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Gasprijs met
2,5cent omhoog

J^PELDOORN - De gasprijs zal
TP 1 juli 1990 met 2,5 cent (inclu-
rfaef BTW) omhoog gaan. Datjneeft de Vereniging van Exploi-
Rnten van Gasbedrijven in Ne-jifjerland (Vegin) gisteren bekend
«smaakt.
e
jVoor gemiddelde gezinnen zal
Cezeverhoging een extra uitgave
ijyan ongeveer zestig gulden per
jjtèarbetekenen.
3Te sÜjging van de gasolieprijs
|£eeft volgens de Vegin deze ver-
laging noodzakelijk gemaakt,«overigens zal de stijging niet in
«jfteel Nederland gelijk zijn, aan-
gezien er per 1 januari van dit
Maar een nieuw contract tussen
ijgasunie en Vegin is gesloten, op
joasiswaarvan elk gasbedrijf zijn
jeigen kleinverbruikerstarief{Vaststelt aan dehandvan het Ve-
pn-advies.

Belgische
agent schiet
vrouw dood

JJttJSSEL - Een jonge Belgische
i'°uw, die vlakbij het Centraal Sta-
jf n in Brussel op de bus stond te
W en'is gisteren bij een tragisch
r^etincident omgekomen. De
fcn/r Werd door een k°Sel getrof-
l die door een agent was afge-
i Urd. Hij wilde een vrachtwagen-
puffeur aanhouden.

XeKe agent wilde de vrachtwagen-
chauffeur tegenhouden, die pro-

iirt^6 oor een wegversperring teWen. Hij zou gericht hebben op de
ftden van de wagen. De kogeluste echter zijn doel en trof de. °Uw die in een bushalte stond telachten., e vrouw werd levensgevaarlijk ge-

land naar een ziekenhuis gebracht
faar zij bezweek aan haar verwon-
r^gen. Bij het incident zou een

' °rbijganger lichtgewond zyn ge-

r? Politie had wegversperringenfPSeworpen in verband met een be-
ring van zon 500 werknemers van
Lp metfaillissement bedreigde Bel--slschesche munitiebedrijfPRB.
L

het weer

J^SSELENDBEWOLKT
de vroege ochtend is het

nog nevelig met hier en
l^ar een mistbank. Geleide-
'Jk trekt de nevel op en ont-
daan er stapelwolken. Hieruit
*j*ö een bui vallen waarbij on-*eer niet is uitgesloten. De
Maximumtemperatuur komt

niet boven de 21 gra-
?.en en de wind iszwak tot ma-
rie uit een zuidwestelijkerich-
;lllg. De minimumtempera-
J^ur voor de komende nacht

circa 9 graden.
"oor actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
*ttot u bellen 06-91122346
'ANDAAG:
**>»iop: 05.57 onder: 21.17

20.26 onder: 04.53

Nutteloos
De verschillende computersyste-
men zijn samen nutteloos, moeilijk
om mee te werken en duur, zo luidt
de conclusie van het rapport.
Schwarz en De Bruin pleiten dan
ookvoor een centraal georganiseerd
systeem: landelijk ofanders provin-
ciaal.
In 1975 werd door het ministerie
van Binnenlandse Zaken het start-
sein gegeven voor de reorganisatie
van de rampenbestrijding. Decen-
tralisatie, dat was en is het devies.
De landelijke Burger Bescherming,
ookwelBB genoemd, werd opgehe-
ven; voortaan zijn regionale brand-
weerkorpsen verantwoordelijk voor
het rampenplan. Bij een ramp wor-
den brandweer, basisgezondheids-
diensten (BaGD), het Rode Kruis
Korps (RKK) en in bijzondere ge-
vallen hetKorps Mobiele Colonnes
(KMC) opgeroepen. Ook de politie
wordt ingezet.

Ontkend
De warboel in deorganisatie van de
rampenbestrijding wordt door het
ministerievan Binnenlandse Zaken
ontkend. „De verschillende korp-
sen en systemen groeien vanzelf
naar elkaar toe", aldus een woord-
voerder.

Tol op wegen
Randstad in

1994 mogelijk
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het zal nog zeker tot
medio 1994 duren voordat er een fy-
sieke, en zo mogelijk ook electroni-
sche, tol ingevoerd wordt op een
aantal toegangswegen en infra-
structurele werken rond de Rand-
stad. Eerdere invoering van de tol is
wegens planologischeen wetgeven-
de problemen niet mogelijk.

Minister May-Weggen (Verkeer)
heeft dit de Kamer gisteren laten
weten naar aanleiding van de be-
sluiten die het kabinet afgelopen
vrijdag nam voor een verkeers- en
vervoersbeleid in de toekomst. Na
afloop van het kabinetsberaad lietde minister nog weten dat de tol er
al in 1992 zou zijn. Dat blijktnu niet
mogelijk.
In haar stukken schrijft deminister
dat er voor NS, stads- en streekver-
voer tot 2010 investeringen van min-
stens 20,7 miljard gulden nodigzijn.
Daarbij is nog geenrekening gehou-
den met de plannen van de grote
steden. In de rijksbegroting is maar
12 miljard gulden uitgetrokken.

Italië: verlies
communisten

ROME - De Italiaanse communis-
ten (CPI) hebben bij de gemeente-
raadsverkiezingen van zondag ge-
voelige verliezen geleden. Volgens
deeerste prognoses, die de Italiaan-
se TV gisteren heeft gepresenteerd,
zakt de CPI van 30.2 in 1985 naar
23.1 procent.

Bij de verkiezingen voor het Euro-
pese parlement in 1989 waren de
communisten al gezakt naar 28.6
procent.

In maart besloot de CPI, de grootste
communistische partij in de weste-
lijke wereld, zich om te vormen tot
een sociaal-democratische partij.

Wateroverlast trofziekenhuis Sittard

Plensbui veranderde
wegen in vaargeulen

Van onze verslaggever
SITTARD - Na de twee
stormen in januari en fe-
bruari konden gistermid-
dag in Sittard en omgeving
de bezems, trekkers en em-
mers weer uit de kast ge-
haald worden. Een onge-
kende stortbui veranderde
tal van wegen-uitgerekend, rond het spitsuur - in vaar-
geulen van tientallen centi-

mers tot een halve meter
diep.
„We stonden met open ogen te
kijken. Het leek wel alsof alleen
Sittard getroffen was," zo vatte
H. Francot, plaatsvervangend
korpschef van de brandweer gis-
teravond de toestand samen. In
dichtbijgelegen plaatsen in dere-
gio als Beek en Stem was amper
een druppel gevallen.

Zijn korps kreeg assisentie van
Geleen, Bom, Brunssum en

Kerkrade. Rond acht uur gister-
avond waren alleen al in de ge-
meente Sittard naar schatting 50
tot 60 brandweerlieden op de
been. Prioriteit nummer één was
het souterrain van het Sittardse
ziekenhuis, waar met pompen
getracht werd om de ondergelo-
penkelders leeg tekrijgen. In het
souterrain had de enorme hoe-
veelheid regenwater verschillen-
de technische ruimten, medische
afdelingen en keukens blank ge-
zet.
Het NS-spoorwegemplacement
in Sittard kwam volledig blank
te staan en veranderde in een
mum van tijd in een meertje.
Blikseminslag zorgde daarnaast
voor een storing aan de beveili-
ging van het emplacement. Het
treinverkeer liep daardoor 10 tot
20 minuten vertraging op.

" Zie verder pogino 13

" Een man 'schuilt' in de ondergelopen tunnel bij het Limbrichterveld in Sittard voor het
iplotseling losgebarsten natuurgeweld. Foto: PETERROOZEN

TNO zet grote vraagtekens bij doorgevoerde reorganisatie

Rampenbestrijding chaos
Van onze correspondent

DEN HAAG - De bestrijding
van rampen in Nederland lijkt
een ramp. Een reorganisatie
die een paar jaar geleden werd
doorgevoerd en was bedoeld
om de rampenbestrijding vlot-
ter te laten verlopen, dreigt het
tegenovergestelde effect te
hebben. TNO sluit deze week
een onderzoek af waaruit
blijkt dat het ministerie van
Binnenlandse Zaken de reor-
ganisatie, waarbij de BB ver-
dween, beter kan overdoen.

Zo hebben, in opdracht van het mi-
nisterie, brandweer, politie en ande-
re hulpverleners in het kader van
die reorganisatie ieder een eigen
computersysteem opgezet. Onder-
ling contact tijdens een ramp ver-
loopt hierdoor erg moeizaam. Als
gebruik wordt gemaakt van de ver-
schillende systemen, duurt het min-
stens een half uur voordat de ram-
penbestrijders oppad zijn.

Dit staat in een onderzoek van drs
Jaap Schwarz en ir Wieger de Bruin,
werkzaam op deTNO-afdeling voor
milieu-onderzoek. „De brandweer-
auto is vaak al ter plaatse als op de
alarmcentrale nog met decomputer
wordt gestoeid", aldus De Bruin.
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Colombianen
wilden Stingerraketten

kopen
WASHINGTON - De politie in
West-Florida heeft het afgelopen
weekeinde twee Colombianen
gearresteerd die van plan waren
Stinger- luchtdoelraketten te ko-
pen. Zij wilden dietegen de rege-
ring van Colombia gebruiken, zo
maakte de poütie gisteren be-
kend.
De arrestatie was het resultaat
van een geheime operatie van de
politie in de buurt van de stad
Tampa. De bedoeling was poten-
tiële drugsmokkelaars in de val
te laten lopen.
Agenten die bij de operatie be-
trokken waren, werden vorige
maand benaderd door de twee
Colombianen. Zij boden hen een
miljoen dollar in ruil voor een
niet nader gespecificeerd aantal
Stinger-raketten.
Stinger-raketten kunnen vanaf
de schouder worden afgevuurd,
en richten zich op de hitte van de

"motoren van laag overvliegende
vliegtuigen of helikopters.

Plan: drinkwater
duurder bij

meer verbruik
DEN HAAG - Het waterverbruik
zal dekomende 30 jaarmogelijkmet
de helft toenemen. Besparing bin-
nen huishoudens en industrie is dan
ook een noodzaak. Om dat te berei-
ken overweegt minister Alders de
tarieven voor drinkwater te laten
oplopen naar mate het verbruik
stijgt. Ook zijn hergebruik van wa-
ter binnen woningen, en subsidies
op zuinige apparaten mogelijk.
Dit blijkt uit de notitie 'Naar een
glasheldere toekomst', die de minis-
ter van milieubeheer gisteren naar
de Tweede Kamer heeft gestuurd.
De notitie is bedoeld als voorloper
van het eind volgend jaar uit te
brengen Beleidsplan Drink- en In-
dustriewatervoorziening. Dit plan
moet het beleid voor de komende 30
jaar vastleggen.

Bonn: aspecten
bij eenwording
tegelijk regelen

BONN/WASHINGTON - De
Bondsrepubliek houdt er aan vast
de intern-Duitse en de internationa-
le aspecten van de Duitse eenwor-
ding zo veel mogelijk simultaan te
regelen. Beide processen wil Bonn,
als het even kan, op hetzelfde mo-
ment afronden. Dit heeft een hoge
medewerker van bondskanselier
Helmut Kohl gisteren verklaard.
Minister van buitenlandse zaken
Sjevardnadze van de Sovjetunie
had zaterdag gezegd dat Moskou er
geen bezwaar tegen heeft dat de
Bondsrepubliek en de DDR met el-
kaar fuseren voordat depolitiek-mi-
litaire status van een verenigd
Duitsland geregeld is.
Maar 'Bonn geeft er devoorkeur aan
dat de internationale vragen beant-
woord worden in het kader van de
Duitse eenheid, opdat er geenruim-
te ontstaat voor onzekerheid', aldus
Horst Teltschnik gisteren tijdens
een lezing voor een groep academi-
ci. Hij is adviseur van de bondskan-
seliervoor de buitenlandse politiek.
Nederland staat uiterst gereser-
veerd tegenover de concessie van
de Sovjetunie. Minister Van den
Broek van buitenlandse zaken wil-
de gisteren in Brussel nog niet het
onaanvaardbaar uitspreken, maar
zei wel dat een ontkoppeling van de
staatkundige eenwording en een
militaireregeling 'aanzienlijke com-
plicaties' zou opleveren.

0 Zie ook pagina 3

(ADVERTENTIE)

_^E*Z ■pasja 35
Vergaderingen - seminars - cursussen - recepties -
jubilea - feestjes en partijen in Maastricht.
Grand Hotel de L'Empereur! A
- Direkt tegenover het centraal station, ■J^^^^^^^'^M lUcVergaderarrangementen op aanvraag. fll|||S
Gerenommeerd restaurant la Couronne t&L £g^^^^^fej^^^ ; iciïïEd'Or. Dakterras. Luxe kamers, suites Mm IpSffigigjjJlFFi^ *325en appartementen, sauna, zonnebank, \sb [Slll^SfxsJsSÉmïl PÖe

'Uj^:a<lllifl'"jll''il*|j' ' '' 'iia*——
gQüjjjj_622l BP Maastricht Telefoon 043-213838

(ADVERTENTIE)

ELKE MAANDAG BIJ RTL-V

Volopvariatie:
VARKENSLEVEREN

SPERZIEBONEN.
Verse varkenslever r"fc ©BE .kilo^® 5

Sperziebonen -« jq
uitEgypte, 500 gram J Ij?

_jMEEM MAARVAN MU AAN, DAT 'TVERS IS!
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG OP DINSDAG EN WOENSDAG. VERS VLEES AANBIEDING ALLEEN BIJ UW SUPER-SLAGER.

(ADVERTENTIE)

Provincie gas Limburg

Enige en algemene kennisgeving
i

Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg nodigt u gaarne uit voor
de openbarereceptie, waarmeeLimburg afscheid neemtvan Gouverneur

Kremers en zijn echtgenote.

De receptie vindt plaats in de Feestzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10
te Maastricht op donderdag 10 mei a.s. van 17.00tot ongeveer 19.00uur.

Gedeputeerde Staten van Limburg,

ing.E.M. Mastenbroek, mr B.J.M. Gudde,
wntL voorzitter griffier

(ADVERTENTIE) ""

SPINAZIE EN
RUNDERTARTAAR

Elke dinsdag en woensdag *.. ty £mÊhebben we groente en vlees Mirin de aanbieding '^^^^^Ê^ÊÊh^
Spinazie, £Q M^d^ÊÊkkilO OZ/; I jM IRundertartaar, 1 QQ %mwm
100 g .xmx, I^-l.Oy .jSrfheJS f 2

'sLands grootstekruidenierblijft op dekleintjes letten.

’Cursussen
zelfverdediging

subsidiëren

„Wat brengt dit op?".

(ADVERTENTIE)

8 710404400017



Vijf
De vereniging, die 51 leden telt,
treedt dit seizoen met vijfavondvul-
lende stukken in het openbaar. De
première van haar derde produktie,
'De droom van Amerika', zagen wij
in hetLoss Theater, onder regie van
Tamara Jongerden. De acteurs zijn
afkomstig uit de disciplines Ge-
zondheidswetenschappen, medicij-
nen, economie en conservatorium.

Het ligt voor de hand dat studenten
niet naar de meest eenvoudige stuk-
ken grijpen. Toneelschrijver Ed-
ward Albee, die met zijn toneelstuk-
ken aanvankelijk weinig succes
boekte, kreeg wereldwijd bekend-
heid met 'Wie is bang voor Virginia
Woolf. Hij maakt het deacteurs niet
gemakkelijk.

De thematiek in 'De droom van
Amerika' (1961) loopt parallel met
die van zijn eigen leven. Albee werd
als kind geadopteerd door een
steenrijk echtpaar. Edward heeft
privéleraren, bedienden, een enor-
me garderobe, een Rolls Royce met
chauffeur. Hij krijgt aan dit luxe le-
ven steeds meer een hekel. Wat hij
mist is echte liefde en genegenheid.

Leeghoofdig
In 'De droom van Amerika' staat
een leeghoofdig echtpaar centraal.
Ze koesteren hun illusies, spreken
geen open taal, maar spelen in feite
voortdurende toneel, ze zijn niet
echt. Daartegenover staat 'oma', ra-
dicaal en recht-voor-de-raap, diehet
echtpaar voortdurend irriteert. Ze
past niet in het gecreëerdemilieu, ze
zou naar een inrichting moeten.

Hoe versier je dat onder bedekte
termen, met smoesjes en met zelfbe-
drog? (De 'oma' komt er in de stuk-
ken van Albee steeds goed af, omdat
de stief-grootmoeder in zijn privéle-
ven de enige was met wie hij een
band had). Als 'het Amerikaanse
ideaal' voert de auteur 'de volmaak-
te zoon' op. Knap, goed gebouwd,
kerngezond, sportief, maar zonder
hersens en van binnen leeg.

Welke criteria aanleggen voor stu-
dententoneel? Sommige acteurs
treden eenmalig op, anderen soms

verschillende jaren. Toneelspelen
draagt bij aan hun ontwikkeling, ze
beleven er plezier aan, laten mede-
studenten en publiek-van-buiten
genieten zoals ze zich gedragen in
hun rol. Niettemin is uit het verle-
den bekend dat studenten op to-
neelgebied tot grote prestaties in
staat zijn.

Met 51 leden moet ook 'Alles is Dra-
ma' op een gegeven moment tot een
overrompelende produktie kunnen
komen. Misschien wel voorjaar
1991, als bij gelegenheid van het
derde lustrum van Universiteit
Limburg, onder regie van Vvo van
Megen, in de Maastrichtse schouw-
burg 'Anna Karenina' van Tolstoi
wordt opgevoerd.

Levendig
De studenten in 'De droom' acteer-
den zonder uitzondering met leven-
dige inzet, vooral de teksten van de
hoofdrolspelers werden spranke-
lend gesproken. Als type waren de
hoofdrolspelers 'Mams' (Heini Eil-
kes) en 'mevrouw Barker', de vrouw
uit het society-leven (Margo van
Bergen) het meest geslaagd. In de
rol van 'Paps' stond Anton van de
Vusse. Chantal Wingen vertolkte de
oma-rol, Jeroen Schoenmakers was
de ideale jongeman. Een vlotte,
amusante vertoning.

mya maas

Onderhoudende
speelmuziek van
Jean Lambrechts

MAASTRICHT - Het is er dan toch
van gekomen. De eerste integrale
uitvoering van Parisiana, een com-
positie voor tien blazers van Jean
Lambrechts en die, na al eens uitge-
steld te zijn, zondagmiddag plaats-
vond als elfde concert van de Stich-
ting Muziekatelier. Het werd gege-
ven in het muziekzaaltje van Kas-
teel Bethlehem, gelegen aan de rand
van de Maastrichtse wijk Limmel
en werd opgenomen door Omroep
Limburg.

Evenals het andere Lambrechts-
werk van die middag, het Concert
en quatuor pour quatre saxopho-
nes, is Parisiana, Divertissement
pour dixtuor a vent, een onderhou-
dend stuk speelmuziek. Geen pro-
blematische serieel uitgewerkte
muzikale gedachtes, maar lichte,
aangename klanken, waarin het me-
lodieuze karakter van de Franse
muziek van bijvoorbeeld Ibert aan-
toonbaar aanwezig is. De in Maas-
tricht wonende Belg die zo te horen
veelvan Frankrijk houdt, geeft geen
programmatische beschrijving,
maar een luchtige muzikale sfeerte-
kening van Parijs.

Dank zij (of ondanks?) de klassieke
vorm van het werk: twee snelle bui-

tendelen, een rustig tweede deel
(het dromerige eiland Saint-Louis)
en een menuet, dat meer weg heeft
van een valse musette, kon Jean
Lambrechts een brok virtuositeit en

muzikale humor in een boel noten
kwijt, waar het grotendeels uit bla-
zers van het LSO geformeerde ad
hoe-ensemble best mee overweg
kon.

" Componist/dirigent Jean
Lambrechts.

Archieffoto: WIDDERSHOVEN

recept
Biefstuk niet gedroogde
paddestoelen
Benodigdheden voor 4 personen: 4
biefstukken, boter, peper & zout,
20-25 gedroogde paddestoelen,
scheut cognac of vieux, IV2 dl bouil-
lon en allesbinder.
Gedroogde paddestoelen zijn over
het algemeen verpakt in zakjes van

20-25 gram. Rijkelijk in water ge-
weekt nemen ze vijfvoudig in ge-
wicht toe. Weekwater paddestoelen
nooit verder gebruiken en padde-
stoelen zelf nogmaals bij voorkeur
in zeef naspoelen.

Week paddestoelen een kwartier tot
een half uur in lauw water. Verhit
boter en bak biefstukken aan beide
zijden goudbruin. Kruid pas na het
bakken met peper en zout. Giet de

paddestoelen af en laat ze goed uit-
lekken. Neem biefstukken uit de
pan en houd warm. Verwijder
braadvocht, blus af met bouillon en
de cognac of vieux. Voeg dan de
paddestoelen toe en laat door en
door warm worden. Bind de saus
licht met allesbinder of met wat
aangemaakte maïzena. Laat een
klontje boter in de saus smelten en
schenk deze daarna over de bief-
stukken.

hub meijer

kunst

Benzi
blijft

toveren
HEERLEN - De Franse diri-
gent met de Italiaanse naam
maitre Roberto Benzi is terug
bij het Limburgs Symphonie
Orkest. Met zijn korte, in we-
zen simpele, maar o zo effec-
tieve armbewegingen be-
toverde hij afgelopen vrijdag-
avond in de Heerlense Stads-
schouwburg opnieuw ons
proviciaal beroepssymfonie-
orkest. De belangstelling viel
wat tegen.

Het eerste concert van de
Beethoven-cyclus, waarmee
het LSO ook dit seizoen de
reeks abonnementsconcerten
afsluit, bevatte drie werken
die Beethoven vóór 1805 heeft
geschreven: de ouverture Die
Geschöpfe des Prometheus,
het derde pianoconcert (met
als solist Ivo Janssen) en de
symfonie nr.3, bijgenaamd
Eroica. Een interessant
avondje Beethoven met als
belangrijkste conclusie dat
Roberto Benzi in de drie wer-
ken de muzikale Beethoven
prefereert boven Beethoven
de Titan.

De ouverture deed niet dienst
als inspeelstuk, zoals dat vaak
met korte openingswerkjes
het geval is, maar kreeg een
directe, transparante vertol-
king. Zo gespeeld deed de
muziek eerder aan Haydn dan
aan Beethoven denken. Het
derde pianoconcert wordt
door klavierleeuwen veelal op
een spectaculaire wijze uitge-
voerd, waarbij de solopartij
uiteraard centraal staat en de
orkestbegeleiding dan als
achtergrondmuziek functio-
neert. In de visie van Roberto
Benzi en Ivo Janssen klonk
dit concert eerder als een
symfonie met bijbehorende
pianosoli. Door het gave en
bedachtzame spel van de pia-
nist smolt de magnifieke
klank van de ruim veertien
weken oude Steinway nr.
511225 samen met de sublie-
me orkestklank.

In de cadens van het eerste
deel trad de solist weliswaar,
en terecht, even naar voren,
maar de muzikale poëzie van
het largo klonk weer als even-
wichtig onderdeel van het
grote muzikale geheel. Opval-
lend vond ik overigens dat de
27-jarige pianist, net als bij
een tweetal recitals die ik dit
seizoen bijwoonde, de parti-
tuur als geheugensteuntje
blijkbaar niet kan missen.

En dan de Eroica. Over Beet-
hovens Derde zijn talloze zin-
nige en onzinnige dingen ge-
zegd en geschreven, waarbij
vrijwel steeds de naam van
Napoleon opduikt. Qua muzi-
kale interpretatie is dat voor
veel dirigenten dé reden om
deze symfonie in een heroïsch
klankbeeld te herscheppen;
uitvoeringen waarbij de bui-
tenmuzikale gegevens van
minstens even groot belang
zijn als het naakte muzikale
notenbeeld.

Roberto Benzi heeft zo te ho-
ren lak aan de invloed diezijn
wereldberoemde historische
landsman mogelijk op de
Weense maestro gehad zou
kunnen hebben. Het LSO gaf
immers een heldere, muzikaal
zeer genuanceerd klinkende
vertolking, waarbij vooral in
de hoekdelen de geest van
Haydn en Mozart aanwezig
was. Dat de eerste hoornist in
het scherzo-trio problemen
met de hoge c had, deed aan
het muzikaal fraaie eindresul-
taat niets af.

peter p. graven

Maastrichtse studententoneelvereniging timmert aan de weg

Nieuwe produktie ’Alles
is drama’ in première

MAASTRICHT - Studententoneelvereniging Alles is
Drama' Maastricht heeft zich losgemaakt van studenten-
vereniging 'Koko' en een 'algemene status' aangenomen.
Er kunnen nu ook studenten van andere toneelvereni-
gingen lid worden en zelfs studenten die geen lid van een
studentenvereniging zijn.

Doelgroep van 'Alles is Drama' zijn
de studenten van universiteit en
HBO-opleiding. Financieel zijn er
geen problemen. De vereniging ont-
vangt subsidie van de Universiteit,
int contributie en incasseert entree-
prijzen. Ze werkt met vijf regis-
seurs, waarvan twee professioneel,
een eindexamenkandidate toneel-
academie, plus twee regisseurs in
opleiding bij de LFA. Leden kun-
nen een spelcursus volgen, te geven
door een stagiairevan de toneelaca-
demie.

De regisseurs kiezen het stuk, waar-
aan het bestuur zijn fiat heeft gege-
ven. Studenten-acteurs en be-
stuursleden wisselen uit de aard
van de zaak nogal. Toch is Pieter
Kersemakers al voor het derdejaar
bestuurslid, waarvan twee jaar
voorzitter. De animo voor toneel-
spelen is zo groot, dat er een vrij
groot aantal studenten moest wor-
den afgewezen.

’Fortunio’
in Luik

LUIK - De nieuwste muziekdra-
matische produktie in de opera
van Luik, 'Fortunio' van André
Messager naar Le Chandelier
van Alfred de Musset, houdt het
midden tussen een komische
opera en operette. Het betreft
een produktie. van de Opéra van
Lyon.

Robert Bléser leidt deze opera-
produktie, waaraan koor en or-

kest van de Luikse opera hun
medewerking verlenen. De regie
is van Mauricette Gourdon,
Jean-Pierre Lucet tekent voor de
enscenering. Onder de solisten

o.a. Pierrette Delange, Christine
Solhosse, Emilienne Coquaz,
Christian Papis, Frantz Pétri,
Bruce Kelly en Patrick Delcour.

De uitvoeringen vinden plaats in
Luik op 18,19 en 24 mei om 20.00
uur, op 20 mei om 15.00 uur, op
23 en 26 mei om 14.30 uur en op
29 mei om 19.00 uur. In Verviers
wordt 'Fortunio' uitgevoerd op 1
en 3 juni.

" Scène uit 'Fortunio', gebracht door de Opera van Lyon.

Uitbaters
Het vierdelige saxofoonkwartet
heeft de componist per deel opge-
dragen aan vier vrienden (café-uit-
baters), waarvan de laatste voor een
ezel vesleten wordt - voorwaar een
uitstekende methode om een sta-
peltje onbetaalde drankrekeningen
te vereffenen. Het cafébazenkwartet
begint met een Ouverture concer-
tante a Jef; geen Franse ouverture
(langzaam/snel/langzaam), maar een
Maastrichtse variant, met zwier. Het
En blues, pour Mike is een blues, ge-
stoken in Franse jeans.

Na het Menuet interrompu a John
(met een thema dat ik wel eens meer
gehoord heb, maar bij wie o wie?)
volgt de Finale en pas d'ane; voor
deze speciale 'onderscheiding' ko-
men meerdere Maastrichtse kroeg-
jongens in aanmerking. Het Maas-
trichts Saxofoonkwartet, een voor-
treffelijk op elkaar ingespeeld en-
semble, voerde het werk uit als een
echt Concert, een beetje te serieus
dus; een wat lichtere, meer ontspan-
nen speeltrant had hier beslist geen
kwaad gekund.

In zijn inleiding op het programma
vond Jean Lambrechts dat hij als
componist beter 'eerlijk onbeschei-
den' kon zijn, dan 'oneerlijk be-
scheiden. Voor wat zijn Parisiana
betreft, dacht ik eerder aan 'eerlijk
bescheiden', hetgeen niet impli-
ceert dat het kwartet dus 'oneerlijk
onbescheiden' moet zijn. Daarvoor
heeft het te veel muzikale diepgang.

peter p. graven

Vijf lenteconcerte
in abdij Val-Die

HEERLEN/BATTICE - In de ab
kerk van de cisterciënzer-kloost
gemeenschap in Val-Dieu wo
ook dit jaar weer een reeks len
concerten gegeven. De 'Concerts1
Printemps Abbaye du Val-Dj
1990' vinden plaats op vijf acM
eenvolgende vrijdagen, ingaande1
mei en telkens om 20.15 uur.
Op het eerste concert speelt het M
veland Quartet strijkkwartetten^]
respectievelijk Haydn, Beethoj
en Dvofak. De bekende klarinetj
Walter Boeykens treedt een \w
later op als solist bij het Orches
Philharmonique de Liège. Het pl
gramma bevat naast symfoniy*
van Haydn (nr. 67) en Mozart (V
zer) het vierde klarinetconcert i
Spohr en dat in Es van Weber.

Het Limburgs Concertkoor brefl
met het Orchester der Kölner K$
mermusiker op 1 juni een v<fl
proefje van het Mozart-jaar 1991:
Krönungsmesse en de Vesperae-
lennes. Solisten zijn onder rw
Wilma Verbeet (sopraan) en Fr*
Huijts (bas).

De pianist MikhailRudy, die dit'
na voorbije schouwburgseizoen i*
veel succes optrad in Heerlen
Maastricht, geeft op 8 junieen r«
tal met werk van Scriabin, Liszt
Ravel. Het slotconcert, vrijdag
juni, wordt verzorgd door het Nj
Ensemble, dat naast de Suite "
Eulenspiegel van Strauss het kw1
tet in Bes van Weber en het octet
F (D 803) van Schubert uitvoert, t

Oplossing van gisteren
i

HAKKEBORJE-GRIET-f
RR-AKS-Tf
I OWA-E V Ef
KERN-FORi
-RE I R j
KIEL-RLlf
REDE-WEEI
AR-PÜI-R
M -MEREL-C
PAN L IKKE?

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. grappemaker; 8. bedekte
hatelijke opmerking; 9. maangestalte
(afk.); 11. ijzerhoudende grond; 12. mu-
zieknoot; 13. zijrivier van de Moezel; 15.
putemmertje; 17. plakband; 18. hinder; 19.
titel (afk.); 20. sint (afk.); 21. bewerker van
onedele metalen; 23. dichting v.e. weefsel;
25. lichtende kring om zon of maan; 26.
vrucht; 27. voorzetsel; 28. wijfjesschaap;
30. voorzetsel; 31. bangheid; 33. rond
voorwerp.

Verticaal: 1. altijd groene heester; 2. Nf
derlandse Spoorwegen (afk.); 3. rolgöj'
dijn; 4. flauwhartig; 5. rivier in Rusland;*,
godsdienst(afk.); 7. veelal rond gebak; IjJ
soort krokodil; 12. guirlande; 14. maai1'
v.h. jaar; 16. streng afgesloten maatschaf
pelijke kring; 21. kledingstuk; 22. stew
23. eerste gewei v.e. hertekalf; 24. pracl*
pronk; 29. uitroep; 31. wereldorganisaf
(afk.); 32. stuurboord (afk.).
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Ziekenhuizen
Geluiden dat de acties in de zieken-
huizen maar matig verlopen, wordt
door de bonden bestreden. Werd
gisteren in slechts twee instellingen
actie gevoerd, in de loop van de
week zijn in veertig tot vijftig instel-
lingen acties, vooral werkonderbre-
kingen, te verwachten.
Een oplossing voor het conflict in
de ziekenhuis-CAO is nog ver weg,
hoewel nu ook de werkgeversorga-
nisatie NZR druk op de overheid
uitoefent om meer geld te krijgen
voor vermindering van de werk-
druk. Het kabinet heeft de gevraag-
de 1 procent nog steeds geweigerd.

In de onderhandelingen over de zie-
kenhuis-cao houden de bonden ook
vast aan een loonruimte van 6 pro-
cent, 4 procent voor loonsverhoging
en 2 procent voor verminderingvan
de werkdruk. De werkgeversorga-
nisatie NZR kan niet meer bieden
dan 3,5 procent.

Russische troepen in hoofdstadRiga

Hervormingsgezinde
premier van Letland

- Het parlement van Let-
and heeft gisteren de hervormings-
pzinde politicus Ivars Godmanis
°t premier gekozen. De benoemingan Godmanis, lid van het Letse
j.°lksfront, volgde enige uren nadat

Russische troepen massaal door de
°ofdstad Riga waren getrokken.

°lgens de Letten was de paradean troepen en tanks 'pure intimi-, atie', maar de legerleiding zei dat
*t voorbereidingen betrof voor de?9rgen te houden mars ter gelegen-U?'d van de 'Dag van de Overwin-
■në', de victorie in de Tweede We-

j?ldoorlog,precies 45 jaar geleden.
/*et Letse parlement verklaarde
rÜdag met ruime meerderheid - de

werd met 138 tegen nulRuimen aangenomen, nadat 57
f-ussische afgevaardigden de zaalpadden verlaten - dat de republiek
v°ortaan 'onafhankelijk en demo-
Statisch' is.

e keus van Godmanis, die 131 van
?e 201 parlementariërs achter zich

eeg, onderstreept deze wil naar
."«afhankelijkheid. Het Volksfront-ud wordt geacht, op het gevaar van

sancties van Moskou af, een duide-
lijke autonomie-koers te varen.

Toelichting
Het parlement van de Sovjetunie
heeft gisteren van Letland een toe-
lichting op de onafhankelijkheids-
verklaring verlangd. Parlements-
voorzitter Gorbunovs heeft een
'commissie van juristen' opgericht
die uit vier leden bestaat en een ant-
woord aan Moskou moet voorberei-
den.
De Letse onafhankelijkheidsverkla-
ring is minder stringent dan diewel-
ke de buurrepubliek Litouwen in
maart aannam en waarvoor het cen-
trale gezag in Moskou Vilnius met
economische maatregelen heeft ge-
straft.

Afschaffing
visumplicht

DDR-burgers
j - De twaalf EG-minis-srs van buitenlandse zaken zijn hetSisteren in Brussel eens gewordenver afschaffing van de visumplichtvoor DDR-burgers.

°lgens staatssecretaris Dankertan Europese zaken zullen de
(de Bondsrepu-

?hek, de Benelux en Frankrijk) op

*' mei in Den Haag daarover een
°vereenkomst sluiten met de DDR.

irat betekent dat vanaf die dag
geen visum meer no-

hebben voor een bezoek aan Ne-derland.
■"idersom kunnen Nederlandersponder meer de DDR in. DDR-bur-
j&rs hadden voor de Bondsrepu-
Wiek alsDuitsers geenvisum nodig.

Macht
De media hebben veel macht en
daarom volgens Mitterrand ook
een grote verantwoordelijkheid.
Bundeling van diverse media in
één concern als wapen tegen in-
ternationale concurrentie of van-
wege commerciële belangen
mocht daarom volgens hem

nooit tenkoste gaanvan plurifor-miteit. Hij zei enkele malen per-soonlijk ingegrepen te hebbenom dergelijke fusies in Frankrijk
tegen te gaan.
Het Franse staatshoofd haaldefors uit naar de roddelpers.„Journalisten dienen niet slechts
de dragers van geruchten te zijn.Zij moeten oordeelkundig tewerk gaan. Bij dat werk, dat weallen hard nodig hebben, moetook een bepaalde ethiek geres-pecteerd worden".„Terwijl het rijk dervrijheid zichsteeds meer vergroot, blijven ertwee vereisten: waarheid enkwaliteit. Zij die kiezen voorwaarheid en kwaliteit zullen ze-
gevieren".
„Er is toch meer dan bloed, sex

en misdaad? Zij spelen blijkbaar
een machtige commerciële rol:
meer sex, altijd meer sex, meer
bloed en meer misdaad".

Bijval
De Franse president kreeg bijval
voor zijn beschrijving van de rol
van de media in Oost-Europavan
een andere spreker, de Tsjechi-
sche minister van buitenlandse
zaken en vice-premier, Jiri
Dienstbier. „Zonder de hulp van
de internationale gemeenschap
van journalisten was het ons
nooit gelukt om vrijheid in Tsje-
choslowakije te bevechten", con-
stateerde hij. „De media hadden
het eerst door hoe de zaken er-
voor stonden en de journalisten

hebben veel risico's gelopen
door hun verslaggeving over dis-
sidenten."

Vorig jaar nog kon Dienstbier -
toen een dissidente journalist -niet naar het IPI-congres komen,
omdat het toenmalige Tsjechi-
sche regime hem geen paspoort
wilde verstrekken. .

Eén op vijf
ooggetuigen
ziet het fout

AMSTERDAM - Ooggetuigen
van een schietpartij die verwach-
ten dat een bekende de schutter
zal zijn, blijken niet altjd de 'goe-
de dader' aan te wijzen. Naast
hetgeen men daadwerkelijk ziet,
blijkt het verwachtingspatroon
een belangrijke rol te spelen bij
de uiteindelijke herkenning.

Dit concludeert het Instituut
voor Zintuigfysiologie TNO in
een onderzoek naar waarnemin-
gen van ooggetuigen. TNO kreeg
de onderzoeksopdracht in een
rechtszaak tegen een man die
wordt verdacht van poging tot
moord op zijn stiefdochter en
haar echtgenoot. De rechtbank

in Haarlem veroordeelde de man
tot vijfjaar cel.
Het bewijs werd vooral geba-
seerd op verklaringen van de
slachtoffers. Die wezen duidelijk
en voor 100 procent de verdachte
aan als schutter. De man ontkent
echter in alle toonaarden, waar-
op het onderzoek in opdracht
van de rechter-commissaris

werd gehouden.
TNO onderzocht of de slachtof-
fers wel met 100 procent zeker-
heid konden zeggen de dader te
hebben herkend. De situatie
rond de schietpartij werd daar-
voor zo goed mogelijk nage-
bootst.
Het bleek dat onder die condities
22 procent van de dertig proef-
personen de verkeerde persoon
herkende. Naarmate zij een be-
paald iemandverwachtten te zul-
len zien, werd er nog meer fout
herkend. Conclusie voor de
rechtszaak: de kans op een fou-
tieve identificatie onder dergelij-
ke omstandigheden is aanzien-
lijk.

Ultimatum CFO na vastlopen van CAO-overleg

Acties dreigen ook
in bejaardenoorden

etl Van onze Haagse redactie

j~EN HAAG - Behalve het ziekenhuispersoneel, ziet het er-
uit dat ook de werknemers in de bejaardenoorden acties

Jj&anvoeren. De CFO, de ambtenarenbond van het CNV, steltflCle Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden een ultima-Jüm dat afloopt op 14 mei. Komen de werkgevers voor die tijd
l|üet tegemoet aan de looneis van 6 procent, dan volgen er ac-

W~}t is een reactie van werknemers-
ÏCa*6 op et gisteren vastgelopen

voor de bejaarden-
oorden (70.000 werknemers). Het

* O en de AbvaKabo eisen zes pro-
/ ent loonruimte, waarvan 2,5 pro-
j,

ent voor algemene loonsverho-
ISlrJg, 2 procent voor werkdrukver-
flv ingen I>svoor herstructurering
Jte de salarissen-De VNB zegt ech-
j?Lnietverder te kunnen gaan danIj'"' procent voor verbetering van

rï-j e arbeidsvoorwaarden. Dat bod
l^d de werkgeversorganisatie ook
H^ m een eerdere onderhandelings-

lU^at is volstrekt onvoldoende", al-
£vsus CAO-onderhandelaar T. Hok-?er». „Dit is geen redelijk bod. Zelinnen best met iets beters komen,

'j-'aat ze hun nek maar eens uitste-!*er*, ook richting politiek". De Ab-j^kabo beslist morgen over verder? nemen stappen.
e acties zullen vooral geconcen-

!jre erd zijn op Zuid- en Noordhol-
arid, omdat daar de werkdruk het:sfootst is en omdat het in de Rand-
tad het moeilijkst is om aan perso-
pel te komen. De actiebereidheids in deze provincies het grootst. De
1c*ies zullen bestaan uit werkonder-

brekingen en zondagsdiensten. Ge-
tracht zal worden de bewoners zo
weinig mogelijk last te bezorgen
met de acties, 'maar ze zullen er al-
tijd wel iets van merken.

