarkt / fancy fair
in het Ontmoetingscentrum.

Jabeek
" In de Filmzaal van het Ontmoe-
tingscentrum Welterhof wordt
maandag om 19.30 uur de mode-show 'Lente in stijl' gehouden. En-
tree ’ 2,50.

Landgraaf "In het Groene Kruisgebouw
wordt maandag vanaf 20 uur een
thema-avond gehouden over kleur-
geur- en smaakstoffen en conserve-
ringsmiddelen in voedsel. Entree
vrij.

Schimmert

" Het programma van het Grandtheater, Kerkberg 4 te Waubach
ziet er voor dit weekeinde als volgtuit: vandaag om 21.30 uur Theater-café, entree vrij; zaterdag om 21.30uur: Swinging Cinema met jazz-or-kest Minor Swing, entree ’5 -

Hoensbroek

" In augustus houdt de Stichting
Grand Theater weer het Landgraaffestival. ledereen die een straat- ofpodiumact wil opvoeren kan zichnu al aanmelden bij het Theaterbu-reau, Hereweg 95, telefoon 311323

mondt. T/m 6/5, open vr t/m zo van 13-17uur. Kamer vanKoophandel, Het Bat 2.expositie van Bert Roijen. T/m 14/6,
°Pen van ma t/m vr tijdens kantooruren.
Galerie Amarna, Rechtstraat 84. Ope-
ningsexpositie met werk van Trudy
£leijnen, Maggie de Moor en Philippe
gersten. 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-
icj,sstraat 26c' Werk van Jack Ox. T/m
ja/5, open wo t/m za van 16-20 uur.Kas-sei Bethlehem, Hogere Hotelvak-school, Jeruzalemweg 1. Zeefdrukkenvan Paul Bartels. T/m 23/5, open ma t/mvr van 9-17 uur.

Galene Signature, Kapoenstraat 24.errnanente expositie van steeds wisse-lde objecten. Open wo t/m vr 13-18uur, za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,«echtstraat 43. Werken van Felix Ste-Phan en Hans van Meeuwen. Van 12/5"m 30/6, open di t/m za van 11-17 uuröonnefantenmuseum, Dominikaner-P'ein 5. Werk van Théodore Schaep-«ens. T/m 6/5. Tekeningen van Richardöerra. T/m 27/5. Open di t/mvr 10-17uurza 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. Vano/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 deWorkshop 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-

MAASTRICHT

Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-jecten, schilderijen en sieraden van BenBonke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondagvan 13-18 uur. Werk van Thijs Hekkens.*-o 13 en zo 20 mei, open van 13-18 uur

UBACHSBERG

LANDGRAAF
Galene Ipomal, Kerkberg 2. Werken op
Papier van de Amerikaanse kunstenaar«ik Ritchey. T/m 27/5, open do t/m zovan 13-17 uur.

Hopen tijdens kantooruren. Foto-exposi-
-1 ticvan de Fotokring Geleen. Van 8/5 t/m»14/6, open tijdens kantooruren.

HOENSBROEK
■ABN bank, Fototentoonstelling, Jan La-Ijmerichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16

ABN bank. Fototentoonstellingvan Jan van Veen. Van 15/5 t/m 15/7gjopen werkdagen van 9-16 uur. Slotge-
II bouw Kasteel Hoensbroek, Beelden-Htentoonstelling van Jo Ramakers. Van||b/5 t/m 4/6, open dagelijksvan 10-17uur

NUTH
I cau

le"e Jac Vinken, Stationsstraat 282.$ Schilderijen van Pierdomenico Regaz-
-1 v ?1 beelden van Lo van der Linden.| van 4/5 t/m 15/6, open di t/m vr van 9-18| uur en za van 9-17 uur.

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,fcchaapskooiweg 95. Werk van kunste-naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open diUrn vr enzo 13-17uur, di en vrook 19.30-
-« uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19."erk van Walter Swennen. T/m 4/6,oPen di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Beelden en tekeningen van Twan Lend-'ers. T/m 6/5. Open wo t/m zo van 14-17uur Schilderijen van Berdt Mullenders
?n/c en van Prooi Je-Vanaf 13/5 t/m
'W6. Open wo t/m zo van 14-17 uur.stadsschouwburg. Werk van Theo Le-
nartz. T/m 15/5. Thermenmuseum.Heerlen in vogelvlucht. T/m 10/6, open
di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.geologisch Museum. Voskuilenweg
131. Expositie 'Dieren vroeger en nu',i'm 6/7, open ma t/m vr 9-12 uuren 14-16uur. ABP. Black Country, foto's van Leo
tillmanns: T/m 13/5, open tijdens kan-tooruren. Galerie De Nor, Geerstraat302. Expositie 'Verschuivingen' van Alm-a Vis. T/m 13/5. CBS, Kloosterweg 1.Schilderijen van Anja Smeets. T/m 7/5,

produktiebedrijf van Curver
Rubbermaid in Brunssum als
machinebediende/nabewerker.

" P. Bakker
Foto's: CHRISTA HALBESMA" De wandelvereniging De Tram-

pelkeu houdt zondag de vijfde Len-
tewandeltocht. Er zijn routes van 8,
12, 18 en 32 kilometer. Men kan tus-
sen 7.30 en 15 uur starten bij café
Oos Heim. Het inschrijfgeld is

’ 2,50 voor volwassenen en ’ 1,50
voor kinderen.

Ubachsberg" In dienstencentrum De Koffie-
pot wordt zondag vanaf 14 uur weer
koffie geserveerd voor 50-plussers.
Voor de muziek zorgt een Wiener-
orkest. Entree gratis.

Kerkrade
" De fanfare St. Caecilia houdt zon-
dag om H-30 uur in de Auw Sjoeël
het negende Matineeconcert. Mede-
werking verleent het Chevremonts
Mannenkoor 1912. Entree vrije
gave.

De heren H. Arling en P. Bakker
uit Brunssum zijn door burge-
meester Hoogland onderschei-
den met de eremedaille in brons,
verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. De twee gedeco-
reerden zijn werkzaam bij het

per persoon

Lintjes
Geslaagd
Jaques Waterval en Ruud Pe-
ters uit Welten-Heerlen slaagden
aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht voor het examen apothe-
ker.

Brunssum Heerlenaar
aangehouden

Amnesty gaat bij tal van vereni-'
gingen voorlichting geven. Op de
straatmarkt van Terwinselen staat
de mensenrechtenorganisatie met
een stand. Verder wil Amnesty In-
ternational mensen mobiliseren om
de gevangenen brieven te sturen.
Voor meer informatie kan men con-
tact opnemenmet mevrouw Schoen
in Landgraaf, © 045-422632.

HEERLEN - De Heerlense afdeling
van Amnesty International gaat de
komende maand actie voeren voor
arbeiders en vakbondsmensen die
zonder vorm van proces zijn opge-
sloten in gevangenissen.

KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Smeets, Poststraat 26 Schaesberg,
S 319344. Spreekuur van 11.30 tot
12 uur en van 19 tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Nijdam, Remigiusstraat 23a
Simpelveld, S 045-442880. Spreek-
uur van 11.30 tot 12 uur en van 17.30
tot 18 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Durlinger, Burg. Pijlsstraat 2
Schinnen, S 04493-3986. Spreek-
uurvan 11.30 tot 12 uuren van 17.30
tot 18 uur.

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Carati, Bokstraat 29,
S 211000. Spreekuur zaterdag en
zondag van 11 tot 12 uur. B.g.g.
TIGH S 711400.

weekend
agenda

Vrijdag 4 mei 1990 "21

" In het kader van de zondagscon-
certen in de Botanische Tuin Ter-
winselen is zondag de fanfare St.
Callistus aan de beurt. De eerste no-
ten worden om 11.30 uur geblazen. " De dialekt-zangroep de Brons-

heimers en de poolse zangvereni-
ging Wesoly Tulacz verzorgen zon-
dag om 11.30 uur een koffieconcert
in dr Brikke-oave. Entree ’3,50.

Hulsberg
" Het Bureau Sociale Begeleiding
houdt maandag van 14 tot 16 uur
spreekuur voor ex-mijnwerkers in
het CMW, Kloosterraderstraat 20.

Merkelbeek

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Kantoor Heerlen,
® 045-739284
Emile Hollman,
® 045-422345
Hans Rooijakkers,
® 045-714876
Frank Seuntjens, chef
S 04750-22937
Richard Willems,
S 04406-15890
Joos Philippens,
©04455-2161
Kantoor Kerkrade,
® 045-455506
Jeanette Ackens,
® 045-351740

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, S 719999.

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

WETSWINKEL

DIERENARTSEN

Tschaikowsky
herdenking

in Landgraaf
LANDGRAAF - Het solisten-en-
semble Consorcio Manuel Garcia
zal op zondag 6 mei middels een
concert in het Grand Theater in
Landgraaf het 150-ste geboorte-
jaar van Peter Iljitsch Tschai-
kowsky (1840-1893) gedenken.

Op het programma staan frag-
menten uit Tschaikowsky's ope-
ra's Eugen Onegin en Piqué

Dame, vduetten voor sopraan en
mezzo-sopraan en liederen.
Daarnaast zullen enkele stukken
uit de Jaargetijden worden uitge-
voerd. Het programma zal wor-
den gecompleteerd met soli en
ensembles van componisten en
muziekstijlen die van invloed
zijn geweest op Tschaikowsky's
werk.

Het ensemble bestaat uit Magda
Crijns, Annemie Vallion-Ravet-
ta, Emile Godding en Gerald Wij-
nen. Kaarten a tien gulden kun-
nen worden gereserveerd via
5045-311323.

Het concert begint om acht uur.

De rijkspolitie kwam D. op het
spoor nadat zij op de autoweg ter
hoogte van Nuth een motor aantrof
met een valse kentekenplaat. Even
later werd D. in de Nuther Spoor-
straat aangehouden. De politie ver-
moedt dat de motor van diefstal af-
komstig is.

Van onze verslaggever
BEEK - In het politiebureau van
Beek zit momenteel W.D. uit Heer-
len vast die door de gemeentepolitie
in zijn woonplaats wordt gezocht in
verband met enkele delicten.

" De heer Dré Dekkers is gekozen
tot voorzitter van de bejaardenvere-
niging.

" De Halter Jonge vertrekken van-

" De toneelvereniging De Lange
Berg geeft zaterdag en zondag om
'20.30 uur in gemeenschapshuis De
Lange Berg voorstellingen van 'Een
bruid in de morgen' van Hugo
Claus. Voor reservering: S 043-
-472391 of 04405-1924.

Raadpleeg uw eigen dierenarts. U
wordt eventueel doorverwezen.

bioscopen

Tiende Parade in aantocht
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limburgs dcgblad oostelijke mijnstreek

klein journaal



—* ! . ■■■"■-" ■'■. . ' . — —
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:

5 kg droog-
■ automaat type
9330 met links

en rechts
draaiende

trommel geen

’ 1.099,- of

’ 698,- maar

’ 398,-
Maar ook: Zanussi stof-

zuiger 1100 Watt, regelbaar
wattage geen ’ 429,- of

’ 348,- maar ’ 198,-. Maar
ook: Philips koel/diepvries
kombinatie ARG2SI, 190

liter koeler, 50 liter diepvries
geen ’ 1.098,- of ’ 798,-
-maar ’ 598,-. Maar ook:

Moulinex magnetron
FM3535, 30 liter inhoud
geen ’ 898,- of ’ 798,-

-maar ’ 498,-. Maar ook:

" Zanussi afzuigkap geen

’ 198,- maar’ 89,-en nog
veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

<Industrieterrein Bergerweg)
! Tel. 04490-18162.
Goede KLEUREN-TVS.
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
i/an Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. va.
'f 75,-. Afstandsbed. va.

’ 125,-. Radio/tv FRANK
BV, Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Q6-lijnen

!! Wipgracht 9 !!
De beste anonieme

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

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
ÜLady Bizar!!: 06-320.324.68...50ct p/m; hete schokkende SM Sex

r Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43
; 50 ct.p.m.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

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

(50cpm)

Escortservice

\ 045-422685
i v.a. 12.00 uur

Meisjes
gevraagd voor privé, leuke— sfeer, goede verdiensten.

045-230789.
ruilsexbox

Snel resultaat. Geen
geschrijf, geen gewacht.

Veel plezier nog deze nacht.
■06-320.326.99 (50 ct.p.m.)_

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

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen de niet
ver weg kunnen wonen. 50 et. p/m

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

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Telefoonsex 2
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

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

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

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

50 et p/m

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

Als je vanavond nog een afspraakje wilt!!

Gay-two-Gay
06 voor twee

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

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

Hij is wel vaak in gesprek
maar blijf proberen.

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

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

en dames. In Rosie april/mei
zie je"naakt"-.oto's van hen.

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

Rijpe vrouw 41 jr.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een 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

Anton doet het voor de aller-
eerste keer. Met 2 ervaren

mannen een nachtlang
Homo

06-320.329.22 950 ct.p.m.)
Eindeloos vaak wil ze als ze

voor
lifesex

komt gelukkig zijn er 2 ke-
rels 06-320.329.24 (50cpm)

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

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

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

Weer vonden vurige bellers
van de

orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40, En
dan.... de sexbox, daar
draaien mannetjes en

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

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

wip-inbox
heet zo, omdat er heel wat

ge wordt op
06-320.324.60 Leuk toch?
Trouwens de Lijfsexbox,

daar durven ze ook en... jij
mag best meedoen op

06-320.324.90(50 ct.p.m.)

Op de bisexbox
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan

mannetje-vrouwtje
06-320.328.38 (50 ct.p.m.)

De 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. Óp de
40plusbox

fijn en ongedwongen met
leeftijdsgenoten.

06-320.327.28 (50 ct.p.m.)

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

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

Blue eyes
Escort service
04490-24880

Alleen onze
shirts houden

we aan...
Erotifoon

06-320.320.12
50 et p/m

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

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

320.320.24.
"Moet 't slipje

ook uit meneer?" fluistert de
mooie blondine achter 't

scherm. "Zeker mevrouw"
06-320.321.30 - 50 Ct p/m
2 paren kijken geboeid toe
alsKarin zich voor 't eerst

onderwerpt
aan haar

06-320.330.17 - 50 Ct p/m
Lekkere meiden willen

verwend worden,

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m
Na .... beleeft mooie vlotte

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

06-320.326.70
50 et. p/m

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

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

ze zo geboeid dat ze
gehoorzaamt

06-320.330.61 - 50 et p/m
Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44-50 et p/m

Sex met het
Buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.44 - 50 et p/m

Sex Kennis-,
makingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03 - 50 et p/m

Grieksesex
MARCHA 50 et p/m

320.325.55
Homo

Het is wel slikken voor Jos,
al die jongens

06-320.327.01 - 50 et p/m

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

de man tot hij haar
straft

06-320.323.85 - 50 et p/m

Lifesex
met een stel dat nog moet

wennen. "Natuurlijk
mevrouw, alles uit!"