Franse president François Mitterrand:

’Media hielpen bij
democratisering

van Oost-Europa’

BORDEAUX - De media heb-
ben volgens de Franse president
Francois Mitterrand een belang-
rijke, zo niet essentiële, rol ge-
speeld in het democratiserings-
proces van Oost-Europa. Mitter-
rand zei dit gisteren bij de ope-
ning van het negenendertigste
congres van het internationaal
persinstituut (IPI) in het Zuid-
franse Bordeaux.
De Oosteuropese landen hebben
volgens de president een volks-
revolutie doorgemaakt die vol-
komen onvoorbereid was. „Het
was de wil van het volk die op-
eens doorbrak. Berlijn, Boeka-
rest, Praag, overal waren journa-
listen aanwezig in het hartvan de
strijd. Bij dit plotselinge verbre-
ken van de ketenen van stilte ten
geheimhouding hebben de me-
dia een grote bijdrage aan de
nieuwe vrijheid geleverd door
kond te doen van deze ontwikke-
lingen".

binnen/buitenland

Cuba stoort
VS-zender
de hele dag

HAVANA - Cuba is gisteren be-
gonnen met een 24-uur durende
etherstrijd tegen Radio-Marti, de
Spaanstalige zender die vanuit
Miami probeert Cubaanse huis-
kamers te bereiken. De regeringin Havana noemt de uitzendin-
gen 'pogingen de regering omver
te werpen.
De Cubaanse actie tegen Radio-
Marti begon 18 april. Sindsdien
Wordt de uitzending alleen in de

ochtenduren gestoord. Gisteren
is echter besloten tot een 24-uurs
actie. Ook heeft de regering van
Fidel Castro laten weten dat de
bestrijding van het Amerikaanse
radiostation, dat nu tot het ge-
bied rond de hoofdstad Havana
beperkt is gebleven, binnenkort
tot het hele eiland zal worden uit-
gebreid. Radio-Marti, een initia-
tief van gevluchte Cubanen in
Florida, begon zijn uitzendingen
in 1985 en heeft vier jaar onge-
stoord kunnen uitzenden, al gold
luisteren naar de zender als een
'contra-revolutionaire daad.
De betrekkingen tussen Was-
hington en Havana zijn de laatste
weken danig bekoeld door de
ether-oorlog.

Waarschuwing
De Oostenrijkse kanselier Franz
Vranitzky, ook een van de spre-
kers op het congres dat 'De dage-
raad van democratie in Midden
en Oost-Europa' als één van zijn
thema's heeft, waarschuwde
voor een afwachtende houding
jegens het nieuwe Oost-Europa,
waarbij economische hulp uit-
sluitend aan politieke voorwaar-
den gebonden zou zijn.
Bovendien moet men deze ge-
teisterde landen niet gebruiken
als een economisch proefgebied,
vond de Oostenrijkse bewinds-
man. Ook moesten de Oosteuro-
pese landen geleidelijkaan geïn-
tegreerd worden in een vrij Euro-
pa met behulp van bestaande in-
stellingen. „Er moet snel gehan-
deld worden en het scheppen
van nieuwe structuren eist te
veel tijd en is te moeizaam."

Ron Brown

Concessie

■DeSovjetrussische conces-
sie die inhoudtdat het Krem-
lin er niet langer op staat dal
de militaire status van Duits-
land vóór een samengaan
van de twee Duitslanden
wordt vastgelegd, is een be-
langrijke stap naar die een-
wording en als zodanig in-
derdaad van grote beteke-
nis. Maar er is nog meer.
opvatting dat een herenigd

Duitsland onder geen beding deel mocht uitmaken van de Navo,
vandaag is het Kremlin bereid de kwestie van de toekomstige mili-
taire status te laten rusten tot na een hereniging.
Het toegeven von Moskou houdt uiteraard niet in dat de Sovjets
hun aanvankelijke eis zo maar hebben ingeslikt. Het tegendeel is
waar. Per slot van rekening zijn met het samengaan van beide
Duitslanden ook niet geringe Sovjetrussische veiligheidsbelangen
gemoeid.
Niettemin: het Warschaupact bengelt als los zand aan elkaar en
de Navo zal zich bij voortzetting van de huidige ontspanning over
de gehele lijn waarschijnlijk al weldra moeten bezinnen op aan-
passingen en nieuwe taken. President Bush van de VS wil afzien
van modernisering van kernwapens voor de korte afstand en van
nucleaire artillerie. Kortom, de Koude Oorlog lijkt inderdaad defini-
tief voorbij. Er is sprake van een serie maatregelen en voornemens,
die hetonderlinge vertrouwen tussen Oost en West nog meer moe-
ten versterken.
In dit kader past de bereidheid van Moskou, zoals die zondag
door minister Sjevardnadze is verwoord: externe aspecten, zoals
het Navo-lidmaatschap hoeven niet in hetzelfde tijdsbestek te wor-
denopgelost als interne kwesties. Die kunnen de Duitsers zelf rege-
len.
Hoe het militaire aspect uiteindelijk wordt geregeld, zal zichtbaar
worden, als de resultaten van het 2+4-overleg - zoals voorzien -
op een speciale top van de Conferentie voor Veiligheid en Samen-
werking in Europa (CVSE) ter tafel komen. Uitgaande van de drin-
gende behoefte aan de totstandkoming van een nieuwe Europese
veiligheidsstructuur nu zich in heel Oost-Europa de Grote Kente-
ring voltrekt, is CVSE ook inderdaad het bij uitstek geschikte plat-
form voor beslissingen met zon enorme draagwijdte.

Bolkestein:
’Voorhoeve
vrijwillig

teruggetreden’
Van onze parlementsredactie

HEERENVEEN - Volgens de nieu-
we fractievoorzitter van de WD,
Frits Bolkestein, is zijn voorganger
Joris Voorhoeve niet gedwongen af
te treden. „Voorhoeve heeft zelf de
conclusie getrokken dat hij moest
terugtreden", aldus Bolkestein gis-
teren tijdens een VVD-bijeenkomst
in Heerenveen.
Bolkestein ging met deze verklaring
van het aftreden van Voorhoeve
lijnrecht in tegen de verklaring die
de afgetreden lijsttrekker zelf geeft.
Volgens Voorhoeve was het alleen
de opmerking van WD-voorzitter
Ginjaar dat hij maar beter kon ver-
trekken, die heeft geleid tot zijn be-
sluit op te stappen. Voorhoeve zelf
vond juist dat het de laatste tijd
weer wat beter ging met de VVD.
Oud-VVD-minister en oud-Kamer-
lid Ed Nijpels, nu burgemeester van
Breda, vindt het 'onrechtvaardig'
om alle schuld voor de huidige cri-
sis binnen de WD alleen in de
schoenen te schuiven van oud-frac-
tieleider Voorhoeve.
„Partijvoorzitter Ginjaar en de voor-
zitter van de Eerste Kamerfractie
van de VVD, Luteijn, hebben de af-
gelopen jaren een heel belangrijke
en prominente rol in het geheel ge-
speeld. Zij waren met Voorhoeve
gedrieën de baas. Dan botst het met
het gevoel van rechtvaardigheid dat
alleen Voorhoeve aan de kant wordt
geschoven", aldus Nijpels gister-
avond in het NOS-radioprogramma
'Met het oog op morgen.
Nijpels toonde zich 'buitengewoon
verbaasd' over het feit datVoorhoe-
ve nu diende te verdwijnen, terwijl
de fractie en de partijvoorzitter Gin-
jaar begin april nog unaniem hun
vertrouwen in Voorhoeve hadden
uitgesproken.

Veronique en
NOS geven toch
beeldmateriaal

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De NOS en RTL
Veronique hebben hun niet-uitge-
zonden televisie-opnamen van ste-
nen gooiende Molukkers bij de am-
bassade van Indonesië alsnog aan
de politie afgestaan. Dat gebeurde
wel onder voorwaarden: de banden
zijn verzegeld afgegeven aan de
rechter-commissaris en mogen pas
worden gebruikt nadat de raadka-
mer van de Haagse rechtbank uit-
spraak heeft gedaan over de wettig-
heid van de beslaglegging. De raad-
kamer komt volgende week maan-
dag bijeen.
Het compromis werd gisteren be-
reikt tijdens het kort geding, dat de
beide omroepen tegen de Staat had-
den aangespannen. NOS en Veroni-
que waren door de Haagse rechter-
commissaris gemaand het beeldma-
teriaal vóór 4 mei af te staan. Tegen
die beslissing spanden de omroe-
pen een kort geding aan. Door het
compromis is dat geding van de
baan.
De raadkamer moet zich buigen
over de vraag of Justitie gerechtigd
is foto- en filmmateriaal van de pers
in beslag te nemen. De pers verzet
zich daar hevig tegen, uit vrees te
worden beschouwd als verlengstuk
van de politie. Bovendien moet de
politie volgens de pers zelf in staat
worden geachtfoto's en video-opna-
men te maken.

punt uit
Arrestaties

De Italiaanse politie heeft in de
nacht van zondag op maandag
tien mensen aangehouden op
verdenking van medeplichtig-
heid aan de ontvoering van de
20-jarige Carlo Celadon, die
zondag werd vrijgelaten na 28
maanden gevangenschap.
Tweehonderd man politie kam-
den het gebied rond Plati uit,
waar de jongemanzondag werd
vrijgelaten.

Gevangenen
Een aantal gevangenen van de
Mountjoy-gevangenis in Du-
blin heeft de nacht van zondag
op maandag op het dak doorge-
bracht. Zij eisten een betere
zorg voor gedetineerden met
Aids. Twaalf gevangenen over-
meesterden zondag bewakers
en klommen naar het dak van
een aparte vleugel van het ge-
bouw waar gedetineerden zijn
ondergebracht die drager van
Aidsvirus zijn.

Trombose
Een middel met een laag mole-
culair gewicht, afgeleid van he-
parine, kan de kans op trombo-
se na een operatie ter vervan-
ging van het heupgewricht aan-
zienlijk verminderen. J. Hoek
meldt in zijn proefschrift dat
het, vergeleken bij 'gewone' he-
parine, het aantal gevallen van
trombose in het dijbeen van 25 *tot 8 en in het kuitbeen van 31 ',
tot 7 procent terugbrengt.

Rechter
Een rechter in Nieuw-Zeeland
is gisteren ernstig gewond ge- ■raakt, toen ze met een kapmes
werd aangevallen door een 16-'jarige verdachte. De jongen'stond terecht voor onder ande-
re geweldpleging tegen de poli-
tie. Hij stak de 60-jarige rechter ,
een aantal keer in het gezicht. ]

Smog
De smogfase-1, die zondag-
avond werd ingesteld in de pro-
vincie Zuid-Holland, blijft tot ',
zeker 10.00 uur vandaag van
kracht. Het daggemiddelde aan

_
concentraties ozon en stikstof- "
dioxide in de lucht lag gemid- j
deld nog steeds boven de 150
microgram per kubieke meter. J

Beiroet
Bij gevechten tussen vijandige"christelijke eenheden in het
oostelijke deel van de Libanese
hoofdstad Beiroet zijn gisteren
17 doden en 31 gewonden ge-
vallen. De christelijke troepen
van generaal Michel Aoun en
de 'Libanese Strijdkrachten' -
een christelijke militie onder
leiding van Samir Geagea -strijden al ruim drie maanden
om de heerschappij over de I
christelijke enclave inLibanon.

Tocht
Twee Noren zijn de eerste men-
sen die geheel te voet een reis
naar de Noordpool hebben ge-
maakt. Zonder de hulp van-
honden, pony's, schepen, vlieg-
tuigen of scooters hebben ze de
800 kilometer lange tocht over
ijs vanuit Canada volbracht.

Dinsdag 8 mei 1990 "3iimburgs dagblad J

# Een arbeider legt de laatste hand aan een steigerconstructie rond het beroem-
de beeld 'Christus de Verlosser' bij Rio de Janeiro. Het immense kunstwerk, dat
bovenop een berg bij de Braziliaanse stad is gesitueerd, moet worden gerestau-
reerd in verband met corrosieverschijnselen.

Arbeider
legt laatste
hand aan
steiger



Nieuwe koers
President Bush heeft ingezien dat
het niet langer zinvol is vast te hou-
den aan de modernisering van wa-
pens waarmee vanaf NAVO-territo-
rium hooguit steden in ontluikende
Oosteuropese democratieën kun-
nen worden bestookt. Een inzicht
dat inmiddels in brede kring, ook
door Amerikaanse politici wordt ge-
deeld.
Met het in de naaste toekomst weg-
onderhandelen van de huidige
SNF-wapens en de aan de gang zijn-
de ontmanteling van de INF-wa-
pens (met een bereik tussen de 500
en 5500 kilometer) staan de NAVO-
landen voor het punt een nieuwe
nucleaire strategie te ontwerpen.
President Bush wil het westers
bondgenootschap op een speciale
bijeenkomst in juli een nieuwe
koers laten uitzetten. Het ligt voor
de hand dat de NAVO-ministers van
defensie deze week in het Canadese
Kananaskis Village in de buurt van
Calgary alvast een voorschot op die
bijeenkomst zullen nemen.

Op eigen benen
De Nederlandse ministervan defen-
sie Relus ter Beek pleitte er eind
maart tijdens een lezing in Rome
voor om de nucleaire positie van de
NAVO meer te oriënteren op aan
boord van vliegtuigen en schepen
gestationeerde systemen. Dat de
NAVO nucleaire capaciteit moet be-
houden lijkt voor geen enkel lid van
het Atlantisch bondgenootschap
een echt discussiepunt, maar de
vraag is wel of Europa onder de
Amerikaanse atoomparaplu blijft
schuilen, dan wel meer op eigen be-
nen gaat staan. Er zijn tendenzen
die wijzen in de laatste richting. De
regering-Bush staat onder sterke
druk van de Amerikaanse publieke
opinie om de Europeanen meer
voor hun eigen verdediging te laten
opdraaien, terwijl de nucleaire sa-
menwerking tussen Frankrijk en
Groot-Brittannië opbloeit. Vorige
maand nog lieten de defensie-minis-
ters Jean-Pierre Chevenement en
Torn King enigszins triomfantelijk
weten militaire samenwerking na te
streven om een nucleaire lucht-
grondraket voor de middellange af-
stand te ontwikkelen.

Afschrikking
Behoud van nucleaire afschrikking
blijft het uitgangspunt bij het ont-
wikkelen van welke strategie dan
ook. De NAVO-ministers zullen in
Canada door hun Amerikaanse col-
lega Dick Cheney worden geïnfor-
meerd over de voortgang van de
START-onderhandelingen (hande-
lend over wapens met een intercon-
tinentaal bereik) met de Sovjetunie.
De Amerikaanse onderministervan
buitenlandse zaken Reginald Bar-
tholomew liet vorige week in Was-
hington doorschemeren dat er op
het ogenblik niet veel schot meer zit
in de besprekingen over deze zoge-
naamde strategische wapens. Vol-
gens Bartholomew is er voor het
einde van dit jaargeen verdrag over.
Onenigheid over vanaf zee en van-
uit vliegtuigen te lanceren raketten
- een terrein waarop deVS als mari-
tieme grootmacht superieurzijn aan
de Sovjets - ligt hieraan ten grond-
slag.

Voor de Nucleaire Planning Groep
valt er in elk geval, ondanks de aan-
kondigingen van Bush, nog heel
wat te bespreken. Want niet eerder
zullen er tussen twee NPG-bij een-
komsten (de vorige was eind okto-
ber 1989 in Portugal) zoveel revolu-
tionaire omwentelingen hebben
plaatsgehad als het afgelopen half
jaar het geval was.

Landsadvocaat
Mr. B. Wubs, de landsadvocaat, zegt
dat de Staat wel mogelijkheden ziet

om Simon Kemp voor de miljoenen
te laten opdraaien diehet beheersen
van debelt vergt. In de jarentachtig
hebben ook anderen dan alleen
Kemp afval in de Coupépolder ge-
stort. Wubs stelt echter dat dat
bouw- en sloopafval betreft en geen
chemisch afval waarvan de vroege-
re transporteur uit Hazerswoude
wordt verdacht. „Ik denk dat het
vingertje naar Kemp kan wijzen."
Het eventueel afgraven van de belt,
nu ingericht als recreatieterrein
waarop golf wordt gespeeld, zou
een bedrag van bijna een half mil-
jard gulden vergen, zo veronderstelt
mr. Wubs. Daar wordt niet aan ge-
dacht.

Een schadevergoeding van tien mil-
joen gulden. Kan Kemp dat beta-
len?
„Nee," zegt mevrouw mr. Y. van Bo-
xel. „Er is een kleine twee miljoen
gulden, meer niet." Kemps advoca-
te denkt dat de Staat haar claim wel

kan vergeten. Zij zegt dat er in de
periode dat er nog in Alphen mocht
worden gestort, dagelijks zon 700
vrachtwagens af en aan reden, ter-
wijl Kemp er niet meer dan acht
had. Jaren, beweert Van Boxel, ge-
beurde er van alles wat in strijd was
met de hinderwet. „Wat ontoelaat-
baar was had in Alphen plaats. En
nu komt deStaat bij één van die 700
die er hebben gedumpt geld halen.
Dat kan niet en is onrechtvaardig.
Bovendien waren er geen regels.
Dus is er ook geen sprakevan illega-
le stortingen. De belt was als zoda-
nig erkend en niet zo maar een wil-
lekeurig weiland. Ik weet dat bij
voorbeeld de gemeente Leiden
vliegas in de Coupépolder heeft ge-
stort. Waarom moet zij daar niet
voor betalen? Ik heb lijsten over-
legd met namen van tientallen be-
drijven met wat zij in Alphen heb-
ben gedumpt." Kemp moet bloe-
den, is derotsvaste overtuiging van
mevrouw Van Boxel.

Mevrouw Van Boxel heeft, denkt
zij, een sterke troef in handen in de
persoon van een provinciaal ambte-
naar. Die ambtenaar wil in het voor-
deel van Kemp getuigen, 'omdat hij
meer weet en Kemp niet in zn
eentje wil zien hangen. De ambte-
naar heeft zichzelf als getuige aan-
gediend, zegt ze.

Een getuige die niet is opgeroepen,
is oud-milieuminister L. Ginjaar.
Mevrouw Van Boxel verklaarde
eind vorig jaarover aanwijzingen te
beschikken dat er stortingen waren
gedaan met medeweten en soms
zelfs na 'bemiddeling' van het mi-
nisterie. Volgens haar heeft Ginjaar
er ten minste éénkeer voor gezorgd
dat er afval op de belt werd gestort,
nadat de gemeenteAlphen toestem-
ming had geweigerd.
Volgende maand moeten ex-chauf-
feurs van Kemp voor de rechtbank
verschijnen. Kemp zelf komt later
dit jaar pas voor.

Aquino geeft
schending toe

MANILA - Presidente Corazon
Aquino heeft gisteren toegegeven
dat haar regering er nog niet in is ge-
slaagd een eind te maken aan de
mensenrechtenschendingen in de
Filipijnen. „Hoewel wij de democra-
tie in de Filipijnen hersteld hebben
en een echt mensenrechtenbeleid
hebben ingevoerd,zijn wij er helaas
niet in geslaagd schendingenvan de
mensenrechten volledig uit te ban-
nen", aldus Aquino tijdens deeerste
Aziatische en Pacifische mensen-
rechtenworkshop in Manila.
De Filipijnse presidente beloofde
echter dat 'mensenrechtenschen-
dingennooit een vast patroon of be-
leid van deze regering zullen wor-
den. Zij wees erop dat zij sindszij in
1986 aan de machtkwam haar belof-
te is nagekomen om politieke ge-
vangenen vrij te laten. Zij bena-
drukte verder dat de Filipijnen in-
middels 29 documenten heeft on-
dertekend waarin op de handhaving
van de mensenrechten wordt aange-
drongen.

Bezet
Het bestaan van de internatio-

naai niet erkende Turkse Repu-
bliek Noord-Cyprus vloeit voort
uit een reeks turbulente gebeur-
tenissen in de zomer van 1974.
Nadat op de vijftiende juli van
dat jaar Griekse junta-officieren
op bevel van de toenmalige die-

tator in Athene, Dimitrios loan-
nidis, een staatsgreep hadden
uitgevoerd tegen het bewind van
president-aartsbisschop Maka-
rios 111, landden vijf dagen later
circa 35.000 Turkse militairen op
de noordkust van het eiland.
Turkije greep in met gebruikma-
ling van het argument, dat het als
een van de drie garantiemogend-
heden krachtens een daartoe
strekkend verdrag de plicht had
over de Cyprische onafhanke-
lijkheid te waken. De andere
twee mogendheden waren Grie-
kenland en Groot-Brittannië.
Londen hield zich militair even-
wel afzijdig.
Na een tweede militaire actie in
de eerste week van augustus
1974 hadden de Turken ruim 38
procent van de eilandoppervlak-
te in hun bezit. Nog steeds wei-
gert Ankara de strijdkrachten
van het eiland terug te trekken.
Deze houding bemoeilijkt de tot-
standkoming van een vergelijk.

Bijna veertien jaren geleden riep
de Turkscypische leider Denk-
tah voor het bezette noorden
eenzijdig de 'Turkse Republiek
Noord-Cyprus' uit en liet hij zich

aldaar tot 'staatshoofd' kiezen.
Met uitzondering van Turkije
wordt deze 'republiek' door geen
enkel land ter wereld erkend.
Verscheidene malen zijn er -vooral vanuit de Verenigde Na-
ties - pogingen ondernomen om
de strijdende partijen aan de on-
derhandelingstafel te krijgen.
Soms leek het er ook op dat er
een doorbraak in de impasse ge-
vonden kon worden. Maar alle
hoop daarop is tot dusver toch ij-
del gebleken. Een mogelijke uit-
weg uit het probleem is de op-
richting van een bi-communaal
stelsel, waarbinnen beide bevol-
kingsgroepen los van elkaar tal
van zaken zelfstandig regelen,
onder het gelijktijdige bestaan
van een centrale, overkoepelen-
de regering.

RAUF DENKTASH
...onbuigzaam...

binnen/buitenland

Bush wil alliantie nieuwe koers laten uitzetten

Nucleaire strategie
NAVO ter discussie

Van de redactie buitenland
CALGARY - Met zijn aankon-
diging afgelopen donderdag
dat de VS afzien van moderni-
sering van hun korte-afstands-
kernraketten en hun nucleaire
artillerie in Europa, heeft de
Amerikaanse president Geor-
ge Bush de explosiviteit ont-
nomen aan de bijeenkomst
van de Nucleaire Planning
Groep van de NAVO, woens-
dag en donderdag in Canada.

Verwacht mocht worden dat de NA-
VO-ministers van defensie, gezien
de stormachtige ontwikkelingen in
Oost-Europa, het gevoelige onder-
werp SNF-wapens (wapens met een
bereik tot 500 kilometer) weer te
berde zouden brengen. En daarmee
de vorig jaar mei op de NAVO-top
gemaakte afspraak om het onder-
werp tot 1992 te latenrusten zouden
negeren. De beslissing was destijds
vooral ingegeven door de wens om
de controverse tussen de VS en de
Bondsrepubliek Duitsland, respec-
tievelijk voor- en tegenstander van
modernisering van SNF-wapens,
niet te hoog te laten oplopen. Maar
de razendsnelle gebeurtenissen in
Oost-Europa hebben het opschor-
tingsbesluit achterhaald.

’Zaak wordt tot aan de Hoge Raad toe uitgevochten’

Advocaat: uitspraak in
zaak Kemp over 7 jaar

Van onze correspondent

HAZERSWOUDE - Pas over
zeven jaar mag een definitieve
uitspraak worden verwacht op
de vraag of Simon Kemp de
Staat der Nederlanden een
schadevergoeding van tien
miljoen gulden moet betalen.
Die voorspelling doet mr. Y.
van Boxel, de advocaatvan ex-
vuiltransporteur Simon Kemp
te Hazerswoude. Kemp wordt
verdacht van illegaal dumpen
van chemisch afval op de vroe-
gere stortplaats in de Coupé-
polder inAlphen aan den Rijn.

Gisteren is voor de Haagse recht-
bank een civiele procedure begon-
nen waarin de Staat tien miljoen
gulden schadevergoeding van
Kemp eist. Eén miljoen dat inmid-
dels is uitgegeven aan onderzoek en
negen miljoen voor allerlei maatre-
gelen om de schadelijke gevolgen
van het gif in de belt in toom te hou-
den. Hoe de uitspraak ook zal uit-
pakken, de zaak wordt tot aan de
Hoge Raad toe uitgevochten, zegt
mevrouw Van Boxel. Zowel door
Simon Kemp als door de staat. Ove-
rigens heeft het rijk twee jaar gele-
den al beslag laten leggen op de
banktegoeden van Kemp ter hoogte
van bijna twee miljoen gulden.

" Paus Johannes Paulus II is
zondag voor een bezoek van
acht dagen in Mexico aangeko-
men. De H. Vader werd op het
vliegveld van Mexico-City ver-
welkomd door president Carlos
Salinas en maakte aansluitend
in zijn pausmobiel een ware ze-
getocht door Mexico-City. Naar
schatting een kwart miljoen
mensen omzoomden de route.
Tijdens de reis naar Mexico
verklaarde de paus dat het Li-
touwse streven naar onafhan-
kelijkheid gerechtvaardigd is,
maar dat dit niet de hervor-
mingen van Michail Gorbats-
jov in gevaar mag brengen.

Hoogleraar: kans
op burgeroorlog

in Roemenië
Van de redactie buitenland

DEN HAAG - „Een burgeroor-
log in Roemenië, net als de bloe-
dige opstand in december tegen
Ceausescu, acht ik niet uitgeslo-
ten," meent Sorin Alexandrescu,
Roemeens hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam en
mede-oprichter van het Roeme-
nië-Comité. „Door het huidige
machtsvacuüm hoeft er maar
weinig te gebeuren om de vlam
in de pan te laten slaan. Maar
Iliescu kan niet zo gekzijn dat hij
bevel geeft om te schieten, hij is
tenslotte geen Ceausescu."

Vier maanden na de revolutie te-
gen de Roemeense dictator Nico-
lae Ceausescu en krap twee we-
ken voor de eerste vrije verkie-
zingen sinds de Tweede Wereld-
oorlog is nog altijd niet duidelijk
wie de ware machthebbers in
Roemenië zijn. Terwijl overal el-
ders in Oost-Europa de commu-
nisten hun partij ontbonden of
omgedoopt tot sociaal-democra-
tische partijen, zijn ze in Roeme-
nië uit het oog verdwenen.
Van de ene dag op de andere
schafte president lon Iliescu alle
bestaande politieke instanties af
waardoor een machtsvacuüm is
ontstaan, aldus Alexandrescu.
Daarbij is het nog altijd onduide-
lijk in hoeverre het partijappa-
raat en de Securitate, Ceauses-
cu's gevreesde geheime politie,
nog bestaan. Zaten zij achter de
felle etnische conflicten tussen
Hongaren en Roemenen in Tirgu
Mures, die even snel verdwenen
als zij waren opgelaaid? Of ach-
ter de ordeverstoringen bij ver-
kiezingsbijeenkomsten van de
oppositie?

SORIN ALEXANDRESCU
.stalinistisch taalgebruik van Iliescu.

Protesten
Tegen deze schimmige toestand
protesteren nu al twee weken
duizenden betogers op het Uni-
versiteitsplein in Boekarest. Zij
eisenvrijheid van radio en televi-
sie, en uitstel van de verkiezin-
gen, omdat de oppositiepartijen
te weinig tijd hebben gekregen
om zich daarvoor voor te berei-
den. Als tegenreactie gingen ar-
beiders 'spontaan' de straat op
voor Iliescu, geheel volgens het
stalinistische sjablone uit de ja-
ren '50.
„Als Iliescu kwaad wordt, ver-
raadt hij zijn politieke cultuur,
dan vervalt hij in het vertrouwde
stalinistische taalgebruik,"
meent professor Alexandrescu.
„Op zijn manier is Iliescu wel

eerlijk. Hij geeft zijn mening
weer, ook al is die niet populair.
Iliescu wil het communisme niet
afschaffen, maar hervormen."

Binnen het regerende Front van
Nationale Redding hebben de
dissidenten uit de communisti-
sche partij de macht aan zich ge-
trokken, ten koste van de dissi-
denten uit de intelligentsia en
een aantal onduidelijke militaire
figuren, aldus Alexandrescu.
„Iliescu is een tussenpaus, net
zoals Egon Krenz dat in de DDR
was. Maar de Frontleden willen
de revolutie bevriezen om zich-
zelf en hun makkers te redden."

Uit zijn verkiezingsprogramma
blijkt dat het Front nog veel van
het communistische erfgoed wil
behouden. De landbouwcoöpe-
ratieven moeten blijven bestaan,
de boeren kunnen een privé-lap-
je grond van een halve hectare
krijgen. Privatisering is toege-
staan, maar alleen voor bedrijfjes
met minder dan 20 werknemers.

Oplossing voor geschil op eiland nog ver weg

Denktash versterkt
positie op Cyprus

Van onze redactie buitenland
HEERLEN - De zittende
'president' van de zogehe-
ten Turkse Republiek
Noord-Cyprus, Rauf Denk-
tash, heeft zondag bij de
parlementsverkiezingen in
het door de Turken bezette
deel van Noord-Cyprus een
belangrijke overwinning
geboekt. Zijn politieke stro-
ming, de Partij van Nationa-
le Eenheid (PNE), kreeg 54
procent van de stemmen,
hetgeen overeenkomt met
34 van de 50 zetels. Tot dus-
ver bezette de PNE 28 zetels
in het parlement. De oppo-
sitie, verenigd in de Partij
van Nationale Strijd, sleep-
te ruim 44 procent van de
stemmen in de wacht. Zij
komt daardoor in het bezit
van de overige zestien par-
lementszetels. Niet langer
in het parlement vertegen-
woordigd is de ultra linkse
Nieuwe Partij van Cyprus,
die met povere 0,9 procent,
naar het schijnt, definitief
afhaakt.

De uitslagvan de verkiezingen is
een niet geringe steun in de rug
van Denktash, die in de onder-
handelingen met de Griekscypri-
sche regering van president
Georgios Vassiliou over een op-
lossing voor de aanhoudende po-
litieke en staatkundige proble-
men op het eiland een buitenge-
woon hard standpunt inneemt.
Denktash eist zelfbeschikkings-
recht voor de circa 140.000

Turkscyprioten. Hij wil, naar hij
steeds weer toelicht, langs deze
weg voorkomen dat in geval van
hereniging de Turkscyprische
minderheid overheerst wordt
door de Griekscyprische meer-
derheid. In het Griekse deel van
Cyprus wonen thans zon 600.000
mensen. Door zijn electorale
triomf van zondag weet 'presi-
dent' Denktash, die slechts wei-
nig uitvoerende bevoegdheden
bezit, zich verzekerd van brede
parlementaire steun.
Vanuit de oppositie is de laatste
tijd in toenemende mate een be-
roep gedaan op Denktash zijn
onwrikbare houding in het con-
flict met de Griekscyprische
autoriteiten te verzachten en reë-
le mogelijkheden voor kansrijk
overleg te openen. Het staat dan
ook buiten kijf dat bij een over-
winning van de Partij van Natio-
nale Strijd de voor de zoveelste
maal vastgelopen onderhande-
lingen over hereniging van Tur-
ken en Grieken op het eiland
hervat zouden zijn.

Ergernis
„Het Front steunt op een stille
meerderheid van arbeiders en
gewone, minder geschoolde
mensen. Ze slikken alles wat het
Front beweert omdat dat het mo-
nopolie op radio en televisie
heeft. De oppositie heeft wel
haar eigen kranten, maar door
mysterieuze distributieproble-
men bereiken die nooit het plat-
teland."
Maar de tijd werkt tegen het
Front. Als de verkiezingen wor-
den uitgesteld, zal zijn aanhang
geleidelijk afkalven. In de tus-
sentijd moeten de politieke par-
tijen vanuit het Westen worden
gesteund. Daarin blijft Neder-
land achter, tot lichte ergernis
van Alexandrescu. „Na de revo-
lutie zijn er wel hulpacties op
gang gekomen, maar men moet
behalve aan liefdadigheid ook
aan investeringen denken. Maar
bovenal kan Nederland veel
meer doen om deRoemeense de-
mocratie op structurele wijze te
helpen. De politieke wil is er hier
wel, maar zij wordt niet omgezet
in daden."

„Vergelijk dat eens met Frank-
rijk, dat is er overal zeer snel bij.
Maar we willen geen culturele
kolonie van Frankrijk worden,
we willen juist ook met de klei-
nere landen contacten onder-
houden. Maar waarom houden
die zich zo op de vlakte?"

Voorwaarde
De kwestie Cyprus is een van deoorzaken van de aanhoudende
wrijving tussen Turkije en Grie-
kenland. Ongeacht welke rege-
ring in Athene de dienst uit-
maakt, een linkse of een rechtse;alle Grieken scharen zich achterde opvatting dateen klimaatver-betering in de Turks-Griekse re-laties slechts mogelijk zal zijn,als het geschil om Cyprus medenaar de zin van de Griekscyprio-
ten en Grieken in het moeder-land wordt opgelost. Zolang
Denktash en Ankara het beenstijf houden, zolang zal Grieken-land zich verzetten tegen elk ini-tiatief, plan of voornemen vanwie ook om voor Turkije de wegnaar het lidmaatschap van deEuropese Gemeenschap te effe-nen.

frits schils
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Verwachting Nederlandse Gasunie

Export aardgas
groeit 20 pct

Van onze redactie economie
- De komende 25 jaar zal Nederland vermoede-

* beduidend meer aardgas uitvoeren dan een jaar geleden
S werd aangenomen. Volgens de Nederlandse Gasunie in
oningen nemen de contractpartners in de Bondsrepubliek
Rusland, Frankrijk, België, Italië en Zwitserland de komen-,
_k\vart eeuw 575 miljard kubieke meter af; dat is twintig pro-

meer dan eerder werd verondersteld. De vermoedelijke
ei Wordt toegeschreven aan de toenemende energievraag inst- en Oost-Europa, zo blijkt uit het gisteren gepubliceerdean van Gasafzet.

Ide binnenlandse markt wordt
J1noemenswaardige toeneming
'wacht. Gasunie schat 1051 mil-
r Kuub op de thuismarkt te kun-
fl.verkopen. De totale afzet voor
Romende 25 jaar komt daarmee

miljard kuub. Het betekent
.?r. ky een thans geschat aanbod
' blJna 2,2 biljoen kuub (inclusief
IPort uit Noorwegen) in het jaar
lühnog een slordige 60° mi]Jardo aardgasreserve is, voldoende

voor zeker nog vijftien jaarbinnen-
lands verbruik. In de praktijk zal
Nederland echter nog tot ver na het
jaar 2030 op (dan geïmporteerd)
aardgas blijven 'stoken.

De geschatte reserve voor de perio-
de na 2015 is ondanks de hogere af-
zetprognose niet lager dan in het
Plan van Gasafzet van het vorige
jaar. Deze gunstige uitkomst is een
gevolg van het bijstellen van de

voorraadprognose met meer dan
100 miljard kuub. Voor een belang-
rijk deel gaat het om gas in nog te
ontdekken kleine velden.
Wat de binnenlandse vraag naar
aardgas betreft, verwacht Gasunie:
een gestage verdere daling van het
aardgasverbruik in gezinnen (isola-
tie, zuiniger ketels); een groei van
het verbruik in de dienstensector
met een procent per jaar; een (al-
thans voorlopig nog) relatief sterke
groei in de tuinbouw en een groei
met een half procent per jaar in de
industrie.
Gelijk met het jaarlijksbij te stellen
Plan van Gasafzet heeft Gasunie
vandaag ook het jaarverslag gepu-
bliceerd. Daaruit blijkt dat zowel de
afzet als deomzet het afgelopen jaar
is gestegen.De omzet in geld groei-
de met bijna een miljard gulden
(van f 12,4 miljard naar f 13,2 mil-
jard), de afzet ging van 66,4 miljard
naar 73,6 miljard kuub. De groeiwas
vooral een gevolg van de gestegen
export, die bijna 33 miljardkubieke
meter beliep.

Telegraaf wil
deelnemen in

commerciële tv
JISTeRDam _ De Telegraaf wil
tós elne^en in een „Neder-
fep>,e'wettelijke, commerciële om-
jj " "et concern heeft een aan-
»t.° daartoe ingediend bij de mi-|vl Van WVC Dat heeft de direc-
*ard ■ UltgeveriJ De Telegraaf ver-
Irvp 'V et gisteren gepubliceerde

bit'^verij heeft bezwaren uit ex-
Hswl^"overwegingen teSen bet
ttj'.yzigingsvoorstel dat com-
J cic televisie mogelijk moetr* n. De financiële haalbaarheid
EL n°S „nauwlettend" wordenf^zocht.f'e t i°cc? van de nieuwe commer-
ht: lelevisiezenders op het adver-|^'evolume is volgens De Tele-

overigens nog niet merkbaar.

beurs-OVERZICHT
Herstel

- Op een vriende-t^K gestemd Damrak hebben de
f»vr kneuzen van vorige week,
st j"Psen DAF, gisteren een her-
hff e zien gegeven. DAF werd
Ij: f 2.50 dividend verhandeld en
So 1 ccrekening houdend steeg
k «oers f 1,50 tot f29,80. Vol-
(w s beurshandelaren hield het
v/stel verband met uitlatingen
f j nde directiein de jaarvergade-„"8 dat DAF openstaat voor een
verneming.

rhivVe_i Ps ondervond op het sterk
0 daagde peil weerstand door
a^rwegingen van technische
'Jat eleSgers realiseren zich
jj, . de intrinsieke waarde van
Ce!!llps hoog is, Philips 80 pro-
-Bra Van het 2°ed loPende Poly-am bezit en een uitstekende
kwm in de wereld heeft. Daaram bij dat de Londense beurs
j, andag dicht was zodat vanuit
f» geland geen aanbod kwam.r saldo ging de Philips-koers
r^ 1ruim f 1 vooruit naar f33,50.

i?e °bligatiemarkt was het
9 c"ten op de inschrijving op de
(jpr°cent staatslening die dins-
,.B gaat plaatsvinden. Voorals-
.B was de belangstelling niet
Q
r 8 groot.

Tea de rest van de actieve markt
sperden de meeste fondsen
tt r °P de lagere dollarkoers,

Koninklijke Olie,
old, Akzo en Heineken waren

'.[Voorbeeld alle iets hoger,
(^old zelfs f2. Vast in de markt
.8 Hunter Douglas met een
fi^tgang van f2,70 op
QiQ7,7O.

P de lokale markt was het bij-
nder rustig. Grote verschui-

t 'f>gen deden zich niet voor. De, tale omzet aan het Damrak
; eef steken bij bijna f 1,1 mil-
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phü c jan 37,50 195 2,10 2,20
phü c 091 55,00 428 1,10 1,20
phü c 092 55,00 464 2,50 2,80
phü c 094 45,00 502 5,70 5,90
phü p jul 35,00 290 3,00 2,30
phü p okt 35,00 223 3,40 2,80
phü p okt 37,50 416 5,00 4.60
phü p 093 30,00 396 4,00 3,50
phü p 094 45,00 286 13,20 12,70
olie c jul 125,00 200 17,00a 17,20
oüe c jul 140,00 367 3,50 3,80
olie c okt 145,00 355 3,60 4,00
olie c 092 135,00 209 23,00 22,90
olie p jul 150,00 200 13,00 12,30
olie p okt 135,00 329 4,80 4,10
unü c jul 145,00 246 4,30 a 4,20
unü p jul 140,00 371 2,20 2,20
unü p okt 150,00 305 8,50 b 8,00
voc c jul 40,00 531 1,90 b 2,00
voc c jul 42,50 923 1,10 1,20

economie

’Spilfunctie niet misbruikt’

Gasunie in verzet
tegen plannen EG
'RONINGEN - De Europese Commissie miskent
jtethaar plannen voor de gasmarkt de realiteit vane Westeuropese markt, zo schrijft de Gasunie in
iaar gisteren gepubliceerde jaarverslag. De Com-
missie vindt dat de gasmarkt te zeer wordt gedomi-
neerd door de grote distributiebedrijven en daar-door onvoldoendevrij is. Er zijnvoorstellen gedaan
Pm te komen tot doorzichtigheid van de gaspryzen
Eleen verPlichting voor distributeurs om gas voor
flkaar te vervoeren.

Pc Gasunie geeft toe dat de grote transportsyste-men eigendom zijn van een beperkt aantal bedrij-

ven, maar acht het onjuist te stellen dat de gashan-
del in Europa daardoor wordt belemmerd. De helft
van het gas dat in Europa wordt gebruikt is interna-
tionaal verhandeld. Daarbij is zowel sprake van
concurrentie tussen deaanbieders alsvan competi-
tie met andere brandstoffen.
Ook in Nederland ondervinden de ideeën van de
Commissie instemming. Gasunie is van mening
dat de pluspunten van de Nederlandse gasvoorzie-
ning en de centrale positie van het bedrijf daarbij
ten onrechte in het geding worden gebracht. Zo is
het beleid om kleine velden met voorrang in te zet-
ten alleen mogelijk bij een gecoördineerde inkoop
en distributie van gas.

Dat Gasunie de spilfunctieniet misbruikt, blijkt uit
het feit dat de Nederlandse gasprijzen op het ni-
veau van de prijzen in andere landen liggen. De
verschillen in West-Europa worden sterk bepaald
door accijnzen en andere heffingen. De energiepo-
litiek moet zich richten op het reduceren van de
verschillen in heffingen, zo vindt de Gasunie.

Weer demonstratie
voor CAO Philips

Van onze redactie economie
EINDHOVEN - In Eindhoven
hebben gisteren naar schatting
2.000 FNV-leden gedemon-
streerd voor een goede CAO bij
Philips. Dat zijn er 1.000 minder
dan de Industriebond FNV had
gehoopt. De FNV had voor werk-
nemers van de Limburgse vesti-
gingen niet minder dan 14 bus-
sen in willen zetten, goed voor
700 mensen. Uiteindelijk gingen
er maar 550 Limburgers naar
Eindhoven. Vooral in Heerlen
bleek de animo gering om aan de
demonstratie deel te nemen.

Zoekend naar oorzaken verwees
vakbondsman F. van der Smis-
sen naar het mooie weer en de te-

genvallende resultaten van Phi-
lips in het eerste kwartaal.
De onderhandelingen over een
nieuwe CAO bij Philips worden
donderdag voortgezet. Inzet .is
een tweejarige overeenkomst.
Philips is bereid in heteerste jaar
een loonsverhoging te geven van
3,75 procent. Verder wil Philips
een aantal werknemers uit de
middengroepen een extra loons-verhoging geven.
Ook wil de onderneming dewerknemers in de gelegenheid
stellen om zeven ADV-dagen te
ruilen voor 3 procent loonsver-
hoging. Op de Federatie van Ho-
ger Phihps-Personeel na zijn de
bonden daar tegen. Een ander
geschilpunt is de wijze van pen-

sionering. Over de materiële ver-
beteringen in het tweedejaarvan
de CAO heeftPhilips zich niet of-
ficieel uitgelaten. Onderhande-
laar De Haas van Philips heeft
wel gezegd dat er waarschijnlijk
hooguit een loonsverhoging van
2,5 procent haalbaar is. De bon-
den hebben voor het tweedejaar
vier procent geëist.

Na de demonstratieve bijeen-
komst in de Evenementenhal in
Eindhoven trokken de FNV-le-
den gistermiddag door de Eind-
hovense binnenstad. Daarbij
werden ook enkele Philips-com-
plexen aangedaan waaronder het
hoofdkantoor van de Nederland-
se Philipsbedrijven. Het meren-
deel van de demonstranten heeft
gisteren een vrije dag genomen
of onbetaald verlof. Enkele de-
monstranten onder wie 25 chauf-
feurs uit Eindhoven verlieten de-
monstratief hun werkplek om
aan de demonstratie te kunnen
deelnemen.

" Tweeduizend bij de FNV aangesloten Philips-werknemers demonstreerden gisteren voor
een betere CAO. In een paginagrote advertentie in het Eindhovens Dagblad haalde Philips
fel uit naar de Industriebond FNV. De vakbond werd verweten actie te voeren omwille van
de actie. Volgens Philips is dat overbodig, onzorgvuldig en betreurenswaardig. „Onze pro-
duktie kan er schade door lijden. En onze goede naam wordt in de publiciteit volstrekt ten
onrechte benadeeld". In de advertentie stelt Philips nadrukkelijk dat de inzet erop gericht
blijft om donderdag tot een goed CAO-resultaat te komen.

Reorganisatie zou leiden tot inkomstendaling

PvdA wil opheldering
over problemen fiscus

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - Staatssecretaris Van
Amelsvoort (Financiën) moet de
Kamer op korte termyn inlichten
over de problemen bij de belasting-
dienst en maatregelen die hij denkt
te nemen. Het PvdA-kamerlid Ver-
meend heeft de bewindsman hier
gisteren om gevraagd. Vermeend
reageerde op uitgelekte notities van
de belastingdienst.

In de stukken, afkomstig van de be-
lastingambtenaren op het ministe-rie van Financiënzelf, wordt gesteld
dat er ernstige problemen zijn rondde huisvesting, de automatisering,
het invullen van vacatures en de
budgetten. Volgens de belasting-
dienst moet er een kleine 450 mil-
joen gulden extra aan de dienst wor-
den besteed, willen de belastingin-
komsten van de Staat op den duur
niet teruglopen als gevolg van de
problemen.Vermeend wil van de
bewindsman weten wat er waar is
van deze verhalen en welke maatre-
gelen hü denkt te treffen. Daarnaast

wil het PvdA-kamerlid uitsluitsel
over een reeds eerder beloofd on-
derzoek naar het functioneren van
de belastingdienst.

Een zegsman van staatssecretaris
Van Amelsvoort liet gisteren weten
dat de notities zijn gemaakt ten be-
hoeve van de vormgeving van de
begroting 1991. VanAmelsvoort zelf
had ze nog niet gezien. Er zijn dan
ook nog geen politieke besluiten
over dezaak genomen.

De woordvoerder liet ook weten dat
de door de belastingdienst gesigna-
leerde problemen al bekend waren
en al eerder intern zijn besproken.

Volgens hem is het echter "niet zodat de hele dienst in elkaar zakt alser niets aan de knelpunten wordt
gedaan. De zegsman wees erop dat
er bh' de dienst ruim 30.000 mensen
werken. Jaarlijkshaalt de belasting-
dienst 125 miljard gulden op. Een

paar honderd miljoen voor het op-
lossen van problemen is dan „een
kleine post", aldus dezegsman.

Gering
Namens Van Amelsvoort ontkende
dewoordvoerder dat de internepro-
blemen bij de belastingdienst nu al
zouden leiden tot geringere belas-
tinginkomsten. Een relatie met de

over 1989 ontstane belastingtegen-
valler van drie miljard gulden, wees
hij van de hand. Er mag tussen die
belastingtegenvaller en de nu ge-
constateerde problemen geen ver-
binding worden gelegd, aldus de
woordvoerder. Naar de oorzaken
van de tegenvaller in 1989wordt een
apart onderzoek gedaan.
Eind 1988 bereikten de vakbonden
en de toenmalige staatssecretaris
Koning een akkoord over een her-
structurering van de belasting-
dienst. Daarbij werd de belasting-
dienst onderverdeeld in eenheden,
gericht op grote ondernemingen,
ondernemingen en particulieren.
De eerste fase van de herstructure-
ring werd begin dit jaar afgesloten.
Tegelijk met de voorbereiding van
de herstructurering kreeg de belas-
tingdienst in 1989 ook nog de voor-
bereiding van de grootscheepse be-
lastingherziening volgens de plan-
nen-Oort te verwerken. Die voor-
stellen werden met ingang van dit
jaar wet.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 07-05-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.030-/22.630-,
vorige ’ 22.290-/ 22.890 ; bewerkt ver-
koop ’ 24.230, vorige ’ 24.230 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 265-/ 335 vorige

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

Advieskoersen
amerik.dollar 1,80 1,92
austr.dollar 1,34 1,46
belg.frank (100) 5,29 5,59
canad.dollar 1,54 1,65
deense kroon (100) 28,00 30,50
duitse mark (100) 109,80 113,80
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) 114,00 120,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,25
noorsekroon (100) 27,40 29,90
oost.schill. (100) 15,65 16,20
port.escudo (100) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,71 1,87
turkse pond (100) 0,060 0,095
zweedse kr. (100) 29,35 31,85

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,86575-1,86825
antill.gulden 1,0310-1,0610
austr.dollar 1,4060-1,4160
belg.frank (100) 5,4445-5,4495
canad.dollar 1,60575-1,60825
deense kroon (100) 29,560-29,610
duitse mark (100) 112,435-112,485
engelse pond 3,1050-3,1100
franse frank (100) 33,450-33,500
griekse dr. (100) 1,0940-1,1940
hongk.dollar (100) 23,8750-24,1250
ierse pond 3,0120-3,0220
itaUire (10.000) 15,305-15,355
jap.yen (10.000) 118,35-118,45
nwzeel.dollar 1,0640-1,0740
noorse kroon (100) 28,880-28,930
oostenr.sch. (100) 15,9750-15,9850
saudi ar.ryal (100) 49,6550-49,9050
spaanse pes. (100) 1,7910-1,8010
surin.gulden 1,0290-1,0690
zweedse kr. (100) 30,835-30,885
zwits.frank (100) 129,825-129,875
e.e.u. 2,3015-2,3065

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 193,00 194,00
id excl.kon.olie 186,30 187,30
internationals 188,70 189,80
lokale ondernem. 199,70 200,50
id financieel 146,60 147,30
id niet-financ. 252,20 253,20
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 254,90 256,30
id excl.kon.olie 236,30 237,70
internationals 257,40 259,00
lokale ondernem. 251,40 252,30
id financieel 195,30 196,10
id niet-financ. 305,40 307,00
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 116,80 117,40
internation 106,70 107,40
lokaal 118,60 119,20
fïn.instell 107,60 108,10
alg. banken 103,60 104,00
verzekering 112,30 112,90
niet-financ 121,90 122,50
industrie 125,10 125,60
transp/opsl 129,50 129,40

Avondkoersen Amsterdam
AVONDVERKEER
Amsterdam - In hettelefonisch avond-
verkeer kwamen maandagavond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 120,60-121,00 (120,40)
Kon Olie 141,70-142,50(141,70)
Philips 33,10-33,20 (33,10)
Unilever 142,90 (142,90)
KLM 34,60-34,80 (34,60)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden. volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2709.23 1145.63 208.06 998.03
Hoogst 2739.19 1159.85 211.27 1010.13
Laagst 2698.87 1142.78 207.62 994.87
Slot 2721.62 1154.52 210.51 1004.63
Winst/
verlies + 11.26 + 9.43 + 2.13 + 6.28
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DE CORSA'STRAPA'.
WIE IS ER NIET'WEG'VAN?
[
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De Opel Corsa "Strada" is natuurlijk geenalledaagse auto. Je merkt dat OPEL CORSA STRADA VANAF f2O 495■ financiering is bij de Opel-dealer overigens snel geregeld). Voor slechts
aan het smaakvolle exterieur, maar ook aan het opvallende interieur. f500,- extra kun jeaffabriek een perfekt afgewerkt schuif/kanteldak op

Let vooral even op de speciale bekleding, die je óók op de deur- gens in acht verschillende kleuren leverbaar is, dichte stoffen hoofd- de Corsa "Strada" gemonteerd krijgen,
panelen aantreft. Een detail dat model staat voor het hoge uitrustings- steunen, brede 165/70-banden,getint glasen een interval op deruitewis- Dat betekent: optimale geruisloosheid, een waterdichte sluiting #

niveauvan dezeauto. We noemenverder: zilverkleurige wieldoppen, van sersvoorenachter. Voordeaandrijvingzorgteenl.4i-motormetgeregelde enbetrouwbaarheid! En is dat geen prachtig t\MÈjL7^^0

binnen uit verstelbare buitenspiegels in dekleur van de auto, die overi- 3-weg-katalysator. Voor f20.495- stapje in deze exclusieve "Strada" (de vooruitzicht om de zomer in te rijden? KjOGK***'

"^H : 7 OPEL &■
DAAR STAAT DE WERELD

VAN GENERAL MOTORS ACHTER.
Adviesprijs inclusief 8.T.W., exclusief afleveringskosten. Af General Motors Nederland BV, Sliedrecht. Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. Zes jaar garantie tegen doorroesten van binnen uit. Ook in Fleetsales & Leasing is Opel al jarenlangNo. 1.

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581,-476,--
440, is

meegedekt, effectieve
rente vanaf 12.2%, andere
bedragen en looptijden zijn

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

240x180x120 x
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 4?ssB
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

Goed
nieuws

over
kanker:

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu
al zon 70%.

Blijf dus geven.

'..'%, ,lßn C&A: OPFLEURENDE
y:t y^ s- 'I^bL. %f;^ ZOMERJURKEN

Luchtige zomerjurk in doorknoop- Charmante noppenjurk met Smaakvol gebloemde japon in mooie Elegant genopte japon in marine/ Blousonpakje met plissérok. Stralende Canda bloemenjapon Canda set met fleurige japon en 1model. Polyester/ /*^/"\ plissérok. Polyester 'T __H\ zachte tinten. jêfV wit kombinaties. S #"V Keus uit diverse dessins.^*/% met mooie V-inzet. mm\Jf\ un' linnen-look jasje.kf\ £\ j
katoen 38-46 )\jmm "40-52 -SV.J— Polyester. 40-50 Polyester. 40-50 AiV.Jh Polyester. 38-50 NU- Polyester. 40-48 IKJ mm Polyester. 40-48 V/fSI
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Soft-porno op
Spaanse tv

Van onze rtv-redactie
- Het duurde wat lan-

!>er dan in andere landen, maar
?°k de Spaanse televisieheeft nus°ft-porno' of wat daarvoor

in haar programmering
'Negen-en-een-hal-

pweek', met Kim Basinger,
'r°k ruim een maand geleden op
°e staatstelevisie TVE Feeds heel
"at aandacht en afgelopen week
) âs 'Emanuelle' aan de beurt, de
'«middels al weer 16 jaar oude
Rolprent met Sylvia Kristel in de

{^genoeg op hetzelfde momentracht het commerciële televi-
siestation Tele 5 de eerste afleve-
,'ng van de Italiaanse miniseriej"3 Mentirosa', waarin de meten. indrukkwekende boezem
«esierdeFrancesca Dellera zekeren uur lang in opwindende lin-

°^rie rondhuppelde. En vorige
week traden devier grootste boe-ems van het Europese continent
?amantha Fox, Carmen ■ Ruso,. Sanchez en Sabrina ook al
JJ een Spaans televisieprogram-ma op. Weliswaar niet naakt,J^aar toch met een flink aantal
oespelingen op hun gecombi-neerde zang- en porno-carrières.

/laar met de vertoningvan Ema-
|}uelle lijkt de discussie over de
eie-erotica' Pas echt op gang te

«jn gekomen. Het rechtse dag-
ABC, dat goede contacten

£nderhoudt met de katholieke
J^erk en een hardgrondige hekel
{J?eft aan alles wat linkse is of
Jkt, bracht de vertoning van
£^nanuelle door de staatszender
J"E2 zelfs rechtstreeks in ver-
band met de corruptie-aantijgin-
Sen rond de tweede man van de
socialistische regering, Alfonso

" m\ '- ■* -1

" Sylvia Kristel.

Eenzaam
Al Bano en zijn vrouw zijn nu
twintig jaar getrouwd en treden
ruim tien jaar samen op. Wekt
die samenwerking nooit span-
ningen op? „Nee, absoluut niet.
We zijn heel graag samen. Ook in
onze vrije tijd zijn we altijd sa-
men. Het is ook heerlijk om na
een optreden, niet alleen in je
kleedkamer te zitten en alleen
naar je hotelkamer te moeten
gaan. Je hoort van veel artiesten
dat zij zich toch vaak eenzaam
voelen na een concert. Je bent
dan alleen met je gedachten. Wij
kunnen onze gevoelens delen, zo
houd jejezelfmeer in balans. Als
het even kan gaan onze kinderen
ook met ons mee."

Romina voegt daar aan toe: „Ik
vraag me af of ons huwelijk wel
zo gelukkig was geweest als ik
mijn acteercarrière had doorge-
zet en Al Bano alleen was blijven
zingen. Je leeft dan in twee ver-
schillendewerelden en dan groei
jetoch uit elkaar."

Alleen TROS houdt mogelijkheid open

Meeste omroepen
willen geen fusies

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De meeste Hilversumse omroepen zijn te-
gen het voorstel van WD-Kamerlid L. Hermans van fusiesvan omroepverenigingen. Hermans deed zijn voorstel om-
dat hij vindt dat op die manier de Nederlandse omroepen
beter kunnen concurreren tegen buitenlandse zenders.

■i-e samenwerking tussen
ATv TRoS en Veronica in het

■^-project is mislukt, hoe zou
' dan nu ineens gefuseerd moe-*n worden", aldus een woord-voerder van Veronica. „De be-eidheid tot samenwerken is er,maar fuseren is waanzin."

Volgens een NCRV-woordvoer-
, r̂ "gt een fusie van zijn omroep

voor de hand als de fusie-partner de KRO is. „Maar zowel*? NCRV als de KRO zyn daaret aan toe. Samenwerken is*.rirr>a, maar we zijn niet voor fu-seren."
e TROS is minder afwijzend te-genover een fusie. „Afspraken
°?r samenwerking mogen nietyblijvendworden, anders gaan

wij zoeken naar andere alterna-
tieven om Veronique te becon-
curreren. Daarbij kun je een fu-
sie niet uitsluiten", aldus een
TROS-woordvoerder. Een KRO-
zegsman wijst op dé identiteit
die de KRO wenst te behouden:
„Fusies staan haaks op het be-
stel."

Ook een AVRO-woordvoerder
zegt niet uit te gaan van een fu-
sie. „We zijn natuurlijk wel bezig
met samenwerking op het ge-
bied van faciliteiten, inkoop,
techniek en het afstemmen van
programma's, maar aan een fusie
denken we zeker niet."

De VARA tenslotte: „Fuseren?
Dat moesten we maar niet doen.
Misschien is het voor omroepen
waar de identiteit een wat min-
dererol speelt een oplossing. Bo-
vendien: ik zou niet weten met
wie de VARA moet fuseren."

Duo ongekendpopulair in het zuiden van Europa

Al Bano en Romina
delen lief en leed

HILVERSUM - Ze zijn al
me«r dan twintig jaar ge-
trouwd en ook nog eens ge-
lukkigmet elkaar. Dat is toch
vrij uitzonderlijk in de wereld
van glitter en glamour. Ze
hebben vier kinderen, wonen
in het zuiden van Italië en be-
zitten een eigen dorp: Al
Bano en Romina Power. Het
duo is is ongekend populair
in het zuiden van Europa,
maar ook in Noord- en Oost
Europa zijn ze graag geziene
artiesten.

Romina is de dochter van wijlen
filmster Tyrone Power. Zij was
aanvankelijk van plan carrière te
maken als actrice en ontmoette
dik twintig jaar geleden Al Bano
die de titelsongvan haar film in-
zong. Het was liefde op het eerste
gezicht. Het tweetal raakte onaf-
scheidelijk en trouwde al vrij
snel.
In eerste instantie bleef Romina
acteren, maar na degeboorte van
haar eerste kind, bleef ze liever
thuis. Tien jaar geleden begon ze
met zingen en sindsdien treedt
ze op met haar man. „Ik zing lie-
ver dan dat ik acteer. AlBano en
ik schrijven zelf onze liedjes en
daarkun jetoch heel veel van je-
zelf in kwijt. Bovendien regelen
wij alles zelf. We hebben geen
manager die ons vertelt wat we
wel en niet moeten doen. We ma-
nagen ons eigen leven en dat be-
valt me best."

„Acteren is wel leuk om te doen,
maar de narigheid is dat er zoveel
mensen zich met je bemoeien.
Een regisseur, een producer, de
filmmaatschappij. Je wordt een
marionet die naar de pijpen van
de filmbonzen moet dansen.
Daar pas ik veor. Al Bano en ik
hebben een fijn leven samen, we
gaan onze eigen weg en die, is
toch niet onsuccesvol gebleken."

Al Bano beaamt dat. „Zingen is

heel belangrijk voor ons. Onze
liedjes zijn ook niet alleen lief-
desliedjes, maar we schrijven en
zingen ook over sociale onrecht-
vaardigheden, over het milieu en
zelfs over politiek. Ons liedje Li-
berta bijvoorbeeld, hebben we
opnieuw opgenomen ter gele-
genheid van de ontwikkelingen
in Oost Europa. Die nieuwe ver-
sie staat op de nieuwe cd 'Foto-
grafia di vn momento'. We gaan
in juni ook ruim twee weken
door. Roemenië toeren. Een ge-
beurtenis waar we echt naar uit-
zien.
„Onze platen verkopen heel goed
in het Oostblok en onze fans
wachten al zo lang op ons..We
hebben door de jaren heen heel
veel post gehad uit die landen
met het verzoek eens te komen.
Tot nog toe was datbijna onmo-
gelijk. Nu zijn we uitgenodigd en
gaan we er een feest van maken."

Alle liedjes van Al Bano en Ro-
mina Power worden in het Ita-
liaans gezongen. Een mooie taal,
maar toch een taal die niet door
iedere Europeaan wordt ver-
staan. Waarom kiezen Al Bano
en Romina niet voor bijvoor-
beeld een Engelse vertaling, zo-
dat de boodschap wellicht watduidelijkeroverkomt?
Het echtpaar begint te lachen.
„ledereen vond het waarschijn-
lijk vanzelfsprekend dat we Ita-
liaanszingen. Italiaans is ook een
taal die door mensen wereldwijd
wordt geaccepteerd. Kijk maar
naar de vele opera's. Het is een
taal die mensen tot zich nemen,
zonder er een woord van te ver-
staan. Wij denken dat onze luis-
teraars wel door de melodie en
onze intonatie begrijpen waar
het lied over gaat. Voor ons zou
het ook heel moeilijk zijn om de
Italiaanse tekst te vertalen in het
Engels. We zijn de Engelse taal
welmachtig, maar in je eigen taal
kun jetoch veel meer gevoelens
kwijt."
Al Bano voegt daar enigzins ex-
cuserend aan toe: „Ik heb nog

een extra handicap. Ik spreek
heel slecht Engels. Ik zou met
een enorm accent zingen. Ik
weet dat Julio Iglesias dat ook
doet, en dat als heel charmant
wordt ervaren, maar ik zie mezelf
nog niet in het Engels zingen."

Romina Power heeft wat minder
moeite met de verschillende
Europese talen. Ze spreekt
vloeiend Engels, goed Frans en
Duits en verstaat zelfs een beetje
Nederlands. „Mijn grootvader
komt uit Holland. Als klein kind
was ik best vaak in Nederland. Ik
bewaar goede herinneringen aan
die vakanties. Weet je wat ik zo
grappig vind aan jullieland?. Er
zijn van die schattige plaatsen
waar het lijkt alsof de tijd heeft
stilgestaan. Verder is Nederland
zo geordend. Hollanders zijn vol-
gens mij ook hele nette mensen
die echt niet zo progressief zijn
als jullie zelf vaak willen doen
geloven."

" Alßano &
Romina Power:
„We zijn de
Engelse taal wel
machtig, maar
in'het Italiaans
kun je toch veel
meer gevoelens
kwijt."

Aanpak
Uit de enquête bleek verder dat
tweederde van de kijkers zeer te
spreken was over de presentatie
van Pier Tania, de grondige aan-
pak, de selectie van archiefbeel-
den en het duidelijke commen-
taar. Ongeveer drie van de tien
niet-kijkers zei de laatste jaren
overvoerd te zijn met informatie
over de Tweede Wereldoorlog.
Ruim de helft van degenen die
niet gekeken hebben zeiden dat
ze er nauwelijks erg in gehad
hadden dat de serie werd uitge-
zonden.

Al eerder werd bekend dat de
NOS plannen heeft de 21-delige
serie in het volgende wintersei-
zoen te herhalen. De helft van
alle Nederlanders zegt hiervoor
belangstelling te hebben. Een
kwart zal de serie dan zeker gaan
volgen.

show

Waardering voor serie
’De Bezetting’ groot
Van onze rtv-redactie

pERLEN - De NOS-serie 'De
bezetting' heeft een opvallendloog waarderingscijfer gekregen
'an de kijkers: 7,6. Dat is zeker
'oor een informatief tv-program-

hoog, want de gemiddelde
J'aardering voor dergelijke pro-
famma's is door de bank geno-
den 6,9.

Pc afdeling Kijk- en Luisteron-derzoek van de NOS heeft onder-
zoek gehouden naar de 21-delige
Serie 'De Bezetting', die is uitge-
vonden in de periode van 14 de-
pember tot 3 mei. De serie is ge-
paseerd op de werken van dr. L.

de Jong,die tevens de eindredac-
tie verzorgde.

Een ander opvallend gegeven uit
het onderzoek is dat drie van de
vier kijkers het tv-toestel steeds
speciaal op 'De Bezetting' af-
stemden, terwijl slechts een
klein aantal uit 'door-kijkers' be-
stond. Het publiek van 'De Be-
zetting' bestond verder vooral uit
de wat oudere kijkers, die zelfde
Tweede Wereldoorlog min of
meer bewust hebben meeg-
maakt. Daarnaast kenmerkte het
kijkerspubliek zich door een
sterke oververtegenwoordiging
van mensen met een hoge poli-
tieke en culturele belangstelling. " Pier Tania: tweederde van de kijkers was zeer te spre-

ken over de presentatie van 'De Bezetting.

Freek de Jonge
voorgoed uit

showbusiness
Van onze showpagina-redactie

LEIDEN - Freek de Jonge zal
zich 'voorgoed uit de showbusi-
ness gaan terugtrekken. Dat
schrijft hij in het nawoord van
zijn, bij uitgeverij De Harmonie
verschenen, bundel 'lets rijmt op
niets. In deze verzamelbundel
bracht De Jonge zijn liedjes bij-
een uit de periode 1967-1990.

Een woordvoerster van de caba-
retier bevestigt het bericht, zij
het met enige aarzeling: „Inder-
daad, dat is waar. Freek zal zich

vanaf nu op het schrijven gaan
concentreren".

Voor uitgeverij De Harmonie
maakte de cabaretier tal van boe-
ken, met daarin de teksten van
zijn shows. In 1988 verscheen bij
dezelfde uitgeverij zijn roman
'Zaansch Veem', waarin hij her-
inneringen ophaalt uit zijn kin-
dertijd.

Uitgever Jaco Groot van De Har-
monie wil niets kwijt over even-
tuele plannen die De Jong zou
hebben om zich uitsluitend op
het schrijven te gaan toeleggen.
„Ik weet alleen dat er zeer bin-
nenkort weer een boekVan hem
verschijnt bij ons. De titel is 'De
Peniskoker. Het is een bundel
met grotendeels ongepubliceer-
de columns en cursiefjes".

" Freek de Jonge gaat zich binnenkort uitsluitend bezig-
houden met schrijven.

Tv-documentaire
van Sittardenaar

HEERLEN - Via Nederland 3
brengt de NOS vandaag om 18.00
uur een tv-documentaire over
het 'wankele bouwsel Joegosla-
vië. De uit Sittard afkomstige ci-
neast en regisseur Rob Hof volg-
de gedurende een week het tot
stand komen van een nummer
van Mladina, het meest opposi-
tionele weekblad van het land.
Samen met twee journalisten
ging hij op reportage.

’De Brug’ best bekeken programma

Veronique voor het
eerst in de top-25

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Veronique heeft
voor het eerst in haar bestaan
twee programma's in de top 25
van de best bekeken tv-program-
ma's staan. De Surprise-show
van Hennie Huisman staat op de
negende plaats van debest beke-
ken programma's in de ma'Shd
april.

Best bekeken programma in
april was 'De Brug' (KRO) met
een kijkdichtheid van 23,5. De

VARA heeft maar liefst negen
programma's in de top-25, ge-
volgd door de TROS met zes. De
AVRO, NCRV, Veronica en EO
hebben geen programma's in de
televisie-hitlijst. Best gewaar-
deerde in de top-25 is De Octo-
pus (VARA) dat van de kijkers
een 7,8 als rapportcijfer kreeg.

Met vermelding van respectieve-
lijk omroep, kijkdichtheid en
waardering (tussen haakjes) zijn
de 25 televisie-toppers van april:

1. De Brug - KRO - 23,5 (7,5)
2. Zeg 'ns AAA - VARA - 22,1 (7,4)
3. Bayern - Milaan - NOS - 20,2 (7,3)
4. Ook dat nog - KRO - 19,5 (7,5)
5. Per seconde wijzer - VARA - 19,0 (7,5)
6. Journaal (Ned. 2+3) - NOS - 18,7 (6,9)
7. Achter het nieuws - VARA - 17,6 (7,2)
8. Bananasplit - TROS - 16,9 (7,3)
9. De Surprise Show - RTL V - 16,7 (—)

10. Jongbloed & Joosten- TROS - 16,3 (6,6)
11. America's funniest home video's - TROS - 16,0 (7,6)
12. Sonja op zondag - VARA - 15,8 (7,2)
13. Studio Sport - NOS - 15,7 (7,1)
14. Flying doctors - VARA - 15,4 (7,5)
15. 'Allo 'allo- TROS - 15,1 (7,1)
16. 12 steden, 13 ongelukken - VARA - 14,4 (7,0)
17. Lingo - VARA - 14,3 - (7,2)
18. Keek op de week - VPRO - 13,9 (7,2)
19. 100 dagen zonder auto -KRO - 13,8 (6,5)
20. De TV-dokter - TROS - 13,6 (—)
21. De baas in huis? - VARA - 13,5 (7,1)
22. Klasgenoten - RTL-V - 13,4 (—)
23. De octopus - VARA- 13,2 (7,8)
24. Out ofAfrica -KRO - 13,2 (7,5)
25. Onze Ouwe- TROS - 12,9 (7,1)

Eureka: tv-serie over de toekomst
HEERLEN - Vanavond brengt
de TROS om 22.55 uur op Neder-
land 2de eerste aflevering van de
vierdelige serie Eureka, waarin
Chriet Titulaer de toekomst ver-
kent aan de hand van de Europe-
se high-tech ontwikkelingen.

De titel van deze uitzendingen
ontleent de samensteller aan een
groep van Europese samenwer-

kingsprojecten die de techniek
van de toekomst nu al gestalte
weten te geven. De eerste afleve-
ring heet 'Het intelligente huis.
Titulaer toont onder meer de ont-
wikkeling van een nieuwe gene-
ratie televisie: de High Defini-
tion Television. Die vorm -
scherpe beelden en een scherm
zo groot als een filmdoek - moet
binnen enkele jaren de Europese
markt veroveren.

Adverteerders
dreigen STER

AMSTERDAM - De Bond
van Adverteerders (BvA)
adviseert-zijn leden weg te
lopen bij de STER als deze
niet drastisch in de tarieven
wil snijden. „Wij betalen
voor een volle fles melk,
maar we krijgen maar een
halve", aldus directeur A.
Versteege van de BvA des-
gevraagd.

Het merendeel van de contracten
die adverteerders met de STER
zijn overeengekomen, is gesloten
in september en oktober vorig
jaar, toen nog grote onzekerheid
heerste over de komst van TV 10
en over de wijze waarop Veroni-
que zou aanslaan. „Intussen", al-
dus Versteege, „is er sprake van
een dramatische daling van de
kijkdichtheid van vooral Neder-
land 2 en dan moet een aanbieder
wat doen".

Omdat de kijkdichtheid van de
publieke omroepen flink is ge-
daald sinds Veronique de sterren
van producent Joop van den
Ende heeft binnengehaald ver-
wacht de BvA dat adverteerders
gemiddeld over de rest van het
jaarrelatief 75 procent meer gaan
betalen om één procent kijk-
dichtheid te halen dan zij bij het
afsluiten van huncontracten met
de STER dachten. „Het is zorge-
lijk dat de STER doet of haar
neus bloedt", aldus Versteege.

Tarieven
De adverteerders willen niet al-
leen lagere tarieven, maar ook
grotere verschillen in de prijzen,
afhankelijk van de programma's
waar de STER-blokken bij wor-
den geplaatst. Verder willen zy
betere indicaties over verwachte
kijkdichtheden en willen zij een
tijdige en duidelijkeprogramme-
ring. Kortom: een beter werkend
marktmechanisme.

STER-directeur C. Smeekes liet
weten geen commentaar te wil-
len geven op de dreigementen
van de adverteerders. Hij zal zijn
kant van de zaak belichten op 14
mei, als het jaarverslag van de
STER naar buiten wordt ge*
bracht.

Dinsdag 8 mei 1990 "7Limburgs dagblad J



■ffl Limburgs DagblaJ

jipiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine leners met een woord in
hoofdletters Mimmum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.j.
Minimumhoogte: 10 millimeter Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75. ■
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißion Cebuco Summo Scanneo 223K)

Personeel gevraagd

Dactylo Uitzendburo
heeft de banen !

Technisch tekenaar m/v
Voor een bedrijf in Maastricht zijn wij op zoek naar

3 tekenaars met MTS-WTB. U heeft min. een half jaar
ervaring. Een stageperiode telt ook mee.

Bouwkundig uitvoerder m/v
Wij zoeken voor een aannemersbedrijf in Heerlen iemand

van ca. 40 jaardie ervaring heeft in de gietbouw en ervaren
is met kalk/zandsteen.

Metaalbewerkers m/v
Heeft U een opleidingLTS-metaal? Dan kunt U bij diverse

bedrijven aan de slag.
Zonwering- en

rolluikenmonteurs m/v
met enige ervaring en zonder hoogtevrees kunnen aan het

werk bij een relatie in Beek. Uw leeftijd ligt tussen de
18 en 23 jaar.

Hulpdakdekkers m/v
Ervaring is niet noodzakelijk, een goede motivatie bij deze

baan wel! Het bedrijf biedt een interne opleiding voor
kandidaten tot 40 jaar.

Produktiemedewerkers m/v
kunnen aan de slag bij diverse bedrijven in Beek en

omgeving.
Naaisters/overlocksters m/v

kunnen wij plaatsen bij diverse relaties in Sittard en Stem.
Bloembinder m/v

Heeft U enige ervaring en wilt U aan het werk bij een
bloemist in Geleen? Dan hebben wij een leuke baan voor

U. Bij gebleken geschiktheid biedt deze baan goede
toekomstmogelijkheden.

Medewerkster m/v
van ca. 17 tot 19 jaar gezocht voor een bakkerij in de

omgeving van Beek. U bent liefst woonachtig in de
omgevingvan Beek en bent verder bereid om 1 dag in de

week een opleiding te volgen.

Bel.voor meer informatie of stap eens binnen bij
Dactylo Uitzendburo in

BEEK, Stationsstraat 9, 04490-74404
of

SITTARD, Rijksweg Zuid 63, 04490-14190

Dactylo, dat werkt wel zo leuk.

# Gratis Autoweekbij
Amro Autofinanciering.

Als u er deze maand een afsluit ontvangt u tien

veken lang het nieuwe blad Autoweek. Meer
nformatie op onze kantoren. Wij pakken deze
naand even flink uit. fïff^

AmroBank

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-
drenst. 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, Jeanerte Vaessen

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

Geleen, Rijksweg Zuid 1a
045 - 71 83 66, Jaap Roelofsen

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

Maastricht, Hoenderstraat 3
Golfclub Hoenshuis te Voerendaal vraagt
2 Medewerkers bediening

voor ons clubhuis, terras en restaurant. Part-time is ook
mogelijk. Te bevragen bij mej. Corsten of dhr. Nederhorst.

Tel. 045-753300.
Gevraagd ervaren

ijzervlechters
Goede verdiensten. Tel. 04743-1613.

Groente en fruithandel
Sjef Diederen

zoekt voor in vaste dienst
een marktmedewerker

voor alle voorkomende werkzaamheden.
Schriftelijke soll. met pasfoto te richten aan:
Diederen, Julianastraat 10, 6285 AJ Epen.

#f20,- Spaarpremie.
Als u deze maand een Amro Groeispaarrekening

opent of automatisch gaat sparen, ontvangt u
f7,50 premie. Doet u allebei, dan ontvangt u f2O-
-premie. Meer informatie op onze kantoren.
Wij pakken deze maand even flink uit. —agfc^

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Huishoudelijke hulpen m/v
voor diverse projecten in Heerlen, Kerkrade, Nuth en Vaals
voor enkele uren per dag. De werktijden zijn zowel in de
ochtend- als in de avonduren. Ook werkstudenten komen
hiervoor in aanmerking. Hebt u interesse in bovenstaande
vacatures neem dan contact op of kom langs.

Voor meer informatie:
045 - 71 83 66, Ingrid Driessen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1 / AKERSTRAAT
AlteA Hotel Limburg zoekt zo spoedig mogelijk:
Zelfstandig werkende kok en

Medewerker voor de spoelkeuken
Telefonische reacties 043 - 64 21 31

AlteA Hotel Limburg, Vliegveldweg 19, 6191 SB Beek.
Voor HEERLEN - ZESWEGEN 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,' Geerstraat 5, Heerlen.

Tel. 045-717719

Charmante

masseuse

gevraagd

voor nieuw

privé
massage adres

04490-75028

intern mogelijk
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks gelden hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Alleen de ARC heeft in ge-
heel Ned. plaats voor meer
dan 200 RIJ-INSTR. Studie-
kostenverg. voor asp.-rij-
instr. Bel. 070-3501726/
3548306.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS (event. in vaste
dienst) tevens Centralist,
dag-nacht-weekenddienst,
evt. WAO-ers. Julianastr. 6,
Brunssum.
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.

Dames. Voorjaar, de tijd om
weer actief te worden. Een
groot Zweeds cosmetica-
huis biedt u div. mogelijkhe-
den tot BIJVERDIENSTE.
Bel vrijbl. voor ml. na 12.00
uur 045-228035.

Hotel De La Frontière te
Slenaken vraagt voor direkt
SERVEERSTER/Kelner en
kamermeisje. Aanmelden
na tel, afspr. 04456-205.
2 nette FRITUREHULPEN
gevr., werktijden in overleg,
ervaring niet vereist geen
vakantiewerk. Bel na 12.00
uur 045-244475 of pers.
melden na 15.00 uur Vaes-
rade 67 Nuth-Vaesrade.

Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, hoge verdien-
sten. Tel. 045-228481.
SUPPERS verspreiding
Hulsberg vraagt enkele se-
rieuze bezorgers voor huis
aan huis bezorgen op
maandag en/of woensdag
voor ■ midden-Limburg,
Roermond Stad, Heerlen,
Hoensbroek, Brunssum,
gemeente Onderbanken,
Amstenrade Oirsbeek en
omgeving. Aanmelden da-
gelijks van 9.00 tot 16.30 uur
Tel. 04405-3702.
DAMES gevr. v. privé, goe-
de verdiensten, werktijden in
overleg. 045-462805.
Gevr. leuke kracht voor on-
ze FRITURE-cafetaria, full-
time baan, ervaring gewenst
Prettige werksfeer. Tel. 045-
-230634 of 04406-13681
tussen 16.00 en 20.00 uur.