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

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

den de rollen omgekeerd, en
ze knielt

06-320.326.92 - 50 et p/m

Marion de Wilde
belt zomaar mannen en lokt

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

Lekkere meid zkt. sex-
contact, bel de
Tippellijn

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor die

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

Doma SM lijn
Dagboek en een vrouw. De

derde dag. woensdag.
06-340.300.80 (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

Natasja,
wordt verwend door 2
mannen in de keuken

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

echte

Ordinaire sex
06-320.328.01 - 50 et p/m

Meisjes
samen onder de douche

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

de
Afspreekbox

bel 06-320.329.99 - 50 cpm

De Meidenbox
kom in kontakt met mooie
> meiden

06-320.330.77 - 50 et p/m
Frits beleeft lifesex met 'n

dominante
gebruindeman. Dan komt ei

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

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

lingerie, en dan samen

lifesex
06-320.326.71 - 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

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

Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn

r 06-320.320.33 -50 et p/m_ Helga wordt 27. 't Kado is
t van leer. Dan wordt ze de

strenge vrouw voor
gehoorzame

mannen.
06-320.330.51 - 50 et p/m

Kontakten/Klubs
OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???

WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UÜ!

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

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

Privéhüis Michellel
Als u door de bomen

het bos niet meer ziet!!!!!
045-228481 / 045-22968(1
Club Merci ****** "Vive La Francl
We laten ons weer gaan: 25 mei hebben we alleen jarfl

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

Echte Sex kent geen tijd!!!

Riversideclub I
E9afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak 100fl

voorbij camping de Maasterp. Open van maandag t/flj
vrijdag van 14.00 tot 2.00 uur. Creditcards accepteflj. Tel. 04755-1854. MJEindelijk-zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-inprfl
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24) om

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze tempeflj
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan onzfl

knusse bar. Paar uren vrij? Kom gewoon langs en proef JPde sfeervan 'n nudistische club. Naaktdansen. films, flj
aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en slaflj

Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.
RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN. JM
Voor Piccolo's zie verder pagina 24 9

ZELF KIEZEN WAT DE PRIJS |
VAN GW KEUKEN WORDT

U kiest zelf wat de prijs van uw keuken lIF^^T * 1 UW IDEALE KEUKEN
wordt uit de 3 keuze-mogehjkheden: SsJT^^a,. ft JljBBÉ JflO ONTSTAAT OP ONZE

ZELF MONTEREN! ÉÉIT H 7 ■ ■P" U krijgt uw keuken al te zien op
CJ betaalt natuurlijk de allerlaaaste priis. lü Ï^^Bl duijf * '-'MÊÊf ■ . "" ' '._ ■_ 1

Wij hebbenals enige importeur (van bei&.de HHL SKI" - T?* - - -, H^i* elementen zijn op.maquette, schaal
merken) bedongen dat de keukens planover- &_&*_ ,_ 2% *~ I I lop 8 aanwezig, waardoor uzelf uw l
pakt (ongemonteerd) binnen komen. Dat '%**»*.-*' 5 li reële keuken metons kunt naboot- ]
scheelt veel kosten aan internationaal ver- |i|HPK* JSS^~ .;'^-^^_W^S^m- ■- sen- Want een willekeuri9e /
voer, die doodleukvermeden worden. Dat is llMikfl*siSa^ -iHr >xs^m», ZTÜÜff t___M ~£_ ""* **S!!S^S* showroom-opstelling laat y^

U vindt ons bij deC^@ ij-tt^m^-^ | \/}\^\^[\\ \
La Belle V.e Heerlen BV WMjéX f \J(M&V/f£l \r€f} " "~ !45P"f VifHambeukeroord 90 HEERLEN 1 (-p^L/l^^ *^,Cf j*, «^-)-+— DSM-straat 5 BEEK
Tel: 045-412233 HET MOOISTE TEGEN DE SCHERPSTE PRIJS Tel: 04490 76455
l 1 1 1 1 i 1 1 _^

Dat u bij ons een grote kollektie kwaliteitstapijt IrlwlMl^^^Éai^^ft^^^PPvan diverse bekende merken in verschillende jppP?W^ *' \
prijsklassen aantreft mag bekend.zijn. /^^ÊSSWm wèrDat wij, als speciaalzaak in woninginrichting, u m^^^^mm I

altijd van dienst kunnen zijn met een goed en Mf^wi^m

«gggg^--^ En deze week doen wij u wel

«.^^fl^a^^^^^
een heel biJzonder aanbod- WWII.

TAPIJT 400 CM BREED DESSOIlpsa3^ Irtrw I "nXJKJ Vyivi *-** t___.i__.x_j \_ji__.\j\jkj

I.' \\_m_. __r\_wm__tM.^\___\m.m §§ Dcrucn ,
'■ " « S MEUBELEN

t <|- **" ■ 8 GEGARANDEERD'T GOEDKOOPSTE IN KWALITEITS MEUBELEN

fM i <$8I m VENLO-BLERICK, PONTANUSSTRAAT 30 - HEERLEN, PROMENADE 12
y..j ■ .^K": f! ROERMOND, WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY. GROTE MARKT 12

Vrijdag 4 mei 1990 22Limburgs Dagblad



jMORGEN 5 MEI IS DE MEUBELBOULEVARD I
iJ\ JMAA0 1KlLslll LtlL UrrLiSU... LlO#000m2verkoopoppervlakte

\ Breng eens een bezoek aan deze schitterende Meubelboulevard, (351fabrikanten ondereen dak); I
i waar Ude grootste en mooiste collectie meubelen vindt! 2- Uafsic*een modernemeubelen in diverse
j» ° stijlen, houtsoortenenprijsklassen;— -^ y^ \s- \^ v-^ 3. scherpeprijzen voorbinnen-en buitenland;

I-a... "meubel boulevard] '~*~~~~^\/>' ~~^\ 4. een schitterendeensmaakvolle presentatie;
~~ *J r i jl fl n i eenprettige bedieningenvakkundig advies I

v>> /^r7 I n' 2 n "~" . —T
, _j\ n/\/\ (binnenhuisarchitecten aanwezig);

»v, I 111 I ■ ' "~ ■ I I EB o ■ \h( 'f„ \ | 9?^^^. ran^^. "'S» "^ i l/n Jf ( 6. een groot assortiment vanbekende
T "J JIH !" iJL--r===^rr—~—P*??s? or^_S'r2^ | lil | | IH I 1 f?"^ merkartikelen o.a. Auping, Bench, Rolf Benz
'l*T^^S'_J&H '--; -—-jf— t'^s (Forum.), Castelijn, Gelderland, Hennie de Jong,

* *"*'^^"ïi^tl^ai^^^^. ■
y-)&JEft£_?& Young International, Metaform, Pastoe enLeolux

MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. Jsss^ttsssssr I—"m^M m~**~m w*■ *-"-w—^ ---w<w .«..■. >»✓ .*. »^-m.^i^ a^v * * KINDERCRÈCHE en LIFT.

! CabergerWeg 10, Maastricht, tel. 043-215585 Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Wif heten " van harte welkom 1
IBosscherveld Wijk 17 volgen. Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, dan rechts afslaan (dus niet de slinger af Directie en medewerkers ■

naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. Meubelboulevard. I

Vandaag 4 en morgen 5 mei houden wij
OPEN HUIS voor a.s. ouders

Kom eens gezellig bij ons winkelen
__ "^r\ \ ■<";[[ HRS T,mBR "&"" i Ruime keuze, prima presentatie en veel

r^itCll^M \| speciale aanbiedingen. Daarbij nog gratis
\fl»s^ § 1 '< 'I*** en vakkundig advies! i&SÊSSÊÈëËÊ!^
Schitterende mimm^ Alleen vandaag en morgen L

mr ■ ■ "" W-f # I met <"on<lom geweven venster■aki ■ ■ MM fl^fl P% MlI ll^■ ■ T Ie",Stavast veiligheidsframe|| mJL WmSVmmwWL \W\\ t« \ I 'nclus,ef ma,ras
IQC

\¥>^^^'u^ W^ M^ W M )Ê_W VMJ li ft j|Alleenvandaagen morgen.

1 "" ï UOOjf lOliO Primaßu99 y
■ ncklta de Luxe _

rt«* \ _, * . Ê^&£?\ met zwenkwielen /51,"__ ■ Ud*«» KprizÜden QUK "\ Kouvenderstraat 141, Hoensbroek j/^^KSL--j\
i 1 compleet «ncLWa^g g«J(). 1 . gL JJ===^ Alléén vandaag en morgen

■ 200 cm NU *T omen l boordevol met funktionele baby- en meegroei-
■ Mooimeeg

h. .-.«deurkast 1 kamers, aparte kinderwagens, boxen, kinder- (^Ji^if^VlN _____WÊ■ __■■ oQ^ende ruime scnuu i stoe ien e.d. Allerliefste babykleding t/m maat v^«-

■. ~'Ploft - — 86- Ruime keuze in positiekleding, kado-arti- aut-1 NL|69b:
_________

| ke|tjes en noem maar op f^^L*ïkoe V£2ert»nd . „' EEN EXTRA wir #HË.van
o *TraveUer

19Dit grandioze kennisma- «JCDI) ACC IVIP I mk Wk mpeïe9 „,*,? mooi ° .^s-kingspakket met de eerste yUUjL^WJb ■■WjÊ 1 lESS Hf* afefSens h^S<ïen

Kouvenderstraat 141 Up! P*B*f§^E\DJ Bk ¥ >^Bsr 'T r—^ Openingstijden: -8 maandags van 13.00 tot 18.00 uurHoensbroek \\ »J GEt-Eiï^— Hl^i^^i kVVj RnMM|:M dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uurLTe' 045-221263 V=^ MMM——| |^J BONNEN- »^jg^»»""
B—. —^ ,

Jaarlijksworden40.0UU
Nederlanders getroffen
dooreenhartinfarct en nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

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

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Hetbezuinigings-
beleid van de overheid, biedt voor dat onderzoek
echter steedsminder ruim-
te. Uw giftzorgt er voor dat
di( levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
of stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70,600.. Hartelijk dank.

\w___________\__\_\__mm_m
Publikatie aangeboden door

dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame. SIME

f~\ iriiimnnul
w^^i Gemeente Heerlen

Het bestek en tekeningen zijn vanaf 8 mei 1990om 10.00 uur tijdens— |^^ kantooruren (tot 16.00 uur) verkrijgbaar bij de afdeling inkoop en
aanbestedingen van de dienst Openbare Werken, Stadskantoor,
Promenade 54, kamer 521 te Heerlen uitsluitendtegen contanteW^^^MW^^ betaling van/200,-inclusief omzetbelasting,flj Er vindt geen restitutie plaats.

■^ Inlichtingen zullen worden verstrekt op 17 mei 1990 om 10 00 uur
in de raadszaal van het stadhuis, Geleenstraat 27 te Heerlen.Er wordt geen aanwijs ter plaatse gegeven.

P!fPJBJIlfl"fllflfflflJflPPflJPJpflH De nota van inlichtingen zal aan bestekhouders worden toegezonden
en ligt ter inzage bij de afdeling inkoop en aanbestedingen. OpenbareWerken, Stadskantoor. Promenade 54, kamer 521 tijdenskantoorurenvanaf 21 mei 1990.

De directeur van de dienst Openbare Werken gemeente Heerlen zal
namens het college van burgemeester en wethouders op 28 mei Het inschrijvingsbiljet ca. moet uiterlijk op het tijdstio van aaÉÉ^||fl| 1990 te 12.00 uur, overeenkomstig het U.A.R. 1986 in de raadszaal besteding aanwezig zijn in een daartoebestenrfafsesldlf i %_»_van het stadhuis, Geleenstraat 27 te Heerlen in het openbaar de raadszaal, stadhuis, Geleenstraat 27 te J-

,.r7 ■■pp- aanbesteden:
Hoewel het werk is opgedeeld in afzonderlijke pc

Besteknummer 1/ - dienst 1990, Up-grading de Beitel, eerste fase: perceel niet afzonderlijk worden ingeschreven|: a. aanleg riolering en wegen Randweg;
b. verbetering kruising Oude Roderweg - Nijverheidsweg, De termijn van gestanddoening bedraagt in afwijking van artikel 17c. aanleg riolering en wegen Nijverheidsweg; van U.A.R., 60 dagen.

Het werk omvat onder meer: Geschiktheidseisen en Gunntngskriteria:- grondwerk circa 7.000 m 3; ' - de inschrijver dient te voldoen aan de we§ëf,jj« fP"- rioleringen (diverse diameters) circa 1.500 m1verbonden aan de uitoefening van het aanneminost P^
* - aanbrengen zandfundering circa 3.500 m 3; - de inschrijver mag niet in staat van faillisement of iiquijlfl, dan- aanbrengen hoogovenslakkenfundering circa 1.600 m3wel in surséance van betaling verkeren;- leveren aanbreng asfaltbeton circa 1.400 ton. - VOor de opdracht van het werk komen uitsluitend in aanmerking

..,,_,,„„_,. , inschrijvers die de laatste 3 jaren opeen vakkundige en regelmatige
Artikel 5 U.A.R. dient te worden aangevuld met: wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin
"mits hij in het bezit is van een bestek". begrepen, werken van vergelijkbare aard met tenminste één werk

met een aanneemsom groot’ 1.000.000,- en voorts in de laatste
In afwijking van het gestelde in artikel 6, lid 1 van U.A.R. is het drie boekjaren een gemiddelde omzet in de G WW-sector hebbenaantal dagen tussen aankondiging en aanbesteding teruggebracht bereikt gelijk aan of groter dan’ 2.500.000,-.naar 20. - bij een combinatievan twee of meer inschrijvers zal tenminste één_ der inschrijvers moeten voldoen aan de genoemde aanneemsomDe betaling zal geschieden in 4-wekelijkse termijnen. en gemiddelde omzet

; - _
___^i , 1 1

WE ZETTEN
MOEDER LEKKER
IN TZOfNETJE.

Pittig, schoon en compleet Opvallend eigenzinnig. Dat is de
I Seat Marbella. Zowel van buiten alsvan binnen een strelingvoor hetoog.

Mooi een handige auto voor de moeders in Nederland.

-robuuste bumpers en stootsierlijstenrondom, dat ishandig bij 't parke-
ren! - achterruitverwarming, dus goedzicht - verstelbarerugleuningen
en hoofdsteunen, elke moeder zit zoals 't moet - hoedenplank voor die
paarkleine dingetjes. -ruitewisser met intervalschakelaar. -katalysator,
want ook moeders denken aan 't milieu.