Voor nieuw te openen filia-
len in Limburg gevraagd
CHEF-SLAGERS, leerling
slagers en verkoopsters. Inl.
na 19.00 uur 04490-34317.
Nette BUFFETHULP/ser-
veerster gevraagd voor ijs-
salon in Hoensbroek. Per-
soonlijk aanmelden Kou-
venderstr. 30, Hoensbroek.
Ik zoek een man die me de
visvijver buiten kan klaar-
maken. Tegen vergoeding.
04490-24024.
Wij vragen ervaren ADVER-
TENTIE-VERKOOPER
(STER) voor de provincie
Limburg, i.b.v. auto. Bel voor
afspraak 02520-23991.
Gezocht op korte termijn
nette HULP voor cafetaria/
friture. Tel. 045-352013, na
13.00 uur.
FRITUREHULP gevr. m/v
voor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.
MEDEWERKER gevr. voor
de bediening op ons terras
's avonds. Bel voor afspraak
na 17.00 uur 04406-13107.
MEDERWERKERS m/v
gevr. voor de bediening in
ons restaurant. Bel voor af-
spraak na 17.00 uur 04406-
-13107.
Voor direct gevraagd:
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtauto mei
aanhanger. Frans Beiten
Transport b.v. Galjoenweg
68, Maastricht. 043-631888.
HULP id. huish. gevr. 2 dgn/
week. Meerdere hulp aanw.
Mevr. Ramaekers-Houben
Saroleastr.so Heerlen. Soll.
na 18 uur. 045-713419.
Wegens uitbreiding zoeken
3 PLOEGLEIDERS nog 5
pers. met doorzettingsver-
mogen om met hen mee te
gaan om bestellingen op te
nemen. Gratis vervoer. Omg
Kerkrade-Heerlen-Sittard-
Maastricht. Min. leeftijd 20 jr.
Telefoneer tijdens kantooru-
ren: 09-32.11.223612 of na
19uur: 09-32.11.871593.
MEISJE gevr. voor het
schoonhouden van sanitaire
ruimtes. Camping Kapelhof,
045-751588.
St. Tropezbar zoekt BAR-
DAMES, gar. loon. 04490-
-15828, na 21 uur 17402
KOK m/v en keukenhulp
m/v,
min. lft. 20 jr. Hotel 't Cen-
trum/Buiten de Poort, tel.
04406-15333, Grendelplein
14, Valkenburg.
Bovag-rijschool van Bentum
zoekt INSTRUCTEUR m/v
voor de avonduren en op
zaterdag. Tel. 045-217487
Welke TUINMAN wil mijn
tuin onderhouden. Tel. 045-
-310509.

Te huur gevraagd
Dringend te huur gezocht
WONING of flat tot ’ 650,-
-p.m. Tel. 09-32-11764109.

OG te huur
EENGEZINSWONING te h.
Tel. 045-455553 vanaf
14.00 tot 18.00 uur.
Te huur woonruimte (3 ka-
mers) te HOENSBROEK.
Kale huur ’ 495,-. Tel. 045-
-751438.
KERKRADE/Spekholzer-
heide Industriestr. 23-25 te
huur Appartementen: beg.gr
met 1 resp. 2 slpkrs md.: hal,
woonk. open keuk., badk.,
1 - 2 slpks., tuin, berging,

’ 675,-// 775,- excl. p.mnd.
Info 04742-3362.

Bedrijfsruimte
Te k. 2-delige woonwagen,
md. 3-kamers, gr. keuken,
gr. badk. met toilet en ligb.,
zeer geschikt alsKANTOOR
e.d. opp. plusm. 55 m2. Tel.
045-751687.

Woningruil
EENGEZINSWONING rüT
len tegen dezelfde woning. ,
Tel. 045-320811.

Bouwen/Verbouwen
Te k. 4 nieuwe THERMO-
PEEN ruiten 170x180x3.
Tel. 045-311724.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

Bouwplannen?

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

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

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

Grubbenvorst
Exclusieve villa-terreinen' gelegen aan

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

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

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

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

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

Schinveld
Bouwkavels geschikt voor de bouw van

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

’ 42.000,- v.o.n.
Swalmen

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

Sittard
Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard,

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

Stem
Laatste bouwkavels in het plan "De Bramert Zuid"

te Urmond, geschiktvgor 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.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken-
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wij pakken deze maand
even flink uit.

AmroBank I^l
Kamers

Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
Te huur, ZONNIGE kamer
met eigen kookgelegenheid.
Tel. 04459-2120.
Te huur zit/slpk. te HOENS-
BROEK. Na 14.00 uur 045-
-229654.
Nabij centrum Heerlen KA-
MER in net studentenhuis (4
pers.), voor student of sta-
giaire. Tel. 045-721268.
Te h. gr. Gemeub. KAMER
v. nette pers. ’ 495,- p.m.
all.-in. Tel. 04490-42402.
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).
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
T.k. VELDBRANDSTENEN,
Kundersteen en Oud-
hollandse dakpannen, tel.
045-752312.
Te k. gebr. houten en ijzeren
BALKEN, hoekijzer, kepers,
bielzen enz. Tevens trap en
lambrizering. Matrak, Nuth.
045-243736.

Winkel&Kantoor

Auto-telefoon
wegens terugname Lease-

mij, div. modellen,
pr. v.a. ’ 2.979,-.
Tel.: 04492-3888.

Transacties
COSMETICA partij te koop,
ook zonnebrillen, 04406-
-12875.
Ter overname aangeboden
zeer mooi goedlopend FIT-
NESS-CENTRUM, lage
huur, alle voorzieningen.
Postbus 56, 6441 AB
Brunssum.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Drievoudige KOOIMAAIER
met Kubota dieselmotor,
maaibreedte 210 cm. Front
cirkelmaaier met 3 messen,
maaibreedte 150cm met
nieuwe motor. Drievoudige
hydrolische kooimaaier,
ransomes voor op tractor,
maaibreedte 210 cm, 18 PK
hydrotractor met maaidek 3
messen 106crfi. Al deze
machines in goede staat en
maaiklaar. Tel. 043-649055.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Auto's
: ■■

voor nieuw of gebruikt

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Wist u dat:
* KERP de grootste voorraad BOSAL-uitlaten heeft

van Zuid-Limburg?
* KERP de officiële dealer is van KONI schokbrekers?

* KERP een auto-onderdelen assortiment heeft van meer
dan 30.000 artikelen?

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

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wie auwer.... Proficiat Opj
Gefeliciteerd ittësSiii \

'kinderen en kleinkinderen. van J°se, Ben, Jero*

Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU-
TO'S, ’ 500,- tot ’ 50.000,-.
045-414372/422959.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's. Tel. 045-416239
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572
Opel MANTA, 1977, rood,
half leren dak, APK 1-'9l,
mooie auto, uitst. lopen,

’ 1.950,-. Graag afspr.
04490-10246

Opel KADETT 3-drs., bwj.
'80, APK, pr. ’ 3.250,-, evt.mr. mog. Tel. 06-52980884.
Te k. VOLKSWAGEN bus,
'79, pers. verv., i.g.st.

’ 1.850,-. Ford Transit bus
gr. kenteken, '81, ’1.950,-.
045*751438.

i

. Gratis inkomstenverzekerinj
.J^|pK|| bij Amro Privérekening. ;

' Als u deze maand een privérekening opent 4
daarbij een pas met pincode aanvraagt, dan

mW IBjJj |* ontvangt u gratis een inkomstenverzekering. Me<
Kr,J»firJ informatie op onze kantoren. Wij pakken deZ

AmroBank |gjp; ~J

Occasions
* 3 of 6 maanden garantie

* inruil en financiering mogelijk
* vanaf ’ 5.000,- tot ’ 30.000,-

-van Leeuwen - Kerkrade
Stijthagenweg 129, tel. 045-453355

Koop nu uw Fiat Uno en betaal
pas over 12 maanden.

Fiat Uno 45 1985 rood
FiatUno4s .., 1986 wit
Fiat Uno 45Fire 1986 beige
Fiat Uno 45Fire 1987 zwart
Fiat Uno 45 Carrara 1987 wit
FiatUno4s 1987 rood
FiatUno4s 1987 wit
Fiat Uno 60 : 1988 blauw
Fiat Uno 45 Champ 1988 blauwmet.

Fiat Sitty Car,
Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard. Tel. 04490-17544.

Inruilers
10% korting

Div. Panda's o.a. 34 - 45 - 750 -1000, v.a 1981
Div. Unos o.a. 45-55S-60S - 75SX, v.a 1986
Citroen 2 CV 6 Transat witen striping 1984
Citroen AX 1.0E rood 1988
CitroenBK 1.4RE beige 1983
Ford Escort Laser beige 1985
Ford Sierra combi wit 1983
Mitsubishi Colt 1.2GL blauw 1985
Opel Kadert 1.3 S-LS rood 1985
Opel Ascona 1.6 S, 4-drs., LPG, goudmet 1985
SeatMarbella 900 1, wit 1989

Bovag-garantie - financiering - inruil
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34
045-742121

Autobedr. E. CUSTERS,1 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
Fiësta 1100 S-t.'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 S, t.'B2,

’ 2.900,-; Renault 4 station-
car, geel kent. t.'B3,
’2.900,-; Datsun Bluebird
1.8 GL stationcar t. '83
’6.500,-; BMW 320 6 cyl-,
aut., t.'Bo, ’3.900,-; Ford
Escort station t.'Bs LPG
’6.900,-; Opel Kadett 1600
S Coupe bwj.'79 ’3.900,-;
Lada 2105 t.'B4 ’2.300,-;
■Golf Sprinter t.'Bl, ’ 3.100,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t.'Bl ’4.900,-; Opel manta
2 L SR HB, t.'Bo, ’2.900,-;
Mitsubishi Celeste 2000 GT,
'81, ’2.900,-; Opel Rekord
2 L, t.'B2, ’ 2.900,-; Datsun
Violet 5-bak, t.'B2, ’2.700,-
Opel kadett station, '81,

’ 4.500,-; Simca Bestel, '82,
’2.900,-. Opel Ascona t.
'80, ’2.100,-; Div. goedko-
pe inruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma t/m vrij van 09.00-19.00
uur, zat. tot 17 uur. Inr. fin.
gar. mog.
Te k. FIAT 127 Sport, '78,
APK nov.'9o, pr. ’1.100,-.
Kl. oranje en Mini 1000, bwj.
'73, pr. ’ 750,-. 045-714842
BMW 315, 1982 en Opel
Manta 16 SR, '78, mr. mog.
Caumerweg 38, Heerlen.
ESCORT type 13 L 5-drs.
'83, zeldz. mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Te k. Ford ESCORT XR3i kl.
rood, bwj. '83, APK '91. 045-
-273340 na 16.00 uur.

Ford FIESTA 1300 S, bwj.
'78, 77.000 km, APK 4-'9l,
’1.450,-. 045-720951.
Ford ESCORT bwj. '84, s-
drs., kl. wit, plus schuifdak,
nwe. banden, i.st.v.nw. vr.
pr. ’ 8.750,-. 045-259654.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
GL, bwj. '81, LPG, APK,
’2.250,-. Tel. 045-217404.
Te k. Ford FIËSTA 1100,
bwj.'79, APK 5-'9l, i.z.g.st.,
’1.750,-. 045-453572
Te koop Honda CIVIC 1.3
De Luxe 9-'B7, 42.000 km,
grijsmet. Te bevr. tel. 045-
-741629 na 18.30 uur.
Te k. Honda CIVIC, bwj.'7B,
APK 01-05-'9l, ’750,-.
Caumerweg 70, Heerlen.
MAZDA 626 Coupé, met
LPG-inst., APK gek., bwj.'B2
kl. goudmet., perf. goede
auto, ’2.650,-. Tel. 045-
-323178.
Te koop MAZDA 323, auto-
matiek, nw. model, bwj. '81,
’2.650,-. Tel. 045-316940.
MAZDA 323 SP, met.zwart,
bwj.'79, met APK, pr.n.o.t.k.,
na 17 uur 045-413386.
Mitsubishi LANCER 140,
bwj.'Bl, APK'9I, 4-drs.,
zeer goede auto, ’ 2.350,-,
tel. 045-323178.
Te k. MITSUBISHI Colt, s-
drs. eind. '82, metallicgrijs,
auto is als nw. ’4.250,-.
Tel. 04490-39127.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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.
CORSA 13 GT Hatchback
sportv. 5-bak, '85, 1e lak,
zeldz. mooi. 045-231678.
Kadett 13 LS '87; Kadett Se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett. 12 LS '86;
Kadett 12 GLS 5-drs. '85;
Kadett 12 S '84 en '82; Cor-
sa 12 S'B4; Kadett 120079;
Fiat Panda '86. Automobiel-
bedrijf J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Opel MANTA SR, bwj. '79,
vr.pr. ’2.450,-. Tel. 045-
-228114.

Te k. Opel MANTA A, 1972,
’1.200,-. Tel. 045-325671.
PEUGEOT 104 SR, eind '80
pr.n.o.t.k., tel. 04490-27848
PEUGEOT 505 SR, '81, met
electr. schuifdak en ramen,
stuurbekr. enz. Pr. ’ 1.950,-
Tel. 045-454103.
RENAULT 5 GTL uitv. 3-
drs., 1e eig., 1e lak, schade-
vrij, nw. mod. '86, in st.v.
splinternw., pas gekeurd,

’ 7.950,-. Inl. 043-254462.
Te koop SAAB 900-i Special
3 deurs, zwart, 1987, 55.000
km., perfect onderhouden.
Tel. 045-425.425
Te koop JETTA Diesel, 4-
drs., bwj. '86, apart mooi,
’11.500,-. 045-218925.
VW GOLF LS, aug. '80, APK
5-'9l, mooi, ’2.450,-. Tel.
045-319328.
Koopje! GOLF, bwj.'B6,
gunstige prijs, inruil mog.
Caumerweg 70, Heerlen.
Te k. VW GOLF LS, APK 3-
91, i.z.g.st. ’975,-. Tel.
045-230346.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Gekeurde Bovag-occa-
sions. Nissan Sunny 1.6 s-
drs. SLX 4-88; Nissan
Bluebird 2.0 5-drs. SLX 1-
89; Nissan Cherry 1.7.3-
-drs. diesel 7-'B5; Lada Sa-
mara 1.3 3-drs. 7-'B7; Lada
Samara 1.3 3-drs., 5-88;
Lada Samara 1.5 3-drs. 1-
89; Lada 1200 S 1-88; La-
da 120055-'B5; Lada 2105
1.5 6-'B4; Lada 2107 1.6, 6-
87; Honda Civic 1.3 3-drs.
de Luxe, 9-'B7; Renault 5 TL
Le Car 1-'B5; Opel Kadett
1.2 LS 3-drs. 3-'B6; Hyundai
Pony 1.5 Olympic 3-88; Ci-
troen BK 1.4 RE 10-'B7; La-
da 2105 1.3 4-'B7. Autobe-
drijf CHIARADIA, tevens of-
ficieel verkoop en service
van Lada en Nissan. Trich-
terweg 122, Brunssum. Tel.
045-212843.
Volvo 740 turbo, '86; Audi
80 S '89, ’ 32.500,-; Volks-
wagen Golf Manhattan '89

’ 21.500,-; Volkswagen
Golf Tour '88 ’ 18.750,-;
Ford Scorpio 2.0iCL 5-bak,
'86 ’22.500,-; Ford Sierra
2.0 Laser aut. '86,

’ 16.250,-; Ford Sierra 1.8
en 1.8 LPG Laser '87

’ 15.750,-; Ford Siërra 1.6
CL '87 en '88 v.a.

’ 17.500,-; Ford Sierra 1.6
Laser '86 ’14.500,-; Ford
Escort 1.4 CL '87
’15.500,-; Ford Escort 1.6
Gia Aut bwj. '83 ’ 8.250,-;
CitroenBK 1.4 RE '86 en '87
v.a. ’11.000; Citroen AX
1.0 E '87, ’9.750,-; Opel
Rekord 2.0 S '85 LPG
’10.750,-; Renault 25 TS
'86 ’15.750,-; Volvo 340
Diesel '85 ’ 9.500,-; Mazda
626 1.6 '87 ’ 15.500,-; Nis-
san Bluebird 1.6 '86
’14.500,-. Bovaggarantie-
bewijs, Autobedrijf P- van
DIJK en Zn. Hompertsweg
33, Landgraaf 045-3V17291_
Gevraagd OPKNAP-AUTO.
Tel. 045-225913-

1, Wij geven het MEESTE iuw auto! U belt, wij kd e;045-422610, ook 's avoj|;
AUDI 200 5 E turbo-823: tomaat, alle extra's, AP h' '91, ’5.750. 045-31932

■’ 500,- tot ’ 50.000,- ïUw AUTO, schade of dt

" geen bezwaar. Tel. I. 723076 of 727742. i
■ AUDI 100 5 cyl., autom(,bwj. '79, APK 2-'9l, U

’ 1.600,-. 045-230346.j
ïDaihatsu CHARADE ~éI
I TS, 6-'B4, 1e eigen. I.zl■ vr.pr./ 4.950,-. 045-322||
-Tek. DATSUN 1808, cA

" bwj. 79, APK tot '91, kf, metal., ’ 1.000,-. Wilhfl. nastr. 56, Nieuwenhagef

'-Te k. Honda CIVIC, bwjT■ i.z.g.st., APK-gek. ’l.f.Tel. 045-323178. J. NISSAN Bleubird2.o, 4?
bwj. '86, 1e eig. ’ 10.31. Tel. 045-444868. \

Sloopauto's j
-Te koop gevraagd: Ij
i sloop en SCHADEAUII!
Ik betaal de hoogste pij.Limburg. Tel. 045-2540jji
Te k. gevr. loop-, sloop'
SCHADE-AUTO'S. Ik W
de hoogste prijs in Limöi
Tel 045-254049. II
Te k. gevr. SLOOP-
schade auto's, tev. in-
verkoop gebr. auto-ond'
O Korter. Tel. 045-229j>'
Te k gevr loop- en SL01'AUTO's. Tev. gratis af \*'
Tel. 045-231513■rrrrr : 1

Onderdelen/ace
__—... J
Autorijders opgelet! Vo"
uw gebruikte onderd1naar: Gebr. LIMPENS, 'kuilenweg 59 A Heerlen
onze onderdelen zijn m
uitgebouwd. Tev. inkj
van uw sloop- en sdA
wagens met afg. RDWj
waring. Tel. 045-719136!
Wat VERKOPEN? Adï
teer via: 045-719966. \
1(Brom)fietsen I__L

HONDA MTS bwj. '86,1
voerspullen aanwez. I
045-252322, Past. Brd!
str. 31, Schinveld. J
Te koop gebr. FIETSEN
nieuw. Anjerstraat 8, SC'
veld. Tel. 045-256719.^
Mooie HONDA MT wit
cc, prijs ’ 1.250,-. Tel. "443287 na 17.00 uur.
Te k. koopje 2 HEfl
FIETSEN. Tel. 045-258J
Te k. VESPA Si,-met
wielen, ’ 700,-, i.z.g.st.
04493-1995.

Vakantie
Te huur 4-6 pers. ZOM'
HUISJES en stacaraV^
met licht, water en w.&
bosachtige omgev. van
Overijsselse Veght. Vrij
ny-rijden en zwem!1"05246-1229, Gramsberê
Overijssel.

I Voor Piccolo's zie verder pagina 10 JL

#1 Gratis tas bij drieBH \
transactiebonnen. \

Tegen inlevering van drie transactiebonnen vaut
anze geldautomaten ontvangt u een leuke tas.
Meer informatie op onze kantoren met geldauto!
maten. Wij pakken deze maand even flink uit.

Amroßank^PtI ■ i

"^ j^KVICERUBRIEK j
VOOR ALLE TYPEN

ZWEMBADEN %mSOOK " opzetbaden SS|L,
" toebehoren

naar HYDRAFLEX/NUTH
KATHAGEN 4, TEL. 045-243131I—~~~~ — A
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Nederland 2
Slö°-13.05 Nieuws voor doven enJchthorenden.
d|oo Belfleur. Gevarieerd middag-

programma.
17.15 Dieren van de Middellandse
Zee. Natuurfilmserie. Afl. 9: Vreemd-
soortige vriendschappen.

17.44 TROS tele-special. ■Rhythm
Nation van Janet Jackson. Deel 3.

18.15 Groen en grondig. Wekelijks
agrarisch magazine.

18.30 Toekomst in de telecommuni-
catie. 8-delige cursus. Vandaag: Ver-
bindingen.

18.50 Tik tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 36.

18.55 De DD-show. Spelprogramma.
19.25 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.

45: Lekker uitslapen. Wanneer Merel
op de rand van overspannenheid ver-
keert, probeert ze bij te slapen. Dit
lukt echter niet met zon rumoerige fa-
milie.

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

overwinning. 3-delige serie naar de
gelijknamige Nederlandse speelfilm
uit 1986 van Ate de Jong. Deel 3. De
SD'er Peter van Dijk begint met de
voorbereiding voor de ontsnapping uit
de gevangenis. Blumberg is onder-
tussen weer bij zijn gezin.

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

21.25 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

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

22.00 Het luchtruim overwonnen.
Afl. 14: De geschiedenis van de bur-
gerluchtvaart in Nederland: Take off.

22.55 Eureka. Vier programma's
waarin wordt getoond hoe Europa
aan de toekomst werkt. Afl. 1: Het in-
telligente huis.

23.30-23.35 Journaal.

„.., ~„■„,:,:„,::„,:

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Agrarisch Nederland. Afl. 3.
10.30 (TT)Schrijvers over de oorlog.

Afl. 3.

11.00 (TT)Op zoek naar je eigen ver-
haal. Afl. 3.

11.30-12.00 Vincent. Afl. 1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.00-14.20 Skoalle-tv. Rivieren yn
Fryslan. Afl. 4: Lans de Swette.

14.30-15.00 Anderland. Afl. 7.
15.15 De sterren, geboorte, leven en

dood. Les 5.
15.45-16.00 (TT)Slapen kun je leren.

Les 2.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Hoe wankel is Joegoslavië?
Documentaire over de democratise-
ring in Slovenië en het oppositionele
weekblad Mladina.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Wildspoor. 6-delige natuurfilm-

serie over de relatie mens-dier. Deel
4: De wolven van Val Orfento.

20.00 ""Journaal.
20.25 Sport studio.
21.04 Roemeense toestanden. Ac-

tuele documentaire over de rol van de
Roemeense kunstenaars tijdens en
na het bewind van Caeusescu.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
22.45 Klassieke mechanica. Les 26.
23.15 Studio Sport extra. Met na-

competitie betaald voetbal.
23.40-23.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Holly Aird in 'Seal Mor-
ning'. (Nederland 1 - 17.05
uur)

Duitsland 1
Tagesschau.

Jy. Unter der Sonne Kaliforniens.
4Ene- Afl.: Das Madehen Cathy.slJerh.).J,s Fit undfrisch. Gymnastiek. Les

Jo° Tagesschau.
; 3 Gesundheitsmagazin Praxis.

rïsft ondheidstips' (Herh-)-
riii Tips: 1.ö'^we boeketten. 2. Hoe houd ik

n'n emen vers?-
2n? Tagesschau.
1 J"3 ■Koningin der Berge. Ameri-u^anse speelfilm uit 1954 van Allan-ï'an. (Herh.).
*2 urnschau.'"*s Persoverzicht.

line Tagesschau.
JT» ARD-Mittagsmagazin.
ion W'rtschaft-Telegramm.
I n? Tagesschau.
"* Fiickerl und Fleckerl. Wer
sst Dornröschen? Poppenspel.II ° Endstation golderner Flux.

serie- AfL 7: Der Busch-Pater.
IC Tagesschau.
y HeV Dad! Australische comedy-
'wrf'e^1' 37: Der Anstondwauwau.e an k rauengeschichten. Portret
K nn »rvrouw Renate Plock.! 0? Ia9esschau.'"aan Recht 2U lieben- Brazi-

serie naaf een roman van Ja-tJJ c(air. Afl. 67.-■ ilrns Die Trickfilmschau. Teken-

)rQ
sPass am Dienstag. Kinder-

-2_."!7-25 Tagesschau.
i'ï7 ï0r Bim Ersten.
%n erichte vom Tage- Actualitei-
✓
J

17.35 Benny Hill. Sketches.
17.25 Trickparade.
17.35 Simon & Simon.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Liebesgeschichten. Serie ver-

halen. Vandaag: Nix passiert?
19.25 Kommissaris Goedeke. Serie.

Afl.: Angst aus der Retorte.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 ooTagesschau.
20.15 ""Mazab! Spelprogramma met

Harald Schmidt.
21.00 Report. Actualiteiten en achter-

gronden.
21.45 Magnum- Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Ein Kerl wie John
Wayne.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Prozesse der Weltgeschichte.

Serie over beroemde processen.
Vandaag: Jeanne d'Arc.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
12.30 ZDF Sport extra. Tennis: Inter-

nationale Duitse kampioenschappen
voor heren, vanuit Hamburg. Com-
mentaar: Rainke Deike, Eberhard
Figgemeier en Hermann Ohletz.

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

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

17.45 Pension Corona. Duitse serie.
Afl.: Schlag auf Schlag.

18.20 Pension Corona. Duitse serie.
Afl.: Teufel an der Wand.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Kerstins reise

durch den Sozialstaat, reportage over
de model-welvaartstaat Zweden.

20.10 Die letzte Geschichte von
Schloss Köningswald. Tv-film van
Peter Schamoni. Mei 1945. Een rest-
je Wehrmacht wil Slot Königswald in
Bohemen tegen de geallieerden ver-
dedigen.

21.40 Mit dem Zug von Zittau nach
Rügen.

21.45 Heute-Journal.
22.10 ZDF Sport extra. Tennis: Inter-

nationale Duitse kampioenschappen
voor heren, samenvatting.

22.30 Theaterwerkstatt. Heiner Mul-
ler - Der Terror, von dem ich schreibe,
kommt aus Deutschland, filmportret
van de Oostduitse auteur en regis-
seur Heiner Muller, met fragmenten
uit zijn toneelstukken.

00.10 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Il voo t en CAI-abonnees:|l r kanalen zie schema exploitant

i % * zwart/wit programma
= stereo geluidsweergave

jw * tweetalig bij stereo-app.
~ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
1 d6rland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

"J_ herland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
'cc? Fcf chooltelevisie. Met Milieu-
b. Natuur, wat doe je ermee? Les
"■3cii de PurPeren heide- (V.0.).
«Jin 00 Technologische opvoe-
if,3'9-Less:Wonen. (V.0.).
Afl P 6woudlopers. Engelse serie.?t de kolonel.1^ Nieuws.
|.0g Jk Tak. Animatieserie. Afl. 253.
Va "et station. Kindermagazine.
Nat 9: De beste liedjes uit 1 jaar

ti!' door de Crècheband- dei.30 i aP°entJes en de Wamblientjes.
<è|.e ,ohan en Pierewiet. 16-deligeL Rn'i|Tiserie naar de verhalen van

I.
Belgische striptekenaar Peyo. Afl.

Sg
0 dwerg in het rotsbos.
Meesters van de animatiefilm.

f|"ae|jge Britse documentaire serie.
25 i (-'ornPuteranimatie 0)-

Lotto-winnaars. Mededelin-
an' Pr°9ramma-overzicht.Z

""30 c °eders mooiste-
\fyal Saffloerover devloer. In Huize
"lel p" '" Malle Pfaat Luk Saffloer
Öjc Erik Govaers over sport en han-
'oü n ' Mmv- Thierry Boutsen, Ma-
|,Isueleuze en Dirk de Weert.
Vu 'ien voor taal. Taalstrijd tussen
'en een Nederlandse joumalis-
'■SS nH 6 uogappel. Maandelijks magazi-
jnh°r ouders over a"es wat te ma"

ftnn me'kinderen en hun opvoe-
lii...

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Draad van Ariadne. Rond Pau-

la Semer, gesprek met Paula Semer
over 45 jaarBRT-werk n.a.v. haar af-
scheid.

23.35-23.40 Coda. Belges! Toujours!,
van Prosperus Fran***cois, uitge-
voerd door het Salonorkest Rendez-
vous.

" Veerle Keuppens in 'Het
station. (Belgiè/TV 1 -
18.05)

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,gmHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 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)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 1- ..
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

348.
19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Hofmeester en stewardes.

Een mobiele-mensen reportage over
het beroep van stewards en stewar-
dessen en over hun opleiding bij Sa-
bena.

20.30 De rechtsmachine. 4-delige
serie over de werking van het gerech-
telijk apparaat. Afl. 3: Advocaten.

21.10 Sprechen Sic Deutsch? Cur-
sus Duits. Afl. 16: Bei wem kann man
sich da beschweren?

21.40 Programma. Van de Christen-
Democratische Omroep.

22.25-23.10 Jazz Middelheim '89.
Vandaag: Jo Haider Sextet met Bert
Joris.

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

nastiek. Afl. 9.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 7. (Herh).
10.50 Schooltelevisie.
11.50 Ak-zwo. (Herh).
15.35 Teletekst-overzicht.
16.00 Sport 3 extra. Voetbal: scholie-
reninterland, Bondsrepubliek - Enge-
land.

17.00 Schooltelevisie.
17.30 Situation. Wir und die Kinder.
Vandaag: Mensch sein - nur anders,
reportage over de 19-jarig geestelijk
gehandicapte Antje.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

- 1

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Auslandsbericht. Dorfstier-
kampf.

20.15 Weltweit.
20.45 Donnerlippchen. Speelpro-

gramma met Jurgen von der Lippe.
21.30 West 3 Aktuell. Aansl.: Parteien

zur Landtagswahl in NRW.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Gestern und Heute. Fremde im

Revier.
22.45 Frau/Mann des Monats.
23.15 In Zukunft. Ende der Gross-
technologie? Reportage over visioe-
nen en het begin van een economie
die rekening met mens en milieu
houdt.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

%Renate Plock in 'Frauengeschichten'. (Duitsland 1 - 15.30i
uur)

België/RTBF
14.00-15.25 Schooltelevisie. 16.55 Va-
caturebank. 17.10 Nouba nouba. Kin-
derprogramma met de tekenfilms Le li-
vre de la jungle en Kimbo. 17.35 Papa
Bonheur. Amerikaanse comedyserie.
Afl.: La confiance règne. 18.05Triangle
en Bermudas. Braziliaanse serie. Afl.:
La sorcière. 18.30 Jamais deux sans
toi. Magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir.
Actualiteiten. 19.20 Uitslagen. Lotto en
joker. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Actualités a la une. (Herh.).
20.10 Les Kennedy du Massachusetts.
6-delige Amerikaanse serie, Afl. 1.
21.05 Babel. Wetenschappelijle maga-
zine. Vandaag: Sport en wetenschap.
Aansl.: Weerbericht. 22.40 Laatste

nieuws. 23.00-23.05 Bourse. Beursbe-
richten.

TV 5
16.05TVS Infos. 16.15 Parcours. 17.15
Les chance aux chansons. 17.45 Cou-
sinez Avec. 18.00 Des chiffres et des
lettres. 18.20 Iniminimagimo. 18.35
C'est pas juste. 19.00 Carte verte.
19.30TVS Infos et météo. 19.40 Papier
glacé. 20.00 Teil quel. 20.25 Telesco-
pe. 21.00 Sports. 22.00 Journal Télévi-
sé et meteo. 22.30 Ciel Mon Mardi.
00.30-01.00 Pyrénées Pirineos.

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

bijtprogramma. Nieuws en weer: Jan
de Hoop.

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

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 RTV-VText.
14.40 RTL-Matinee. Met om:
14.45 Edge of the Night. Feuilleton.
15.15 As the world turns. Feuilleton.
16.00 Télékids. Jeugdprogramma.
17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.

Om 17.30 Nieuws en weer.
18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Amerikaanse ko-

medieserie. Afl.: Fogged in.
19.20 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.

19.55 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Spijkerhoek. Dertiendelige Ne- i

derlandse dramaserie. Afl. 12.
21.00 The Hostage Tower. Ameri-

kaanse actiefilm uit 1980 van Claudio
Guzman. Meester-crimineel en 30 ;
goed getrainde specialisten belege-
ren midden op de dag de Eiffeltoren in \
Parijs en nemen een bezoekster vast \
als gijzelaar. Deze blijkt de moeder \
van de Amerikaanse president te zijn
en Smith eist een losgeld van dertig
miljoen dollar. Het is aan het trio Car-
ver, Whitlock en Graham om de gijze-
laar in veiligheid te brengen.

22.45 Major Dad. Amerikaanse come-
dyserie.

23.15 Journaal.
23.25 Soap. Amerikaanse comedyse-

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

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 41.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 4.
09.00-10.41 Schooltelevisie. *
14.00 Sport im Dritten extra. Voetbal:

nationale teams voor scholieren,
Bondsrepubliek - Engeland.

15.00 Der Erfinder mit dem Knall.
Portret van de uitvinder Alexander

Brehm.
15.45 Hande, die für Buddha schaf- j
fen. Kunstwerk in Birma, documentai-
re.

16.15 Glaube und Verfolgung. Uit
Auf der Suche nach Toleranz. Afl. uit
de serie Die Christen.

16.45 Volkskammerwahlen in der
DDR. (Herh.).

17.15 Der Wald. Afl. uit de serie Le-
bensraume.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 4.

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Welt der Tiere. Natuurfilmserie.
Afl.: Zeeleeuwen. (Herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. (Herh.).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Europabrücke. Schauplatz

Europa.
20.15 Experimente. Herakles Höhle,
film van de Oostduitse kunstenaar
Lutz Dammbeck over een fictief leven
in de tegenwoordige tijd van de griek-
se held Heracles.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Das Poker-As. Poolse speelfilm
uit 1982 van Sylwester Checinski. De
beruchte valsspeler Jerzy is rijk, maar
eenzaam. Als hij met pensioen gaat
krijgt hij gauw genoeg van het rustige
leven en keert terug naar de speelta-
fels.

22.50 Ernahrungsphysiologie. Afl.
1: Was ist Ernahrung?

23.20 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Tribune économique et sociale.
La CSC. 19.30 Journaal, met simul-
taanvertaling in gebarentaal, weerbe-
richt. 20.00 Ciné-club. American eigh-
ties: Le dossier Adams, Amerikaanse
speelfilm uit 1988 van Errol Morris. Op
28 november 1976 wordt een politie-
agent in Dallas vermoord. Een maand
later wordt 600 km verderop de 16-jari-
ge Harris Wood gearresteerd. Hij heeft
tegenover zijn vrienden gepocht over
de moord op de agent, maar nu geeft hij
de 28-jarige Adams de schuld. (Origi-
nele versie met ondertiteling). 21.40
Laatste nieuws en weerbericht. (Herh.).
22.10-23.50 Hongaarse cyclus. Le
temps suspendu, Hongaarse speelfilm
uit 1982 van Peter Gothar. (Originele
versie met ondertiteling).

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 Nws). 7.50 Het levende
woord. 8.10 Echo-magazine. 8.45
Kruispunt. 9.07 Andere koffie.
10.07 M/V-Magazine. 11.07 Scho-
ne Kunsten. 12.07 Echo-magazine
(12.30 Nws). 12.55 Meded. t.b.v.
Land- en Tuinb. 13.10 Echo-maga-
zine. 14.06 Nieuwsradio. (17.30
Nw5).19.03 Sportradio. 21.03 De
plantage, met om 21.03 De radio-
vereniging. 22.03 De Vlaamse
Connectie. 23.06 Met het.oog op
morgen. 0.02 De nacht klinkt an-
ders.2.02 Muziek in de nacht. 5.02-
-7.00 Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Radio-
journaal. 9.04 De muzikale fruit-
mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 13.30
Als mensen veranderen. 13.54
Metterdaad Hulpverlening. 14.04
De Plantage, met om 14.10 Menin-
gen; 14.43 Be jazz van Pete Felle-
man; 15.04 Het spoor terug; 16.04
Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04
Het nabije Westen.lB.o4 Boeken;
19.03 Passages, passanten. 20.03
Timboektoe. 21.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02-24.00
Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 De
Leeuw wordt wakker! 9.04 Twee
meter de lucht in. 11.04Angelique.
12.04 Steen & Been Show. 14.04
Rigter. 16.04 Jackpot. 18.04 De
avondspits. 19.03 Dubbellisjes.
20.03 Vuurwerk. 21.03 Popkrant.

22.03 Poppodium. 23.03-24.00
Tracks.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
DO-13.05 Nieuws voor doven en
gchthorenden.

iRV
cfiO Welles nietes. Woordenstrijd
fe publiek en journalistenforumover'*n actueel thema. Vandaag: Wor-

kjn ouderen aan de kant gezet?Iperh.).
■Jl (TT)Ja, natuurlijk - De oplos-
■"9—? 4-delige documentaire serie
■£r het milieu. Afl. 2: Water.
■P5Rowena en dezeehond. 6-deli-
a'Zjengelse serie. Afl. 2.°]to ""Journaal.

40 Disney Parade. Showprogram-**a waarin kennis gemaakt wordt met-«■wereld van Walt Disney.
"0 " «Journaal.

|g° Buli's eye. Quiz.
t*l Roseanne. Amerikaanse corne-r-serie. Afl.: We gather together. Tij-=ns Thanksgiving komt de hele fa-

,llle bij Roseanne eten, waarbij ech-
c' ook oud zeer bovenkomt.
"*' Een tijd van oorlog. Ameri-

Jaanseserie. Afl. 19 (dubbele afl.).e^nuari 1945. Pamela is het huis in
ashington aan het inrichten, en

■z'noda is inmiddels getrouwd met ko-
-2* Peters.
*| Hier en nu. Actualiteitenrubriek.'9 ""Tussenspel. Stadsknapen-
j°r Elburg 0.1.v. Pieter J. Leusink.-f* ""Journaal.

pl 0 ""Emmy Verhey. Vioolconcert
ó&h Van Mozart- M.m.v. het Concert-jeDouw Kamerorkest 0.1.v. Eduardo
-fwturet.2}37-23.37 Huizen van Oranje. Pa-Ts Soestdijk. (Herh.).

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met mevr. J.G. Kraaijeveld-Wou-
ters, burgemeester van Hilversum.
(8.00 Nws.). 9.00 Continu klassiek.
11.00 Concertzaal: Radio Symfo-
nie Orkest Stuttgart met viool.
12.45 Nieuwe klassieke platen.
13.00 Nws. 13.02 De klassieke top
tien. 13.30 Belcantorium: Salome,
opera van R. Strauss. Uitgev. door
de Wiener Philharmoniker 0.1.v. Sir
Georg Solti met sol. 16.00 Het
Kunstbedrijf. 17.00 In kleine bezet-
ting.lB.oo Nws. 18.02Lied van de
week. 18.15 Leger des Heilskwar-
tier. 18.30 Muziek in vrije tijd. 19.25
Nederlandse pianomuziek. 20.00
Nws. 20.02 Wereldpremière van
Sjoah. Radio Filharm. Ork. 21.30
Literama. 22.30 Orgelconcert.
23.10-24.00 Muziek van eigen tijd.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De pers in de oorlog.
10.00 De wereld zingt Gods lof.
10.50Tekst en uitleg. 11.Op Studio
55. 12.00 Nws. 12.05 De verdie-
ping. 13.00 Nws. 13.10 De kerk in
de binnenstad. 13.30 Leerhuis.
13.40 Dagvaardig. 14.00 Rondom
het Woord. 14.30 Jong zijn, zelf-
standig worden. 15.00 Schone we-
reld. 16.00 Op de rand van het
recht. 16.30 Ombudsman. IN-

FORM. V.D. RIJKSOVERHEID:
17.35Postbus 51 Radio-magazine.
17.55 Meded. en Schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Vers op vijf.
18.20 Uitzending van het G.P.V.
18.30Vertel me wat. 18.40Taal en
teken. 19.00 Progr. voor buiten-
landse werknemers. 20.30 Deutsch
direkt. 21.00 Mest en milieu. 21.30
Het andere Europa. 22.00-22.30
Como vai?

RTL Plus
06.00 Tammy. Amerikaanse serie.

(Herh.).
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine.
08.30 RTL aktuell.
08.35 Tele-Boutique. (Herh.).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield story. Ameri-

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

(Herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (Herh.).
11.00 Gut schmeckt's. Culinair ma-

gazine. (Herh.).
11.25 Heathcliff, der Kater. Teken-
film.

11.45 Delvecchio. Amerikaanse se-
rie. (Herh.).

12.30 Klassik am Mittag.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie,
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Ein Rassehund. (Herh.).
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Ihr Wirtschaft heute.
16.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Der Kavalier. (Herh.).
16.30 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Entführung.

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

17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Kaz & Co. Amerikaanse serie.

Afl.: Einspruch, Ever Ehren. (Herh.).
18.45 RTL aktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Duft einer Rose.
20.15 Kunyonga - Mord in Afrika.

Duitse speelfilm uit 1986 van Hubert
Frank.

21.55 Explosiv. Magazine met Ulrich
Meyer.

22.40 RTL aktuell.
22.45 Der Hammer. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Stereohammer. (Herh.).
23.15 Eine Chance für die Liebe. Re-

latie-adviezen van Erika Berger.
23.55 Cine-Club. Furyo - Merry

Christmas, Mr. Lawrence, Engels/Ja-
panse speelfilm uit 1983 van Nagisha
Oshima. (Herh.).

01.45-01.50 Aerobics.

SSVC
13.00 Allsorts.
13.1550 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Murder she wrote. Afl. The

Search for Peter Kerry.
15.10 Country Ways.
15.40 Children's SSVC.
15.55 The Family-Ness.
16.00 Dastardlyand Muttley.
16.10 Bravestarr.
16.35 Phoenix Hall. (Nieuwe serie).
17.00 Blue Peter.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Joint Account. (Nieuwe serie).
19.25 Brookside.
20.15 The Ron Lucasshow.
20.40 Top Gear.
21.10 A Sense of Guilt.
22.00 News and BFG Weather Re-

port.
22.30 Forty Minutes.
23.10 Miami Vice.
23.55-00.25 Hit and Run.

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Open Air.
10.20 Gloria.
11.00 News and Weather.
11.05 Westminster South and East.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News and Weather.
12.05 Open Air.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 Hypotheticals.
15.30 Italian regional Cookery.
16.00 Volgens aankondiging.
18.00 Newsround.
18.10 Lowdown: Today I am a man.
18.35 Volgens aankondiging.
19.00 News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Style trial.
20.30 Eastenders.
21.00 Black in blue.
21.30 A question of sport.
22.00 News.
22.30 Hypotheticals.
23.30 Newsnight.
00.15 The Late Show.
01.00-01.05 Weerbericht.

Sat 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Van-
daag: Zwischen Leben und Tod. 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat. Van-
daag: Aprils Liebe. 09.50 Teletip Test.
Aansl. Ihr Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek.
10.05 SAT.I Teleshop. 10.30 An heili-
gen Wassern. Zwitserse film uit 1960
van Alfred Weidemann. 12.15 Glücks-
rad. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Program-
ma-overzicht. 14.05 Koalabarchens
Streifzüge. 14.30 Teletip Geld. Aansl.
Horoskop. 14.40 Love Boat. Afl.: Ehe
zu viert. 15.30 Verliebt in eine Hexe.
15.55 SAT.I Teleshop. 16.05 Bonanza.
Afl.: Der Riesenaffe. 17.00 SAT.I Bliek.
17.10 Nachbarn. Australische serie.
Afl.: Sarah oder Daphne. 17.35 Teletip
Auto. 17.50Cannon. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Rache auf koreanisch.
18.45 SAT 1. Bliek. Aansl. SAT.I Wet-
ter. 19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I Wet-
ter. Aansl. SAT.I Bliek. 20.00 Missisip-
pi. Amerikaanse Krimiserie van George
Stanford Brown. 20.55 SAT.I Bliek.
21.00 Blutsverwandte. Amerikaanse
speelfilm uit 1969 van Sidney Lumet.
22.55 SAT.I Bliek. 23.05 Die Profis.
Engelse politieserie van lan Sharp.
Vandaag: Alte Freunde. 23.55-00.05
Programma-overzicht.

Eurosport
05.00 International Business Report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 NHL
ijshockey. Wedstrijd van de week.
10.00 Motorsport. Grand Prix 500cc
vanuit Spanje, samenvatting. 11.00 In-
ternational motor sport. 12.00 EK tur-
nen voor dames vanuit Athene, samen-
vatting. 13.00 Internationaal tennis.
17.00 Eurosport. What a week!. 18.00
Trax. Sportmix. 18.30 Goals. De mooi-
ste doelpunten uit de Spaanse voetbal-
competitie. 19.00 WWF Worstelen.
20.00 Tennis. WITA toernooi vanuit
Hamburg. 21.00 Autosport. Duitse
kampioenschappen voor tourwagens.
22.00-02.00 Internationaal tennis.

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

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

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

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

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

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

Duitsland WDR 4
5.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.05
Zur Sache 12.07 Gut aufgelegt.
14.05 Wirtschaft. 15.00 Café-Kon-
zert. 16.05 Heimatmelodie. 17.07
Musik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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Caravans
Te k. VOUWCARAVAN 6-
pers. i.z.g.st., vr.pr.
f 2.000,-. Tel. 045-227846.
:

(Huis)dieren
1 11 i

Te k. KIPPENHOK, konij-
nenhok mét schuifladen. ;
Tel. 045-230264.

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Regelmatig te koop KIPPEN
leg-mestkuikens, kalkoenen
en pluimveebenodigheden.
Henk Ploemen, Broekhui
zenstraat 53 B, Rimburg.
045-320229.

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 Ambassadorwit 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.

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
Te k. TUINHOUT, tuintegels
bielzen. Nationale Houthan-
del 8.V., Parallelweg 4,
Heerlen. Tel. 045-711052
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.
TERRASSEN en opritten als
nieuw!!! Uw vervuilde ter-
rassen, stoepen en opritten
reinigen met hoge drukspuit,
milieu vriendelijk. Pr. ’4,-
-per m 2mcl. voorrijkosten.
045-251263. .
1e soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

Opleidingen
DROGISTENOPLEIDING.
Start in sept. 1 av. p/wk.
Vraag brochure bij: 0.E.D.,
tel. 058-132370 b.g.g. 058-
-130497 of Postbus 3028,
8901 DA Leeuwarden.

Rijles
CHAUFFEURSCURSUS?
Bovag rijschool Th. van
Bentum organiseert een
unieke rij-opleiding die zon
6 weken duurt voor het groot
rijbewijs C. Deze rij-oplei-
ding wordt afgesloten met
het officiële CBR rij-examen
Bel voor info 045-217487.

Huw./Kennism.
Vitale man, 58 jaar zkt ken-
nism. met leuke vr. VROUW
om samen goede relatie op
te bouwen. Huw. niet uitge-
sloten. Br. liefst met foto o.
nr. B-4500, LD, Postbus
3100, 6401, DP Heerlen.

Bel de Vakman
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur!

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

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.
Opritten en terrassen in klin-
kers of SIERBESTRATING,
tuinaanleg. 045-423699.
GEVELREINIGING, uitkap-
pen en voegen. Tevens ook
nieuwbouw. Schelsberg 17,
Heerlen. 045-724462.

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

Wonen Totaal

Rechtstreeks
kussens voor e

Wij bekleden of vernieuwer
soorten en maten, ook kuifafspraak komen wij gehei

stalen en kussei
Kantoor: Rutgers

Fossielenerf

Bel gratis (
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.

Superl:
10 lamps, 4 x gebogen ze

snelbruinlampen. Alléé
Volledige gara

Van Erp, Limbrichterstr. 1
Hoofdstr. 12 Kerkr;

Huish. artikelen
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a./ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’ 195,-,
kleuren tv's, stereoinstalla-
ties compl. v.a. ’ 95,-. en al-
les met garantie bij Vriesko,
Sittarderweg 136, Heerlen.
Tel. 045-727342.

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.

Wie een
goed hart heeft

neemt't
niet meenaar

de hemel.

HetDonor Codicil.Van levensbelang.

TL-' %

:M$ % 1

Kapper/Cosm.
COSMETICA te koop, plm.
3000 stuks. Tel. 04406-
-12875

van de fabriek
iken bankstellen.
i uw kussens in alle gewenste
□bankstellen. Na telefonische
el vrijblijvend bij u langs met
ns in stof en leder.
str. 11, Roermond.
740, Heerlen.

36-0227300
Pracht antieke VITRINE-
KAST noten m. kuif geen 2e
zo mooi vr.pr. ’ 2.250,-geen
handelaren 045-323830.
INBOEDELS gevraagd. Al-
leen klein goed. Tel. 04406-
-12875.
Te k. kunststof LAMELLEN
voor 2 ramen 3.00x2.15m h.
en 2.00 x2.50m h. met rails
samen ’ 275,-. 045-221078

Zonnebanken/Zonnehemels

Druiner!
Dnnehemel met ventilator en
;n bij van Erp nu ’ 999,-.
intie en service.
8 Sittard, tel. 04490-13531.
ade, tel. 045-456999.

Computers

Psssst !!!
Nu voor nog geen 2 tientjes p. wk. een PC met begeleidend

Soft-ware pakket in huis.
Bel voor meer informatie:
04998-92062
Óók voor particulieren

! TV/Vldeo
Oevraagd VIDEO'S en TV's
v.a. '82, ook stereo-torens
en CD's, 04406-12875.

Goede KLEUREN-TV's,
enorme sort. Philips groot-
beeld va. ’ 125,- met gar
TV Oec. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Muziek

Sla nu uw slag (werk!!!)
Drumstellen met 10-50% korting

vanaf ’ 30,- per mnd. Direct eigenaar van o.a.
Keyboards, drumstellen, orgels, gitaren, piano's,

accordeons, orkestapparatuur enz.
Vraag naar onze speciale klantenkaart. Altijd aanbiedingen

en occasions. Alles van Flight-case. Nergens goedkoper.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
ma.-za. geopend, do. koopavond.

Het prijsbrekende muziekparadijs
TOETSENIST gezocht voor ~

4 « , ,
trio (dansorkest). Tel. 045- Kunst en Antiek
241908/226875. zr~r ..' ". ,—' —--Te k. antieke houten WIJN-Wat VERKOPEN? Adver- KUIPEN va. ’ 125,-. Slijterij
teer via: 045-719966. de Klein, tel. 04490-18655.

Te koop gevraagd
Dringend te koop gevraagd,
bel liefst vandaag. Wij halen
en betalen een goede prijs
voor DAMESPOCKETS zo-
als; Bouquet, Intiem, Cand-
lelight, Love-Swept, Jasmijn
e.d. Romannetjes, avond-
lectuur, flodderboekjes,
zwijmellectuur, beeldro-
mans, Mijn geheim, moe-
derliefde, Mammie, Kasteel-
en Artsenromans, Jerry Cot-
ton, Hollister, Colt 45, John
Sinclair, Sexy West, Wind-
chester, Griezel, Horror,
avontuur. Alle erotische,
porno en sexbladen Chick,
Candy, Seventeen, Rosie,
Play-boy, Penthouse, Hust-
ler, 09-3287786810 bel nu!

Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def!
geen bezw. 045-726206.

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

Diversen

Nieuw! - Nieuw! - Nieuw! - Nieuw! - Nieuw! - Nieuw!
totale ontspanningsmassage

door jonge masseuses met leuk gesprek en (fris)drankje.
Nu ook op zaterdag geopend. Eens geweest, U blijftkomen

Tel. 045-353489.

verse asperges
voor de diepvries

Nu of nooit.

per kist 5 kilo va. ’ 11,-
Maximarkt Kerkrade (naast Bristol), Mullenderstr. 102.

De massage Van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Praktijk voor Paranormale
HULPVERLENING consult
na tel. afspraak 045-453747
van 8.00 tot 10.00 uur of van
17.00 tot 19.00 uur. .
TERRASSEN en opritten als
nieuw!!! Uw vervuilde ter-
rassen, stoepen en opritten
reinigen met hoge drukspuit,
milieu vriendelijk. Pr. ’4,-
-per m 2mcl. voorrijkosten.
045-251263.

GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.

Te koop MEISJESFIETS 5-
-7 jr. en 7-11 jr.; Kipcaravan
met voortent. Na 14.00 uur
045-229654.

Te k. WASAUTOMAAT Phi-
lips, droogtrommel Philips,
4-pits gastoestel, gashaard,
2 damesfietsen, alles in z.g.
s.t. Tel. 045-229739.

06-lijnen

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

06-320.330.03
Telefoonsex 1

Sexofoon Automatic 06-320.320.11
Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 06-320.325.51

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sex'o'foon 06-320.320.01

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

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02

Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leeren rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

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

50 et p/m
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

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

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

Rijpe vrouw 41 jr.

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

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

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.325
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.32' a
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.32!
35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.3!
Tele-sex-live laatje hand trillen...o6-320.322.0

Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.3!'
GAY ONLY H

Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.32 \
Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322h
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...06-320.323-

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.32
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion de Wilde belt wildvreemde mannen op en lokt!
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut.

Gay-two-Gay
06 voor twee

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

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

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12- 50 c/m

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m
Bel zelf(s) gratis Lenie.

Info na elk verhaal (50 cpm)
06-320.324.94
Grieksesex

MARCHA 50 et p/m

320.325.55

De vrije t
jongens-en meidenW

Voor alles wat jong en v,
Vrij is om afspr. te ma,
06-320.327.88 (50 ct.fi j.

Na werktijd j
zoekt Els volwassen f* Dnen op, om alles te lere ste doen wat....nog niet f"
06-320.326.70 (50 ct.f> \

Lifesex, een e
Grieks {

trio, waarbij het zo j
waanzinnig toegaat, da',

moesten stoppen.- j
06-320.326.71 - 50 et I "Een jongenj
leest over chantage.' Jweet hij wat hij zal doen ■de knappe buurvrou'

06-320.326.73-50 Ctj;
De Ruilsexböj

snel resultaat, geen
geschrijf, geen gewad

Veel plezier nog deze fiB
06-320.326.99- 50 et I

Voor Piccolo's zie verder pagina 18
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Van onze verslaggever

Vrouwtjes
Met twee tientjes boete straf-,(te kantonrechter een Heer-

'se hondenbezitter die de ge-
onte had zijn hond bij het

"'aten los te laten. ,JDaardoor
9de u ervoor, dat het beest

*" Bevaar betekende voor het
)a £are leven-" De schuldige~s het daar niet helemaal mee

S: ,Eerder voor de teefjes,, ar is hij werkelijk dol op.". n andere bezitter stipte dere-
Ze van zijn honden met kat-

:. aan. „Ajs ze een kat zien,m Ze niet te /j,ouc jen." Een te-c(Ue opmerking, gezien de
vyssiviteit waarmee één van]n honden twee katten had°dgebeten. „Hij trok zo hard

de ijzeren ketting brak",
J°ntschuldigde de man zich.

werd hij veroor-
ulrf toï' een boete van vÜ/^9

Land
(Sahara-zand op de motor- IP van 'ons pas gepoetst I
a ootje levertwel eens irritatie I

" tn het Heerlense Schaesber- I
leidde datzelfde zand, Ions weer eens teistert, afge- I

,Teri weekeinde tot een levens- I
',c

°£ wisuerstand. Althans, als I» ac heer Jonkman mogen ge- I
W7l" c uerte'de ons dat zijn Iila n 7net 'waterproof schuur- I
I Pier zijn brommer aan het I
Ë!/naPpe?i u;as toen een buur- I,u^ luidkeels verhaal ku>am I
Jn- Haar auto zat helemaal I

yei- het stof. Door dat ge- I
'

(
yur aan die brommer. ,%n I

Q teruujlmijn zoon met water I
fti et SQhuren was." Mis- I
c le7l dat een korte uitleg aan I
)q buurvrouw over diverse InJ5n schuurpapier uitkomst Ian oieden?

'Vredeskraker' De Groot sprak de beschuldiging dat hij
goederen had verkocht of geld ingezameld, pertinent te-
gen. „Wij zijn weliswaar één button kwijtgeraakt, maar
diewilde iemand hebben omdat hy het sneu vond dat wij
het pand niet inkonden."

’Vredeskraker’
vrijgesproken Zijrl advocaat vond de manier van optreden van de poli-

tie 'een beetje flauw': „Eerst wordt het pand ontruimd.
Daarna pakt de politie ze omdat ze een button hebben
verkocht, zo van: kom, hier hebben we' nog een artikeltje
waarop we ze kunnen pakken. Dit is tendentieus mis-
bruik maken van procesrecht."

Eerder dit jaar werd De Groot al vrijgesproken voor eenactie bij het militaire hospitaal op het industrieterreinDe
Beitel.

Nadat de politie het pand had ontruimd en de ramen en
deuren dichtgespijkerd, bivakkeerden twee leden op het
terrein voor het gebouw. Daar stelden zij goederen ten
toon en prijkten spandoeken met de teksten 'voor een ge-
meentelijkvredesbeleid' en 'Vredesburo Heerlen.

Politie valt drie drugpanden binnen in ’Noord’

’Man uit Nuth
gevaar op weg’
HEERLEN- „Schandalig", noemde
kantonrechter Freyters het rijge-
dragvan een man uit Nuth die vorig
jaarmet 120 kilometer debebouwde
kom van Hulsberg was binnengere-
den. „Een gevaar voor de weg",
stemde de officier van justitie in.
Derhalve waren beiden het eens
over de straf: 900 gulden boete en
drie maanden voorwaardelijke ont-
zegging Van de rijbevoegdheid.
De Nuthenaar beweerde 'nooit zo
hard te hebben gereden, omdat
mijn vrouw en kind achter in de
auto zaten. Hij ontkende aanvanke-
lijkten stelligste dat hij de verkeers-
regels aan zijn laars had gelapt,
maar gaf latertoe 'in ieder gevalniet
harder dan 100 kilometer per uur te
zijn gegaan.

Officier van justitie:

Brunssum pakt dealers aan
BRUNSSUM - De politie van Brunssum heeft zich voorgeno-
men om de flatwijk Brunssum-Noord nog vóór de zomer van
dit jaar vrij te maken van drugdealers.

’Slecht beleid
van provincie’

Bewoners Lauraterrein:

De kantonrechter toonde zich aller-
minst onder de indruk: „U hoeft de
komende twee jaar maar enigszins
de maximumsnelheid te overschrij-
den of uw rijbewijs wordt u afgeno-
men."

slechts twee gram heroïne, maar
ook een geladen 9mm-pistool in be-
slag. Het drietal èn twee vrouwen
werden ingerekend.

KERKRADE - De wijkvereniging
PAK's in Kerkrade stelt grote
vraagtekens bij het beleid van de
provincie inzake milieu. Nu blijkt
dat in de kwestie Wiso Split fouten
zijn gemaakt, vreest de vereniging
dat ook haar belangen niet goed be-
hartigd worden.

De actie van gistermorgen maakt
overigens deel uit van het zogehe-
ten Klaver-vier project, bedoeld om
de na-oorlogse flatwijk van verloe-
dering en leegstand te behoeden.
Eerder. al richtte de politie in
'Noord' een wijkpost in om de klei-
ne criminaliteit (autodiefstal, van-
dalisme, inbraak) een halt toe teroe-
pen. Ook werd begin dit jaar een in-
val gedaan in een drugpand. Volgens Gedeputeerde Staten zou

minister Alders op 15 maart een be-
sluit nemen over de aanpak van het
ernstige verontreinigde Laurater-
rein. De bewonersvan die wijk heb-
ben echter nog steeds geen nieuwe
informatie ontvangen. Ook is bere-
kend dat de minister van VROM
meer gegevens van de bewoners
wilde over enkele zaken. Maar de
provincie heeft nagelaten dit be-
kend te maken. PAK's vreest nu,
dat het provinciale bestuur de ver-
antwoordelijkheid naar het rijk af-
schuift.

Met de verscherpte controles en de
harde aanpak van drugdealers
hoopt het korps in belangrijke mate
bij te kunnen dragen aan de ople-
ving van de hoogbouwwijk. Vol-
gens de woordvoerder is de wijk na
gistermorgen nog niet helemaal vrij
van dealer-adressen. „Het wordt
niet uitgesloten dat we binnenkort
weer toeslaan. Want voor de zomer
willen we in 'Noord' een eind aan de
overlast door drugverkoop en -ge-
bruik hebben gemaakt."

Aangezien de politie enkele minu-
ten nodig had om door de beveilig-
de deuren heen te breken, zagen de
verdachten kans om een hoeveel-
heid drugs via het toilet weg te spoe-
len. De politie, bijgestaan door wa-
pen- en drughonden, nam derhalve

Dat heeft een woordvoerder be-
kendgemaakt, nadat twintig man-
schappen gistermorgen in alle
vroegte, waren binnengevallen in
drie drugpanden aan de Henry Du-
nantstraat.
Bij de invallen werden de extra be-
veiligde deuren van de drugpanden
met grof geweld geforceerd. De po-
litie arresteerde in drie verschillen-
de panden drie Brunssummers en
hun vriendinnen op verdenkingvangrootschalige handel in verdovendemiddelen.
Volgens de woordvoerder wisten
een 31-jarige, een 24-jarige en een
23-jange Brunssummer sinds ja-
nuari van dit jaar enkele kilo's her-
oïne en cocaïne aan drugverslaaf-
den te slijten. Het drietal verkocht
voornamelijk voor 150 gulden per
gram heroïne aan junks uit de
Bondsrepubliek.

Budget van drie miljoen gulden slechts ’startsubsidie’

Heerlen maakt haast
met centrum-manager

Van onze verslaggever

Bevrijding
n deze krant stond gisteren I

it _ier'laa^ over Pierre Litjens I
jg kerkrade. Hij heeft tijdens I
*,ar°r^°9 d"e Jaar *n concen- I
> Rampen gezeten. Nu is de I

"cy-radenaar aan de weet ge- I
lm 6n' da' er van de bevrij- I
g 9 «an het kamp op 5 mci I
p ueenfilm is gemaakt, waar- I
|g ay is te zien. Die band ligt in I
■^

archieven van de Ameri- Inse overheid. U begrijpt I
er!Scflien u;el dat het voor I
ie nd die dergelijke ervarin- I
dn ee/f gehad, ontzettend be- I
j9rijfc is om die beelden te I

le n en 2*en- Datis mogelijk als IJUwi op een videoband loordt I
maar dat kost geld I

r " ee-^ ky niet voldoende. I
ipi, litjens wil helpen, kan hem Ic"en: 045-456452.

Overleg Duizendpoot

Ir Kentgens zal de ondernemers ko-
mende maandag gedetailleerd ver-
slag doen van de plannen met het
centrum-management. Vanaf 21 uur
is er in het Baron Hotel aan het Wil-
helminaplein ook alle gelegenheid
voor het stellen van vragen over dit
onderwerp.

Met mes op motor
LANDGRAAF - De Landgraafse
politie heeft een Kerkradenaar aan-
gehouden die op een motor reed
met een kenteken dat niet op de
tweewieler thuishoorde. De man
bleek verder in het bezit van een
vlindermes. Zowel motor als mes
werden in beslag genomen.

der zal hij met behulp van het IMK
concrete adviezen kunnen geven
aan ondernemers over de financiële
aanpak van bedrijfsverbetering of
het exploiteren van woiingen bo-
ven de winkels.

HEERLEN - De gemeente Heerlen
is al druk op zoek naar een centrum-
manager. Deze moet een bemidde-
lenderol gaan spelen tussen de(ge-
meentelijke) overheid en het be-
drijfsleven. Het is de bedoeling dat
de gezochte man of vrouw nog dit
jaaraan het werk gaat.

Verder wordt de centrum-manager
geacht een gezamenlijke promotie
op te zetten namens de hele Heer-
lense city. In dat verband roemt
Kentgens het feit dat de HOZO en
City Promotion onlangs samen met
de gemeente om tafel hebben geze-
ten, hetgeen niet altijd een vanzelf-
sprekendheid is geweest.

De oprichting van de bijbehorende
stichting is aanstaande, terwijl de
de initiatiefnemers van het cen-
trumplan op dit moment de taken
van de stadsmanager al waarnemen." Loek Gerets toont de affi-che van het domino-concert

in Hasselt.
Foto: FRANS RADELoek Gerets zag

’Fat man himself’

Fan uit Ubachsberg aan tafel metFats Domino

Kentgens meent dat de centrum-
manager een 'duizendpoot' moet
zijn, die nog niet zo één, twee, drie
gevonden is. „Hij moet heel goed
weten wat er in het bedrijfsleven èn
bij de overheid speelt. Daarnaast is
een grote stressbestendigheid ver-
eist, omdat met name in het begin
wel op hem gekankerd gaat worden,
zo gauw er bijvoorbeeld ook maar
een container scheef staat."

„Aan het eind van het jaar zal een
deel van de geplande werkzaamhe-
den in het kader van het centrum-
plan besteksgereed zijn. De cen-
trum-manager krijgt dan meteen al
een belangrijke coördinerende taak.
Hij moet de afzonderlijke bouw-
plannen van middenstanders inpas-
sen in het centrumplan om te voor-
komen dat er twee keer overlast
ontstaat. Dit alles vereist veel over-
leg", aldus N. Kentgens namens de
gemeente Heerlen.

Samenwerking
Ta rkraads burgemeester I

Ks was een tijdje geleden I
"eot, 20 *n zVn n°PJes met het I
■q.^ologiepark in Herzagen- I
tj (TPH). Een idealevoorzie- I
y. 9 Voor beginnende onderne- I
)q siuLimburg, zo meende hij. I
UfaTorn moet er volgens Mans I
Ct,7^0-^ °ver verstrekt wor- I

" "Qt zouhelpen om deEure- I
je /tale samenwerking op gang I

T*ngen. Als we u nu vertel- I
iie'j at de gemeente Kerkrade I
hn °^ de hoogte is van de open I
lo^. dle het TPH binnenkort I
*Qtihr- en £^ d*e niisschien I
'aie aan het euregio- I

gebeuren: bij de friture I
*irt£l-een affiche °P die dag en I'"stip vermeldt.

ÜBACHSBERG - Je maakt een
concert van de wereldberoemde
Amerikaan Fats Domino mee.
Nog zwetend van het dansen
sluip jenaar voren om een glimp
van hem op te kunnen vangen.
Plotseling gebaart één van zijn
bejaarde bandleden je mee naar
achter te komen. Even twee
uurtjes kletsen. Lijkt dat niet on-
wezenlijk? Het bovenstaande vormt een type-

rende bezigheid voor de centrum-
manager. Hoofdtaak is om bij deon-
dernemers een breed draagvlak te
vinden voor het centrumplan. En
dat door voortdurend overleg. Ver-

Voor het centrum-management is
een budget beschikbaar van drie
miljoen gulden. Daar zou niet alleen
de stadsmanager zelf, maar ook zijn
bureau inclusiefsecretariaatvan be-
taald moeten worden. „Die drie mil-
joen zie ik echter als een startsubsi-
die. We denken dat er uiteindelijk
een gedeelde betaling moet komen.
Als de ondernemers merken hoe-
veel voordeel ze er van hebben, dan
zullen ze bereid moeten zijn om de
financiële consequenties te trek-
ken."

„Beslist", beaamt Loek Gerets
uit Übachsberg, die vorige
maand in het Belgische Hasselt
een concert van de 62-jarige
Fats Domino bijwoonde. „Ik
keek dan ook gek op, toen ik in-
eens in de VIP-ruimte stond
met buffet, drank, en vrouwen
met bontjassen en grote hoe-
den."

maakte kennelijk indruk, want
na afloop van het concert wees
Irving Charles naar haar. Ze
mocht een kijkje nemen achter
de coulissen. Eerst had ze geen
trek, omdat ze dacht dat hij iets
van haar wilde. Ze vroeg hem of
ik enmijn zwager ook mee kon-
den. 'No problem, no problem',
reageerde hij joviaal."
„We hepen langs de dranghek-
ken naar boven. In de VIP-room
waren journalisten, orgisatoren,
de bandleden en hun vrouwen.
Irving stelde ons aan alle bandle-
den voor als 'our friends from
Holland. Ze deden heel normaal
en vertelden van alles."

Nu, ruim een maand later, denkt
Gerets nog steeds met plezier te-
rug aan zijn ontmoeting met
'Good old Fatso', die in het jaar
1949 met het plaatje 'The Fat
Man' zijn debuut maakte en met
liedjes als 'Blueberry Hill' en 'Jo-
sephine' miljoenen harten ver-
overde. „Ik kan me achteraf al-
leen voor de kop slaan dat ik
mijn fototoestel niet bij me had.
Goh, dan had ik nog eens
plaatjes kunnen schieten!"

leden gegeten en uitgebreid ge-
praat. De orkestleider Herbert
Hardesty heeft ons uitgezwaaid.
'Sec you again', riep hij ons na."
„En misschien gebeurt dat wel.
We zijn namelijk uitgenodigd om
in juninaar hun gastoptreden in
Parijs te komen. Woensdagoch,
tend kreeg Marjon nog een tele-
foontje uit Amerika. Alleen de
kinderoppas was thuis. Die hoor-
de 'Hello Marjon? Maijon?' en
vervolgens legde vermoedelijk
de bassist dehoorn op de haak."

Plezier

„Fats Domino kwam na een klei-
ne twintig minuten met vier bo-dyguards losjes binnenlopen.
ledereen stond op. Ik stapte met-
een op hem af. Hij is zeker een
kop kleiner dan ik, dus ik legde
mijnarm op zijn schouder en be-
dankte hem uitvoerig voor zijnprachtig concert. Hij zei:'Thanks, did you really like it?
Fijn dat mijn muziek zo aan-
slaat.

Kind II
ge- Pa's en oma's weten dat er
ij j%°eënder kind es e kleikind
bct ar soms zijn ze ondank-
se3T en danwordt er van ze ge-
fyg "' £rèk kinger, trek hón. Im-
gr rs ;' klein kinger klei leid,
j_s eete kinger groeët leid. Leed

Voorkomen es de kingernep»ne z^n kriege, dan griene ze
S j, '" Maar de kinger hunne wil
l)J!lt achter de duer (hetgeen
Z^ijst naar de stok). En laat
Itj griene, want griene
(j 9er make zingende moeë-
k l'- o£te is dwank en griene
{^r^ngergezank. Klein döppes
Ge*- SJ höbbe groeteoeëre. Kin-
liö, wille vaöl weite mèh auwe

°°e mieë gesjieëte.

„We zijn uiteindelijk van half
twaalf tot half twee 's nachts ge-
bleven. We hebben met de band-

Het begon allemaal met een rode
roos. „Mijn zus Marjon gaf Fats
Domino een roos op het moment
dat hij het publiek begroette. Dat

Roos

De 42-jarige die al sindszijnvijf-
tiende verzot is op de pianoklan-
ken van de corpulente Domino,
heeft de adem van de 'Fat man
himself mogen ruiken. „Irving
Charles, zijn bassist, vertelde mij
dat Fats thuis bitter weinig doet.
'Sleeping, only sleeping.' Verder
weet ik nu dat hij graag kookt
voor zijn orkest." Een niet alle-
daagse gebeurtenis dat je zulke
'geheimpjes' van een levende le-
gende uit de mond van zijn bas-
sist te horen krijgt.

„Tien minuten h&b ik met hem
staan praten. Jammer dat mijnEngels zo gebrekkig is, anders
had ik meer kunnen vragen. Ze-nuwachtig was ik helemaal niet.
Had ook al zon vier, vijf pilsjes
gedronken; logisch dat het danallemaal wat makkelijker loopt."

Vrouw Marleen vindt echter dat
de liefde van haar manvoor Fats
wel watver gaat. „Ik trek nou al
23 jaarmet hem op, en evenzove-
le jaren hoor ik die muziek. Ik
word het af en toe goed zat.. Ge-
lukkig maar dat de koptelefoon
is uitgevonden."

remco pijpers

Maar dat Gerets nou volledig
idolaat van de goede man zelf is,
nee, dat toch niet. „Het gaat me
enkel om zijn muziek. Die is zeer
compleet. Elk concert is anders.
De bandleden zijn meesters in
het improviseren. Bovendien
klinkt Fats' stem veel voller dan
vroeger".
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HEERLEN - Leo de Groot van het Vredesbureau in
Heerlen is gistermorgen door kantonrechter J. Freyters
vrijgesproken. Hem werd verweten vorig jaareen open-
bare inzameling van geld en goederen te hebben gehou-
den. Verder toonde hij destijds zonder schriftelijke toe-
stemming twee spandoeken. De officier van justitie,
B. Frenay, eiste hiervoor een boete van honderd gulden.

Het Vredesbureau (zijnde twee personen) kraakte op 3 ja-
nuari 1989 het pand van de voormalige jongerenbewe-
ging KWJ aan de Plaarstraat in Heerlen. Voorheen was
het bureau gevestigd in het Baanlozencentrum aan de
Grasbroekerweg. De leden meenden echter dat dit te ver
van het stadscentrum was verwijderd.

Plat du jour



Hand in hand zijn wij gegaan,. tot aan de drempel.mm Moegestreden, maar omringd door
onze liefde,
ben je moedig, dapperen waardig
van ons heengegaan.
Nog midden in zijn leven, nogvol plannen voor zijn gezin
en werk, werd heden door zijn schepper teruggeroepen,
voorzien van de h.h. sacramenten, mijn lieve man, onze
goede en zorgzame pappa, zoon, schoonzoon, broer, zwa-
ger en oom

Winnie Römgens
echtgenoot van

Bea Hunink
op de leeftijd van 46 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Bea Römgens-Hunink

Marian Römgens
Hans Ronda
YvonRömgens
Jac.Langeslag

Hoensbroek: Lei Römgens
Mia Römgens-Kaubo

Schinveld: JanHunink
Henny Hunink-Brenner
broer, zus en overige
familie

6 mei 1990
Hoofdstraat 255
6432 GE Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donder-
dag 10 mei om 11 uur in de St.-Janskerk te Hoensbroek,
gevolgd door de begrafenis op de centrale begraafplaats
aan deRandweg. Bijeenkomst in de kerk, alwaargelegen-
heid tot schriftelijke condoleances.
Woensdag as. om 18.30 uur avondwake in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Maagd der Armen te Mariagewan-
den-Hoensbroek.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; bezoekgele-
genheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot
20.00 uur.
Voor vervoer naar en van debegraafplaats is gezorgd. Lie-
ver geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval van onze mede-directeur de heer

W. Römgens
is Rotax-Hoensbroek donderdagochtend 9 mei vanaf 7
uur tot vrijdagochtend 10 mei 7 uur gesloten.
Hoofdstraat 255, 6432 GE Hoensbroek.

Je hebt iemand nodig,
stil en oprecht,

ii i ——" die als het er op aankomt,
voor jebidt of voor jevecht.
Pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient,
dan pas kun Jte zeggen:
Ik heb een vriend.
Hij was de baas, maar bovenal een echte vriend. Met ont-
zetting hebbenwij kennis genomen dat onze zeer gewaar-
deerde mede-directeur

Win Römgens
na een kortstondig, met veel moed gedragen lijden is
overleden. Wij zullen zijn nagedachtenis in ere houden
door ons werk in zijn geest voort te zetten. Wij wensen
Bea, Marian, Yvon en verdere familie veel sterkte toe in
deze moeilijke dagen.
Chauffeurs Rotax bv
Hoensbroek, 6 mei 1990

Wij zijn diep geschokt door het toch nog onverwacht overlijden van ons
lid en onze vriend

Winny Römgens
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterkte toe.

Bestuur en leden
De Vriendenkring

Hoensbroek, 6 mei 1990

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heidkennis, dat heden zacht en kalm, in de leeftijd
van 67 jaar,van ons is heengegaan,mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Thè Martin Gerhards
echtgenoot van

Irma Maria Jaspar
Gulpen: M. Gerhards-Jaspar

Wijlre: Maaike Wenders-Gerhards
Pierre Wenders
Roy en Tim

Vaals: Annie Mommer-Gerhards
Hans Mommer

Gulpen: Lia Urlings-Gerhards
John Urlings

Gulpen: JozefGerhards
Gulpen: Jan Gerhards

Karin Gerhards-Kohl
Raymond
Familie Gerhards
Familie Jasparr

6271 CJ Gulpen, 6 mei 1990
Pr. Margrietstraat 16
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 10 mei a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Petrus te Gulpen, waarna begrafe-
nis op het r.k. kerkhof aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Samenkomst in de kerk.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, waarin
vader herdacht zal worden op woensdag om 18.40
uur in voornoemde kerk.
Vader ligt opgebaard in de rouwkapel "Sjalom",
Hilleshagerweg 11 te Mechelen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.00
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
hem dierbaar waren, is vrij onverwacht van ons
heengegaan, 12 dagenna de dood van moeder, onze
goede vader, schoonvader en opa

Joseph Johannes Cox
weduwnaarvan

Maria Lucie Horssels
Hij overleed, voorzienvan de h. sacramenten, op de
leeftijd van 74 jaar.

Grevenbicht: P. Cox
Roosteren: J. Cox

L. Janssen
Daniêlle
Merian

Buchten: Jos en Ada
6122 CC Buchten, 6 mei 1990
Dorpsstraat 86
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden' op woensdag 9 mei om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Catharina te
Buchten.
Geen condoleance.
In de avondmis van dinsdag om 19.00 uur zal de
dierbare overledene worden herdacht in voor-
noemde kerk.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van de heer

Henk Janssen
In hem verliezen wij een zeer gewaardeerd mede-
werker.
Moge zijn echtgenote en kinderen de kracht wor-
den gegeven dit zware verlies te kunnen dragen.

Het gemeentebestuurvan Sittard

tMaria Mullend""-
oud 82 jaar, wed' *van Henricus KI f

6241 ND Meers-*
Meerstraat 29. De
vaartdienst zal get
den worden op dom
dag 10 mei om 10.30
in de Basiliek van
H. Sacrament te Me
sen. Er is geen cond
ren.

tAdrianus van
Linden, oud 68 }

echtgenoot van 1
Meertens. 6231
Meerssen, Weert 53.
uitvaartdienst zal 'houden worden
woensdag 9 mei
11.00 uur in dekerk'
het H. Hart te RotW
Meerssen. Er is g'
condoleren.

t Frans Jamin, ou^1'jaar, echtgenoot'u
Elisa Flévez. 6225Jl
Maastricht-Amby, \\{
pelhoven 30.b. h
eucharistieviering ,
gehouden worden
woensdag 9 mei '€
10.30 uur in de pi e
chiekerkvan deH. ]
burga te Amby. E,
geen condoleren. c

J3tTie van Bene»
oud 96 jaar, weditt

van Martin Ham.d
Maastricht. Corr.adp
Tuindersstraat 8, <ijti
GP Maastricht. De b,
vaartdienst zal geit]
den worden op don(f
dag 10 meiom 10.30L
in de kerk van St. >L
ter, Villapark te Mf
tricht.
i

tSjouke Sche*
vaart, echtgen^

van Hermien Mast. 6*
BA Geulle, Poortwe^De crematieplech»
heid zal plaatsvino
op woensdag 9 mei
14.45 uur in cremSn
rivm Nederm»
Vouershof 1 te GeleJGelegenheid tot eonv
leren na afloop van
plechtigheid.

tlrmgard Maas, o[(
69 jaar, weduw dt

Jules Rassin. 6243 k
Geulle, Cruisbool
straat 4. De uitvak
dienst zal plaatsheb!»)
op donderdag 10 fom 10.30 uur in de pA
chiekerk van het Ont_
vlekt Hart van Maria"
Waalssen-Geulle. Er 1
geen condoleren. £

t Martinus Ausser
oud 69 jaar, weduj

naar van Josephj'
Schobbe. Corr.adrf
Joseph RamaekÊJ
straat 10, 6227 SB Ma*
tricht. De uitva*
dienst zal gehoud<
worden op dondert
10 mei om 11.00 uutt
de St. ChristoffelkerK,
Caberg-Maastricht. 5
Geen condoleren. i

tEgidius Besseß
oud 94 jaar, echtS

noot van wijlen Mal
Bormans. 6229 A
Heugem-Maastricht. i
Oosterweg 99.
eucharistieviering 1
gehouden worden Jwoensdag 9 mei 4
11.00 uur in de paj
chiekerk van de H. fl
chaël te Heugem. Ef,
geen condoleren.

Wij betreuren het heengaan van ons lid, voorheen
jeugdcommie- en bestuurslid

Omère (Otto) Barra
Wij wensen zijn familie sterkte toe dit tragisch ver-
lies te dragen.