Kom snel bij onslangsvooreen proefrit MetdeMarbella moet
je rijden. Moeders komen zeker niet voor [ B

niets. Zij krijgen van ons op deze speciale dag HÜtoEffmI
een fleurige attentie. Tot ziens! Volkswagen Groep.

SEATMARBELLA AL VANAFF 12.595,-.
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FINANCIERING TEGEN 0% RENTE TOT VER IN
T991, VRAAG ONS OM DEÏÏAILS.

A.C.H. Auto Aarts
Jeugrubbenweg20, Hamstraat 211,

Hoensbroek, 045-222455. Kerkrade, 045-412545._
Autosport Automobielbedrijf
Brouns B.V. Ton Schuijren B.V.

Schelsberg 175, Heerlen, (subdealer) Rötscherweg 60,
045-725507. Landgraaf, 045-313588.



Vrijdag 4 mei 1990 " 24Limburgs Dagblad

IS'i'i'SSS MORGEN GEZELLIG WINKELBIDE MEESTE ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS VAN ji ■ ■ t-\a yrrhl CM| CITY HEERLEN ZIJN GEOPEND VAN 9.00-17.00 UUR. IN UI I V nCCriLCIM,
Kontakter

045-326191
' Escortservice. All-in.

De betere service in
Club Lolita "Hoenderstr. 6, Maastricht,

i Open v. 13.00-24.00 uur,
i vrijd. en zaterd. tot 02.00 uur

' Tel. 043-215973.

Club 2000
Geleen kan nog enkele

meisjes plaatsen. Goede
verdiensten. 04490-42315.

Gezellige
dames

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

ook soft SM
open ma. tot vr. 11-24 uur.

Tel. 045-462805.

Contactburo
Geleen

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

rvKlubs

amanda-blondy
Nieuw, nieuw, ook zat. en

zo. va. 10 uur 045-721759.

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9,

Kerkrade-W., 045-412762
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

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

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Nieuw!! Ook zaterdag.
Noenda

Met assistentes, SM en
slavin 04492-5605.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

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

graaf, v.a. 14.00 uur.

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

Tel. 045-423608.

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

Club La Belle
Spekholzerheide, Graverstr.
13, iedere dag geopend, var

14-4 uur. 045-416143
Detlef en Regina van de

Jachthut.

Contactburo
Yvonne

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

04490-23203.

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

CO2-LASSERS
i en

HANDLANGERS
-\

Sollicitatie na telefonische afspraak
045-254592 tot 13.00 uur

| KONTAKTLENZEN
RVN STUDIO

* 1 ~j /r7 i__WWWW___ Promenade 27A

W^ mL WÊ*" 1 Ziekenfondsleverancier
Openingstijden:
Maandag gesloten; di.-vr. van 9.00-18.00 uur;; zaterdag van 9.00-16.00 uur/donderdag koopavond
en/of na telefonische afspraak

Aanpassing door gediplomeerde kontaktlensspecialist J. Baumhoff N

Zachte sportlens 07(mcl. beginnersset, service, controle), 0.0 tot -4.0 «J ff ■""
Zachte lens < c-r
(mcl. beginnersset, service, controle), 0.0 tot ±5.0vanaf Ivf ■"""
Harde ook zuurstof
doorlatende kontaktlenzen 077vanaf O ff ff «^

VLOEISTOFFEN ECHT GOEDKOPER
oxysept 1 p qk Ultra-
-235 ml Qa«JU
Oxysept 2 n ne ZYme -I c ne
235 ml JitfV 10 tabletten IViüV

Kunt u kontaktlenzen niet verdragen of bevallen ze u niet, ontvangt u na
een proeftijd van 2 maanden het betaalde bedrag van de bij ons
gekochte kontaktlenzen 100% retour zonder aftrek van kosten.

Neem vrijblijvend kontakt met ons op.

Ook Wiihelminastraat 33, Bocholtz. Tel.: 045-444342
In onze studio'sworden slechts kwaliteitskontaktlenzen van de bekendste

merken, zacht en hard, aangepast.
o.a. BAUSCH & LOMB/U.S.A - ALLERGAN/ENGELAND - MENICON JAPAN- MICROLENS/NEDERLAND - HECHT/DUITSLAND enz.

Service - aanmeten - controle - schoonmaken van harde en zachte
kontaktlenzen altijd gratis 7521 a

DE NIEUWE HYUNDAI PRESTO, 3
M eyen

GETEST MET SPECIAL EFFECTS. 1
ioge

Wat denieuwe Hyundai Presto voor zn prijs allemaal biedt, daarkunt u bij andere lang lenai
loofc

naar zoeken. Ruimte voor 5 volwassenen in alle comfort. Een hypermoderne, elektronisch en g

„ geregelde 1.5 litermotor (53 kW/71 pk). Goedvoor 160km/u. Maar ookvoor een flinke caravan. 'eriai

En zn geregelde 3-weg katalysator voldoet nu al aan de strengste Amerikaanse normen!
En danzn "specialeffects": exclusieve striping,sportievewieldekselsen eenstereoradio- v^'

cassettespeler (met digitaleklok en anti-diefstalslede) - bij de meuwe HyundaiPresto zijn ze alle- 'esse

maal standaard! * Ge
none

1 Voorwielaandrijving, anti-duikgeonietrie, scbijJÉemmen met ventilatiesleuven vóór en 3ere'

onafhankelijke wielophanging i»ndomstapibörgvoor sportiefrijplezier èn uwveiligheid. De wiel-
kuipen zijn extra beschermd. De belangrijkste stalen panelen gegalvaniseerd. J

Hyundai geeft dan ookrustig 6 jaar garantie op de^ carrosserie en een algehele garantie pc HyötKiati Presto in

van maar liefst 3 jaar! De 3-deurs Hyundai Presto, lest hem zelf Wint een betere keuskunt u niet I#\ AAP m
maken.
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UNDAI* GETEST,\7cTcbI/wcTcbL NU l/#
DePony Presto en Excel zijn produktenvan Hyundai MotorCompany. Catalogusprijs inclusiefBTW afimporteur. Jaa

.rk<
Brunssum Autocentrum SandersB.V, Akerstraat 128,Tel.:045- 251644 HeerlenAuto Vaessen,Beitel 19,Tel.: 045-42 4010 Stem GarageCentrumSté*
Heerstraat Centrum 9, Tel: 04490-31940 L>

£$£? rlOVlllClö Bureau Bibliotheek
WÖTÏ I imkiivn Postbuss7oo
HBSS) LiniDUry 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling De Minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
m WBllB-90 lijke Ordening en Milieubeheer maakt inge-

volge het bepaalde in artikel 59 van de Wet
geluidhinder bekend, dat met ingangvan
7 mei 1990 gedurendeéén maand op de ge-
meentesecretarieën van Kerkrade en Heerlen
voor een ieder ter inzage ligteen ontwerp-
zone als bedoeld in artikel 53 van de Wet ge-
luidhindervoor het industrieterrein De Beitel
te Kerkrade. Gedurende dezetermijnvan ter-
inzagelegging kan een ieder bij de Kroon be-
zwaren indienen. Het bezwaarschrift dientge-
richt te zijn aan Hare Majesteit deKoningin en
te worden ingezondenaan het Ministerie van
Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,Postbus 450, 2260 MBLeid-
schendam.

5 MEI DE GEHELE DAG
GESLOTEN

Keulen, _
x\eKpeij (m)

3C^W. Esser

Markt^^ Simpelveld, tel. 045-44 33 44.
maandagmiddag gesloten

— -*g, , >c
i ter

IfÏÏÈsï PrnvinrÏP dd
2s|t£ riUVIIIV/IC Bureau Bibliotheek fat
2««Ü I imkni-n Postbuss7oo tig
lj>Oal LI lilDU iy 6202 MA Maastricht ijv
~~^ tel. 043-897386 Q \

mededeling De Minister van Volkshuisvesting, Ruimte- .^m 107/18-90 lijkeOrdening en Milieubeheermaakt inge- Lolvolge het bepaalde in artikel 59 van de Wet -v
geluidhinderbekend, dat met ingang van p
7 mei 1990 gedurende één maand op de ge- FM
meentesecretarieënvan Kerkrade en Land-
graafvoor een ieder ter inzage ligt een ont- Fr
wérp-zone als bedoeld in artikel 53 van de ,k
Wet geluidhindervoor het industrieterrein Pl{
Dentgenbach te Kerkrade. Gedurende deze ,Bv>
termijn van terinzageleggingkan een iederbtëh
de Kroon bezwaren indienen. Het bezwaar- la;
schrift dient gerichtte zijn aan Hare Majesteiten
deKoningin en te worden ingezondenaan het»»Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke^
Ordening en Milieubeheer, Postbus 450, ~i
2260MBLeidschendam. *■I — —— A
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Nico Emonds
betrapt

op doping
LEON - Uwe Raab, de rassprinter
uit de ploeg van Jan Gisbers, heeft
zich in zijn discipline eindelijk weer
eens de sterkste getoond. Na twee
mislukte pogingen in de derde en
vierde etappe, waarin de Oostduit-
ser twee keer derde werd, was hij nu
wel succesvol. Op de streep bleefhij
de Sovjetrus Abdoejaparov en de
Brit Malcolm Elliott net voor.
Nico Emonds stond in het middel-
punt van de belangstelling, al had
die voor hem een negatieve lading.
De winnaar van de derde etappe
werd na zijn zege betrapt op het ge-
bruik van verboden middelen (am-
fetamine). „Ikweet zeker dat ik deze
middelen niet heb genomen. Ik heb
geen idee hoe dit product in mijn
urine gevonden is", aldus de ver-
bouwereerde Belg.

Sprintzege Uwe RaabGerrie Senden akkoord met Roda-aanbieding

Feyenoord wil
ook Van Loen

Kerkraadse club. Roda wil de se-
lectie voor het seizoen 1990/91 te-
rugbrengen tot 22 spelers. De
groep die moet afvloeien bestaat
voor een groot deel uit de nu al
op huurbasis elders actieve spe-
lers. Alleen Polman en Vander-
broeck komen in aanmerking
voor een terugkeer naar Kaalhei-
de.

Van onze sportredactie
KERKRADE - Na Henk Fraser is
'eyenoord nu ook van plan om
ohn van Loen in te lijven. De
■otterdamse club toonde enkele
"laanden geleden al interesse in
e spits van Roda JC, maar toen
stste de transfer nog af op de
ioge vraagprijs van de Kerkra-
ienaren. Feyenoord heeft van
loofdsponsor HCS echter te ho-
en gekregen dat er nu weer te
"raten valt over de door Roda
'erlangde transfersom van rond
Ie drie miljoen gulden. Naar ver-
uidt zouden Van Loen en de
Rotterdamse club al overeen-
itemming hebben bereikt en
vordt vandaag Roda JC inge-
leind over de verregaande inte-
esse van Feyenoord..

contract dat hem ook de komen-
de jaren aan de Kerkraadse club
bindt. Alleen over de duurvan de
nieuwe verbintenis volgt nog een
gesprek. Het is de bedoeling dat
de pas 18-jarige verdediger voor
twee of drie jaar bijtekent. „Ik
ben blij dat ik nu al zekerheid
heb over mijn toekomst," rea-
geerde Senden gisteren. „Ik heb
het prima naar mijn zin bij Roda

l Gerry Senden heeft gisteren
nondeling overeenstemming
bereikt met Roda JC over een

Silvio Diliberto heeft als enige
van de dertien dit seizoen bij
Roda actieve voetballers van wie
het contract afloopt nog geen
nieuweaanbieding gekregen. „Ik
weet ook niet wat Roda precies
met mij van plan is. In elk geval
hebben alle andere spelers al een
nieuwe aanbieding in huis en
heeft al een groot deel gesprek-
ken gevoerd met de manager. Ik
wacht maar af; voor 15 mei zullen
ze me toch iets moeten laten we-
ten en dan zien we wel verder."

en zie de toekomst met veel ver-
trouwen tegemoet."

" Roda JC wil de selectie voor
volgend seizoen behoorlijk gaan
inkrimpen. Momenteel staan er,
inclusief de uitgeleende spelers
Dijkstra (AZ), Polman (VVV), De
Jong (NAC), Nöllgen (Hasselt),
Sanchez-Torres (NEC) en Van-
derbroeck (Sint Truiden), 28
voetballers onder contract bij de

Massasprint in Vierdaagse Duinkerken eerste succes

Van Poppel ontwaakt Oranje-spelers
leveren in

door wiel verheesen

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

Damesvoetbal

" Voor de eerste keer in het seizoen. Jean-Paulvan Poppel geeft
in het Noordfranse Saint Quentin, eindpunt van de derderit in
de 'Vierdaagse' van Duinkerken het compacte peloton het na-
kijken. Links Vanderaerden, tweede.

DEN HAAG - De spelers van het
Nederlands elftal hebben hun
'bod' op het winnen van de we-
reldtitel in Italië verlaagd. Dat
bleek in het overleg dat een klei-
ne spelersdelegatie, die onder
leiding stond van WCS-voor-
man Karel Jansen, had met voor-
zitter Van Rooyen en penning-
meester Smits van het bestuur
betaald voetbal. Aanvankelijk
verlangden de spelers een be-
drag van ’ 185.000. Aangezien de
KNVB dergeljke vergoedingen
volstrekt onbespreekbaar achtte
werd het bedrag met ongeveer

’ 50.000 verlaagd.
EHC en Fortuna

testen spelersQverigens, de gebeurtenissen wa-

als een raket vloog hij lang mij
heen."

AINT QUENTIN - Drie maanden koerste Jean-Paul van Pop-
Jl in de anonimiteit. De voorjaarswedstrijden werkte hij
ichtmatig af, net als het iets grotere etappewerk. Voor de
fssiekers had chef d'equipe Peter Post hem niet of nauwe-
ks nodig, maar gistermiddag op de Boulevard Gambetta in
lint Quentin, eindpunt van de derde koersdag in de Vier-
"agse van Duinkerken, was Van Poppel er opeens. Circa tach-
I man moesten in de massasprint voor hem het hoofd buigen.
Inderaerden werd tweede-, Museeuw derde. Roche behield
I leiderstrui.

ren voor de 27-jarigeVan Poppel het
bewijs, dat dePanasonics het volste
vertrouwen in hem hebben. „Voor-
dat Planckaert zich daadwerkelijk
met de sprint bemoeide", aldus de
vroegere Brabander, „had John Ta-
len al uitstekend werk gedaan. Hij
sleurde het peloton op het aan-
komstparcours tot bij de wegge-
sprongen Denen Andersen en Pe-
dersen. Vervolgens hield Harry Ro-
zendal het tempo zó hoog, dat nie-
mand meer kon ontsnappen. Hope-
lijk zijn de critici er nu van over-
tuigd, dat er in onze ploeg, waar het
aantal sprinters groot is echt geen
animositeit bestaat. Trouwens,

Zes dagen afzien in Vierdaagse
Van onze verslaggever

SAINT QUENTIN - In de Vierdaagse van Duinkerken was de derde
etappe, gisteren van Boulogne-sur-Mer naar Saint Quentin, niet de
voorlaatste. De naam van het uit 1955 daterende everfement doetwel-
iswaar veronderstellen, dat het hier om een vierdaagse gebeurtenis
gaat, maar in de loop der jaren hebben de organisatoren twee koers-
dagen aan het schema toegevoegd. Dit keer staan in zes dagen zelfs
acht etappes op het programma. Zondag wordt in Duinkerken de fi-
nish bereikt.
Overigens, de wedstrijd wordt verreden volgens de open formule.
Naast negen profteams met ieder acht man behoort zowel een Franse
als Sovjetrussische amateurselectie tot het deelnemersveld. Van de
Nederlandse merkenteams zijn Buckler, Panasonic en TVM present.