Leden, jeugdcommissie,
bestuur VV Sittard

tAnny Wolter, 56 jaar, echtgenote van Sjra Ver-
linden, Roermondsestraat 8, 6043 GV Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden heden, 8 mei, om 11.00 uur in de parochie-
kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Roermond.

t Catharina Simons, 81 jaar, echtgenotevan Guil-
laume Lumens, Posthuisweg 5, 6085 AG Hom.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 9 mei om 10.30 uur in de St.-Martinus-
kerk te Hom.

t Pierre Marx, 67 jaar, echtgenootvan Tiny Veu-
gelers, Onder de Wiën 5, 6081 GC Haelen. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 9 mei om 10.30 uur in de H. Lambertus-
kerk te Haelen.

t Maria Sevriens, 86 jaar, weduwe van Joannes
Omloo. Corr.adres: J. Omloo, Kerkveldsweg-

West 19, 6101 HP Echt. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden donderdag 10 mei om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Landricus te
Echt.

tJan Delissen, 81 jaar, weduwnaar van Elisabeth
Vossen, Oosterveldstraat 18, 6097 BS Heel. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 9 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Martinus te Beegden.

t Martinus Niessen, 79 jaar, echtgenootvan Maria
Claessen, De Weerd 90, 6041 TL Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden don-
derdag 10 mei om 10.30 uur in de St.-Martinuskerk
te Hom.

tMaria Cobben, oud 82 jaar, weduwe van Pieter
Ummels. Meerssen, Kuileneindestraat 3.A.

Corr.adres: Eburonenstraat 28, 6231 AR Meerssen.
De eucharistieviering zal plaatsvinden woensdag 9
mei om 14.00 uur in de Basiliek van het H. Sacra-
ment te Meerssen. Er is geen condoleren.

t Jacques Vercoelen, oud 83 jaar, echtgenoot van
Mathilda Jochems. 6211 EZ Maastricht, Het Bat

23. De uitvaartdienst is heden, dinsdag 8 mei om
11.00uur in de O.L. Vrouwe Basiliek Sterre der Zee
te Maastricht. Geen condoleren.

tNettie Janssens. Maastricht, Miserecordeplein
3. Corr.adres: Celestastraat 8, 6217 XJ Maas-

tricht. Eucharistieviering in de parochiekerk _van
St. Matthias, Boschstraat te Maastricht, op donder-
dag 10 mei om 10.30 uur. Geen condoleren.

tTruus Schepers, oud 67 jaar, echtgenote van
Jacques Hermans. 6231 JD Meerssen, Past. Cas-

trostraat 3. De uitvaartdienst zal gehoudenworden
op woensdag 9 meiom 10.30 uur in de kerk van St.
JozefArbeider te Meerssen-West. Er is geen condo-
leren.

tJeu Bindels, oud 57 jaar, echtgenoot van Gerda
Pluijmakers. 6243 AL Geulle, Cruisboomstraat

15. De uitvaartdienst zal gehouden worden op
woensdag 9 mei om 10.30 uur in de St. Martinus-
kerk te Geulle. Er is geen condoleren.

aiaaailllllalaaa_^BlH_aa_I__
aaaßlß^

tLéon Prikken, oud 57 jaar, echtgenoot van Netó
Nijsten. 6218 GK Maastricht, Velijndonk ï-

Eucharistieviering in de parochiekerk van het f
Hart van Jezus, Oud-Caberg te Maastricht, ol
woensdag 9 mei om 11.00 uur. Schriftelijk condol'
ren in de kerk.
4- Elsje Maarhuis, oud 96 jaar, weduwe van Fred*

1 rik Gruizinga. Maastricht, Médoclaan 84.D. Col
r.adres: Guineastraat 1, 6214 KM Maastricht. D
crematieplechtigheid heeft in besloten krin
plaatsgevonden.

Op vrijdag 11 mei 1990 hopen

Mathieu Mayer
en

Bertha Mayer-Wetzels
met hun kinderen en kleinkinderen hun gouden bruiloft te
vieren.

Om 14.30uur is er als dankzeggingeen eucharistieviering
in de parochiekerk St.-Martinus te Spekholzerheide.

Gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot 19.30 uur in ho-
tel Wilhelmina, Akerstraat 166, Spekholzerheide.

Kerkrade-West, mei 1990
Apostelstraat 1

Jezuszeide: ,Jk ben de weg
en de waarheid en het leven."

Heden overleed, nog geheel onverwacht, op de
leeftijd van 59 jaar, onze goedeen zorgzame vader,
lieve opa, broer, behuwdbroer, oom en neef en
vriend

Jelle Jelsma
echtgenoot van wijlen

Hendrikje Welink
De bedroefde familie:

Kerkrade-West: Ineke Franssen-Jelsma
Ren Franssen

Lutten: Gerrit Jelsma
Ina Jelsma-deLange
Bart, Riek

Kerkrade-West: Peter Jelsma en Marie-José
Kerkrade-West: Maria Engelen

Familie Jelsma
Familie Welink
Familie Engelen

Kerkrade, 6 mei 1990, Narcisstraat 22
Corr.adres: 6467 GS Kerkrade, Op deKnip 52
De rouwdienst zal worden gehoudenop donderdag
10 mei as. om 14.15 uur in de Ned. hervormde kerk,
St.-Pieterstraat 1, Kerkrade, waarna aansluitend
crematie in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegenop het terrein van deLückerheidekli-
niek te Kerkrade-Chevremont; bezoekuren van
18.00 tot 19.30 uur.

Bedroefd maar dankbaar voor het vele goede dat
wij van hem mochten ontvangen, delen wij u mede
datheden, toch nog onverwacht, van ons is heenge-
gaan, in de leeftijd van 60 jaar mijn lieveman, onze
goede en zorgzame vader, schoonvader, mijn opa,
schoonzoon, onze broer, zwager, oom en neef

Johannes Bernardus
Claase
echtgenoot van

Ona Awat
In dankbare herinnering:

Sittard: O. Claase-Siatun bin Awat
Grevenbicht: Clara Claase

Dick Both
Sittard: Gwendalina Claase

Gerrit Kraus
Cherilyn

Sittard: Henry Claase
Monique Spauwen

Sittard: Elena Claase
Sittard: Cornelus Claase

Annemie Boessen
Familie Claase
Familie Siatun bin Awat

5 mei 1990
Eggelstraat 1
6134 VT Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op donderdag 10 mei a.s.
om 11.00 uur in de Ned. hervormde kerk gelegen
aan de Gruizenstraat 2 te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Wij geven u kennis, dat na een kortstondig ziekzijn,
op 75-jarige leeftijd van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Math. Pantus
echtgenoot van

Fien Sanders
Heerlen: Fien Pantus-Sanders
Heerlen: Jan en Paula Pantus-Nijssen

Ralph
Kerkrade: Harry en Marianne Pantus-Peters

Melanie, Nadine
Schaesberg: Jo en MoniquePantus-Geraets

Mieke, Frank, Pim
Brunssum: Math en Anke Pantus-Buursen

Tommy, Edwin, Stefan
Familie Pantus
Familie Sanders

6416 BM Heerlen, 6 mei 1990
Donderdagstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 10 meiom 11.00 uur in de parochiekerk
Verschijning van de Onbevlekte Maagd te Molen-
berg-Heerlen, waarna de begrafenis is op de be-
graafplaats St. Petrus en Paulus te Schaesberg.
Voor vervoer per bus vanaf de kerk is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, woensdag
om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Math is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, in het De Weverziekenhuis te
Heerlen, in de leeftijd van 69 jaar

Wilhelmina Schouw
Familie Schouw

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 9 mei as. om 14.00 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 13.45 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
6374 TT Landgraaf, 4 mei 1990
Past. Jos Petersstraat 3

t
In Manus Tuas
commendo spiritum meum

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie
dingen waarvan hij in dit leven heeft mogen genie-
ten, en geheel vol overgave aan de Heer, heeft na
een leven van hard werken afscheid genomen, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, lief-
ste opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Hombergen
echtgenootvan

Riet Wetzels
Hij was 68 jaar.

Kerkrade: Riet Hombergen-Wetzels
Bleijerheide: Eugène Hombergen
Eygelshoven: Guill Hombergen

José Hombergen-Laven
Wanda
Kiki

Bleijerheide: MarjanPubben-Hombergen
Marcel Pubben
Boris
Tamar

Terwinselen: Alice Kruijen-Hombergen
JanKruijen
Pim

Nijmegen: Cell Hombergen
Familie Hombergen
Familie Wetzels

6461 JH Kerkrade, 5 mei 1990
Abtenlaan 54
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 10 mei a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Catharina te Kerkrade-Holz,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats Schifferheide.
Achter in de kerk is gelegenheid tot condoleren.
Avondmis woensdag 9 mei om 18.30 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Papa is opgebaard in het streekmortuarium, St-
Pieterstraat 145 te Chevremont.
Bezoek dagelijks van 18.00-19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.

Met verslagenheid hebben wijkennis ge-
nomen van het overlijden van de heer

J. Hombergen
oud-secretaris en -penningmeester

van Veilig Verkeer Nederland,
afd. Kerkrade

Bestuur VVN, afd. Kerkrade

Met diep leedwezen hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons zeer geacht en verdien-
stelijk partijlid en onze vriend

Jan Hombergen
Zijn inzet en belangstelling voor het CDA zullen
steeds in onze herinnering blijven voortleven.

Partijbestuur, gemeenteraadsfractie
en ledenvan het CDA afdeling Kerkrade

Enige en algemenekennisgeving
t

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, nog vrij
onverwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 69 jaar, mijn lieve zuster,
schoonzus, tante en nicht

Maria Jozefina Jurgen
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
M.H. Jurgen
en verdere familie

6463 CD Kerkrade, 7 mei 1990
Van Gronsveldstraat 78
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrjdag 11 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van St.-Petrus Maria ten Hemelopneming (Nassau-
straat), waarna aansluitend crematie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Donderdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur,
wordt de overledene bijzonder herdacht in boven-
genoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerheide;
bezoekuur van 18.00 tot 19.30 uur.
Liefst geen bezoek aan huis.

t
Na een leven vol liefde en eenvoud, hebben wij,
met diepe bewondering voor zijn moed en wils-
kracht, afscheid moeten nemen van mijn lieve
man, allerliefste pappa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Frans Vaessen
* 13-4-1925 t 6-5-1990

echtgenoot van

Hélène Lambrechts
Wij missen jouw liefde, eerlijkheid, bescheiden-
heid en wijze humor.

Nieuwstadt: H. Vaessen-Lambrechts
Geleen: Monique Vaessen en Hans

Familie Vaessen
Familie Lambrechts

6118 EG Nieuwstadt, 6 mei 1990
Markies de Schenkweg 8
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 10 mei as. om 11.30 uur in de parochie-
kerk yan de H. Joannes de Doper te Nieuwstadt,
waarna om 13.15 uur de crematie in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed woensdag 9 mei om 18.45 uur,
waarna avondwakeom 19.00 uur tot intentie van de
overledene in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.

Diepgetroffen gedenken wij het overlijden van ons
ere-lid, de heer

H. Kirpenstein
Zijn nabestaanden betuigen wij onze deelneming
en wensen hen sterkte toe.
Moge hij rusten in vrede.

Beschermheer, geestelijk adviseur,
bestuur, dirigent, leden, ere-leden
en damescomité
Fanfare St. Barbara Brunssum

grens een baan hadden kun'
krijgen." Pot haalt als voorbe
de situatie in de regio Heerl
Aken aan, waar het grootste d
van de migrerende arbeiders
nu toe uit Nederlanders besta

Weer akkoord over
banenuitwisseling

Van onze verslaggever
HEERLEN - Vertegenwoordi-
gers van Nederlandse en Duitse
arbeidsbureaus hebben onlangs
na een meerdaagse conferentie
in Enschede overeenstemming
bereikt over nieuwe stappen, die
de uitwisseling van vacatures
tussen de grensgemeenten van
beide landen moeten bevorde-
ren.

Volgens de deelnemers aan de
conferentie behoeft vooral de
Duitse wetgeving in dit opzicht
de nodige aanpassingen. Zo kent
de overheid in Duitsland nog
steeds geen subsidies toe aan
werkzoekenden die in Neder-
land een opleiding willen gaan
volgen. Ook moeten deze men-
sen uit eigen zak betalen voor
eventuele bijscholing in de Ne-
derlandse taal.

Man dood in
cel Maaseik

De geringe kennis van de Ned
landse taal en over het stelsel V
sociale zekerheid en belasting
vormen voor Duitse werkZ'
kenden een struikelblok v'
een soepele doorstroming,
vijf Euregio's hopen dit p
bleem op te lossen door - mol
lijk met steun van de EG - 'middelaars aan te stellen, 'over dit soort problemen cö
pacte en begrijpelijke informa
kunnen verschaffen.

Struikelblok

„Eenrare situatie," meent drs. C.
Pot van het Directoraat Generaal
Arbeidsvoorzieningen in Den
Haag, „Zeker wanneer je be-
denkt dat sommige Duitsers in
eigen land meer dan 100 km
moeten rijden om naar hun werk
te komen, terwijl ze 5 km over de

MAASEIK - Het afgelopen
weekeinde is een cel van derijks-
wachtkazerne van Maaseik een
jongeman uit Maasmechelen
overleden, waarschijnlijk ten ge-
volge van een overdosis drugs.
De man verbleef de laatste maan-
denin Nederland.

Pot is echter optimistisch I
stemd over de op handen zij*l
centralisering van de informa'
stromen tussen de grensgeme*
ten inzake de beschikbare va'
tures en sollicitanten.In Heef'
geschiedt deze registratie <"door middel van microficll
maar in de toekomst zullen *Nederlands-Duitse Eureg'1
overschakelen op een integi1'
systeem van personal comf
ters. Volgens Pot is het z'
waarschijnlijk, dat de EG °hiervoor een groot dccl van
kosten zal dragen.

Opstarten
fabriek DSM
GELEEN - DSM gaat deze
week beginnen met het op-
starten van de polypropeenfa-
briek 2 (PPF 2). Het opstarten
van deze nieuwe fabriek op
lokatie Zuid van DSM gaat
mogelijk gepaard met ge-
luidsoverlast.

Hij meldde zich vrijdagavond bij
de rijkswacht en bekende een
aantal diefstallen om aan geld
voor drugs te kopen. Hij werd
door een dokter onderzocht en
leek volkomen gezond. De rijks-
wacht besloot de ondervraging
van de jongenzaterdag verder te
zetten. De volgende dag lag de
jongeman echter dood in bed.
Een lijkschouwing bracht geen
letsel aan het licht.
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De bestuurder van het busje, de 50-
-jarige echtgenoot van de vrouw,
werd met levensgevaarlijke ver-
wondingen in een ziekenhuis 'in
Venlo opgenomen. De oorzaak van
het ongeluk is niet bekend.

Vandaag demonstratie in Den Haag

Protesten tegen
hoge woonlasten

woonwagenbewoners
en Maastricht zullen vermoedelijk
enige tientallen wagens vertrekken.

Sittard en Maastricht zijn ook de
enige plaatsen in Zuid-Limburg
waar nog grote woonwagencentra
bestaan. De ontmanteling daarvan
verloopt maar zeer moeizaam.

Vervolg van pagina 1

perkte accijnsverhoging. Zoals be-
kend klagen de pomphouders di-
rect aan de grens steen en been over
de almaar duurder wordende benzi-
ne, die ertoe leidt dat steeds meer
Nederlanders in Duitsland gaan
tanken.

Van onze Haagse redacteur

ou£NHAAG - HetLimburgse lidvan deTweede Kamer Walter
oot ,uüs (CDA) keert zich tegen de plannen van hetkabinet om
225 benzine-accijns met acht cent te verhogen. Die stijging mag
y. %ens hem hoogstens vier of vijf cent bedragen. Volgens
lg lulis, sprekend als fractiewoordvoerder accijnzen, zal die
ien rhogirtg leiden tot' zeer nadelige effecten voor de grens-
ïei reek. Het is echter twijfelachtig of Paulis in de CDA-fractie

pyel steun vindt voor zijn kritiek: vrijdag nog lieten de chris-
E,n-democraten officieel weten de verkeersplannen van het'binet in grote lijnen te steunen en ook gisteren kwam men

>ned'ar niet °P terug.
fedM kabinet kondigde vrijdag onder

Hihe aan de benzine-accijns met
".aaht cent te willen verhogen om het
i. toverkeer tegen te gaan. Tevens

puoet het openbaar vervoer duurder
lorA Ken en besloot het kabinet tot
30 ,- bouw van voorlopig maar een
it. flll^ in plaats van vier. De ver-

jyl^rswoordvoerder van het CDA
'n in grote lijnen instemmen mete Plannen.
'ulis pleit nu echter voor een be-

Onlangs nog luidde de LOZO (Lim-
burgse Organisatie van Zelfstandi-
ge Ondernemers) hier de noodklok
over. Paulis wijst er bovendien op
dat het tanken in Duitsland ertoe
leidt dat steeds meer Nederlanders
ook andere inkopen doen over de
grens, met alle nadelige gevolgen
voor de middenstand aan deze zijde
van de grens.
Paulis wil dat een onderzoek duide-
lijk maakt wat.de nadelige financië-
le gevolgen zijn van de voorgeno-
men accijnsverhoging, met name
door de wegvloeiende belastingin-
komsten.
Het Limburgse Kamerlid verwacht
dat zijn fractie de accijnsverhoging
'zeer kritisch' zal benaderen. Hij
toont zich ook niet erg onder de in-
druk van de vraag of hij niet tegen
het officiële standpuntvan zijn frac-
tie ingaat.

Vanuitalle delen van het land zullen
woonwagenbewoners met een ge-
middelde snelheid van zon twintig
kilometer per uur naar Den Haag
'opstomen' om daar hun problemen
en protesten aan de Tweede Kamer
kenbaar te maken. Vanuit Sittard

Woonwagenbewoners hebben
scherpe kritiek op het beleid van
staatssecretaris Heerma van Volks-
huisvesting. Zij vinden dat hun
woonlasten de laatste jaren fors uit
de hand zijn gelopen. Wonen in een
woonwagen wordt langzaam maar
zeker onbetaalbaar. Ook achten zij
het onjuist dat voor hen nog steeds
geen huur- en huurprijsbescher-
ming geldt.

Sittard leek plotseling op klein-Venetië
In Sittard en Maastricht en enige
andere plaatsen in Zuid-Limburg
werd gisteren ook geprotesteerd te-
gen de stijgende woonlasten!Kleine
delegaties van woonwagenbewo-
ners boden het alternatieve rapport
aan aan vertegenwoordigers van de
gemeentebesturen.

Vandaag maakt het protest tegen de
stijgende woonlasten deel uit van
een bredere actie van de woonwa-
genbewoners. De actiegroep 'Be-
houd Grote Woonwagencentra en
Woonwagenkultuur' organiseert in
Den Haag een demonstratie tegen
het beleid van Heerma. De actie-
groep wil dat de grote woonwagen-
centra en de vertrekvrijheid van
kampbewoners behouden blijven,
erkenning van de woonrechten van
zigeuners en protesteert dus verder
tegen de stijgende woonlasten.

In Maastricht zijn acht nieuwe loka-
ties aangewezen, waarheen de
woonwagenbewoners van het grote
regionale kamp Vinkenslag zullen
moeten verhuizen, zodat het cen-
trum kan worden afgebouwd en
omgevormd tot een bedrijvencen-»
trum. De woonwagenbewoners
hebben te kennen gegeven alleen
naar" een subcentrum in de nabij-
heid van Vinkenslag te willen ver-
huizen.

Van onze verslaggevers

SITTARD/MAASTRICHT - In ver-
schillende plaatsen in Zuid-Lim-
burg hebben delegaties van woon-
wagenbewoners gisteren als onder-
deel van een landelijke actie gepro-
testeerd tegen de stijgende woon-
lasten waarmee zij door het rijk
worden geconfronteerd. In Sittard,
Maastricht, Heerlen, Kerkrade en
Brunssum werd^aan plaatselijke be-
stuurders een rapport van de stich-
ting landelijk Platform voor Woon-
wagenbewoners en Zigeuners over-
handigd waarin een alternatief
wordt gepresenteerd voor de aange-
vochten plannen van staatssecreta-
ris Heerma van Volkshuisvesting.

SITTARD - Behalve in Sittard zelf
richtten de met hagel afwisselende
stortbuien ook in de omliggende
kerkdorpen Limbricht, Einighau-
sen en Overhoven schade aan. In
Swalmen kon het dak van een café-
friture de overvloedige regenval

niet aan en storte gedeeltelijk in. De
brandweer begaf zich naar tiental-
len adressen, om modder in straten
weg te spuiten en volgelopen kel-
ders leeg te pompen. De brandweer
van Schinnen rukte uit voor water-
overlast aan de Grachtstraat, de
Beukeberg en de Schatberg in Oirs-
beek.

" Veel auto's strandden op de
in beken veranderde straten,
terwijl in Sittard-Noord een
fietster moeite had om het over-
vloedige water de baas te blij-
ven.

Foto's PETER ROOZEN

Paulis wijst daarbij op het geslaag-
de verzet van een belangrijk deel
van zijn fractie tegen het officiële
voornemen van de eigen woord-
voerders om slechts vijf en niet elf
stedelijke knooppunten te aanvaar-
den, zoals het kabinet wilde. Daar-
door dreigde de combinatie Heer-
len/Maastricht aanvankelijk die
prestigieuze status te verliezen.
Vermoedelijk zal het CDA vandaag
tijdens het wekelijkse fractieberaad
spreken over de tegengestelde ver-
klaringen over het verhogen van de
de benzine-accijns.

Half jaar cel
na verkrachten
van moeder (77)

nC, Van onze correspondent
n «NHEM - De 49-jarige A. G. uit

die er van wordt ver-nie } in NiJmegen zijn 77-jarige
goeder te hebben verkracht, hoor-'ï §lstermiddag voor hetArnhemse5 echtshof een gevangenisstraf
j% een Jaar> waarvan de helft voor-

tegen zich eisen. Als bij-
7ndere voorwaarde vorderde dejocureur-generaal, dat de man bijiP Psychiater of psycho-therapeut
a«i behandeling ondergaat,
r eerste instantie (in november vo-
B Jaar) had de procureur-generaal-s Jaar en ter beschikkingstelling
fet dwangverpleging geëist. Maar
up' Arnhemse Hof beslootkorte tijd
Ütó de Zaak aan te houdenvoor een
i*aere rapportage van de reclasse-
ef6- Die nadere rapportage bracht
\h Procureur er g^teren toe zijn eis
fn 6 Jaar bij te stellen tot bovenge-**mde straf.
"e man zou in zijn jeugd affectief
C.„Waarl°osd zijn geweest. Na vele
lee 20cht hiJ zÜn moeder in Nij-genweer eens op en speelde metwar een spelletje scrabble, waaruit
nbg oPts.tond. De man zou toen in1jl miJ ziJn ontstoken waarbij hijJP moeder ernstig toetakelde en>Cf ,vervolgens verkrachtte; uitaak en om haar te vernederen. De
f°uw moest zich met flinke kwets-te 11 on der dokterbehandeling stel-

lige H6n hieekuit de nadererappor-
toet de man, nadat hij op vrije
Ihiaf" WaS gesteld vr«wilig psy-
foa^lsche hulp heeft ingeroepen.
teen bleek uit het raPP°rt dat erl n gevaar is voor recidive.

De extreme buien hielden rond de
klok van vijf uur meer dan een half
uur aan en zorgden voor verkeers-
chaos naar en op de uitvalswegen
rondom Sittard. Op wegen waar
geen wateroverlast was - maar
waarvan het verkeer zich bediende
om de vastgelopen routes te omzei-
len - ontstonden verschillende aan-
rijdingen, voornamelijk met blik-
schade.

daar is het bewijs nooit voor gele-
verd.
Destijds vergoedde verzekeraar
Utrecht de schade, maar royeerde
vervolgens de inboedelpolis.
Utrecht nam het Z. bovendienkwa-
lijkdat hij in het verleden sexhuizen
had geëxploiteerd.

Interpolis zou dekking wegens strafblad hebben opgezegd

Videotheekhouder
eist verzekering

Limburgs Kamerlid (CDA) gaat in tegen eigen fractiestandpunt

Verzet Paulis tegen
hogere benzineprijs

Van onze correspondent

Conflicten rond
pastoor Tienray

Parochianen vragen hulp bisschop

Schade

" Wethouder Schrijen (links) bestudeert het alternatieve rap-
port van de woonwagenbewoners over hun woonlasten dat hij
net heeft gekregen van Sjeng Florack, woordvoerder van de
kampraad inSittard. Foto: PETER ROOZEN

De politievan Sittard kreeg behalve
van de aanrijdingen nogal wat tele-
foontjes binnen van bewoners die
een stroomuitval meldden. Ook
kwam de kleine woonwagenlokatie
in de wijk Hoogveld zonder elektri-
citeit te zitten. Om half zeven gister-
avond, een uur na de eerste opkla-
ringen, waren zon 120 meldingen
binnen bij diverse hulpverlenende
instanties.

Aanrijdingen

De advocaat van Interpolis, mr. Van
Dooren, wees erop dat de Limbur-
ger al zijn verzekeringen zelf had
opgezegd, nadat hem de voorlopige
polis voor het pand in Roermond
was geweigerd. Nu echter blijkt dat
ook andere verzekeraars er niets
voor voelen zijnpanden in dekking
te nemen wil hij Interpolis dwingen
de polissen opnieuw aan te gaan.

Zelf opgezegdUit dat onderzoekkwam naar voren
dat het pand in slechte staat en in-
braakgevoelig was. Alleen op dié
grond werd de verzekering gewei-
gerd, stelde Interpolis-advocaat mr
Van Dooren gisteren voor de presi-
dent van de Bredase rechtbank.

BREDA - Kan de Tilburgse verze-
keraar Interpolis Schade worden
verplicht acht panden in Limburg
opnieuw in dekking te nemen? Om
dievraag draaidehet gisterenin een
kort geding dat videotheek-exploi-
tant H. Z. uit Heerlen had aange-
spannen tegen Interpolis. De verze-
keraar zou Z. een polis hebben ge-
weigerd op grondvan zijn strafrech-
telijk verleden. Z. exploiteert onder
meer videotheken in Brunssum,
Hoensbroek en Kerkrade onder de
naam 'The Champ'.

In Sittard was de spoorwegtunnel
bij Limbrichterveld, vanwege zijn
lageligging toch al'gevoeligbij forse
regen, tot bijna een halve meter on-
der water gelopen. Het water steeg
tot over de koplampen van de
auto's. Diverse auto's strandden er.

Verbouwing
Dat was niet de echte reden voor 'op-
zegging, betoogde advocaat mr. H.
Altmann namens Z. Tijdens hettechnisch onderzoekwerd het pand
immers grondig verbouwd. Van de
tussenpersoon van Interpolis, de
Rabo-bank in Heerlen, kreeg Z. te
horen dat zijn crimineel verleden
hem parten speelde, aldus Altmann.
De videotheek-exploitant is vele
malen veroordeeld geweest voor
diefstal en heling.

Bij Interpolis had hij inboedel- en
opstalverzekeringen voor in totaal
acht panden, waaronder zijn woon-
huis in Heerlen. Tussen Interpolis
en de Heerlenaar ontstond vorig
jaar zomer een conflict toen Z. een
nieuwe videotheek wilde openen in
Roermond. Voor dat pand en de in-
boedel gafInterpolis een voorlopige
dekking. Die verzekering werd ech-
ter in oktober vorig jaar weer inge-
trokken na een 'technische inspec-
tie' van Interpolis.

Limburgers in
België wegens

oplichting gepakt
'Ove T ~ De rijkswacht van
3 ê

rpeit is een onderzoek begon-
tl3^ de opiichtingspraktijken

Sr
, Wee mannen uit Heerlen en<^an^SUm' ZiJ gaven zich uit als ge-

ïiè k
Capten en verkochten in Bel-"uis-aan-huis huishoud- en toi-i.■ï.iHHlkelen- De pri->s daarvan lag ge-

«zivTi d keer hoger dan in delnkel.
Be t

ns de twee was de opbrengst
h stemd voor een tehuis voor ge-ndlcapten in Oostende. De rijks-
tia ° ontdekte echter dat het zoge-
fe;?rnde 'gehandicapten-home' in
Ken 6en privé vakantiehuis was. De
*cv landers maakten deel uit van
fiM-eiü man die in heel Vlaanderenrtlef waren.

Van onze correspondent
Bovendien verdacht zijn voormali-
ge verzekeringsmaatschappij hem
van een gefingeerde inbraak en
overval in het najaar van 1988. Het
gerucht ging dat de zoon van Z. bij
die overval was betrokken, maar

De verplichting te contracteren kan
niet worden toegewezen in een kort
geding, stelde Interpolis-advocaat
Van Dooren. „De plicht om te verze-
keren is in bepaalde gevallen alleen
van toepassing voor particuliere ri-
sico's en niet voor bedrijfsrisico's".
Dat Interpolis in strijd heeft gehan-
deld met te goeder trouw ontkende
hij nadrukkelijk.
President mr. J. Mendlik doet vrij-
dag uitspraak.

De Tilburgse verzekeraar heeft er
immers voor gezorgd dat zijn be-
drijfspanden en woonhuis niet te
verzekeren zijn, zo redeneert de vi-
deotheekhouder.

Veel overlast hadden ook de bedrij-
ven aan het in Noord-Sittard gele-
gen industriepark, dat het uiterlijk
van klein-Venetiëhad gekregen. Op
een kruispunt aan de Dr Nolenslaan
hoopte zich vanuit verschillende
richtingen het toestromende water
op. Zowel bij de spoorwegtunnel als
op het industriepark had de brand-
weer nog tot in de avonduren de
handenvol werk.

wasgooide ze het bijltje erbij
neer. Ze meldde zich ziek.

Werknemers doen boekje open over VJV-Maastricht

Conciërge deed
de administratie

Volgens de dorpsraad heeft pastoor
Castelein de ene na de andere ruzie
ontketend. Hij zou gescheiden paro-
chianen de communie weigeren,
geen kerkdiensten op zaterdag-
avond willen houden bij gelegen-
heid van dorpsjubilea, tegen herbe-

TIENRAY - De dorpsraad van de
Noordlimburgse parochie Tienray
(dekenaat Horst) vindt dat er snel
een eind moet komen aan het al eni-
ge tijd bestaande conflict tussen de
overgrote meerderheid van de nog
geen duizend inwoners tellende
plaatselijke gemeenschap en de 61-
-jarige pastoor F. Castelein, lid van
de orde van de Franciscanen.
Door Casteleins „eigenmachtig op-
treden" zou de voor zijn komst in
1988 nog bloeiende parochie van
„Onze Lieve Vrouw Troosteres der
Bedrukten" er nu slecht aan toe
zijn.

Castelein is ook pastoor in de nabu-
rige parochie Swolgen. Daar wordt
niet over hem geklaagd.

Op 28 april heeft de dorpsraad bis-
schop Gijsen van Roermond in een
brief met klem gevraagd snel maat,
regelen te nemen. De dorpsraad wil
overleg met de bisschop om uit de
impasse te geraken. Maar het bis-
dom heeft niets van zich laten ho-
ren.

noeming van een kerkmeester zijn
die al acht jaar deze functie goed
vervult, en van samenwonenden
eisen dat zij uit elkaar gaan.
De overgrote meerderheid van de
parochianen, zo liet de dorpsraad
maandag weten, betaalt geen ge^
zinsbijdrage meer. Koster, koordiri-
gent en collectanten weigeren elke
diensten het kerkbestuur is en bloc
opgestapt. De vrouwelijke religieu-
zen van een plaatselijk klooster en
wat ouderenzijn nog deenige kerk-
gangers.

Droog
Vandaag maakt de ziekenhuis-di-
rectie de schade aan het souterrain
op. Mensen van de eigen technische
dienst en in allerijl samengestelde
schoonmaakploegen hielpen gister-
avond de kelderruimten schoon te
krijgen. Behalve de technische in-
stallaties en keukens zijn in de kel-
der ook poli-klinische en onder-
zoeksafdelingen ondergebracht.
„We redden het wel om die droog te
krijgen," aldus de directiewoord-
voerster gisteravond.

Overigens blijken niet alle vor-
mingswerkers van het VJV te
Maastricht zondermeer de lijsten
met een natte vinger te hebben
ingevuld. Een viertal van hen
kwam gisteren ook voor. De in-
middels 46-jarige Gustaaf Begas
maakte de rechtbank duidelijk,
dat hij geheel conform de reali-
teit had geregistreerd. Zijn vroe-
gere VJV-collega Schreurs ech-
ter deed blindelings watvan hem
gevraagd werd. „Kijk, voor mij
was het vormingswerk belang-
rijk, niet die administratieve
rompslomp er omheen.'

wisselgeld terug." Verder wist
Dufornee te melden, dat Van R.
privébelangen (zijn particuliere
reisorganisatie) en de VJV-be-
langen koppelde.

MAASTRICHT - „De spullen la-gen hier, toen ben ik maar de ad-
ministratie gaan doen, er lag eennandleiding bij dus het ging
Wel." J, Frijns (31 jaar) was eigen-
"Jk de conciërge van het VJV teMaastricht, maar toen de echte
administratrice ziek werd in fe-
bruari 1986 nam hij het werkver. Hij gaf gisteren voor derechtbank in Maastricht toe, dat
"■O niet de opleiding had om deadministratie te voeren. Hij gafook toe dat hij lijsten had ver-valst, er werden te veel deelne-mersuren op gezet en de leeftij-den van de deelnemers werdenaangepast, zodat ze in aanmer-Kmg kwamen voor subsidies.
»En dat deed ik allemaal in op-
bracht van de directeur G. v. R.tty wist ervan, hij vond het
goed," aldus Frijns.

Afgewacht moet worden of de elek-
trische installaties in het zieken-
huis, waaronder een alarmerings-
systeem, schade hebben opgelopen.

Het externe installatiebureau nam
in de avond nog de stand van zaken
op.

Kelderschade was er ook in het
blindeninstituut Theofaan aan de
Walramstraat. Het instituut, geves-
tigd in het souterrain van een kan-
toorflat, liep eveneens vol en zal en-
kele dagen gesloten blijven.

De Maastrichtse rechtbank hieldJich gisteren voor de zesde dag
b?zig met de fraudezaak bij het
Vormingswerk Jonge Volwasse-nen (VJV) in Maastricht. De di-
recteur van die instelling
G. van R. wordt ervan verdachtde fraude in de hand te hebben
gewerkt. Het VJV in Maastrichtgmg eraan failliet."

Ze beschuldigde Van R. indirect
ook van verduistering van geld
uit de kas die door haar werd be-
heerd. „Hij had nooit geld bij
zich. Hij vroeg mij geld en daar-
van zag ik hooit een bewijsje of

Was conciërge/administrateur
Frijns nog enigszins gematigd
over zijn vroegere baas („Ik heb
nooit gezegd dat je de zaak be-
donderd hebt") de echte admini-
stratrice die vanaf 1977 de admi-
nistratie voerde niet. Zij, de 41-
-jarige Jola Dufornee trok gister-
middag fel van leer tegen G. van
R. Volgens haar zorgde de direc-
teur ervoor dat er gefingeerde
namen op lijsten kwamen te
staan, waardoor er meer subidie
ontvangen werd van het ministe-
rie van O&W.

Bestuur
In september 1984 kreeg ze al in
de gaten dat er iets niet klopte
met de registratie van de deelne-
mersuren. Ze meldde dat bij het
bestuur, er volgde een gesprek
en er werden afspraken gemaakt.
„Maar ik merkte dat het bestuur
en de directeur op eenzelfde lijn
zaten. Er werd wat lacherig ge-
daan over mijn opmerkingen.
Het werd van kwaad tot erger.
Toen ze ontdekte dat in februari
1986 nog steeds niets veranderd

De verklaringen van de vroegere
personeelsleden bezorgden offi-
cier van justitie mr P. van Hilten
een goede dag. „Uit deze verkla-
ringen mag welblijken dat er wel
degelijk aanleidingwas om straf-
vervolging in te stellen tegen de
vroegere directeur." Aan dat mo-
tief werd vorige week getwijfeld-
door de advocaat van Van R. om-
dat een notitie van Van Hilten
was ontdekt waaruit men kan
concluderen dat ook andere mo-
tieven een rol hebben gespeeld.

(ADVERTENTIE)

Klem in jy _^^"~"~\_____| Tl
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Dode bij ongeluk
in Baarlo
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BAARLO - De 46-jarige mevrouw
F. Kalafat-Tahir uit Venlo is gister-
middag om het leven gekomen door
een ongeval op de Napoleonsbaan
in Baarlo. Zij zat in een busje dat
van de weg raakte en tegen een
boom tot stilstand kwam.

Andriessen
bezoekt Lozo

Van onze redactie
economie

VENLO - Leden van
de Limburgse Orga-
nisatie van Zelfstan-
dige Ondernemers
Lozo kunnen dins-
dag 19 juni nog eens
hun hart luchten
over deplannen voor

de invulling van de
nieuwe winkelslui-
tingswet.

De Lozo treeft name-
lijk de verantwoor-
delijke minister, dr
J. Andriessen van
Economische Za-
ken, als spreker uit-

genodigd. Naast de
minister zal ook J.
ten Hoopen van de
NCOV het woord
voeren. De NCOV
(waar de Lozo bij
aangesloten is) is en-
kele maanden gele-
den akkoord gegaan
met het compromis
over de winkelslui-
ting.
Ondanks hevig pro-
testen van de Lozo
weigerde de NCOV
om dat akkoord later
ongedaan te maken.

Wateroverlast houdt
brandweer lang bezig



Limburgs Dagblad

■^ Vanaf: H
f PARIJS 2-3-4-7 dg. ’ 159,-f
f LONDEN 4 dg. ’ 449,-ff
f WEST-EN OOST BERLIJN 3-4dg. ’ 299.-Ifl KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4 dg. ’ 399,-fl
I WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789,-fl
f ROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg. ’ 989,-1
f TOSCANE FLORENCE-SIENA 8 dg. ’ 885,-fl
f VIERWOUDSTEDENMEER 5-10 dg. ’ 499,-ff BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10 dg. ’ 1079.-ff NICE-MONACO 7-10dg. ’ 599.-fi fl LUGANO MEER VAN LUGANO 7dg ’ 749,-fl
I LOURDES een geliefd reisdoel 7dg ’ 699,-fl

.f OOSTENRIJK ZELL AM SEE 8 dg. ’ 799.-1f OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699.-ff DOLOMIETEN ITALIË MERANO 8 dg. ’ 799.-1
fPRAAG EN BUDAPEST 10 dg ’ 1275,-ff NORMANDIËLOIRE 5 dg. ’ 499,- fff SAUERLANDARNSBERG 5 dg. ’ 499,-f

J OBER-HARZ GOSLAR 5 da. f 499,-

JELZAS-COLMAR 4 dg. ’ 395,- /^Sffi^SM

bedrag 72x 60x 54x 42x
5.000 99,- 113,- 122,- 148,-

-10.000 193,- 220,- 238,- 290,-
-15.000 289,- 330,- 357,- 435,-
-22.000 425- 484,- 524,- 639,-
-32.000 644,- 730,- 788,- 954,-
-enz.

Elf. jaarrente vanaf 12,2%
Elk bedrag tol 100.000,- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

Voor ROERMOND E.O. vragen wij enkele actieve

bezorg(st)ers
(vaTö jaar).

Heb je interesse in deze goede bijverdienste, bel dan naar
het Limburgs Dagblad te Roermond en vraag naar

G. v. Melick, 04750-18484.

Limburgs Dagblad I

Limburgs Dagblad
10-daagse

touringcarreis naar

PORTOROZ
Joegoslavië

15 t/m 24 juni 1990

Het Joegoslavischeschiereiland ISTRIE en dan met name
PORTOROZ is een ideaal vakantieoord. Ureist per luxe touringcar

naar uw vakantiebestemming. Zowel op de heen- als terugreis
wordt overnacht in Schönberg. I

U logeert in hotelcomplex Metropol, dependanceROZA op basis
van halfpension in kamers voorzien van douche-toilet, diverse

excursies, o.a. naar Postojna, Rovinj, Pula en Opatija zijn in de prijs
begrepenevenals de reis- en annuleringsverzekering en een

afscheidsdiner in Nederland

t r\t\n Extra vriendenkorting

’ 825,- p.p. f | n
op basis van ’ Ivi"

2-persoonskamer ** 'Toeslag 1-pers. kamer per persoon op vertoon

’ 130,- van de vriendenpas

Organisatie: Limburgs Dagblad, i.s.m. SchmitzReizen

Boeken voor dezereis, die vanuit diverse opstapplaatsen
in Limburg vertrekt, kunt u bij alle kantoren van het Limburgs

Dagblad en de VW Vaals onder aanbetaling van een
bedrag van ’ 100,- per persoon.