Fortuna Sittard gisteravond op ver-
zoek van de profclub tegen elkaar
speelden (2-3) was niet alleen qua
veldspel bij vlagen aardig, maar bo-
vendien nutting voor beide vereni-
gingen. . "

EHC-Fortuna Sittard 2-3 (1-1). 18.
Duyf l-o;2s.Joordensl-l;6l.Duyf2-l;
70. Derks 2-2; 81. Van de Heuvel 2-3.
Toeschouwers; 150. Scheidsrechter:
Golfin. 'Fortuna Sittard: Theelen, Boessen.
Vergoossen, Van de Heuvel, Hesp, Dec-
kers, Dieter Crone, Derks, Schmitz,
Joordens, Peter Crone (32. Usta).

HOENSBROEK - Het oefenduel
dat EHC en het tweede elftal van

Uitslag derde etappe: 1. Van Poppel 213
km van Boulogne-sur-Mer naar Saint Quen-
tin in 5.51.27; 2. Vanderaerden; '_. Museeuw;
4. Tsjabalkin; 5. Boucanville; 6. Gonzales-
Salvador; 7. Colotti; 8. Redant; 9. Wust; 10.
Luvaine en circa zeventig anderen, waarbij
Preuier, Planckaert, Talen, Roche, Nijdam,
Solleveld, Cornelisse, Frison, Poels, etcete-
ra, in zelfde tijd als Vanderaerden. Alge-
meen klassement: 1.Roche 13.11.39; 2. Le-
marchand 0.16; 3. Marie 2.08; 4. Lavaine
2.24; 5. Museeuw2.30; 6. Moreau 2.37; 7. Du-
clos-Lasalle 2.40; 8. Cornillet 2.54; 9. Schu-
rer 2.55; 10. Peiper 2.56.

„Freuler, Planckaert, Ludwig en ik,
om het nu maar eens bij deze vier te
houden, zullen beslist niet allemaal
in de Ronde van Frankrijk starten.
Evenmin in de Ronde van Italië. Er
zal een keuze gemaakt moeten wor-
den, temeer omdat onze ploeg met
Rooks en Theunisse nog wel iets an-
ders nastreeft dan alleen dagprijzen.
Ikzelf zal normaliter zowel de Giro
als Tour op mijn programma krij-
gen."

Met deze woorden wilde Van Pop-
pel ('ook al moest ik het na de twee
ritoverwinningen van 1987 en de
vier van 1988 in de Tour van vorig
jaar zonder etappesucces stellen')
zijn plannen en de taakverdeling in
het Panasonic-huishouden onder-
strepen.

voordat over een maand of twee de
Tour de France van start gaat zal
heus duidelijk zijn wie de snelste
van ons is."

AMSTERDAM - Het Openbaar
Ministerie in Amsterdam pro-
beert de van belastingontdui-
king verdachte Ajax-bestuur-
ders en spelers voor eind juni
voor de rechter te brengen. „Als
alles meezit kunnen we voor de
zomer beginnen", aldus mr.L. de
Wit, officier van justitie. De
spraakmakende fraudezaak,
loopt al zes jaar. Het gaat om be-
dragen van bij elkaar ruim 10
miljoen gulden.

Strafzaak Ajax
begint in juni

De verhoren van de in totaal der-
tien betrokkenen zijn inmiddels
afgerond. Wanneer het gehele ge-
rechtelijk vooronderzoek klaar
zal zijn en de dagvaardingen
kunnen worden uitgebracht zegt
mr. De Wit niet precies te kun-
nen aangeven. Misschien kun-
nen we alle dertien tegelijk voor-
brengen, mischien ook maar een
paar", aldus De Wit.

Zowel Fortuna Sittard als EHC test-
ten namelijk enkele spelers met het
oog op de nieuwe competitie. Aan
Sittardse zijde speelden Ivo Joor-
dens (Almania) en de gebroeders
Crone uit Munster (aan de Oostduit-
se grens). Voor de laatste twee die
waren voorgedragen door Henk Go-
blet (ex-Willem II en als beroepsmi-
litair in Duitsland gestationeerd)
was het niveau duidelijk te hoog ge-
grepen. Dat was ook de meningvan
leider Ed van het Oost. Hij: „Je kon
zien dat deze knapen normaal op
pakweg vierdeklas niveau spelen.
Het tempo lag voor hen duidelijk te
hoog. Jammer, maar het is niet an-
ders". Ivo Joordens die verleden
week ook al bij MVV op proef was
voldeed iets meer aan de verwach-
tingen, zonder echter de sterren van
de hemel te spelen. Wie wel in de
smaak viel was Stanley Simson (ex-
RCH en momenteel uitkomend
voor Zeeburgia in Amsterdam). De
24-jarige Surinamer die zich in Lim-
burg wil vestigen speelde bij EHC
als rechtsback mee en deed dat
vooral in de eerste helft uitstekend.

Victoria: kans
op periodetitel

DRESDEN - Na het aantrekken
van Olaf Thom van FC Berlin
heeft Leverkusen zich voor het
volgende seizoen verzekerd van
de diensten van een tweede
Oostduitser. Ulf Kirsten, de 24-
-jarige middenvelder van Dyna-
mo Dresden, ondertekende don-
derdag in zijn woonplaats een
contract dat hem tot 30 juni 1992
aan de Westduitse subtopper
bindt. Over de hoogte van de
transfersom wilden de clubs
geen mededelingen doen, maar
Leverkusen heeft waarschijnlijk
ongeveer 4,5 miljoen guldenvoor
de 47-voudige international moe-
ten betalen.

Kirsten naar
Leverkusen

'ijn eerste zege in dit jaar", aldus
'ofi Poppel. „Ik wist al eerder, dat
i slechts een kwestie van tijd was
|orens ik zou kunnen toeslaan,Mar blijkbaar duurt het sommigen

■nd iets te lang. leder jaar hetzelf-
§l liedje. Ik word al afgeschreven|Hsprinter nog voordat ik goed en
.m uit mijn winterslaap ben ont-
::::jakt."
jjghijgend na de gedane inspan-
|»gen gaf de rittenkaper uit me-
Ëie meerdaagse ('in Duinkerken isP» al een paar jaar prijs geweest')

Ji fiets aan een van de verzorgers.
#f ging hij op de grond zitten, on-

'tussen de inhoud van een blikje
Édrank naar binnen gietend. „Ikj|n bezig aan mijn vijfde jaarals be-

l%psrenner", vervolgde hij zijnver-
Jpl. „Dacht je,dat ik dan nog in pa-
-k raak als de eerste maanden van
t seizoen precies eender verlopen
in vorige jaren?"
1989 behaalde hij zijn eerste zege
,uit een paar dagen eerder ver-

ipleken met nu. Dat was in de Öm-
DP van de Drie Zustersteden in
't Belgische Willebroek. Dit keer
aat die koers een week na Duin-
;'ken op het programma. „In ieder

tt5val", aldus Van Poppel, „ik kan
■duld opbrengen. Niemand heeft
ij dan ook horen schelden toen ik
aandag op het einde van de ope-

mijn kansen verspeel-
_J. Op het moment, dat Eddy Planc-

>ert mij voor de massasprint wilde
riceren kreeg ik een lekke tube."
ddy Planckaert speelde ook in de
laten van Saint Quentin een be-
ngrijke rol in het gedrang van de: 'ijwel compacte groep. Hij dook
Ó het ingaan van de laatste bocht
last Vanderaerden en passeerde
irvolgens zijn vroegere teamge-

" Dot.
}p een paar honderd meter vóór de

~ ndstreep viel Planckaert enigszins. -il", luidde naderhand het com-
fentaar van Eric Vanderaerden.
lk kwam op kop, vroeger dan ik ge-

'üd had. Als ik in topvorm zou zijn
eweest had ik het karwei mis-

biphien toch nog kunnen afmaken,
>aar ik ben nog niet op mijn vroe-

-3' ere niveau. Van Poppel wél, want>et^ _______

WENEN - Argentinië, de heer-
sende wereldKampioen, heeft
voor de eerste keer in negen
duels weer eens gescoord. In de
vriendschappelijke interland te-;
gen Oostenrijk troffen de Argen-
tijnen zelfs twee keer doel (een
eigen goal door Simon en de ge-
lijkmaker door Buruchaga) maar
toch moest het team van Diego
Maradona lijdzaam toezien dat
de eindstand ook dit duel in
evenwicht bleef: 1-1.

I
(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

Argentinië
wacht op zege

ROERMOND — Door een ruime 5-0
overwinning op Nunhem behoudt
Victoria de kans op een periodetitel
in de vierde klasse F. Deze wed-
strijd werd afgelopen zondag bij de
stand 0-0 in de 22e minuut wegens
een blessure van de scheidsrechter
gestaakt. Victoria was in de reste-
rende 23 minuten heer en meester
en nam een veilige 3-0 voorsprong.
Na de hervatting waren de partijen
meer aan elkaar gewaagd doch Vic-
toria was beter in de afwerking.
Score:M. Vonk 1-0, M. Voestermans
2-0, M. Vonk 3-0 Rust. T. Strijbos
4-0, P. Huybregts 5-0. Scheidsrech-
ter Benyahya.Meens waren er niet bij en daarom

moest Muermans wel als voorstop-
per optreden. Hem eerder naar de
frontlinie sturen, zou zelfmoord be-
tekend hebben, omdat Ploemen en
Coumans in één-tegen-één situaties
heel alert reageren."Meerssen maakt

zich niet moe

Angstig Limburgia strandt in halve finale

Rutjes naar
Anderiecht

>EN HAAG - Het is vrijwel ze-■er dat Graeme Rutjes van KVflechelen naar Anderlecht ver-
'uist. Anderlecht-trainer Aad delos, die jarenlang samenwerkte
ftet Rutjes bij Mechelen, is zeer
«charmeerd van de capaciteitenan de verdediger. Bij KV Me-
helen werd bevestigd dat beide
■»übs over een transfer in onder-
'andehng zijn. „We gaan ervanJJt dat het rond zal komen" zo
rfrigezegd- Mochten alle partij-
■" het eens worden dan zaldutjes een driejarig contract te-tenen.

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

BRUNSSUM - Zonder zich tegen
Limburgia nou echt overmatig in te
spannen is Meerssen de finale van
het KNVB-bekertoernooi binnen-
gewandeld: 0-2. De angst, die
Meerssen-trainer Piet van Dijk
vooraf had ('Mijn ploeg heeft de
laatste weken-wel erg veel wedstrij-
den gespeeld en is vermoeid) bleek
dus ongegrond. Terecht staan vol-
gende week zaterdag dan ook Lim-
burgs beste twee amateurteams te-
genover elkaar, want ook Venray
slaagde er in zich voor de finale te
plaatsen.

In feite was de wedstrijd al na acht
minuten voorbij, toen Erik Smeets
uit een vrije trap raak knalde: 0-1.
Limburgia bleef angstig achterin
hangen en liet het initiatief op het
middenveld geheel aan de bezoe-
kers. De kansen waren derhalve
voor Meerssen. Ploemen liet de bal
in kansrijke positie van zijn voet
springen en Coumans' kopbal ver-
dween naast de staander. Ook Que-
sada's lob had niet het gewenste ef-

PTT sponsort
eredivisie
-EIST - De eredivisie in het. be-ulde voetbal heet de komendelrie seizoenen de „PTTTelecom-
■"etitie". De KNVB heeft een'Ponsorovereenkomst gesloten

het sinds dit jaar geprivati-
seerde bedrijf. Per jaaris met het

een bedrag van circa
'Wee miljoen gulden gemoeid.

Bekeruitslagen kwartfinale
Heksenberg-Leveroy 1-1

Leveroy w.n.s
SC WW'2B-SV Nijswiller 4-1
RKDEV-Wittenhorst 5-0
Quick 8.-RKHVC 2-1

" KAATSHEUVEL - De hoofd-
klassewedstrijd DESK-EHC wordt
niet zondag gespeeld, doch reeds za-
terdag. Aanvang van het duel in
Kaatsheuvel: 18.00 uur.

" ROERMOND - De bekerfinale in
de Afdeling Limburg tussen Amici-
tas en Swolgense Boys zal plaats-
vinden op donderdag 17 mei op het
terrein van Roermond. Aanvang
19.00 uur.

" HEERLEN - De VVV-A jeugd
won d.e halve finale voor de Bis-
schopsbeker tegen RKVB met 4-3.
De finale zal gespeeld worden tus-
sen Bekkerveld en VW op 20 mei
om 15.00 uur op het De Sterterrein
in Stem.

fect en vlak voor rust verzuimde
Coumans de bal op Ploemen terug
te leggen, die makkelijk had kun-
nen scoren.
Het was duidelijk, dat Limburgia
iets moest doen, wilde het tenmin-
ste een prijs in dit overigens ramp-
zalige seizoen behalen. Direct na
rust was het dicht bij een treffer,
toen Starmans' knal door Dussel-
dorp werd overgetikt en Zinken uit
de hierop volgende hoekschop twee
keer op Dusseldorp strandde. „Ik
heb tijdens de rust gezegd, dat we
nooit van dit Limburgia mochten
verliezen," aldus Van Dijk. Zijn

ploeg stelde dan ook na deze plaag-
stoten meteen orde op zaken, toen
Coumans een geweldige blunder in
het hart van Limburgia's defensie
resoluut afstrafte: 0-2.
Een kwartier voor tijd werd Muer-
mans eindelijknaar defrontlinie ge-
dirigeerd, ten einde de dreigende
eliminatie af te wenden. Op de knal
van Kruishaar na, die Dusseldorp
bekwaam stopte, kwam Meerssen
in het geheel niet in de problemen.

Limburgia-trainer Harm Postuma
over het erg defensieve spel van zijn
ploeg: „Klein, Koetsier, Knol en

Venray
TEGELEN — Hoofdklasser Venray
kon zich dank zij een moeizame
zege op derdeklasser SC Irene
plaatsen voor de bekerfinale. De
thuisclub verraste de hoofdklasser
in de beginfase, want Norbert Ke-
tels kopte zijn ploeg al na twee mi-
nuten naar een 1-0-voorsprong. SC
Irene bleef Venray's evenknie en
hield de gasten ver van het doel. Na
de hervatting drukte Venray de Te-
gelse ploeg terug, waarna Theo Phi-
lipsen de verdiende gelijkmaker
scoorde: 1-1. Venray bleef domine-
ren en tien minuten voor tijd produ-
ceerde Edwin Sengers de winnende
treffer voor zijn ploeg: 1-2. Scheids-
rechter Ramaekers. Toeschouwers
400.
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" De Meerssen-spelers Math van Dijk, Antonio Alfonso en Jos van Wijhe trachten MarcelKruishaar de weg naar het doel te
versperren. Foto: frans rade
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Smoke Eaters-penningmeester
Paul Dortu over de onstane pro-
blemen: „Ik zie het als dreige-

vraagd: „Er zijn grote problemen
met de contracten. Niemand
heeft tot nu toe getekend en ik
ben bang dat, als de problemen
niet snel worden opgelost en het
beschikbare budget een flink
stuk wordt opgetrokken, ver-
schillende spelers zullen vertrek-
ken. Manager Huub Notten zal
het heel moeilijk krijgen om de
zaak met het beschikbare geld

Mike Louwers, Tommy Hartogsen Risto Mollen zijn benaderd
door Agpo Trappers. De komst

menten van de spelers. leder jaar
doen zich problemen voor. Vol-
gens mij komt de zaak in orde".
Over de grootte van het beschik-
bare budget liet hij zich niet uit.
Afgelopen jaar was dit ongeveer
een half miljoen gulden. „Daar
wil ik mij nu niet over uitlaten
om manager Notten het gras niet
voor de voeten weg te maaien.
Hierdoor zou ik zijn onderhande-
lingspositie ondermijnen en dat
is niet de bedoeling". Manager
Notten liet niets los over de pro-
blematiek. Zijn antwoord was
kort en bondig: „Het wordt moei-
lijk".

van Theo van Gerwen en Nico
van Galen-Last, afgelopen jaar
nog spelend voor Tilburg, is door
de contractproblemen op losse
schroeven komen te staan. Ook
de komst van Van de Werf (Hee-
renveen) is in het gedrang geko-
men. Van Gerwen en Van Galen-
Last is door Agpo Trappers een
hoger aanbod gedaan dan Smo-
ke Eaters hen te bieden had.
Smoke Eaters, dat afgelopen jaar
nog voor een dubbeltjeop de eer-
ste rij zat blijft achter ten opzich-
te van de overige clubs. Die wer-
ken momenteel met een budget
van ongeveer een miljoen gul-
den. Wordt Eaters' financiële po-
sitie niet rooskleuriger dan kan
men op een leegloop rekenen.

Dames Herschi/V en L
rechten voor landstitel

Trainer Piet Kivit: We hoeven geen angst te hebben voor PSV'

GELEEN - Zondag wordt in Geleen
de jaarlijkse halve marathon gelo-
pen met sterke deelname uit Neder-
land en België. Aan de start onder
meer Tonnie Dirks (eerste Neder-
lander in de marathon Rotterdam),
Jan van Rijthoven (nationaal mara-
thonkampioen) en Michel de Maat.
Mogelijk neemt ook Cor Lambregts
nog deel. Bij de vrouwen doet Mar-
lie Marutiak een gooi naar de over-
winning. Start en finish zijn bij het
sportcentrum Glanerbrook. Aan-

vang 14.00 uur, inschrijven vanaf
12.00 uur. Om 14.00 vertrekken bo-
vendien de deelnemers voor de mi-
ni-marathon (11 km) en vijf minuten
later de deelnemers aan de volks-
loop.

" BRUNSSUM - Morgen houdt aï-
letiekvereniging STB voor de elfc{e
keer de Heideloop op het licht heu-
velachtige parcours op de Brunis-
summerheide. De start is op de
Vlekkenkamp, circa 250 meter vah
de sportzaal Kakert, waar de in-
schrijving plaatsvindt. Het pro-
gramma begint om 16.00 uur mét
jeugdlopen(1 en 2km), daarna volgt
een recreatieloop (8 km) en om 17.00
tenslotte de hoofdloop over 10 En-
gelse mijl (16093 meter). Favoriet bij
de heren is Mare Jaspers. Hij prp-
beert het parcoursrecord van zitn
broer Roger (51.01 min.) aan te val-
len. Inlichtingen Albert Verbunt (©
045-314854) en Jan Manders (S 045-
-315161).

" KERKRADE - Atletiekvereni-
ging Achilles-Top opent morgen, za-
terdag, het baanseizoen met interre-
gionale wedstrijden voor senioreh
en junioren A en B. Aanvang 16.00
uur. Een groot aantal atleten uit
West-Duitsland, België en Neder-
land heeft reeds ingeschreven.

" KELMIS - Morgen wordt in Keï-
mis(België) de eerste internationale
Drielandenomloop gehouden over
een parcours van 17km. Het traject
voert door de bosrijke omgeving
van het drielandenpunt. Start oi!n
16.00 uur bij het Staatslyceum in
Kelmis. Aanmelden en inlichtin-
gen: Lambert Bausler in Maastricht
(S 043-615253).

Eindhoven. Als we een dik uur voor
de wedstrijd in de hal zijn, is dat
ruim op tijd".

club nauwelijks een betere trainer
aan de haak had kunnen slaan dan
Piet Kivit. Niet alleen sportief heeft
hij met V en L het optimale resul-
taat uit het vuur gesleept; mede
dankzij zijn inspanningen weet de
Geleense ploeg zich bovendien ver-
zekert van extra geldbronnen.

Van onze sportredactie
ELEEN - Piet Kivit zit er rustig bij na de training in de Ge-
ense sporthal Glanerbrook. Enkele dagen voor de allesbeslis-
;nde topper in Eindhoven tegen PSV (zondag om 13.30 uur)
fraalt de trainer/coach van het damesteam van Herschi/V en L
irtrouwen uit. De handbaltrainer uit Geleen heeft wel voor
ster vuren gestaan. Hij weet echter ook dat zijn ploeg, on-
anks dat men de ranglijst met een gelijk aantal punten als
SVaanvoert, niet als favoriet aan defeinderende apotheose opp voorlaatste speeldag van het seizoen begint.

Toch klinkter af en toekritiek op de
speelwijze van de ploeg. Piet Kivit:
„Dan worden er telkens vergelijkin-
gen getrokken met het team van eenpaar jaar geleden. Maar dat is appels
met peren vergelijken. We hebben
nu een ploeg die het vooral van
mentaliteit en teamwork moet heb-
ben. De groep heeft dat prima opge-
pakt. Voor de speelsters zou ik hetfantastisch vinden als we kampioen
zouden worden. Het zou een belo-
ning zijn voor het vele werk dat zet
verzet hebben".

Als speler van Sittardia acteerde hij
jarenlang aan de top. Piet Kivit
geldt nog altijd als de beste hand-
baller die ons land ooit voortbracht.
Ook in de dubbelfunctie van trai-
ner/speler bij Blauw Wit was hij
uiterst succesvol. Twee jaar geleden
nam hij de uitdaging aan om voor
het eerst in zijn carrière een dames-
team onder handen te nemen. Dat
resulteerde vorig seizoen al in een
tweede plaats, terwijl Piet Kivit de
op papier niet als Nederlands sterk-
ste club te boek staande formatie
van V en L in elk geval tot de laatste
speeldag -ongeacht het resultaat
van zondag- in derace houdt om de
landstitel.

Geen koersen
op Schaesberg
-HAESBERG - Uit eerbied voor.

' gevallenen in de Tweede Wereld-oog worden er vanavond geen
Jersenverreden op de draf- en ren-
ian in Schaesberg. De eerst vol-
mde meeting staat volgende vrij-
jg op het programma. De Lim-
irgse trainers zitten echter niet stil
i zoeken de komende dagen de>ordelijke banen in ons land op.
) komt Hennie Grift zaterdag in
:tie op de Groningse drafbaan en
ist collega Wim Velis zondag naar
uindigt. Ook op dinsdag en
oensdag zijn de in Schaesberg ge-
sstigde trainers actief. Dan worden
imelijk de eerste twee onderdelen
in het Europees kampioenschap
)or beroepsrijders verreden. Hen-e Grift, die het afgelopen jaar Ne-
ïrlands kampioen werd, zal voor
H eerst in zijn carrière deelnemens vertegenwoordigervan ons land.

„Maar daar heb ik totaal geen moei-
te mee", glimlacht de ervaren rot in
het vak. „We kijken heus niet op te-
gen PSV. Wij hoeven geen angst te
hebben, ook al denken veel mensen
dat PSV de betere ploeg is. Dat zien
we zondag na afloop van de wed-
strijd dan wel". Van een intensieve-
re voorbereiding dan anders is geen
sprake. Piet Kivit: „Je moet de
ploeg niet door allerlei ingrepen nog
nerveuzer maken. Daarom vertrek-
ken we ook niet eerder richting

Hij is er de man niet naar om zich-
zelf op de borst te slaan, maar het
lijdt geen twijfel dat de Geleense

Zuid-Korea blundert
tegen Nieuw Zeeland

Voorspelde halrefinales IIk- hockey op losse schroeien

DEN HAAG - Na een afwezigheid
van acht jaarkeert Ton Sijbrands te-
rug in het Nederlands damteam, dit
in junitegen de Sovjetunie uitkomt.De oud-wereldkampioen, die in fe-
bruari vergeefs trachtte titelhoudér
Tsjitsjov te onttronen, is één van de
acht internationale grootmeesters
op wie bondscoach Harm Wiersrrja
voor de interland een beroep doet:
Het team bestaat uit: Rob Clerc, Ton Sij-
brands, Gerard Jansen,Hans Jansen. Johan I
Krajenbrink, Arjan van Leeuwen. Aulfe IScholma, Jos Stokkel, Jannes van der Wal Ien Hendrik van der Zee.
——-^—^^—————-^——

" SPAUBEEK - De gisteravond in
Spaubeek gespeelde finale om de
korfbalbeker van het district Zuid-
Limburg van de N.D.K.B werd ge-
wonnen door Gazelle uit Gutteco-
ven. Zij versloegen Amby's Körfke
met 7-1.

Sijbrands terug in
Nederlands team

Het seizoen ging gepaard met veel
ongemakken. Amper twee weken
voor de start van de competitie wer-
den voor veel geld spelbepaalsterMirjam Collart en Nicole Donners
door Foreholte weggekaapt uit Ge-
leen. „Toen kon ik dus helemaal op-
nieuw beginnen", aldus Piet Kivit.
„Speelsters moesten op andere po-
sities gaan spelen. Dat kost nu een-
maal tijd en dat heeft ons in de be-
ginfase van de competitie de nodige
punten gekost".

een goedkoop verkregen strafbal
van Chris Arthur. De onherkenbare
Zuidkoreaansen waren vervolgens
niet bij machte de tegenslag te bo-
ven te komen, vooral ook doordat
de Nieuwzeelandse ploeg, 500 pro-
cent beter dan op de openingsdag,
ver boven zichzelf uitsteeg.

Ook van blessures bleef V en L niet
verschoond. Onder meer was de be-
langrijke opbouwspeelster Nicole
van Thor vele weken uit de roulatie.
„Het is dus zeker niet zo dat wij ge-
profiteerd hebben van de blessures
bij andere ploegen. Natuurlijk is
deze competitie sterk beïnvloed
door blessures, maar ik vind dat wij
hebben aangetoond het verlies van
bepaalde speelsters snel te kunnen
verwerken. Het aanpassingsvermo-
gen van de ploeg is enorm".

Spanning neemt toe
in tenniscompetitie

SYDNEY - De voorspelling van de
hockeykenner, die bij net vrouwen-
toernooi om de wereldtitel in Syd-
ney met zoveel stelligheid de halve
finales Nederland-Australië en En-
geland-Zuid Korea al in het pro-
gramma liet opnemen, lijkt na don-
derdag niet uit te komen. In ieder
geval is de koppeling van de beste
vier door de zeer onverwachte ne-
derlaag van Zuid Korea tegen
Nieuw-Zeeland (0-1) minder logisch
geworden. Bovendien had Enge-
land, met de Bondsrepubliek,
Australië en het snel vorderende
China in de veel sterkere A-poule,
donderdag de hulp van de Canadese
scheidsrechter Lanning hard nodig
om voorbij Argentinië te geraken:
1-0.

Sittardia
In de eredivisie bij de heren kan
VGZ/Sittardia zondag theoretisch
de landstitel grijpen. Daarvoor moet
de ploeg van trainer Jo Maas zelf
echter in Den Haag winnen van het
in eigen hal altijd moeilijk te klop-
pen Hermes, terwijl bovendien
naaste achtervolger Tachos voor
eigen publiek zou moeten verliezen
van E en O.

Van onze tennismedewerker
HEERLEN - Zondagavond is de.
tennis-competitie over de helft.
Voor GTR/NIP houdt het in dat zij
dan de vier teams die de kop van de
ranglijst van hun afdeling vormen,
ontmoet hebben. Alleen medede-
gradatie-kanditaten hebben zij dan
nog te bestrijden. Voor het team van
coach Geert Quaedvlieg is het zaak
zoveel mogelijk punten tegen Thor
RW in Den Haag binnen te halen,
zodat de spelers in ieder geval als
voorlaatste aan het belangrijkste
deel van de competitie beginnen.

dag heeft en denummer twee Victo-
ria 2 in staat geacht wordt vijf pun-
ten te scoren. SLTC 3 moet in Eind-
hoven tegen Volley 2 aantreden. Bij
winst wordt de afstand met de de-
gradatie-plaatsen wat ruimer, om-
dat detegenstander dan ook voorbij
wordt gestreeft.

In afdeling 8 gaat de derby in Bruns-
sum tussen de plaatselijke ploeg en
Kimbria uit Maastricht die de vijfde
en zesde plaats delen. Van Home 1
krijgt in Weert bezoek van Pellikaan
Tennis 2. Bij verlies krijgen de
Weertenaren met het degradaties-
pook te maken.

In de derde klasse kan Blerick 1 zijn
eerste plaats veilig stellen door Til-
burg 2 te verslaan, hetgeen tevens
gunstig is voor GTR/NIP 3, die te-
gen Ede 3 zelf ook voor winstpunten
moet zorgen. In afdeling 11 kan Ble-
rick 2 bij winst op Doornakkers de
Eindhovenaren vast op de degrada-
tieplaats drukken en zelf in veilig-
heid komen. GTR/NIP 2 gaat op be-
zoek bij Bergen op Zoom. Rulec 1
ontvangt Doetinchem 1 in Heythuy-
sen.