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt uook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer vanhetLimburgs Dagblad is dat geheel gratis.

Kennisgeving
De Kamer van Koophan-
del en Fabrieken voor
Maastricht en Omstreken,
deelt mede dat conform ar-
tikel 24 van de Wet op de
Kamers van Koophandel
en Fabrieken 1963, de re-kening van inkomsten en
uitgaven 1989 ten kantore
van het secretariaat voor
een ieder ter lezing is ne-
dergelegd.
Maastricht, 8 mei 1990.

Ondercuratelestelling
Rek.nr.: 3095/1990.
Bij beschikkingvan de Ar-rondissementsrechtbank
te Roermond van 3 mei
1990 is onder curatele ge-
steld: Patrick Peter Jozef
op het Veld, geboren te
Roermond op 29 januari
1972, verblijvende in Hui-
ze St. Joseph te Heel, metbenoeming van Jacques
Theodorus Franciscus Jo-
hannes op het Veld tot cu-
rator en Gertrudis Gerarda
Maria op het Veld-Linssen
tot toeziend curatrice, bei-
den wonende te 6063 AB
Vlodrop, Kasteelweg 3.
Procureur aanvrager:
mr. O.W.J.H. van Crugten,

Rek.nr.: 3090/1990.
Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Roermond van 3 mei 1990 is
onder curatele gesteld: Lu-
ciënne Henny Weckseler,

teboren te Kerkrade op 29
ecember 1968, verblijven-

de in dePepijnklinieken te
Echt, met benoeming van
Hubert Hendrik Weckse-
ler tot curator en Maria
Anna Theodora Weckse-
ler-Papousek tot toeziend
curatrice, beiden wonende
te 6463 EJKerkrade, Sche-
Penenstraat 31.

rocureur aanvrager:
H.G.M. Hilkens.

Uw huis op ditformaat in
de krant kost meestal
minderdan een maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
overde vloer.

lEn de makelaarweet van
wanten en kranten.

Epilepsie?
Zet jezelfniet

buitenspel
Nederland telt ruim
90.000 mensen met
epilepsie. Is datook

bij u deelvan het
leven? Praat mee.

Word lid.

INFORMATIE:
(030) 66.00.64.
Postbus 9840,

3506 GV Utrecht.
EPILEPSIEVERENIGING NEDERLAND

EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

IllllllllllllllllllllllllllUM
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I ■■■ X
CitroënßX

P^^B?l^w««»w-«-wwpw««w*BP^W mm^m^mmm^m^m^m^m^^^^^^^^^^^^^^^^^-.^^'

wÉl^B WJrlillHl ji| BiIIMBT """"II f&

~-^^^^^^^^^^^m§m>i:-v!;:Tmm* en Cjtrogn Bx (jeze Philips stereo
radio/cassette/versterker in slede. PPL-kwarts digitaletuner met 16
presets. 2x9 Watt. Compleet metPhilips inbouwspeakers.

De stereo-installat ie jtflßjSr^^^
en het zonnedakßßffMiß|%tflil

I meer te financieren.

GRATIS ingebouwd in elke Citroen AX en Citroen BK 1990 dit hoog- LwÊ\waardige Action zonnedak. Therma-lite gehard glasmet zonre- i|H|i LWii/\ llik

Als we bij Citroen iets cadeau geven dan is te gaanrijden, doen wij u bovendien een zéér
het - net als onze auto's - van perfecte kwali- aantrekkelijk financieringsvoorstel.
teit. Elke Citroen AX en Citroen BK, modellen Citroen Financiering Nederland leent u
1990, mits vóór 5 juni 1990 besteld* wordt maximaal fl. 10.000- tegen een effectieve
nu standaard gratis afgeleverd met een per- rente van slechts 9,9% op basis van 24 of
fect ingebouwde Philips stereo i 1 36 maanden. Alles bij elkaar kan5 .■ „ J NU FINANCIERING _ , . ,installatie en een tegen dit u dus een voordeel op- y~m

CITROËN Actionuitklapzon- extra l^erente: leveren van fl. 2.750-op JWJ
nedak. (We hebben I _?^^ 1 de Citroen AX en fl. 3.000- *"«

gewoon 'n beetje de zomer in ons hoofd. op de Citroen BK. Ga snel naar uw dealer.
Vandaar.) Om vin staat te stellen om op 't Is een hele gulle man. Dat zult u ook
zon korte termijn een gloednieuwe Citroen merken als het om inruil gaat...
Van 8 mei t/m 4 juni kan 't u wel 3 mille schelen bij Citroen.

" Autoprijzen exclusief afleveringskosten. Aanbieding geldt mits deauto vóór 30 juni 1990 op naam is gesteld. Financiering volgens de gebruikelijkehuurkoopvoorwaarden. Prijswijzigingen voorbehouden., . ;

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129, KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.

I ; . . y

!llllllllllllllllll(l!il«
I I

I sgg^-^—Moeders met veel kinderen boffen maarweer:H^T^hb I

* BI Floréal cadeau"set- Doorzichtig tasie Braun Sllenclo Halrstyler ASII. Maakt snel en gemakkelijk krullen. Gemakkelijk schoonte maken.. * Q WkmSff" ■ ■ M met 2stukken zeep, bodylotionQ g- Met extra lang snoer. Braun-prijs 49,- Onze prijs -JO OE Krups-pnjs 189,- Onze pnjs 147," VEST' %WÊËmmwmïïm*'*1* en talkpoeder. 7,73 6 M KJ J7,73 fI ir : ! 't Wordt steeds eukerb V&D. l?
Aanbiedingengeldigt/mzaterdagl2meiofzolangdevoorraadstrekt. *- I IWIVHK»i>vrw' "",,w" *"J »W*^»
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Wr^ Ml \mwk B^ Sm Fik, BIT Irl*2irll4'-
JLFC k ■■ * * " " ■ EzAk ■ m I B"7^*'^*^^. ..'",—■ ■■ [MUM

■ cno i " —■ ■ i-yH >»ii*^ ,__________! ________ .^_____L■ Ma crème —. ■ s**^ A w
1 mmes-<r«es —-^"^ 1 Hoelcaanbouwkeuken A " f A I1 pomn»^_^_ . H m ■ van bekend merk, top-moderne flfl* V IV P1 ■

"■ 1 vorm9evin9. gemakkelijk schoon te V _^^m i W £
1 a\s\rO*. M a m^F fl houden oppervlak, uitgevoerd in fl fl BffVPfl
1 i\nshsoep V schitterend wit. Perfekt verwerkt fl m _fl fl fll1 90V>»U m^m^mm»^ met inbouwapparatuur van B^fc flfl _fl fl C^^^iÉiMfl fl■ 1 SIEMENS als afgebeeld, ca. 270 x fl M U^ni«|^^^B m^k^^m^^ Extraprijs voor 195 cm, fl M tt^^«n_fl^^^^^, , . J kranslijst .. , ■■ pMHMMpHH

~**n^/~~^—~~ 145a "—1 " f Hl H^T IjT 1 H LH

■j«jwßSl^^PttPerfekte service:

V^^É^^^^^^^^^iMêit^Tim'«^^^^^''^fn^^mémtn «ÏS |£^Fd*DI*IIS w iisiï^^^^ fl^fl I fl fl II lfl *»*:< *^Merk-aanbouwkeuken, I—■—-— 1 I ■ m^Ê W ■^*^HSSr /&.
blank eiken, voorfront eiken- BB MrXT-^^Hni^T'f^l B^ fl J&'ffineer met massief houten j^Tj | mm\ I| fr>] B I flfl B . %"jé^% mlijsten, ca. 285 cm breed, ■MvP^vTÏ^ft^lTtfTfl fl HH rflflfll r fl fl kfl r■ B &
kompleet als afgebeeld HlÉlHÉÉflfllflflflUU^ll^lflß^Éldl v ' L --* ~fi-
(zonder kranslijst)

Het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving -».!>"-*«■

\A/iii<P«lftn DH/M,Ak..,M i^AN Openingstijden: Ma.-Wo. 10.00-18.30 uur, Do. 10.00-20.30 uur,
WUrseien-DrOlCnweiuen Kaninsberg, am Autobahnkreuz Aachen " Tel. 09.49.24.05.6020 vr. 10.00-18.30 uur, za. 9.00-14.00 uur, Lange zaterdag 9.00-16.00 uur
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Simone Gussen
Meikoningin

ONDERBANKEN-De 17-jarige Si-
mone Gussen uit Schinveld is afge-
lopen weekeinde door de jonkheid
uitgeroepen tot de nieuwe meiko-
ningin. De jonkheid plantte afgelo-
pen weekeinde de traditionele mei-
den.

Burgemeester Jan Mans wil het
huisvestingsprobleem vanaf 1995
aanpakken. Maar dat is te laat
meent Sprokel. „Op dit moment
werkt Kerkrade nog als een kruide-
nier. Steeds een paar nieuwe wonin-
gen. Er moet echter op een groot-
schaliger niveau worden gewerkt.
De getallen lopen danin de honder-
den. Ky'k naar het gebied Holzkui-
len tussen de kern Eygelshoven en
Kerkrade. Daar zijn mogelijkheden
om meer particuliere woningen te
bouwen", zegt de CDA'er.
Tal van ontwikkelaars zijn nu bezig
met het smeden van plannen voor
het Kerkraadse centrum. Het colle-
ge wil alle nieuwe stappen zo veel
mogelh'k in het centrumplan inpas-
sen. Men wacht daarom met span-
ning op de resultaten van een IMK-
onderzoek, dat aanbevelingen moet
doen over de aanpak van het cen-
trum. Vorige week werd een tussen-
rapport gepresenteerd aan de bege-
leidingscommissie.

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Werk van kunste-
naarsgroep Concreet. Vanaf6/4. Open di
t/m vr en zo 13-17 uur, di en vrook 19.30-
-22 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
Werk van Walter Swennen. T/m 4/6,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Beelden en tekeningen van Twan Lend-
fers. T/m 6/5. Open wo t/m zo van 14-17
uur. Schilderyen van Berdt Mullenders
en Arjen van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m
10/6. Open wo t/m zo van 14-17 uur.
Stadsschouwburg. Werk van Theo Le-
nartz. T/m 15/5. Thermenmuseum.
Heerlen in vogelvlucht. T/m 10/6, open
di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Geologisch Museum. Voskuilenweg
131. Expositie 'Dieren vroeger en nu.
T/m 6/7,open ma t/mvr 9-12 uur en 14-16
uur. ABP. Black Country, foto'svan Leo
Tillmanns. T/m 13/5, open tijdens kan-
tooruren. Galerie De Nor, Geerstraat
302. Expositie 'Verschuivingen' van Alm-
a Vis. T/m 13/5. CBS, Kloosterweg 1.
Schilderyen van Anja Smeets. T/m 7/5,
open tijdens kantooruren. Foto-exposi-
tie van de Fotokring Geleen. Van 8/5 t/m
4/6, open tijdens kantooruren. NMB,
Bongerd 13. Expositie van mevr. Cap-
tijn de Ridder. T/m 30/6, open ma t/m vr
9-16 uur.

De voornaamste conclusie, die ove-
rigens de verwachtingen bevestigt,
is dat geleidelijk aan steeds meer
Kerkraadse koopkracht wegebt
naar Heerlen. Er moet gewerkt wor-
den aan een aantrekkelijk centrum
om de koopkracht voor Kerkrade te
behouden. Het eindrapport wordt
naar verwachting in augustus be-
kend.

■ 0 Volgens Sprokel moet in;Kerkrade meer gebouwd wor-
den.

(Archieffoto)

Lentefeest
Groene Ster Brunssum

Advocate van
Filippijnen
in Heerlen

oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Maaltijdenvervoer: Een Wê
zijnsorganisatie zoekt vrijwil'
gers om op dinsdag en vrijde
van 11-12.30 uur warm eten 'brengen naar zelfstandig wone'
de bejaarden of naar een oud1
rentrefcentrum in Heerlen e
Hoensbroek. Vooral zelfstand1
wonende bejaarden met cc
eigen auto zijn welkom.

Voor meer informatie: Vrijwil
gerscentrale Heerlen, Burgl
meester Van Grunsvenplein 2,(
713971.

" In het Unitasgebouw aan de
Kerkstraat 366 te Brunssum vindt
zaterdag de maandelijkse rommel-
markt plaats. Openingstijden van
9-14 uur.

" De Nederlandse Vereniging 'De
verzamelaar', afdeling Limburg,. houdt zaterdag een ruilbeurs. Het, Volkshuis aan de Dennestraat in de

! Passart gaat om 13.30 uur open. Te

' zien zijn onder andere postzegels,
munten en ansichtkaarten.

HEERLEN .-. Voetbalvereniging
Groene Ster uit Heerlerheide houdt
komend weekeinde een lentefeest
in het sportpark aan de Heigrindel-
weg. Vrijdag 11 mei staat in het te^
ken van een reünie, waar niet alleen
oud-leden maar ook huidige leden
welkom zijn. Vanaf 20 uur verzorgt
het orkest The Atlantas de muziek.
De volgende dag is er een mini-
-veldvoetbaltoernooi. Ook wordt er
een rommelmarkt gehouden. Een
dag later vindt een veteranentoer-
nooi plaats.

Parkeren
Wellicht dat hierin ook iets gezegd
zal worden over het tekort aan par-
keerplaatsen in het centrum. Tot nu
toe heeft de gemeente Kerkrade
steeds ontkend dat dit een pro-
bleem zou vormen. Maar de pas in
de raad teruggekeerde Frits Spro-

kelvindt het parkeren duidelijk 'een
ellende.
„Langparkeerders moeten op be-
paalde plaatsen weg. Er moet nabij
het centrum een omzoming komen
van parkeerplaatsen. De winkeliers
klagen terecht over de parkeermo-
gelijkheden", zei Frits Sprokel. Hij
gaf aan dat tussen het NS-station en
het centrum voldoende mogelijkhe-
den zijn voor parkeerstroken. KerkradeHet Conservatorium Orkest bestaat

uit ongeveer 90 leden en staat onder
leiding van Sef Pijpers. De Brass-
band is samengesteld uit geselec-
teerde koperblazers en staat onder
leidingvan de jonge dirigent Mauri-
ce Hamers. Aanvang 20.00 uur, en-
tree 10 gulden.

LANDGRAAF - Ter ere van het
100-jarig bestaan van harmonie St.
Caecilia uit de Landgraafse kern
Nieuwenhagen wordt op zaterdag
12 mei in de harmoniezaal van het
Dorpscentrum aan het Sunplein
een concertavond gehouden. Het
Conservatorium Harmonie Orkest
Maastricht en de Brassband Lim-
burg zullen daaraan medewerking
verlenen.

Concerten in
Nieuwenhagen

" Het Meidenwerk te Terwinselen
houdt weer een grote modeshow.
Op vrijdag 11 mei gaat de show om
19.30 uur van start in het Diensten-
centrum te Terwinselen, naast Fi-
renschat. De entree bedraagt 2,50
gulden.

" Het mannenkoor 'Die Gebrooker
Sanghers' geeft zondag in het kas-
teel van Hoensbroek een moeder-
dagconcert. Aanvang 11.30 uur in de
gehoorzaal. Medewerking aan dit
optreden verlenen het Gemengd
Zangkoor St. Paulus en de harmo-
nie St. Cecilia. De toegang is gratis.

HEERLEN - De mensenrech*
advocate Solema P. Jubilan is i
gaste tijdens een informatie-aV
donderdag in het Missionair 0
trum in Heerlen. Jubilan is dire<:cc van een stichting die de opV*
verzorgt van kinderen die 'slachtoffer zijn van het militaireweid. Ze geniet bekendheid als'vocate die opkomt voor de red»1van dearmen en onderdrukten il»
stadKidapawan." In het Ambachtshuis aan de Kas-

tanjelaan te Hoensbroek start op 15
mei de nieuwe cursus hout-en me-
taalbewerking. Voor meer informa-
tie: S 045-226643.

Onderbanken

" In de Vrije Academie ZOM aan
de Maria Gorettistraat vindt tot 13
mei een regionale presentatie plaats
van niet-professionele schilder-
kunst. Openingstijden: maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag
van 10-12 uur en van 19.30-22.00uur.
Op vrijdag van 14-17 uur.

Wijnandsrade

Gestalt
workshop

KERKRADE - Rondom het Maria
Gorettiplein vindt op 12 mei een
grote Luikse markt plaats. Er zijn
attracties voor de jeugd, verschil-
lende kramen en een rommelmarkt
waarvan de opbrengst bestemd is
voor de restauratie van de kerk.

Luikse markt
in Kerkrade

De Vrijwilligerscentrale Heerle
zoekt vrijwilligers voor de vfl
gende vacatures:

bioscopen

Maastricht in teken van
markt- en straathandel

Ondernemers en VVV zorgen voor tal van activiteiten Maastricht als 'koopzondag'. De
meeste winkels in Wyck en de
binnenstad zijn op deze dag ge-
opend. Standwerkers zullen op
diverse plaatsen hun waren op
ludieke wijze aan de man probe-
ren te brengen als deelnemers
aan het standwerkersconcours.
In een aantal winkelstraten zor-
gen straatmuzikanten, muziek-
kapellen en artiesten voor een
stukje entertainment. Alle activi-
teiten vinden plaats tussen 10 en
17 uur.

Volgens een oude traditie trekt
in de voormiddag op Hemel-
vaarstdag de sacramentsproces-
sie door de St.Matthiasparochie.
Om 10.30 uur vertrekt de proces-
sie vanaf de kerk aan de Bosch-
straat.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Onder denaam
Maastrichtse Mei Markten vin-
den er op Hemelvaartsdag 24 mei
in de binnenstad van Maastricht
en in Wyck allerlei activiteiten
plaats, waarin de markt- en
straathandel centraal zal staan.
De organisatie is in handen van
de CIMA, de overkoepelende or-
ganisatie van winkeliersvereni-
gingen, Wyck Promotie, de afde-
ling Marktzaken van de gemeen-
te, VW Maastricht en de Me-
streechter Fanfaar St.Joezep.

In de Stationsstraat en de Ale-
xander Battalaan zal die dag een
extra antiek- en vlooienmarkt
worden gehouden, die voor deze
gelegenheid zal worden uitge-
breid tot honderd kramen. Op

Scholenwerk Amnesty Interni
tional: Deze organisatie, die zie
inzet voor naleving van de mei
senrechten, zoekt vrijwillige'
met bij voorkeur een onderwijl
kundige achtergrond voor W
verzorgen van lesprogramma
over het werk van Amnesty o
scholen.

Hemelvaartsdag geldt dit jaar in

dan omgetoverd zijn tot kinder-
boerderij.

straat presenteren kunstenaars
hun eigen werk op de kunst-
markt. De Mestreechter Fanfaar
St.Joezep komt in actie op het
Vrijthof, waar ten bate van dit
muziekgezelschap een vlooien-
markt wordt gehouden.

het pleintje bij deklok, tussen de
Wilhelminasingel en de Wycker
Brugstraat, is dan een Belgische
Markt waar Belgisch bier, brood,
kaas en andere Belgische pro-
dukten worden verkocht. In de
aangrenzende Wycker Brug-
sti^at houden winkeliers een
braderie en het Cörversplein zal

Bloemenhandelaren zijn present
op en bij de St.Servaasbrug en
op de Markt zal een normale wa-
renmarkt plaatsvinden. Op het
pleintje achter het standbeeld
van Minckelers op de Bosch-

Frits Sprokel wil niet wachten op uitvoer centrumplan
Jeugd-en buurtwerk: Zoel
mensen in de leeftijdsgroep v*
17-25 jaar voor het begeleiden <voorbereiden van jongerenad
viteiten (4-10 jaar).Op de dinsd
gen en eventueel op de donde
dagen van 16-17.30 uur.

’Woningprobleem snel oplossen’
KERKRADE - Kerkrade
moet het woningpro-
bleem in de particuliere
sector op korte termijn
oplossen. Er komen nieu-
we industrieën naar
Dentgenbach en het ka-
derpersoneel daarvan wil
nu meteen een woning
hebben. Deze stelling
verdedigde het Kerk-
raadse CDA-raadslid
Frits Sprokel tijdens een
bijeenkomst van het
plaatselijke CDJA.

Van onze correspondent

Royal: Look whos talking, za en zo 19
en 21.30 uur, ma t/m do20.30 uur, zo ook
14.30 en 16.30 uur, wo ook 14.30 uur.

Royaline: When Harry met Sally, dag.
20.30 uur, zo ook 16.30 uur.Oliver & Co.,
zo wo 14.30 uur.

Royal-Microroyal: BlackRam, za t/m di
20.30 uur, zo ook 15uur. Koko Flanel, za
t/m di 20.30 uur, zo ook 15 uur.

ROERMOND

ECHT

Forum: Look whos talking, dag. 20.30
uur,zo ma ook 14 uur. Koko Flanel, dag.
20.30 uur, zo ook 14 uur. Filmhuis Sit-
tard: Rainman, wo 20.30 uur.

Roxy: Young Einstein, za t/m wo 20.30
uur, zo ook 15 uur. Studio Anders: Bom
on the fourth of July, za t/m wo 20.30
uur. Honey, I shrunk the kids, zo 15 uur.

SITTARD

GELEEN

Mabi:Look whos talking, za en zo 14.30
18.30 en 21 uur, ma t/m do 21 uur,wo ook
14.30 uur. Young Einstein, za en zo 14.30
en 18.30uur, wo ook 2.30 uur. The cook,
the thief, his wife and her lover, dag.
21.15 uur. De Reddertjes, za zo en wo
14.30 uur. Bom on the fourth of july,
dag. 21.15 uur. She devil, za en zo 14.30
18.45 en 21.30 uur, ma di en do 21.30 uur,
wo ook 14.30 uur. Cinema-Palace: Tan-
go & Cash, dag. 19en 21.30 uur, za zo wo
ook 15 uur. Koko Flanel, dag. 18 en 21
uur, za zo wo ook 15 uur. Honey, I
shrunk the kids, za zo wo 15 uur. The
war of the Roses, dag. 18.30 uur. Dead
Poets Society, dag. 21.15 uur. Lumière:
A dry white season, dag. 20 uur. Afrika-
special, dag. beh. wo 21 uur. Le Million,
wo 21 uur. Sweetie, dag. 22 uur. Kinder-
fllmhuis Zoem: Pinokkio, zo 14uur.

Autokino: Koko Flanel, za en zo 21.30
uur. Loverboy, za en zo 24 uur.

MAASTRICHT

SCHAESBERG

Royal: Look whos talking, dag. 16.30
18.45 en 21 uur, za zo wo ook 14.30 uur.
Rivoli: Always, dag. 15.30 18 en 20.30
uur. De Reddertjes, za zo wo 14 uur. Ma-
xim: She Devil, dag. 15.30 18.15en 20.30
uur, za zo ook 14 uur. H5: Tango & Cash,
dag. 14.30 19 en 21.30 uur, za zo ook 16.45
uur. The war of the Roses, dag. 14.15
18.45 en 21.15 uur, za zo ook 16.30 uur.
Internal Affairs, dag. 14 18.30en 21 uur,
za zo ook 16uur. Romeo, dag. 18.30en 21
uur, ma di do ook 14 uur. Koko Flanel,
dag. 14 18.30en 21 uur, za zo ook 16 uur.
Honey. I shrunk the kids, za zo 14 en 16
uur. De Spiegel: Rainman, za t/m di 21
uur.

HEERLEN

Van onze verslaggever

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Kantoor Heerlen,
S 045-739284
Emile Hollman,
S 045-422345
Hans Rooijakkers,
S 045-714876
Frank Seuntjens, chef
S 04750-22937
Richard Willems,
S 04406-15890
Joos Philippens,
S 04455-2161
Kantoor Kerkrade,
S 045-455506
Jeanette Ackens,
S 045-351740

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

Ze maakt deel uit van een deleg»
■van mensenrechtenactivisten 'enkele weken in Nederland is orDalarmerende situatie met betf1king tot de mensenrechten op de
lippijnen aan de orde te stellen
kerkelijke en politieke overhedeï1ons land." De EHBO-vereniging Onderban-

ken houdt vandaag de jaarlijkse
buitehoefening. Die begint om 19
uur op de terreinen van manege
Mols aan de Leiffendervenweg." Scouting Wijnandsrade houdt

vrijdag 11 mei van 19 tot 20 uur re-
ceptie ter gelegenheid van de offi-
ciële opening van het verenigings-
gebouw aan de Swierderkerkweg. " DeKavo te Schinveld viert moe-

derdag met de Hoensbroekse trou-
badour Jos Meessen. Dat gebeurt
donderdagin 't Kloeëster om 20uur.
Vooraf is er een mis in de Eligius-
kerk.

Landgraaf

"De jubilarissenvan zang-
koor St. Joseph uit Bocholtz:
Wiel Hacking (links) me-
vrouw H. Voncken en Jo
Lambrichts.

Josephkoor
Bocholtz
125 jaar

Heerlen

" Notaris Van Putte zal woensdag
in het Dienstencentrum De Troef
aan de Pastoor Scheepenstraat 2 te:
Übach over Worms voorlichting ge-
ven over het thema erfrecht. Aan-
vang 13.30 uur.

" De Katholieke Bond voor Oude-
ren houdt donderdag om 14.30 uur
een gespreksgroep over het thema
'Veranderingen in de kerk en gelo-
ven. Dat gebeurt in het gebouwvan
het welzijnswerk Schinnen, Gracht-
straat 3 Oirsbeek. Informatie: me-
vrouw Diris 045-711630.

Schimmert
BOCHOLTZ -Met een drie-
daags dorpsfeest in hoeve
Overhuizen en twee operet-
te-uitvoeringen viert het
kerkelijk zangkoor St. Jo-
seph uit Bocholtz het 125-ja-
rig jubileum.

BRUNSSUM - De heemtuin in'
heer van het IVN Brunssum <fiMaesstraat) gaat op 13 mei v^
voor het publiek open. Daarna
de tuin opzondagen van 10 tot 1"'!
uur bezocht worden en op dinsd*
woensdag- en donderdagoch^
den. Overigens is het IVN naai*
op zoek naar vrijwilligers, die e
handje willen meehelpen om
heemtuin in orde te houden: "250565.

Heemtuin
Brunssum
weer open

De informatie-avond in het Mis1
" nriCentrum beg»nt donderdag
20.00 uur en is gratis toegankel
Daaraan vooraf gaat om 18.00een solidariteitsmaaltijd in F»
Pijnse sfeer. Aanmelding is
wenst: 045 - 711980. De kostendragen negen gulden voor voh"senen en zes gulden voor kinder

Op 11 mei wordt het jubileumin-
gezetmet een mis vanaf 19 uur in
de parochiekerk. Vanaf 21 uur
houden koor en jubilarissen re-
ceptie in hoeve Overhuizen. Er
zullen drie leden gehuldigd wor-
den vanwege hun zilveren lid-
maatschap: Wiel Haking, me-
vrouw H. Voncken en Jo Lam-
brichts. Toten met 13 mei vinden
festiviteiten in Overhuizen
plaats. De operette 'Der Maler
van Florenz' voert hetkoor op 19
en 20 mei uit, eveneens in voor-
noemde hoeve.

"De voetbalvereniging Schim-
mert houdt zondag een rommel-
markt op het parkeerterrein van de
sportaccommodatie aan de Water-
kuilsweg. Aanvang 13.$ uur.

HEERLEN - Mevrouw Van Zeil,
echtgenote van de burgemeester,
opent vrijdag de nieuwbouwvan de
Catharinaschool aan de Smidser-
weg te Weiten. Dit is een school
voor zeer moeilijk lerende kinderen.
Om 10.00 uur is er een eucharistie-
viering in de hal van de school,
waarna om 15.00 uur de officiële
openingsceremonie plaatsvindt.
Van 18.00 tot 20.00 uur is er receptie
en open huis.

Opening school

LANDGRAAF - De gestaltthera-
peuten Van Dijk en Timmermans
houden op 12 mei een gestalt-work-
shop in ontmoetingscentrum 'De
Oude Landgraaf aan de Groen-
straat in Landgraaf. De workshop
begint om 9.30 en eindigt om 21.00
uur. Voor meer informatie 045-
-314748.

" De gemeente Heerlen houdt in
samenwerking met de Federatie
Welzijn Ouderen vier bijeenkom-
sten voor ouderen (55-plus) over
verkeersveiligheid. Die vinden
plaats in het Baronhotel te Heerlen
op dinsdagmiddagen van twee tot
half vijf. Aanmelden voor deelname
vóór 14 mei S 227523 en 764575.

exposities

baan vrij

f limburgs dogblad j oostelijke mijnstreek
Dinsdag 8 mei 1990 ♦ 16

Botanische tuin: De leiding va
een Botanische tuin zoekt va
willigers om mee te werken t>
diverse activiteiten. Het geve
van informatie over planten, h<
schoonhouden van de padeni
de kas, cq. de thematuin, to<
zicht houden en watergevel
Voor enkele ochtenden p(
week.

beheer van zijn speel-o-theek e<
vrijwillig(st)er in de leeftijd vl
25 jaar en ouder. De taken zj
onder andere beheer en uitlel
van spelmateriaal, de admil
stratieve verwerking daarvani
materiaalcontrole.

Speel-o-theek: Een medisch k
derdagverblijf vraagt voor 1

Fietsenwerkplaats: Vraagt lic
hebbers die van oude wrakke
weer goed rijdende fietsen m1
ken. Daarnaast is het ook W
eens nodig fietsen aan te passé
aan de behoeften van gehand
capten.

Naaimachineadviseur: Een #
stelling die zinvol werk wil bi(
den aan mensen die door o$
standigheden plaatsing in ei
normaal arbeidsproces niet aa*
kunnen, vraagt een vrijwillig'
om zijn kennis met betrekkil1
tot het reviseren van naaimacl*
nes over te dragen op anderei
Het doel in groter verband: pr'
jecten in de Derde Wereld 'steunen.

Scoutingleiding: Diverse v£
kennerij-en welpengroepen zo'
ken jongeluivan 20 jaaren oud'
die de leiding willen versterke1
Activiteiten: handenarbei'
sport, spel-kampereren en bü
tenspellen.

Presentatie radioprogramtfj
Een radio-omroep van een bj
jaardentehuis in Hoensbroe1
zoekt vrijwilligers voor de vod
bereiding en presentatie v^
haar radioprogramma. Wer"
zaamheden: het uitzoeken val
de muziek, het aan elkaar prat^
van de programma's en het voOi
lezenvan culturele evenement^
uit de krant.

Hoensbroek

klein journaal



Bond wil heffing op grind om sociaal plan te financieren

’Niet genoeg aandacht’
voor baggerpersoneel’

provincie

HEERLEN - De hitte heeft het de
duiven niet moeilijk gemaakt op de
wedvluchten vanuit Epernay en
Soissons. De snelste duif van het
CLBvP-konvooi klokte J. Aarts in
het Samenspel Beek-BUG om 10.17
uur met een snelheid van 22.54.66.
Chris Driessen van de CC Zuid had
de snelste duifvan de Phoenix. Het
legendarische hok van de gebroe-
dersKusters sloeg in Maastricht ge-
nadeloos toe met 1, 3 en 5 vanuit
Epernay.
Guus Extra uit Waubach bleef met
de zoveelste eerste prijs domineren
in de Verenigde Vrienden. Opmer-
kelijke prestaties van P. Cremers in
Sittard met 1 en 3 en Georges Man-
fred in Landgraaf met 1 en 4. Uitsla-
gen zover gisteravond bekend::

Phoenix, Soisson.
CC Zuid: 1. C Driessen 10.15 uur, s.
22.05.95; 2. T. Smeets; 3. E.M. Franssen; 4. J.
Keijmes; 5. L. Meijers. Verenigde Vrien-
den: 1. A. Extra 10.31 uur, s. 21.34.56; 2. Ge-
broeders Palmen; 3. H. Hanssen; 4. H. So-
mers; 5. H. Romer en Zn. Leudal Kwartier:
1. J. Hendriks 10.46 uur, s. 12.94; 2/4.
J. Smeets en zn; 3. J. Vullers en zn.; 5. L.
Boonen en zn.

Grens bezoekersaantal
Moulin Blues bereikt

"De band van gitarist Anson Funderburgh and the Roc-
kets uit Dallas, Texas met zanger/mondharmonicaspeler
Sam Myers in actie tijdens het vijfde Moulin Bluesfestival
in Ospel. Foto: JANPAULKUIT

Van onze verslaggever

ROERMOND - Door hef-
fingen op het grind moet
een fonds voor de 350 werk-
nemers in de grindsector
worden gefinancierd. Van
dit geld moet een sociaal
plan worden gemaakt voor
vervroegde uittreding en
omscholing. De Limburgse
grindwinning kan dan in
tien jaar worden afge-
bouwd.

Dit zegt de Bouw- en Houtbond
FNV, die aanstaande donderdag
over deze kwestie gaat praten met
kaderleden bij de grindbaggerbe-
drijven.

CLBvP, Epernay:

NLM vliegt
meer op Beek

Belangen
De vakbond vindt dat de belangen
van de werknemers in de grindsec-
tor onvoldoende aandacht krijgen.
Van de 350 mensen zijner 250 werk-
zaam in de produktie en honderd op
kantoor. De gemiddelde leeftijd van
het produktiepersoneel is 45 jaar.

OSPEL - De bluesmuziek staat
momenteel weer volop in de be-
langstelling. Daarvan getuigt het
succes dat bijvoorbeeld eenbluesveteraan John Lee Hooker
met zijnThe Healer ten deel valt.
Mogelijk dat door die opleving
de lustrumeditie van het Moulin
Bluesfestival zaterdag in Ospel
op het hoogste bezoekersaantal
tot nu toe kon rekenen. Volgens
de organisatie bezochten 3200
bluesmuziekliefhebbers het fes-
tival, 1200 meer dan het vorig
jaar.

Het stijlvolle optreden van
Meyers, met dikke bril en dood-
graverskostuum, was eerlijk en
gedegen.

toch het gevoel dat het slechts
namaak is. De puike slidegitaar-
solo's van Dave Kelly ten spijt.
De groep van de blanke Texaan-
se gitarist Anson Funderburgh
en de zwarte zanger/mondhar-
monicaspeler Sam Myers was
vooral ook door de prominente
rol van Myers van een grotere
authenticiteit.

De Bouw- en Houtbond is van me-
ning dat de uitvoering van een so-
ciaal plan niet in het gedrang mag
komen indien geen nieuwe grind-
wingebieden meer worden aange-
wezen. „Dan moeten compenseren-
de maatregelen worden getroffen",
aldus de vakbond.

Daarmee is voor de lokatie
Ospeldijk, vlakbij natuurreser-
vaat de Groote Peel, de limiet
wat het aantal bezoekers betreft
zowat bereikt.

" De mini-journalisten legden verslaggeefster Ans Bouwmans het vuur na aan de schenen
net een groot aantal vragen over de werkwijze van het dagb lad. Foto: FRANSRADE

Prijswinnaars krantleeskwis nieuwsgierig

Samenwerking
bureaus tegen
discriminatie

Beek-BUG: 1. J. Aarts 10.17 uur, s. 22.54.66;
2. M. Stassen; 3. R. Molling; 4. S. Didden; 5.
J. van Sloun. Geleen Middenrif: 1. C. Hal-
mans 10.25 uur, s. 22.32.52; 2. L v. d. Boom;
3/5. J. Steege en zn; 4. L. Verjans. Maas-
tricht: 1/3/5. Gebroeders Kusters 10.11 uur,
s. 22.47.64; 2. R. en M. Ummels; 4. H. Lem-
mens. Eijsden: 1. E. Boechoms 10.11 uur, s.
22.34.28; 2. Gebroeders Bastiaans. Vaals: 1.
H. Houben 11.23 uur, s. 21.60.19; 2. J.Jas-
pers; 3. W. Otten; 4. J.Koenen; 5. P. Steyns.
Zuidoosthoek: 1. E. Hacking 10.17 uur, s.
22.21.89; 2. J. Deliège; 3. J. Pfijl; 4. P. Gee-
len; 5. M. Crutzen. Valkenburg: 1. J. Habets
10.18 uur, s. 22.27.80; 2. W. Wessels; 3. Claes-
sen; 4. P. Hendriks; 5. J. Speetjens. Heer-
len: 1. J.Teewissen 10.22 uur, s. 22.13.04; 2.
J. Coenen; 3. J.Vervoorts en zn; 4.
H. Groen; 5. H. Spiekers. Simpelveld: 1. J.
v.d. Weijer 10.23 uur, s. 22.00.80; 2. P. Frans-
sen; 3. Wirtz-Bauer; 4. Gebroeders Rama-
kers; 5. G. v.d. Weijer. Roderland: 1.
J. Freijer 10.24 uur, s. 22.10.00; 2. W. Laven
en zn; 3. L. Vromen; 4. M. Rouschen en zn.
Landgraaf: 1/4. M. Goergers 10.29 uur, s.
22.05.58; 2. H. Hoffmann; 3. D. Vek; 5. Mevr.
Frolichs. Oude Mijnstreek: 1. M.Hermans
en zn. 10.22 uur. s. 22.25.73; 2. L. Janssen; 3.
J.Meessen; 4. L. Pluymen; 5. M. Maessen.
CC Roermond: 1. F. Sampers en zn 10.43
uur, s. 22.30.08; 2. L. Wolters; 3. H. Coenen;
4: Gebroeders Claessen; 5. H. Suskens. Sit-
tard: 1/3. P. Cremers 10.27 uur, s. 22.49.60; 2
C. Konings; 4. H. Feijen; 5. M. Dols. Echt: 1.
J.Aben 10.35 uur, s. 22.33.52; 2. Janssen
Vrins; 5. K. Heijen; 4. Gebroeders Thoolen;
5. P. Beunen.

HEERLEN - De hoofdvestiging van het Limburgs
Dagblad in Heerlen kreeg gistermorgen bezoek
van een dertigtal schoolkinderen, die allen aan-
spraak kunnen maken op de titel 'winnaar van de
krantleeskwis 1990.
De scholieren, afkomstig uit groep zeven en acht
van de basisschool A Gene Wienberg in Mechelen,

kregen een uitgebreide rondleiding door het ge-
bouw. Daarbij toonden ze vooral belangstelling
voor de bezigheden van deredactie.
Voorzien van de nodige antwoorden en met een
nieuwe rugzak voor ieder kind toog de groep en-
thousiaste scholieren tegen het middaguur weer
richting Mechelen.

De situatie wordt vergeleken met
het sluiten van de mijnen. Sociale
aspecten hebben volgens de vak-
bond toen niet die aandacht gekre-
gen die ze verdienden. „Wil de pro-
blematiek van de grindwinning in
tegenstelling tot die van de mijn-
bouw geen gevangene van het verle-
den worden, dan moet vroegtijdig
met de sociale aspecten rekening
worden gehouden", aldus de bond.

Sociale aspecten

blues

- vroeger was blues dé muziek
van de zwarten in de VS - nu
voor een belangrijk deel door
blanke artiesten levend wordt
gehouden. Die conclusie lijkt ze-
ker gerechtvaardigd als de acht
acts in Ospel in ogenschouw
worden genomen. Met overigens
gerenommeerde namen als The
Blues Band en Lonnie Mack blij-
ken de blanken veruit in de
meerderheid. Veel jongezwarten
mijden de muziek van hun voor-
vaderen omdat het door hen
vaak geassocieerd wordt met el-
lende en onderdrukking. Boven-
dien bieden eigentijdse muziek-
stijlen als rap en hip hop voor
hen meer kansen op succes dan

De ironie wil dat de bluestraditie

pakket is er een groot aantal andere
factoren, waaronder erfelijke aan-
leg, sociaal-economische omstan-
digheden, rookgedrag en blootstel-
ling aan straling, die het ontstaan
van borstkanker beïnvloeden.