SLTC 1 gaat in de eerste klasse op
bezoek bij ELTV 3 in Eindhoven, de
nummer twee, zodat het weer moei-
lijk zal worden voor de Sittardena-
ren. Voorlopig blijven zij echter een
goede middenmoter.

Eredivisie dames zondag, 13.30 uur: PSV-Herschi/V en L (Achtste Barrier Eindho-
ven): Quintus-Holbox/Swift (Kwintsheul).
Heren, 15.00uur: Herschi/V en L-Bevo (Gla-
nerbrook Geleen); Kwantum Blauw Wit-Swift Arnhem (De Haamen Beek); Hermes-VGZ/Sittardia (Ockenburgh Den Haag).
Eerste divisie dames zondag, 13.30 uur:
Auto Caubo lason-Wings (De Wiegerd Val-kenburg); DWS-Delmach Caesar (Schie-
dam); Hermes-VGZ/Sittardia (Den Haag)-
Animo-Bevo (Rijswijk).
Heren, 15.00 uur: Loreal-Tongelre (Venlo)-Quintus-VGZ/Sittardia 2 (Kwintsheul)-
EDH-Holbox/Swift (Delft)

Kathryn Edwards mocht drie minu-
ten voor tijd een strafbal benutten,
nadat Kate Parker over de stick was
gestruikeld van haar mede-aanval-
ster Karen Brown. De goed spelen-
de Zuidamerikaansen, vorige week
in een mager oefenduel maar net de
mindere van Oranje (2-3), keken ver-
bijsterd toe hoe een royaal verdiend
punt werd afgepakt. Het Westduitse
team, ook een gegadigde voor de
kruisfinales, legde de eerste proef
wel bekwaam en zonder veel in-
spanning af. Het duel met Japan
was al na tien minuten en tweerake
strafhoekslagen beslist.
De Zuidkoreaanse hockeysters dre-
ven coach Joung Jo Park, die zijn
ondergeschikten gewoonlijk op eer-
biedige afstand houdt, tot wanhoop
door donderdag de tweede oppo-
nent, Nieuw-Zeeland, hoop op een
goed toernooiresultaat te geven. De
ontketende 'AH Blacks', hartstoch-
telijk aangemoedigd door een bus
vol grootmoeders met breiwerkjes
en weinig verstand van hockey, ze-
gevierden totaal onverwacht door

In de tweede klasse staat voor Rea-
dy 1 de belangrijkste wedstrijd van
deze competitie op het programma.
Bij winst op Pellikaan Tennis 3 in
Tilburg is klassebehoud voor de
Maastrichtenaren nagenoeg zeker.
SLTC 2 kan deeerste plaats kwijtra-
ken omdat de ploeg zelf een vrije

Volleyballers weer in
de slag met Sovjetunie

Edwin Benne: 'Returns worden geen zacht gekookt eitje'

" Edwin Benne, smashkanon in het keurkorps van volleybal-
coach Harrie Brokking.

TENNIS
München. Mannen, 500.000 gulden.
Achtste finales: Korda - Curren 7-5 6-1,oergstrom - Riglewski 6-1 4-6 6-0, Wöhr-mann - Steeb 7-5.6-4, Novaeek - Krick-stein 6-2 7-6.Hamburg. Vrouwen, 700.000 gulden
Achtste finales: Wiesner - Probst 6-3 6-2J-angrova - Demongeot 6-4 6-4, Jager-man - Tauziat 6-4 2-6 6-1, Sanchez - Hini-Ka 6-1 6-1, Navratilova - Cueto 6-2 6-2Meschki - Gildemeister 1-6 6-3 6-1 Su-
*ova - Rajchrtova 7-6 6-2.Singapore. Mannen, 450.000 gulden
R^lefeJ.onde: Siemennk - Laurendeauj>-46-4, Masur - Jelen 6-4 6-2, EverndenKuhnen 6-3 6-4, Fromberg - Pridham 6-3J-b 7-5.
Madrid. Mannen, 550.000 gulden. Twee-de ronde: Rosset - Emilio Sanchez 4-60-4 6-4, Gomez - Perez 3-6 7-6 6-0, Gorriz -fotier 4-6 5-4, Potier opgegeven, Koe-vermans - Arias 7-6 6-4.Lausanne. Invitatietoernooi, voorron-de: Rode groep: Becker - Agenor 6-3 6-2Schapers - Winogradsky 7-6 6-3. Groene'groep: Hlasek - Ivanisevic 7-6 6-4, Forget- Cancellotti 6-3 6-3.

München. Internationaal toernooi, vijf-
ae ronde: Kindermann - Ribli 1/2 - 1/2,Joesoepov - Bisschoff 1-0, Beljavski -Nicolic 1/2 - 1/2, Hickl - Hübner 1/2 - 1/2,
Brunner - Bönsch 0-1, Van der Sterren -Goelko 1/2 - 1/2.Stand: 1. Beljavski 3 1/2,2. Bönsch, Goelko, Kindermann, Joe-soepov 3, 6. Van derSterren, Nikolic, Ri-
bt' 2 1/2, 9. Brunner en Hickl 2, 11. Bis-schoffen Hübner 1 1/2.

SCHAKEN

Leon. Ronde van Spanje. Tiende etap-pe: Peneranda de Bracamonte - Leon: 1.Raab 230 km in 5.20.00, 2. Abdoesjapa-
rov z.t., 3. Elliott, 4. Groene, 5. Jalabert,
6. Bontempi, 7. Van Brabant, 8. Brandi-
ni, 9. Calcatera , 10. Moreda, 11. Arntz,
22. Wijnands, 56. Hoondert, 59. Rakers,
92. Vos, 116. Jakobs, 131. Suykerbuyk,
165. Van den Akker, 170. Nijboer allen
z.t. als Abdoesjaparov. Algemeen klas-
sement: 1. Gorospe 44.41.56, 2. Giovan-
netti 0.25, 3. Cadena 0.56, 4. Ivanov 1.56,
5. Klimov 2.19, 6. Unzaga 2.30, 7. Roux
2.47, 8. Fuerte 2.49, 107. Suykerbuyk
38.06, 115. Van den Akker 41.48. 136.
Arntz 48.10, 144. Rakers 50.12, 152. Ja-
kobs 54.25, 155. Nijboer 58.13, 156. Wij-
nands 58.21, 159. Hoondert 1.00.28, 160.
Vos 1.02.09.Limoux. Ronde van de I'Aude. Vrou-wen, proloog: 1. Rossner 2,3 km in
|07,27, 2. Paulitz 3.07.97, 3. Way 3.08,01,
4- Matthes 3.08,15, 5. Schonenberger
308,41, 6. Riou 3.08,59, 7. Tobin 3.09,65.
°- Knol 3.09,71, 9. Marsal 3.09,83, 10. Neil
3.10,40.

WIELRENNEN

Sydney, WK vrouwen, tweede dag: Pou-»e A: Engeland - Argentinië 1-0 (0-0) 67.Edwards 1-0 (strafbal). Scheidsrechters:Asselman (Bel) en Lanning (Can).
Bondsrepubliek - Japan 2-0 (2-0) 2.
Jungjohann 1-0 (se), 9. Becker 2-0 (se).
Scheidsrechters: Hernandez (Spa) enRobertson (Sch). Poule B: Zuid-Korea -#lieuw-Zeeland 0-1 (0-0) 48. Arthur 0-1*(sb). Scheidsrechters: Buckley (Aus) en
McDonald (Sch). Canada - Verenigde
Staten 1-1 (1-1) 3. Richards 0-1 (pc), 22.
'Low 1-1. Scheidsrechters: Hadfield
(Aus) en Crespo (Arg).
Stand: 1. Canada 2-3 (2-1), 2. Nederlandjl-2 (3-0), 3. Zuid-Korea 2-2 (7-1), 4.PNieuw-Zeeland 2-2 (1-1), 5. Verenigde
Staten 2-1 (1-4), 6. Spanje 1-0 (0-7).

HOCKEY

tering, die-steeds meer rendeert. Ik-
zelf krijg meer ruimte voor aanval-
lende acties en voel me daar wel lek-
ker bij."

waren we er van overtuigd dat we
tegen deze makkers goed zouden
presteren," gaf een zelfverzekerde
Edwin Benne te kennen. De 2.09
meter langekrachtpatser (24) uit het
keurkorps van Brokking heeft se-
dert kort in het nieuwe spelconcept
van de ploegeen deelvan de aanval-
lende taken overgenomen vanhoofdschutter Ron Zwerver.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

AMSTERDAM/HEERLEN - Sedert
vorig weekeinde is Nederland favo-
riet voor de eerste plaats in poule B
van de World Volleyball League.
Die conclusie ligt voor de hand na
de strafexpeditie in Moskou, waar
grootmacht Sovjetunie door de
Oranjeklanten op de pijnbank werd
gelegd. Aanstaande zaterdag (Den
Haag) en zondag (Groningen) staan
de returns tegen de vroegere, veel-
voudige Olympische- en wereld-
kampioen geprogrammeerd.

De ploeg van bondscoach Harrie
Brokking reisde rechtstreeks van
het B-WK in Japan naar de Russi-
sche hoofdstad. De vijf dagen van
betrekkelijke rust aan de oevers van
deMoskwa bleken voldoende om te
herstellen en via twee keer 0-3 ver-
rassend hard uit te halen. "Met de
laatsteconfrontatie tijdens de EK in
Stockholm nog in het achterhoofd,

Nederland in piekvorm lijkt mo-
menteel een maat te groot voor de
Sovjetequipe, die, evenals de Ver-
enigde Staten, in een overgangsfase
verkeert. Steunpilaren als Losev en
Sorokolet zijn afgevoerd. De oude,
geslepen vos Vladimir Platanov is
teruggehaald als bondscoach, om te
bouwen aan een nieuw team. Vol-
gens Edwin Benne worden de beide
duels in Nederland echter geen
zacht gekookt eitje: „Rusland oogt
op het moment wat traag. Ze missen
vooral snelheid in de blokkering.
Maar pas op, het verlies tegen ons
zit ze hoog. Daar leggen ze zich niet
zo maar bij neer. Ik verwacht, eer-
lijk gezegd, zwaardere wedstrijden
dan vorige week. De eerzucht en de
wil om te winnen is bij hen even
groot als bij ons."

Prominent
De grotere verantwoordelijkheid
heeft mede geleid tot een opvallen-
de metamorfose bij de vroeger nog-
al eens onzeker acterende Amers-
foorter. Benne zelf over zijn nieuwe,
prominente rol: „Na alle gedoe enspeculaties rondom de contractver-
lengingen is er eindelijk rust in de
tent. ledereen kan zich nu volledig
op volleyballen concentreren. Door
de aangepaste speelwijze is de drukbinnen de ploeg nu over meer spe-
lers verdeeld. Een duidelijke verbe-

" (ADVERTENTIE) I

De entreeprijs is inclusief het - Restaurant Voor sportmassages,
gebruik van alle met een * - Sportmassages kuurbaden en schoonheid.s-
aangeduide voorzieningen: - Kruiden- en behandelingen dient men
2 uur ’ 25,- modderbaden ruim van te voren te
3,5 uur ’ 32,- - Schoonheidssalon reserveren.
en een hele dag ’ 48,-. - Badshop

* Thermale binnen- en Het hele jaar door geopend - In Thermae 2000 vindt "
buitenbaden dagelijks van 9.ÜÜ tot 23.00 uur. u een bron van weldaad cri

* Whirlpools het gezondheidsprogramma
* Saunalandschap "v/ dat u zoekt.
* Gymnasion -"
* Solarium ' 'v_\___,
* Auditorium TurD&il __.
* Yoga / Meditatie l HbrvPT/t &

* Hydrogymnastiek ZOOO K^m f *»».

Thermae 2QOO, Cauberg 27, 6301 BT Valkenburg a/d Geul, Telefoon (04406) " 16060
BRON VAN WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST

" Piet Kivit, een trainer die ook nog geld in het laatje brengt.
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Morgen elfde Heideloop in Brunssum

Marathonsubtop
naar Geleen

iimburgs dagbladj sport

Leegloop dreigt
bij Smoke Eaters

rond te krijgen. Ik heb aan Not-
ten voorgesteld om met het be-
stuur te gaan praten. Misschien
willen zij mij wel geloven dat het
een bekrompen financiële toe-
stand is. Het zou jammer zijn als
de spelers vertrekken".

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

"jELEEN- Zoals de zaken er nu
oij Smoke Eaters voorstaan is de
sans groot dat diverse spelers
alsnog weigeren hun contract
met de Geleense ijshockeyclub
te ondertekenen. Het bestuurs-
oesluit om te bezuinigen op de
salarissen is bij de spelers in het
verkeerde keelgat geschoten en
tij weigeren dan ook om te signe-
ren. Hierdoor is in de onderhan-delingen een patstelling ont-
staan:
J
"Marcel Houben, die samen metdoelman Hans Baggen naar Hee-
renveen wil en derhalve op detransferlijst staan, vertelt desge-

sport in cijfers
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Het rendement dat uit de Donald
Ducktoernooien wordt gehaald,
spreekt boekdelen volgens Jan
Aarts: „Er is regelmatig overleg met
de jeugdtrainers. Daar worden de
toernooiregels, waar nodig, eventu-
eel bijgesteld. ledereen is het er
over eens dat de jeugd op zon toer-
nooidag meer opdoet dan in een
maand trainen. De grootste winst
steekt evenwel in het feit dat de
jeugdafdelingenvan de deelnemen-
de clubs constant groeien. En dat is
voor een groot deel te danken aan
de fundamenten die gelegd worden
tijdens onze toernooien. Een signaal
dat hopelijk ook eens doordringt op
bondsniveau." " Inzet en verbazing bij twee jeugdige Furos-volleyballertjestijdens het Donald Ducktoernooi in Kerkrade.

" Foto: DRIES LINSSEN

~ Jarenlang vertoonde het
Zuidlimburgse jeugdvolleybal
een neerwaartse tendens. Al-
les duidt er op dat dienegatie-
ve spiraal eindelijk doorbro-ken gaat worden. Dankzij het
fenomeen 'Donald Ducktoer-
nooi'. Het enthousiasme van
de deelnemende jeugd aan
deze cyclus is omgekeerd
evenredig aan de simpele,
maar ijzersterke toernooifor-
mule. Het particulier initiatief
yan enkele Maastrichtse
jeugdtrainers blijkt een vol-
treffer, want elk seizoen op-
nieuw stijgt de populariteit en
het aantal deelnemende clubs
gestaag.

#Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

KERKRADE/MAASTRICHT

rie zich uitleven op vier verschillen-
de ontwikkelingsniveaus. Het
werkt tegelijkertijd' als bindmiddel
en stimulans om door te gaan met
volleybal."En Rob Delboeuf, jeugd-
trainer bij Furos, voegt er toe: „Ook
de jongste generatie van 7 a 8 jaar
wil zich meten. Zoekt een span-
ningsveld om in te presteren. In hun
enthousiasme vragen elke week op-
nieuw wanneer het volgende toer-
nooi gespeeld wordt. Een andere,
positieve bijeenkomstigheid is de
goede samenwerking tussen de ver-
enigingen onderling. Er is meer be-
grip en minder vooroordeel."

wedstrijdjes te organiseren voor
niet competitie spelende jeugdle-
den. Kijkend naar de bedrijvigheid
op de speelvloer van de Kerkraadse
sporthal Rolduc, waar het zesde
toernooi van het seizoen 89/90 in
volle gang is, licht Aarts toe: „De
drijfveer was destijds om een alter-
natief te vinden voor de wegkwij-
nende minitoernooien. Deelname
daaraan was bovendien een heel ge-
doe met offciële toestanden zoals
teamopgaves en spelerskaarten.
Met een stuk of vijf clubs zijn we
een 'wild' toernooiencircuit gaan
opzetten, met aangepaste, eenvou-
dige regels. Zonder ranglijsten en
kampioenen. Want we hebben geen
behoefte aan schreeuwende coa-
ches en rood aangelopen ouders
langs de kant. De jeugd is zelf com-
petitief genoeg om te willen win-
nen."

volgd door de opstoot 28-23. 22. 37-32
6-11 23.45-40 11-17 24.42-37 17-22 En
hiermee geeft zwart toe dat de ope-
ning mislukt is. Inderdaad was 24. ..
18-22 25.27x18 13x22 onaantrekkelijk,
na 26.28-23 19x28 27.32x23 14-19
28.23x14 10x19 kan wit kiezen uit ver-
schillende plannen om schijf 24 onder
drukte zetten. 25.28x17 21x12 26.47-42
18-23 Het spel gaat over in gesloten
klassiek, en dat is net wat zwart met
zijn onontwikkelde linkervleugel niet
moet hebben. 27.33-28 12-17 28.27-22
Om speelvrijheid op links te verove-
ren. Een belangrijke mogelijkheid is
nu 28. ..8-12 29.22-11 16x7 wat 30.37-31
26x37 31.42x31 zou verhinderen met
31. .. 12-17! en de niet te pareren drei-
ging (23-29) en (17-22). Zwart besluit
echter tot een twee-om-twee terug. 28... 16-21 29.22x11 21-27 30.32x21 26x6
31.37-32 13-18 32.42-37 14-20 Een in
grijpende beslissing, maar het bleef
tobben met de linkervleugel. Op 32. ..
8-12 of 32. .. 6-11 zou direct 37-31 met
daarna 31-27 gevolgdzijn. 33.30-25 8-12
34.25x14 9x20 35.37-31! 3-8 36.31-27!
8-13 37.48-42 10-14 38.42-37 20-25 Wit
forceert nu het partijslot: 39.50-45! 14-
-20 40.27-21! Dreigt 28-22 en 34-30. 40. ..
24-30 41.35x24 19x30 42.37-31! 6-11
43.21-16 15-20? Nu is het snel gebeurd,'
zwart had hier m.i. 43. .. 12-17 44.16x7
en 45. .. 18-22 moeten doen. Het ma-
kro-eindspel na 46.39-33 5-10 47.33x24
19x48 48.28x8 48x26 49.7-1 is dan nog
niet helemaal duidelijk. Maar met je
vlag op vallen reken je zon mogelijk-
heid niet even snel door. 44.16x7 12x1
45.31-27 20-24 46.39-33 1-7 47.43-39 7-12
48.27-22! 18-27 49.32x21 23x43
50.34x14 43x34 51.40x20 en zwart gaf
het op. De oplossingvan het probleem
van vorige week Wit, dertien schijven,
op 23/25, 29, 30, 33, 34, 38, 41, 43, 47/49
Zwart, dertien schijven, op 2, 5, 7, 10,
12/15, 18, 20, 21, 31 en 36 Wit wint door
1.23-19 14x23 2.25x14 10x19 3.30-25
19x28 4.25-20 15x425.48x19 23x14 6.47-
-42 36x38 7.43x1 2-7 B.lxlo 5x14 met
oppositie (bijv. 49-43(14-19)43-39(19-
-23)39-33 + ) (W. Swizinski). Op het
boekje waar dit probleem uitgelicht
was, kom ik een van de volgende ke-
ren wat uitgebreider terug.

schaken
met michiel bunnik

Met zijn tweede plaats in het afgelo-
pen kampioenschap van Nederland,
plaatste Jannes van der Wal zich voor
het wereldkampioenschap eind dit
jaar in Groningen. De organisatie van
het wereldtoernooi zal blij geweest
zijn met zijn kwalificatie, want Van
der Wal, sowieso een publiekstrekker,
kan nu ook nog eens als localefavoriet
opgevoerd worden. Hij woont immers
in Groningen, en voor sponsorwer-
ving is zoiets altijd prettig.
Zelf liet Van der Wal tijdens het N.K.
weten niet zo heel erg gebrand te zijn
op W.K.-deelname (al sprak zijn tacti-
sche éénzetremise met Clerc hierte-
gen). In een plaatselijke krant zei hij
niet zo veel zin te hebben in een op-
nieuw afmattend toernooi waar je fi-
nancieel nauwelijks wijzer van wordt.
En weer de leuke berichtjes te leveren
waar alleen de journalisten garen bij
spinnen, dat frustreert ook op den
duur. Liever had hij zoiets als TV-pre-
sentatie gedaan, als bij Tsjizjov-Sij-
brands. Ofhet daarnu van komt, naast
het zelf spelen, is niet waarschijnlijk.
Maar Jannes speelde in het afgelopen
N.K. ook gewoon te sterk om zich niet
te plaatsen voor „Groningen". Zoals
bijvoorbeeld in de slotrondetegen Jos
Stokkel, de kampioen van vorig jaar*
die dit keer dé vorm niet vond en er-
gens onderaan eindigde.
Van-der Wal-Stokkel N.K. '90, 13e
ronde 1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.38-
-32 18-22 4.43-38 7-11 5.37-31 13-18 6.41-
-37 1-7 7.49-43 9-13 8.46-41 4-9 9.31-27
22x31 10.36x27 17-22 11.26x17 22x31
12.37x26 11x22 13.28x17 12x21
14.26x17 20-24 Van der Wal speelt deze
opening met beide kleuren. Het zwar-
te soort spel was een paar jaargeleden
zelfs zijn lievelingskostje (bijv. Koe-
perman-Van der Wal W.K. '84, Ouds-
hoorn-Van der Wal N.K. '86 en Van
den Borst-Van der Wal W.K. '86).
15.41-37 7-12 16.33-28 12x21 17.39-33
2-7 18.44-39 7-11 19.34-30 11-17 20.40-34
21-26 21. 32-27 17-21 De eerste belang-
rijke stap terug in het principiële
zwarte openingsspel. Mogelijk was
Stokkel na 21. .. 18-22x22, de actie
waar het in dit type stellingen meestal
van moet komen, bang voor 38-32 ge-

Peter Schellekens, wereldduurecordhouder dammen # Dammer Peter
Schellekens. Ge-
vreesd om zijn
aanvalskracht en
doorzettingsver-
mogen.

Foto:
FRANS RADE

Talent aan zet
Van onze medewerker

EDDY BUDÉ
LANDGRAAF - Hij is van de
meest gevreesde spelers bene-
den de rivieren 'De schrik van
het zuiden' noemde een sterke
grootmeester Peter Schelle-
kens ooit. 'Een tactikus bij uit-

i stek', die inventiviteit combi-
neert met een haast briljant re^
kenvermogen. Belangrijkste: handelsmerk is echter zijn on-
gebreidelde zelfvertrouwen.
„De uitstraling van Schelle-
kens heeft een verlammende

* uitwerking op de tegenstan-; der. Als je tegen hem achterhet bord zit, wil jehet liefst zohard mogelijk wegrennen en
de strijd ontvluchten".
Peter Schellekens behoort al sinds
Jaar en dag tot de Limburgse dam-, toP- Zijn vereniging Schaesberg
aanschouwt met argusogen de be-
langstelling van sterke hoofdklas-
sers van buiten de provincie. Schel-lekens is echter honkvast. „Tegen-
woordig zie je steeds meer de ten-
dens dat clubs spelers wegkopen.
Oe Vaste Zet uit Geleen is daar een
goed voorbeeld van. Wat heb ik ech-
ter aan hetkleine beetje geld als je je
vrienden in de steek moet laten?
Schaesberg is gewoon de gezelligste, club in onze provincie".

50 jaar
Damvereniging Schaesberg viert
deze maand het 50-jarig bestaans-
feest. Volgens Schellekens zeker re-
den om de vlag uit te hangen, maar
enkele kritische noten zijn nooit
Weg. „Als teamleider van het eerste
tiental erger ik me groenen geelaan
de instelling van bepaalde mensen.
Als we het aanwezige potentieel op-
timaal benutten, worden we zo
kampioen. Het is toch zeker te gek
dat Schaesberg in de landelijke
tweede klasse speelt".

In april werd in de Duitse plaats Dort-
mund voor de achttiende maal de
Dortmunder Schachtagen gehouden.
Naast een open toernooi waren er drie
invitatiegroepen: grootmeestergroep
A, categorie 13 met o.a. de Russische
grootmeesters Tschernin, Asmajpa-
raschvili en Gelfand; grootmeester-
groep B, categroei 9 met o.a. de Hon-
gaarse zusjes Judit en Sofia Polgar en
de internationale meestergroep, cate-
gorie 5 met o.a. de Russiche schaakle-
gende grootmeester Alexei Suetin
(wie heeft er thuis geen boek van hem
staan). De grootmeester A-groep werd
gewonnen door de Rus Alexander
Tschernin met 9 uit 11 gevolgd op een
half punt doro zijn landgenoot Boris
Gelfand. Derde eindigde Zsusza Pol-
gar die met haar score van 6 uit 11 een
half puntje tekort kwam voor een
(mannen) grootmeesterresultaat. En
hoe bracht de derde Russische top-
grootmeester het er vanaf? Surab As-
majparaschvili (de naam is al moeilijk
te schrijven, laat staan uit te spreken)
kende een ongelukkige toerhooistart:
V-i uit 4. Daarna herstelde hij zich goed
en bereikte nog een vijftigprocentsco-
re. Tegen de Duitse grotmeester Mat-
thias Wahls boekte hij een fraaie over-
winning.
Asmajparaschvili-Wahls (Reti)
1. g3,g6 2. Lg2,Lg7 3. Pf3,Pf6 4. c4,0-0
5. 0-0,c6 6. b3, Pe4 7. d4,d5 8. Lb2,Pd7
9. Dc2,Pdf6 10. Pes,Lfs 11. Dcl,Pd7 12.
tè,Pd6 13. Pd2,Le6 14. e4,a5. Wit is iets
beter uit de opening gekomen. Hij
heeft meer invloed in het centrum en
zijn stukken hebben meer bewegings-
vrijheid. 15. Pd3!,TeB 16. Pcs,Pxcs 17.
dxcs,Lxb2 18. Dxb2,PcB 19. cxds,cxds
20. f4,Dc7 21. Tacl,Dxe4 22. Pxe4,Pa7.
Wit staat nu duidelijk beter. Hoe stuk-
ken kunnen samenwerken demon-
streert wit vanuit deze stelling op
prachtige wijze. 23. Pgs,Lfs 24. g4ü
Het eerste pionoffer. Zwart moet de
dekking over veld e 4loslaten. 24.
...Lxg4 25. Lds,TfB. Op 25. ..,c6 volgt

26. Pe4!,exds 27. Pf6+,KfB 28. Pxds en
wit wint.

26. f5! Het tweede pionoffer: openen
van de f-lijn. 26. ..,gxfs of 26. ..,Lxfs 27.
Txfs! gxfs 28. Dg2,KhB (28. ...Df4 29.
Pxf7+) 29. Dh3 1-0. 27. Tc4! met de
dreiging 28. Txg4,fxg4 29. Dc2. 27.
..,h5. Veel keus had zwart niet. 27. ..,e6
wordt met 28. Pxe6,Fxe6 29. Lxe6 +
beantwoord. 28. Txg4!,hxg4 29. i
Txfs,e6. Na 29. ..,Dxcs+ 30. Kg2staat !
veld f? een keer minder gedekt. 30.
Pe4! Wit blijft secuur. Na 30. Pxe6,
fxe6,fxc6 31. Tgs+, Kh7 32. Dc2+, Tfs j
33. Lxe6,Dxcs kan zwart het langer
volhouden. 30. ...TfdB. Wit dreigdemet j
31. Tgs+ mat in twee. Op het alterna- 'tief 30. ..,f6 volgt 31. Le6 + ,Kh7 (31.
..,Kg7 32. Txf6) 32. Pxf6,Kg6 33. Dd2 j
en het is uit. 31. Ths. In deze stelling ;
had wit ook 31. Tgs+ kunnen spelen ]
met het geforceerde vervolg 31. ..,KfB
32. DhB + ,Ke7 33. Df6+,Kd7 34.
Lxe6+,Fxe6 35. Tg7+,KcB 36. I
Pd6+,KbB 37. DxdB+!,DxdB 38. Txb7
mat. 31. „,e5 32. Txes,Pc6 33.
Tgs+,KfB 34. DhB+,Ke7 35.Df6+,Kd7
36.DK-t-,Ke7. zwart is sportief, hij laat j
zich mat zetten. 37. Dxf7 mat.

Basketbalkadetten
spelen om titel

Wisselvalig
Schaesberg uit en thuis is een ver-
schil tussen dag en nacht. „Thuis
winnen we alles en uit verliezen we
j*Hes. Zo wordt je natuurlijk nooit
kampioen. Als dit zo doorgaat over-
weeg ik komend seizoen in het
tweede team te gaan spelen".

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

*chellekens overweegt zijn wereld-
uurrecord dit jaar te verbeteren.Drie jaar geleden haalde Schelle-
Kens het Guiness Book ofRecords
door 84 uur onafgebroken te dam-
den. „Een hele week moet ik ook
Kunnen volhouden. Indien eensponsor zich meldt, zal ik het se-
rieus gaan overwegen. Dat was besteen aardige stunt die veel publici-
teit opleverde"

receptie
HOENSBROEK - Poolbiljartclub
"e Tunnel uit Hoensbroek zal van-
avond recipiëren in verband metnet behaalde kampioenschap in de
in u se" De receptie vindt plaats
jn het clublokaal De Tunnel te"°ensbroek en duurt van 19.00 tot«'t .00 uur.

Paul Rosenbomm: „Tussen het
schriftelijke en mondelingeexamen
liggen drie weken. In die tussentijd
heb ik vrij zodat de trainingsfre-
quentie opgevoerdkan worden. Tij-
dens de Europese kampioenschap-
pen van het afgelopen jaar in Kassei
(BRD) werd ik vierde in de finale.
Daar bleek toen duidelijk dat ik een
stuk routine miste. Nu ben ik beter
op het EK voorbereid. Daarbij heeft
het behalen van de tweede nationa-
le titel mij meer zelfvertrouwen."

-21-jarige student Rosenboom
omver gekegeld.
Op de Spaubeekse banen, waar hij
enkele maanden geleden ook de
titel Koning der Koningen van de
Nederlandse Kegel Federatie ver-
overde, wees hij kanshebbers als
Nico Lucassen en meervoudige
kampioen Guus Maas gedecideerd
terug in de voorronden. Een huza-
renstukje dat hij in de finale echter
herhaalde. Paul Rosenboom, in fei-
te nog een junior, pakte twee jaar
geleden de nationale titel bij de se-
nioren en verraste toen kegelend
Limburg. Op zijn vijftiende legde
hy ook al beslag op de Europesetitel
jeugdtitel in Hagen (BRD). Tijdens
de pinksterdagen neemt hij deelaan
het EK-junioren in het Franse Am-
neville. Momenteel is hij volop in
training, al is zijn deelname toch af-
hankelijk van zijn studie. Rosem-
boom is tot nu toe de enige die gese-
lecteerd is voor het EK in Frankrijk
van het kwartet dat Nederland ver-
tegenwoordigd..

„Red ik het niet om het schriftelijk
eindexamen behoorlijk te maken,
dan pas ik voor deze EK en ga mij

op het mondeling eindexamen, dat
drie weken later plaatsvindt, toeleg-gen", aldus de Schaesbergenaar. De
kegelaar van XC Socio uit Nieuwen-
hagen had zich voor de prolongatie
van het nationale kampioenschap
toch een minimale kans toebedacht.
De onbekendheid van de banen
speelde volgens hem een groterol in
de titelstrijd. „ Enkele kanshebbers
voor het kampioenschap kenden de
banen in Spaubeek op hun
duimpje. Ik heb maar tweemaal op
die banen kunnen trainen en dan
ook nog pas 's avonds laat. Geen op-

'Nu staat EK centraal'
Nationaal kegelkampioen Paul Rosenboom: timale voorbereiding dus, achteraf

kwam alles toch nog goed",
De voorbereiding op het EK is in al
enige tijd volle gangal wordt de trai-
ning nog belemmerd door zijn stu-
die aan demiddelbare detailhandel-
school in Heerlen. Nu wordt er nog
op de woensdag en zaterdag ge-
traind, zodra de eerste examens
achterde rug zijn dan wordt het trai-
ningsschema gewijzigd.

WEERT/MAASTRICHT - Morgen
vinden in sporthal Boshoven te
Weert de Zuidnederlandse basket-
balkampioenschappen plaats voor
kadetten. De strijd zal gaan tussen
vier teams uit de drie provincies
Zeeland, Brabant en Limburg, Dy-

agenda
HONKBAL
Zondag: HEERLEN, sportpark Va-
renbeuk, 14.30 uur: All Stars-Phan-
toms. KERKRADE, Sancta Maria-
college, 15.00 uur: Samacols-Sittard
Condors.

SOFTBAL
Morgen: KERKRADE, Sancta Ma-
riacollege, 17.00 uur: Samacols-
Black Wings.

VOETBAL
Zondag 27 mei, Meezentoernooi-mi-
nivoetbal. sportterrein Govert
Flinckstraat in Meezenbroek. In-
schrijven S 045-720572.

Dinsdag, Kampioenschap van Sim-
pelveld. Eerste wedstrijd: Simpel-
veld- WDZ. Sportpark Simpelveld.

W Amicitas-minivoetbaltoernooi,
9 en 10 junia.s. 20 teams. Opgave tot
7 mei bij T. Bours, 043-641492.

namo uit Middelburg, Black Eagles
uit Rosmalen, Miniware BSW uit
Weert en Kimbria uit Maastricht.
Middels een halve competitie van
tweemaal tien minuten zuivere
speeltijd zal de winnaar uit de bus
rollen.

De eerste wedstrijden zullen starten
om kwart over elf. De rechtstreekse
confrontatie tussen Miniware en
Kimbria vindt om 13.00 uur plaats.

De winnaarvan het toernooi mag op
zaterdag 9 juni in Amsterdam mee-
doen aan de Nederlandse kam-
pioenschappen voor kadetten-
teams.

" ARNHEM - Nicoleta Bori-
ceanu verlaat vrijwel zeker het
Arnhemse AAC.
Vandaag praat de Roemeense
tophandbalster, die ruim een
half jaar geleden in Nederland
achterbleef, met het bestuur
van de eredivisievereniging
Foreholte uit het Zuidholland-
se Voorhout.
De vereniging van ex-bonds-
trainer Jan Keckskemethy ziet
kans Nicoleta Boriceanu werk-
gelegenheid aan te bieden.

Open volleybalcomoetitie
MAASTRICHT - Evenals in de voorgaande jaren organiseert de dis-
trictssectie recreatie van de Nederlandse volleybalbond in het sei-
zoen 90/91 een open recreantencompetitie in Zuid Limburg.
Deze competitie staat open voor volleybalteams die kunnen deelne-
men in poules voor dames-, heren- en gemengde ploegen. De vaste
speelavond is op donderdag bepaald. Alle wedstrijden vinden cen-
traal plaats in een locatie. De competitie loopt van september tot eind
mei.
Inschrijving en nadere informatie zijn mogelijk bij het secretariaat:
Populierweg 21, 6222 Cn Maastricht (tel. 043-632885).

" HEERLEN - Ter gelegenheid vannaar 50-jarig bestaan organiseert wan-jlelsportvereniging Voorwaarts uitJ-ieerlen zondag een grote heidewan-
ledereen kan deelnemen. De«'standen bedragen 5, 10, 15, 20 of 42Kilometer. Inschrijvingen kunnenPlaatsvinden bij mevr. Marion Jon-Kens-Meulenberg S 045-721084. ErWordt gestart vanaf scholengemeen-

?/u
ap Herland aan de Heldevierlaan*hoek Palemigerboord. De tochtvoert door het prachtig natuurgebiedvan de Brunssummerheide.

LANDGRAAF - De nationale
kegeltitel op de schaarbanen,
oftewel Duitse banen, zoals
deze tak van de kegelsport in
de volksmond genoemd
wordt, is in handen gebleven
van Paul Rosenboom. De
jeugdige kegelaar uit Schaes-
berg prolongeerde niet alleen
zijn nationale titel, maar be-
wees dat het geen uitschieter
was toen hij als junior bij de
senioren debuteerde en met-
een kampioen van Nederland
werd. Op debanen van Eldora-
do in Spaubeek onderstreepte
hij, als ex-Europees kampioen
bij de jeugd, uit het goede ke-
gelhout gesneden te zijn en dat
zijn succes van een jaar gele-
den geen uitschieter is ge-
weest. De geroutineerde 'oud-
jes' kwamen er ditmaal ook
niet aan te pas en werden door

sportkort

dammen
met john van den borst

m ■■
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Positieve impuls voor Zuidlimburgs volleybal

Jeugdtoernooien
doorslaand succes

Jan Aarts(29), bestuurslid van de
Maastrichtse vereniging Jokers VC,
is al zes jaarlang een van de drijven-
de krachten achter de Donald
Ducktoernooien. Hij bedacht des-
tijds samen met Jean-Luc Raeven
en John Kruyntjens het plan -om

De Donald Ducktoernooien voorza-
gen in een behoefte. Gaandeweg
toonden ook verenigingen buiten
de Maastrichtse regio interesse, zo-
als SEC/V uit Valkenburg, Furos
Kerkrade, VC Sittardia en zelfs La-
voc uit het Belgische Lafelt. Gerard
Goossens van SEC/V: „We konden
binnen de bondsstructuur niet te-
recht met onze beginnende jeugd.
Op deze toernooien kan die catego-

sportregio oost
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jggl Provincie
t^p) Limburg
mededeling Subsidieregeling VocaleKunst 1990
Ml 16118-90

Gedeputeerde Staten maken bekend datPro-
vinciale Staten voor 1990in totaal ’ 300.000,-
-beschikbaar hebben gesteld in hetkadervan
deregeling Ondersteuning VocaleKunst in
Limburg. Met onderhavige regeling wordt
beoogd de kwaliteit en het niveau van de
koorcultuur te bevorderen en goede instru-
mentale begeleiding mogelijk te maken.

Algemene informatie en voorwaarden

- Alleactiviteiten, projecten etc. waarvoor
subsidiewórdt gevraagd, dienenplaats te
vinden in 1990.- Aanvragen kunnen schriftelijk worden in-
gediendbij:
GedeputeerdeStaten van Limburg
Postbus 5700,
6202 MA Maastricht.- Verzoeken om subsidieten behoevevan
aktiviteiten,voor de laatste4 maandenvan
1990kunnen worden ingediendvoor 15
mei 1990.- Gedeputeerde Staten zijn voornemens om
uiterlijk in de maand mei een besluitte ne-
men omtrent de besteding van circa 75%
van het beschikbare budget.
Over de besteding van hetresterende be-
drag zalvoor 15 juli 1990een besluit wor-
den genomen.- Gedeputeerde Staten leggen tijdig inge-
diende aanvragen, dieook overigens aan
devoorwaarden voldoen, ter advisering
voor aan een door hen inte stellen commis-
sie, alvorens te besluiten omtrent het ver-
zoek.

- Alle aanvragen dienenzodanig onder-
bouwdte zijn, datde commissiediehet col-
legeadviseert, zich een gegrond oordeel
kanvormen omtrentdekwaliteitvan deac-
tiviteit c.g. project.

- GedeputeerdeStaten kunnen besluiten te
laat ingediende subsidieaanvragen buiten
beschouwing te laten.- Toekenning van subsidies kan slechts
plaatsvinden binnen het door Provinciale
Staten voor dezeregeling beschikbaar ge-
stelde bedrag.

Nadere informatie over deze regeling kan
worden ingewonnen bij de heer P. Coenen,
telefoon 043-897192. Opverzoek kan derege-
ling worden toegezonden.

i i u ii i B. HUN * M^

■ 18.OO0',- 299.- 358,- 406,-

HNANCIERINGSKANTOOR jH ML

Scharnerweg 108 Maastricht 4 Wf
Bijkantoor: Hoofdstraat9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijksvan 11.00- 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerden Lid Nederl.

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

Agr VERSCHUREN«W* Helmond koopt
zat. 5 mei mankanaries lichtekleur 12 donkere 9 popjes 7 ro-
de & roodzalm man 15 popjes
13kneu- & sijsbast 13putterbast
27.50 JONGE KANARIES manlichte kleur 8 donkere 5 JONGE
popjes allekleur 5 JONGE rode
& roodzalm man & popjes 10
pst. GLOSTERS, WITTE & KUI-VEN spec. prijs. d.duiven 10
■neeuwen 4 zebras 7 parkieten
ï valken 20 witte etc. 30 rosei-
=o*lis 20 pp. brengen: SITTARD
10.30-11 putstr 10 HEERLEN
11.30-12emmastr 7a TERBLYT
12.30-1 rijksw 46 BEEK 1.30-1
naastrichterl 7

lllllllllllllillllllllllllillllllllll
\ ' i

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

- -P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

illllillllliilllllllllllllllllllll
Curatele:Bij beschikking van de Ar-
condissenïents-tlechtbank
te. Maastricht d.d. 26 april
1990 is onder curatele ge-
steld Rosé Winthagen ge-
boren te Brunssum op BTe-
bruari 1943 en wonende te
Maastricht aan de Maasvel-derweg no. 1 (Huize Maas-
veld); tot curatrice is be-
noemd R.M. Deckers-Wint-
hagen, wonende te Bruns-sum aan de Ridder Vos-
straat no. 3 en tot toeziend
curatrice J.F. Schendelaar-
Winthagen, wonende teBrunssum aan de Heulen-
derstraat no. 103.
Mr. A.H. Odekerken-Holt-
kamp
Advocaat en procureur
Tongersestraat no. 2
6211 LN Maastricht.

Kom zaterdag 5 mei óók naar Brunssum
Programma bevrijdingsdag 1990

OLD HICKORY TRACK
12.00 - 13.00 uur in centrum Brunssum

Brass Band '90
Glenn Miller-muziek tijdens optredens in Rumpenerstraat -

Lindeplein - Kerkstraat - Promenade Noord

Free Expo
Amateurkunsttentoonstelling in winkelcentrum De Parel.

Geopend tijdens winkeltijden

Tentoonstelling

„Van bezetting tot bevrijding"
Openbare bibliotheekBrunssum - Lindeplein (t/m 12 mei)

Brunssum hééft 't Brunssum Promotion

(irkt für HobbymalerA
Profis M

Malkasten undFarben allerArt - Aquarell-, HUI, ilGouache-, Acryl-, öl- und Air-brush-Farben, flMalstifte, Pastell- und ölkreiden, Seiden-, , I
Glas-, Stoff-,Farbe-und Bauernmalfarben-, I|i,

Rahmen und Passepartouts, HB'Staffeleien, Malgründe, Malblöcke, lIHM
Papiere, Pinsel.Bücher, Anleitungshefte, Bp
Air-brush-Pistolen und Komprèssoren,

Materialien für Drucken, Formen, Gießen.
Verleihservice: Fixiergerate,
Pressen, Komprèssoren usw.

Riesenauswahl H
Fachberatung -Kundenparkplatze 88-—,

Gardinen " Tapeten " Teppichboden 9
Farben "Künstlerbedarf £ w

Aachen-Laurensberg, Kackertstraße 6, Teleton 09.49.241/84027
An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum

Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

——MMy^Ê W M B I ï_m V^ Vi^| \__\ ' "*
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Bij Schunck vindt u natuurlijk aile bijpassende mode-accessoires zoals ;;:Ë
■ MWm \_\__\to^_____É__mÈ WWWT^^'

tassen, paraplu's, ceintuurs, sjaals, byouteneén en modehorloges. Maar {M
■ ____

ook nachtmode, beenmode, schoenen, cosmetica en parfums.

Jeugdig colbert van PANMO met strookzakken 279,--. r m M

Bijpassende pantalon 98,--. ■ W->.

daar winkel je voor je plezier !

Laat een

= mLimbwgsDagblad PICCOLO inhet

ÊÊ_____W____\ __________ ■ ____________________________ Ë _________M__w^.

I^^ voor u

SJBJIHi!MtsF*^'****flffl doen. Bel

.«131 045-719966.

Vrijdag 4 mei 199030
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