De bouw- en houtbond vindt overi-
gens dat er volop alternatievemate-
rialen van grind zijn. Gewezen
wordt op de import van steenslag
uit Schotland en Scandinavië.

MAASTRICHT - Enkele anti-dis-
criminatiebureaus en 'meldpunten'
(waarvan Maastricht landelijk de
voorloper is) gaan hun krachten
bundelen door te streven naar één
landelijk anti-racismebeleid. De
plaatselijke politieke partijen wordt
gevraagd hieraan mee te werken.
„Dat is hard nodig," zo meent een
woordvoerder Caroline Christiaans
van het Meldpunt Anti Discrimina-
tie Maastricht. „Er vindt momenteel
een schrikbarende opmars van ra-
cisme en en fascisme plaats in Euro-fpa en Nederland is daarbij geen uit-'
zondering. Ook in Maastricht bloeit
extreem-rechts op."

De gemeenten moeten zo snel mo-
gelijk overgaan tot het opstellenvan
een Anti-racisme Nota, zo wordt ge-
zegd. Ook zou er een commissie in-
gesteld moeten worden die racisme
binnen het gemeentelijk beleid
dient te voorkómen.

Landelijk gezien houdt een anti-ra-
cismebeleid onder andere in dat het
Openbaar Ministerie een actief ver-
volgingsbeleid voert bij racistische
en fascistische uitingen en voorts
officiële erkenning van 21 maart als
dag tegen racisme.

Voor de zesde editie van Moulin
Blues het volgend jaar op 11 mei
wil Vossen pogen meer zwarte
bluesacts te contracteren. „Die
zorgen vaak toch direct voor
meer sfeer. Al zullen we echt gro-
te namen als 8.8. King of John
Lee Hooker ook volgend jaarom
financiële redenen niet kunnen
vastleggen", aldus Vossen. Hoeft
ook niet: Een afwisselend aan-
bod van subtoppers in combina-
tie met een ongedwongen sfeer
heeft ook zijn charme.

jan hensels

Toch werd paradoxaal genoeg
het muzikaal meest flitsende op-
treden gegeven door de blanke
Amerikaanse zanger/gitarist
Lonnie Mack. Hoewel al 30 jaar
in het vak klonk zijn instrumen-
tale versie van de Chuck Berry-
nummers even gemeen en fris
als die van de grote meester zelf.
Met zijn zuivere, gloedvolle gi-
taarsolo's bleek Mack dé verras-
sing van het festival te zijn. Het
optreden van Hans Theessink en
Jon Sass met hun frisse intepre-
tatie van oude countryblues en
de funky bluesrock van Joanna
Connor zorgden er voor dat het
programma voor elk wat wils
had.

Eerder borstkanker
door veel vet eten

Conclusie onderzoek TNO-voedingsinstituut

Bij een afsluiter als de blanke
bluesgroep The Blues Band uit
Groot-Brittanië met door de wol
geverfde entertainers en muzi-
kanten bekruipt de luisteraar bij
vertolkingen van nummers van
zwarte helden als Muddy Waters

Bulkaanvoer van deze grondstoffen
is overeen tot twee jaar mogelijk.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid
van kalksteen-import uit België.

Tegen zijnverwachtingen in bleken
zowel selenium als caroteen, welke
stoffen in geringe hoeveelheden in
voedsel voorkomen, geen bescher-
ming te bieden tegen borstkanker.
De aanwezigheid van selenium in
voedsel wordt algemeen be-
schouwd als een onmisbaar ele-
ment. Selenium kan in zekere hoog-
te vitamine E vervangen. Caroteen,
een geel tot oranje-achtige kleur-
stof, wordt in het darmslijmvlies
omgezet in vitamine A.

Ir P. van 't Veer promoveert vrijdag
18 mei aan de Rijksuniversiteit Lim-
burg in Maastricht op zijn proef-
schrift over dit onderwerp. Hij on-
derzocht de gebruikelijke voedings-
gewoonten van 133 patiënten met
borstkanker voordat zij de ziekte
kregen en die van 289 gezonde vrou-
wen.

Importen
Minder reëel wordt verhoging van
de grind-import uit België en West-
Duitsland gezien die landen met de-
zelfde problemen kampen. Zee-
grind van het Engels continentaal
plat is volgens de vakbond niet voor
alle bouwdoeleinden bruikbaar.

Duidelijk is in elk geval dat alle al-
ternatieven duurder zijn dat Lim-
burgs grind.

Van onze verslaggeefster
ji g EERLEN - Vrouwen die veel vet
e l en> lopen een groter risico borst-
Ji J^ker te krijgen. Uit een onder-
e "Kr 11 Van net voedingsinstituut van

jJ^O in Zeist blijkt namelijk dat
v rstkanker bij vrouwen met een

Il v
,rijke voeding twee tot drie keer

>' a«er voorkomt.
'Al,l eerder werd bekend dat de on-

* t r̂zoe ker, ir P. van 't Veer van het
CIVO-Toxicologie en Voe-

{ TNO, aanwijzingen had gevon-
<y dat vezelrijke produkten en ge-
tenteerde melkprodukten, zoals

Erfelijk

yoghurt en karnemelk, bescher-
ming bieden tegen borstkanker.
Het risico borstkanker te krijgen is
voor vrouwen, die dagelijks meer
dan 225 gram gefermenteerde melk-
produkten nuttigen, de helft van het
risico voor vrouwen die ze niet ge-
bruiken. Ook de consumptie van
vetarme kaas kan een beschermend
effect hebben.

Van 'tVeer wijst er echter op dat het
dagelijks gebruik van deze produk-
ten geen garantie biedt voor het
voorkomen van borstkanker. Naast
de samenstelling van het voedsel-

De vakbond verwacht overigens op
de lange termijn geen schaarste aan
grind.

gevoerd. De NLM heeft nu een
vliegtuig extra gehuurd om het
oude schema te kunnen uitvoeren.

Tevens is het aantal vluchten op za-
terdag en zondag tussen Maastricht
Airport en Schiphol zonder tussen-
landing in Eindhoven uitgebreid.

Speciaal voor een vlotte overstap
voor reizigers die op Schiphol aan-
komen en doorvliegen naar Maas-
tricht Airport is een nieuwe bagage-
regeling van kracht geworden. De
passagiers hoeven op Schiphol hun
koffers niet meer door de douane te
voeren.

De bagage wordt nu rechtstreeks
overgeladen in de F-27 die naar
Beek vliegt. Op Maastricht Airport
worden de koffers dan aan de doua-'
ne getoond.

Van onze redactie economie

BEEK — De NLM heeft het aantal
vluchten tussen Amsterdam en
Beek op werkdagen weer terugge-
bracht op vijfper dag. Vanwege een
beperkt aantal beschikbare vlieg-
tuigen konden in de afgelopen we-
ken slechts drie retourvluchten per
dag tussen beide steden worden uit-

Zorgen
De Maaslandse actiegroep kwam al
jaren geleden tot de conclusie dat af
en aan vliegende Boeings 747 extra
risico's met zich meebrachten. Een
woordvoerder van die groep zegt:
„Ongelukken gebeuren meestal bij
het opstijgen en het dalen. Dat is
geen prettig vooruitzicht."

(ADVERTENTIE)

SI jjj. BUBGS
yJlPHONIE
TTjlKEST
Tweede concert in de

Beethoven-cyclus
Dirigent: David Robertson _^J
solisten: Karin Lechner, piano H^ j£k

Larissa Groeneveld, W/jM
cello
Gil Sharon, viool mÉLtemmM

programma: % |E m
Ludwig van Beethoven:
Ouverture "Coriolan" a
Tripelconcert Bk.
Symfonie nr.8 * DavidRobertson

Samen met LSO-concertmeester Gil Sharon spelen de jeug-
dige Karin Lechner (25) en Larissa Groeneveld (24) de solo-
partijen van Beethovens Tripelconcert. Dirigent is de Ameri-
kaan David Robertson. Beethoven schreef zijn opgewekte
concert voor drie solisten en orkest tijdens een "quasi rustpe-
riode" tussen dramatische reuzen als de Eroica en de Appa-
sionata. Een ludiekekant van Beethovens talent.

do. 10 mei Venlo vr. 11 mei Heerlen za. 12 mei Maastricht
20 uur De Maaspoort 20uur Stadsschouwburg 20uur Staargebouw
(077)517000 (045)716607 (043)293828

cirkelen wanneer de landingsbaan
niet direct beschikbaar is, maar dat
gelooft niemand. Hier is het straks
te doen en volgens een eigen onder-
zoek is dan de milieubelasting nog
wat hoger dan de Nederlandse Mi-
lieu Effectenrapportage (MER) ver-
wacht.’Geen’ Nederlandse’

Boeings boven België’

Lanaken koestert zijn Hollandse rijken:

De landing wordt straks volgens de
berekening vrijwel boven het cen-
trum van Lanaken ingezet en opstij-
gende luchtreuzen doen alleerst Re-
kem aan..".

Van onze verslaggever

{TEMAKEN - Nederlands vlieg-
ti r 'glawaai in het Belgische lucht-
e Jr1'h verontust niet in de laatste
0 y aats de Nederlandse inwoners van
;i Van een Oost-westbaan
i '' men daar langs de Limburgse
'i § e.ns niets weten. En dat terwijl, zo16^'stert de plaatselijke postbode,n deel van de Hollanders zijn
1 vr°°d in en rond Airport Maastricht
il (j^dient.... Maar waarschijnlijk is
i J*1 optisch bedrog vanwege de

aam Airport Maastricht.
b. dpnnie Geraerds, rechterhand van
i burgemeester en hoofd van de, r^eentelijke ombudsdienst van
i ,ar>aken windt er geen doekjes om.
! j£atlaken is een residentie voor

(jJ; 1 wat zeer welgestelde Hollan-

" die op hun rust zijn gesteld en
J afom hier in de bosrijke omge-
Dijs van Rekem, Smeermaas ofLa-

-5 tyj^oll zijn komen wonen. Zij en wij
i iien dat graag zo houden".

4 >vatlaken heeft al rond vijftien jaar
1 WaC^ten' tegen militair vliegtuigla-
I V jjai achter de rug. Met militaire

Sok gVe^en a*s Kleine Brogel en
i jj letbanen van de luchtmacht in
t uthalen-Herchteld om de hoeki as het -en is het nogweleens - on-

Ha ■het Vljftien Jaar Praten is het gelukt
l
l straaljagergeweld enigszins aan

te leggen. De toestellen vlie-
c ". nu boven minder bewoonde
£ Tussen Roosteren en'
Sk u Waar bet keerpunt van de Bel-

te, "e straaljagers nu ligt, kan menvolop over meepraten.

' 6t
e Oost-westbaan zou nu roet in het

f f6
etl gooien. Geraerds: „De militai-

i haV willen niet die hele affaire her-
éWn en °Pnieuw vijftien jaar pra-

■\ 'ÜW °Ver andere routes nu het rede-
> Jk loopt. Wij hebben dus weinig
\ e u2e en verzetten ons tegen het af

„p aan vliegen van zware vliegtui-

' dJ1;,Minister Weggen zegt wel dat
Boeings boven Maastricht gaan

Uiteraard zei 92 procent van de be-
volking ook al weer enkele jaren ge-
leden 'Nee' tegen die baan in een
brede enquête.

Pintje
In Lanaken is al een pintje gedron-
ken op de eerste successen, want de
Belgen zijn wel goed maar niet gek.
„De lusten voor deHollanders en de
lastenvoor de Belgen, dat kan niet",
zeggen de onderdanen van Alex
Vangronsveld, die met hulp van bij-
na 2500 Nederlandse inwoners (11
procent van de bevolking van Gel-
lik, Smeermaas, Neerharen, Rekem
en Neerharen) graag nog eens her-
kozen wil worden tot eerste burger
van een gemeente die trots (nog
steeds) de naam Goudkust draagt.
De burgers van Lanaken volgen
voorlopig zonder veel opwinding de
pogingen van hun burgemeester.
Tegenstanders genieten van het
mooie weer en het ongeschonden
luchtruim. „Zou het vandaag gaan
onweren?", vraagt een straatwerker.
Dat 'luchtlawaai' is nog juist even
wat actueler....

" Volgens de Belgen krijgt Lanaken straks de 'lasten' van de zware luchtreuzen die Airport
Maastricht aandoen. „Voor een residentie een regelrechte bedreiging", aldus de gemeentebestu-
ren die deNederlandse Staat bestoken met procedures. Op de tekening de aanvliegroute van de
nieuwe Oost-westbaan. Een belasting van 85 dBA is geen uitzondering berekende het bureau
Swartenbroekx en dat is ook voor Nederlandse begrippen veel te veel. Tekening: KAREL GERRITS
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Kusters en
Extra winnen
wedvluchten

Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN
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*Wek-Sex*
gewekt worden door Bianca

oh la la !!!
06-340.320.55 (50ct p.m.)

Ik wist niet dat
m'n handen zo
konden trillen!
* Eroslijn *

06-320.321.22
50 et p/m

Ouderwets bestraft. Me-
vrouw pakt de

mattenklopper
om het meisje manieren te

leren. Lesbisch.
06-320.330.19 (50 et. p/m)

Pas na deze
strenge

straf voelt Hannah hoe on-
gelofelijk het is om te mogen

gehoorzamen...S.M.
06-320.330.51 (50 et. p/m).

Marion komt voor 't eerst
voor lifesex. Met nog een

vrouw en 2 mannen doet ze... alles. Frans en
Grieks.

06-320.330.52 (50 et. p/m).

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.
Zoek je een leuke vriendin?

Bel de
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m
Heb je zin in sexcontact?
de Afspraken lijn
06-320.325.80 - 50 et p/m

De Meidenbox
kom in kontankt met mooie

meiden
06-320.330.77 - 50 et p/m
Stiekem meegenieten met
Hete vrouwen

06-320.328.00 - 50 et p/m
Zoekt u 'n vrouw?

06-910.910.22
50 cpm. Dames inspr.

01720-33202.

'Sexlijn*
06-320.320.09

Nymfomaan-live 50c.p.m.
06.320.326.09.

Ina is mooi, sexy en
getrouwd. Wat haar man
niet geeft krijgt ze van 2

stevige
Knullen

06-320.321.30 - 50 et p/m
Het gebruinde meisje

ontdekt 't geheim. Nu is zij
de .... Meneer en mevrouw

worden haar.... SM
06-320.330.61 - 50 et p/m

Q6-lijnen

Na haar baan bedient ze in
dat huis

Dames
Gekleed in kousen en op

hoge hakken...
06-320.329.25 - 50 et p/m

Met de sportieve
vriend

van haar man leert mooie
Tina dingen dieze nog nooit

06-320.326.93 - 50 et p/m
Op de

Bisex-Box
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 - 50 et p/m
Lifesex op dit nummer is

Lifesex
Eerlijk, soms schreeuwend.

Met alles uit...de naakte
waarheid.

06-320.321.32 - 50 Ct p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

Super-contacten-box
De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden- en vriendinnen.

Probeer het maar 0p...
06-320.324.30

Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er

de beste.
De heetste

box van NL. op nummertje.
06-320.328.29 - 50 et p/m

Wip-ln Box
deze heet zo, omdat er heel

wat ge...wordt op
06-320.324.60.

Leuk toch?
Trouwens, de Lijf-Sex-Box,
daar durven ze ook en...jij
mag beste meedoen op

06-320.324.90 - 50 et p/m
Bevend van opwinding doet

die zongebruinde jongen
alles wat die grote

bevelende man eist.
Homo

06-320.321.33 - 50 et p/m
Een mantel en daaronder

alleen haar
zongebruinde

huid. Zo dwaalt ze door het
bos totdat 2 mannen...

06-320.326.90 - 50 et p/m
Haar man brengt een vriend
mee. Met zijn drieën gaan

ze op de S.M. tour. Zij
Beveelt...

06-320.326.92 - 50 et p/m
Eenzaam in de duinen leert
een zonnende knul een man

kennen die het hem leert.
Homo

06-320.326.91 - 50 et p/m

De triobisexbox
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m
Meisjes zoeken sexcontact

Sex contactlijn
06-320.320.33 - 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 et p/m

2 knappe mensen uit Dordt
een stel dat voor 't eerst
voor Lifesex

komt met nog een knul...
06-320.323.85 - 50 et p/m
Als een meisje bijles krijgt

gebeurt het.
Ze doet echt alles om hem

zover te krijgen...
06-320.323.84 - 50 et p/m

Lifegebeuren
Na het ontkleden gaat het
stel meteen...van Frans tot

Grieks...
06-320.330.09 - 50 et p/m
's Nachts komen er plots 2

mannen
in Ellie's tuinhuisje, die geen

enkel uitstel toestaan.
06-320.329.24 - 50 et p/m

Na veel aarzeling
gehoorzaamt Vera aan haar
gevoel. 2e volgt de bevelen

van haar vriend...
S.M.

06-320.329.23 - 50 et p/m
Lekkere meiden willen

verwend worden
Sexrelatielijn

06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel sexcontact

Live afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Homokontakt
Jongens zoeken jongens
06-320.325.01 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
sexcontact

06-320.326.33
50 et p/m

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

Tippelbox
06-320.326.66 - 50 et p/m

Sex kennismakingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03
50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

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

Natasja doet het met
2 mannen

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

echte ordinaire sex
06-320.328.01

50 et p/m
Als hun

zwembroekjes
te drogen hangen doen 2
knullen het ongeremd met

een toeschouwer.
06-320.323.86 - 50 et p/m

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kontakten/Klubs
OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???

WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UIH
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. QQK WEEKENDS!!
Echte Sex kent geen tijd!!!

Riversideclub
E9afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak 100 mtr

voorbij camping de Maasterp. Open van maandag t/m
vrijdag van 14.00 tot 2.00 uur. Creditcards accepted.

Tel. 04755-1854.
Eindelijk zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

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

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

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

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

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Privéhuis Michelle
a hole in one

tel. 045-228481/229680
045-326191
Escortservice. All-in.
De betere service in
Club Lolita

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

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

Club La Belle
Spekholzerheide, Graverstr.
13, iedere dag geopend, van

14-4 uur. 045-416143
Detlef en Regina van de

Jachthut.

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

Tel. 045-423608.

Contactburo
Geleen

Bern. in privé relax adr.
Tel. 04490-48768.
Inschr. dames gevr.

Diana escort
tel 045-320323

tot 03.00 uur 's nachts

Vera
Privé tel. 04754-85818.

Privé Cherry
ook soft SM

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

Nieuw bij
Yvonne
’125,-
Heel uur all-in

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 15-24 uur.

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittard

bij Fortunastr. 04490-23203

Gezellige
dames

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

Videoclub
v.a. ’ 20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

B.A.G.D.
Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.
Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

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

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.

13Kerkrade-W. v.a. 12.00
uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Brigitte
Privé, 045-254598.
J. vr. volslank ontv.

thuis
Te1.'04406-41916.

Jonge volsl. vr. ontv. thuis
045-729101

Anita
Privé en escort tussen 16 en

23 uur. 045-352543.

Diana privé
045-320343

met Liane en Lorry

Privé en escort
045-720916

Astma Fonds
Giro

55055
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******** -*^m «^ i r—J^^f^ Philips compact dist sound- J
j ■ ■ n 'L"TZ_ - I machine D 8892
■%! *% *^PEli#^%#^B% t-fflj fll -ez

y % FM-stereo, LG en MG. CD-speler met in-
mM i "" -ei _____ U tro scan. cue en review. Programmeren

» "■«■■■■»wW|r ’ " 51 2axn3mwx' nummers' '««QQ
"%■■■ I ■ IVf -I^^ Philips dubbel midi cassette- lll^ÉÉfi1

■*■ ■■■ ■■■ ■ «I* feek F( 780 SH^iËfflll 11
o^o%BA IHttl ■fe£> Servo-solenoid bediening. Weergeven en ~^SSg^^iPi II *
gfUgim VI B^^ iHIIKBI opnemen/weergeven. Kontinu afspelen. w,ahS^3" |
UU WmWtkW Cl I ftllm^Hl^Hll High speed dubbing. Dolby B. Meng- Philips tandem COmpO SOUnd- I

/ \ "^ mogelijkheid met I)AA machine D 8278L \ "(of de helftvan de winkelwaarde in kontanten, type HR 2769) mikrofoon. M_ ZW^Mm ~,,_... ~ „ . ...— ~y^y~yy\ AM/FM stereo-radiorecorder. 2 x4W.

-^ » FM, LG, MG en KG. Twee cassettedecks.
=.■.,,. ..,.,,...1. .—, i ..„—"■ r\ fl 'rJÊmmmmw,^mmm*i?j^. Dubbele speelduur en versneld overspe- ji□ I''rfTTrf'Mnlll \\ mW^mM ISbBSÉ 'en. 3-Bands graphic equalizer.-Afneem- ;

lil il II II III 1!! f^C55k —SÜZ^!^^ ■.—B bare luidsprekerboxen _■>»«%.

jÖijiiHit^SAVMlJo PhMJPS elektronische kguKgji: Philips midi compact disc- H99. g
Nuttig vermogen 650 w.Roterende Philips UVA gezichtssolarium machine met opbergruimte stereokombinatie FCDIBS 1= tl n<
Sien2ïrtTiï¥k,ot6t0f- "P3151 StOremaSter HR 2881 Radio met FM. LG en MG, versterker f-~ ST.NI *Sa KnmnleP 'iTLIVhnP °°S Zeer k°mP^- 4 UV-A TL-buizen Vermogen, 450 W. Met elektronisch. met 2 x2O w mu2iekvermogen en Philiw d«a «.ha,a kl0„««lo«o eSï'rfl lïii Bruiningsveld: 21x27 cm. AA kontmu regelbare mMÊk 5-bands graphic equalizer, dubbel cas- PhlipS draagbare kleurentele-
liitvoïnnq dQQ- "SI. snelheid. Veel hulp- 949" settedeck met high speed dubbing en VlSie 14 GR 1221/108 Jfl' stukken. »i~^« continuous play, semi-automatische Met 37 cm/90°, donker getinte,'FSQ' lï

4 AA platenspeler en programmeerbare Hißri-beeldbuis. 40 Voorkeurzenders. 1(y*^~ ~— MET KLOK \m^3m /ï*\ / r~—"> CD-speler. Kompleet met _ 2 W muziekvermogen. On screen dis- V
■ -■— ._ lii ïiÖL 2 luidsprekerboxen CQQ play. Sleeptimer. Afneembare teleskoop- '<-U' *C (2.weg) Q77" antenne. S
f_- I DIGITAAL Afstandsbediening. fiTQ-

Philips WhirlpOOl Space Cube Philips epilator Satinelle Ideaal voor milkshakes, soepen en baby jK*fc=aMMMg Aj]
50 magnetwiTAVM 73Ö~ HP 2830 sS oo w motor 59- *JLIIPE Ook leverbaar in wit. I f
Nuttig vermogen 750 W. Plaats voor Voor aangenaam en effectief ontharen «#^« EJMfc=aJMi MeerorÜS f 100

Philips midi compact disc- Philips midi HiFikombinatie Philips kleurentelevisie v//yzS^i/ speler CD 600 F 240 2ÏGR 2550/108, . , (&~^ËTy\\ u?rrT,rr nn VHanr XA?° nU,mmerL Bes,aande uit di9itale x""rn« 20 voor- Met 55 cm/90° 'FSQ' Hißri-beeldbuis.L^-^s ZZA \X*m^' ' Uitgebreid LCD-d,splay^Afspeelmogelik- keurzenders versterker met 2x4Q w Qn screep dj ,6Q Voorkeur2enders.zteya—^^ \^^^ he? vo°: He" 8" "*■ Drievoudige vermogen dubbe|cassettedeck. deck A Versterker maJ 4
Y
W muziekvermogen.-@ (^) N^SS / zoeksnelheid B.| 2 snelheden is het ge- autoreverse weergeven, deck B opne- Met teletekst, sleeptimerM I J ~-^V V luid versneld hoorbaar. Digitaa ge- men/weergeven, CD-speler, twee 3-weg en afstands- -«AAAHWIHWW«| V^ stuurde synchronisatie mogelijk voor per- basreflex luidspreker-. Ak bediening. ZÏIÜff■■■■B Philips beauy-Set HP 2620 FL pSSSeck 000 J-en en afstands- iIQQ.

H H SFR ladyshave, met rechte en ronde met CD Record Sync. 077? g' i*#^^« SBBBi^'
trimmer. 8 Hulpstukken: 4 voor pedicu-

5J ren en manicuren. 3 voor massage en 42 (IH breed, OOk lever- ffr*Tn£ëlT~" _. " t^A IM UfIT sUSl voor het inmasseren van crème haar in IU rm hroori N^@iöD«s3iÊf IHI I in wil »(
Philips Whirlpool magnetron/ en lotion. Luxe cassette met spiegel en oaarin jo cm Dreea. MEERPRIJS W
oven kombinatie AVM 920/WH snoeropbergmogeiijkheid. AA Philips midi compact

f1en Bv
Inhoud ovenruimte 32 liter. Magnetron mWifm dJSC-SPeler CD 210 !ll!|llll^l|É^ii '150,- Kj

Traploze magnetron energieregeling. J^^ür-^ IS L^G lßBi -tirr^1'1 / Philips Matchline HiFi-StereO r
Traploos instelbare temperatuur /^Jm^^>^<^B^>. W mggs^am SSS ... . _.. . kleurentelevisie
(50° 250°C). >#^^^^ C3CHI ""---" -"" - -"-■ Philips Studio 11 soundmixer 98 dc 907t/n9D J
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Manager weg
bij Alemannia
AKEN - Alemannia Aken, dat
donderdag in het thuisduel met
Darmstadt '98 de laatste stro-
halm hoopt te pakken, moet op
zoek naar een nieuwe manager.
De huidige manager, Grabotin,
heeft ontslag genbmen. Grabotin
verkiest een fuiïetie in het be-
drijfsleven boven eëh ongewisse
toekomst bij het met degradatie
bedreigde Alemannia.

’Contract bij Fortuna forse stap vooruit’

Fred de Jong droomt
al van De Baandert

FansFiorentina
molesteren

spelers Juventus

SYDNEY- Ofschoon Fred de Jong nog niet precies weet waar
Sittard ligt, was de nieuwe aanwinst van Fortuna zondag tij-
dens de voorlaatste wedstrijd van de Australische competitie
kennelijk al met zijn gedachten in De Baandert. De 26-jarige
topscorer duwde zijn club Marconi weliswaar met een treffer
in de laatste minuut de finale van het landskampioenschap
binnen, maar hij was zelf allerminst tevreden over zijn presta-
tie in het duel tegen Melbourne Croatia.

UTRECHT - Twee Limburgse
boksers zijn opgenomen in de
achtmansploeg die van 14 tot en
met 19 mei de Oranjekleuren ver-
dedigt tijdens het ihternationale
Boxam '90-toernöoi in het
Spaanse Huelva. Het zijnArnold
Vanderlijde, die in het super-
zwaargewicht staït, en zwaarwel-
ter Marco Veurink.'

Nederland
in Spaanse
boksring

Van onze sportredactie

MAARSBERGEN - De Span-
jaard José Maria Olazabal en de
Noordier Ronan Rafferty nemen
in juliopnieuw deel aan hetKLM
Open, waarin zij vorig jaar in
noodweer een dramatische ver-
lenging over negen holes speel-
den. Een van hun voornaamste
tegenstanders wordt de West-
duitser Bernhard Langer. Het
prijzengeld van het golftoernooi
dat andermaal op de Kennemer
te Zandvoort wordt gespeeld,
wordt dit jaaropgeschroefd naar
anderhalf miljoen gulden. Olaza-
bal won gisterenna êen spannen-
de finale met de Welshman lan
Woosman het Open Benson en
Hedges-toernooi in Engeland.

KLM Open met
topgolfers

Van onze medewerker
EDDY BUDÉ

Beslissing in
zaalvoetbal

steeds een Nederlands paspoort
heeft, kan bij Fortuna per 1 julimet-
een aan de slag.

ïOVERCIANO - De successen van
I Italiaanse clubs in de Europacup
°orkruisen de WK-voorbereidingn de nationale ploeg op een ande-
v,banier dan werd aangenomen., i de start van de trainingsstage in
j°verciano nabij Florence werden

spelers van Juventus, de tegen-
;tandervan de plaatselijke clubFio-ntina in de Uefacupfinale, gemo-
nteerd door jeugdige fans. Schilla-
■ moest zelfs door de politie wor-. n bevrijd, nadat jongeren hem inJin auto hadden ingesloten. Sinds
v eerste finale van afgelopen, °ensdag is er sprake van een kou-'G oorlog tussen beide Italiaanse

De 1,91 meter lange spits, vorige
week gecontracteerd door Fortuna,
oogde vrij statisch, kwam moeilijk
los van zijn kortdekkende oppo-
nent, maar liet wel blyken over in-
zicht te beschikken, al verspilde hij
na rust te veel energie aan meever-
dedigen om nog met enige regel-
maat in de aanval te kunnen excel-
leren.

„Mijn sterke punten zijn de fysieke
kracht en lengte. Ik denk dat die
twee eigenschappen erg belangrijk
zijn in de Nederlandse eredivisie,"
aldus De Jong, die van beroep com-
puterprogrammeur is. „Ik ben een
harde werker en scoor af en toe
doelpunten, waaronder heel belang-
rijke." Dat blijkt, want zijn treffer
tegen Melbourne Croatia was de
enige van de wedstrijd. Fred de
Jong, die vanwege zijn naar Nieuw-
Zeeland geëmigreerde ouders nog

VolgensBerti Mariani, de coachvan
Marconi, betekent het vertrek van
Fred de Jong een gevoelig verlies.
Mariani is van mening dat De Jong
ook in het Nederlandse voetbal zal
slagen. „Een goede spits, die bij ons
moeilijk te vervangen zal zijn."

Hij ziet zijn komst naar de Sittardse
club, die naar verluidt slechts 75.000
gulden hoeft over te maken, als een
forse stap vooruit. „Net zoals ik drie
jaar geleden vanuit Nieuw-Zeeland,
waar de voetbalcompetitie weinig
voorstelt, naar Sydney kwam als se-
miprof. Bij Fortuna word ik full-
prof. De aanpassing zal ongetwij-;
feld moeilijk worden, maar ik durf
de concurrentie met bijvoorbeeld
Frank Farrington best aan."

" Fred de
Jong (rechts)
fixeert de blik
op de bal tij-
dens de wed-
strijd tegen
Melbourne
Croatia. De
nieuwe aan-
winst van
Fortuna
scoorde het
enige en win-
nende doel-
punt voor
zijn club Mar-
coni.

rtemational Nicola Berti van Inter
Roest het ook ontgelden bij de Flo-
rntÜnse jeugd. Sinds hij Fiorentina
fpuilde voor de club uit Milaan, isj^ in Florence persona non grata.
Jr^tikwam uiteindelijkmeteen po-
ll lebusje het trainingskamp bin-j^n- Bondsvoorzitter Matarreseeft zijnbezorgdheid uitgesproken;
Öafr °*e situatie, maar verklaarde
P <■ de nationale ploeg niet voor een
Kt 1dertrainingskamp zal kiezen. Tot
k ïftei blijft de Italiaanse selectie inMverciano.

Sponsor draait geldkraan dicht

Megacles Weert
topspelers kwijtSchumacher

vecht met
ploeggenoot Westduitse primeur in Vuelta

Gröne ritwinaar, Wijnands achtste

Reserves
Fortuna na
rust op schot
HELMOND - Fortuna Sittard 2
won de uitwedstfijcf voor de
competitievan dereserve divisie
C tegen Helmond Sport 2 met
3-1. Na een 0-0 ruststand namen
de Fortuna-reserves een 2-0 voor-
sprong door Taihuttu en Ver-
goossen. Acht minuten voor het
einde zocht de thuisclub nog
aansluiting via Van der Linden,
waarna Taihuttu in de laatste mi-
nuut de verdiende Fortuna-zege
extra gewicht gaf.rig jaarwerd dierit gewonnen door

Delgado, die 2.51 achterstand heeft
op de Itaüaan.

NAJER - De Westduitser Bernd
Grorie heeft deveertiende etappe in
deRonde van Spanje gewonnen. De
renner uit de Stuttgart-ploeg van
Hennie Kuiper bleefRaab en Calca-
terra net voor. Het betekende het
eerste Westduitse succes in de ge-
schiedenis van de Vuelta. De gele
trui blijft in handen van de Italiaan
Marco Giovanetti. Ad Wijnands fi-
nishte als achtste.

de etappe van deTrump Tour. In de
bergrit van Richmond naar Charlot-
tesville over 234 kilometer was hij in
de sprint twee professionals te snel
af. De Amerikaanse renner ontsnap-
te met de Mexicaan Alcala en de
Noor Kvalsvoll honderd kilometer
voor definish. Het drietal werd niet
meer achterhaald. Alcala finishte
als derde en liep in op de Russische
leider Bobrik, die op dertien secon-
den binnenkwam. Greg Le Mond
had een moeilijke dag. Hij finishte
op 26 minuten van de winnaar. Hij
eindigde als 118de in het veld van
124 deelnemers.

j^ANBOEL - Toni Schumacher,
typ Vo°rmalige doelman van het
Jpduitse elftal, is zondag op de
"arf* igeSaan met een ploeggenoot
iT^Jn Turkse club Fenerbahce.
L de enige tegentreffer in de met
ten gewonnen competitiewedstrijd
*>nt n Ankaraguku - het doelpunt
P- "nd uit een strafschop - gafde
Ba ,*6e Schumacher zijn mede-
jjj^ler Mujdat Yetkiner een kop-L °t- Hij trapte hem bovendien te-Em et been. Na de wedstrijd zette

K,. tweetal in de kleedkamer dekL , Partij voort. Schumacher oor-
k» e achteraf zelf dat hij te verL s gegaan. „Ik heb overspannen
'te £. eageerd, toen Yetkiner opmerk-
L?at ik mijn mond moest houden,"
id© Us Schumacher, diezijn aanvoer-
L rsband inleverde. „Ik zal niet lan-er captain zijn."

Rennerbeticht
ploegleider

vanmalversatie
HAAG - Wielrenner René

Wn wordt door zijn voormalige
Albert Stofberg voor de

gM f
r gedaagd, omdat hij zich ge-

Jtj ?*d acht door uitlatingen van de
LjTrige ex-prof in onder andere
(t blad WieierRevue. René Beukeri^^huldigt de trainer van de in-

opgeheven Orbea-ploeg,
t^ arvan Beuker ook deel uitmaak-

r van startgelden van Neder-
Nkt we(istrijden te hebben inge-

WEERT - Omdat sponsor Eddy
Posno de geldkraan gedeeltelijk
dichtdraait, dreigt Megacles zijn
vooraanstaande plaats in de Neder-
landse tafeltenniswereld te verlie-
zen. Een aantaltoppers, de Chinese
penhoudster Chem Hong, interna-
tional Emily Noor en waarschijnlijk
ook het Engelse kanon Steve Dor-
king, gaat de Weertse club verlaten.
Het damesteam, dat zaterdag voor
de derde achtereenvolgende maal
kampioen in de eredivisie wordt, zal
komend seizoen genoegen moeten
nemen met een aanzienlijk beschei-
dener positie op -de ranglijst.

Ook de heren van Megacles, die een
serieuze kans maken op promotie
naar de eredivisie, wacht een onze-
kere toekomst. Volgens bestuurslid

Ad Stultiens is het niet zinvol een
team in de eredivisie te laten spelen,
als er geen serieuze kans is op klas-
sebehoud. Daarmee kondigt zich
een drastische koerswijziging aan
bij de nationale topclub, die in het
recente verleden spectaculaire re-
sultaten behaalde door het aantrek-
ken van een peperdure Chinees, het
wekelijks laten overvliegen van Ste-
ve Dorking uit Engeland en het in-
huren van Miriam Kloppenburg
voor Europacupwedstrijden.
Geldschieter Eddy Posno: „We zijn
met Megacles een heel eind geko-
men. We blijven investeren, maar
op dit moment moet ik vaststellen,
dat de investeringen niet hebben
opgebracht wat we ervan verwacht
hadden." Posno, die naast Megacles
ook de nationale bond financieel
ondersteunt, stak tot nu toe jaarlijks
een bedrag van anderhalve ton in de
tafeltennissport.

Het uur van de waarheid nadert
voor leider Giovannetti. Onderweg
van Santander naar Najera was hij
al even de eerste plaats kwijt aan de
Colombiaan Vargas. Vandaag ver-
dedigt hij zijn eerste plaats in een
tijdrit over 24 km naar de top van de
1950 meter hoge Valdezcarayca. Vo-

MADRID- Real Madrid is hofle-
verancier van de Spaanse selec-
tie voor het WK voetbal. De
groep van tweeëntwintig spelers,
die bondscoach Luis Suarez gis-
teren aan de openbaarheid prijs-
gaf, bevat er zes van de lands-
kampioen. De selectie luidt:
Ablanedo (Gijon), Andrinua, Al-
korta (Athletic Bilbao), Gorriz
(Sociedad), Paz, Jiminez (Sevil-
la), Manuel Sandhez (Atletico
Madrid), Sanchez Flbres, Gomez,
Ochotorena (Valencia), Butra-
gueno, Michel, Martin Vasquez,
Chendo, Sanchis, Hierro (Real),
Salinas, Bakêro, Roberto, Zubi-
zarreta (Barcelona), .Pardeza en
Villaroyo (Zaragoza).

Spaanse selectie
met Real-tintje

Ronde van Spanje, veertiende etappe, San-
tander-Ncóera, 207,5km: 1.Gröne 5.14.25; 2.
Raab; 3. Calcaterra; 4. Scirea; 5. Abreu; 6.
Iglesias; 7. Moreda; 8. Wijnands; 9. Pastorel-
li; 10. Ruiz-Cabestany; 11. Rossignoli; 12.
Rogiers; 13. Caroli; 14. Joaquin Hernandez;
15.Esparza; 16. Verbeken; 17. Arrias; 18. In-
durain; 19. Giovanetti; 20. Reina; 21. Suy-
kerbuyk; 56. Van den Akker; 58. Jacobs;
105. Vos; 108. Nijboer; 131 Hoondert, allen
zt als Gröne. Algemeen klassement: 1. Gio-
vanetti 64.05.44; 2. Cadena op 0.41; 3. Fuerte
1.58; 4. Gaston 2.31; 5. Indurain 2.47; 6. Del-
gado 2.51; 7. Parra 3.13; 8. Ruiz-Cabestany
3.16; 9. Pino 3.39s10. Farfan 3.46; 11. Ivanov
3.47; 12. Rominger 3.48; 13. Julian Gorospe
4.06; 14. Cardenas 4.22; 15. Camargo 4.31; 81.
Suykerbuyk 53.00; 122. Van den Akker
1.26.58; 130. Jacobs 1.32.50; 140. Wijnands
1.41.16; 141. Nyboer 1.42.08; 142. Vos
1.42.45; 147. Hoondert 1.49.48.De amateur Nate Reiss won de vijf-

In de veertiende etappe moest het
peloton na 52 km de Lunada-col,
eerste categorie, beklimmen. De
Oostduitser Uwe Ampler uit de
ploeg van Jan Gisbers bereikte als
eerste de top. In de afdaling vormde
zich een kopgroep van negen ren-
ners, onder wie Ampler. De leiders
hadden na 134 km een voorsprong
van 9.43 bereikt. Op dat moment
was Giovannetti zijn leiderstricot
kwijt aan Vargas, die in het alge-
meen klassement een achterstand
van 4.36 heeft. Door toedoenvan de
Seur-ploeg van Giovannetti slonk
de voorsprong. Desondanks bleven
de negen vluchters tot zes kilometer
voor de aankomst in Najera voorop.
Na de samensmelting sprong Gert
Jacobs van PDM met Leanizbarru-
tia weg. Bernd Gröne reageerde op
die demarrage en sloot aan bij het
tweetal. Enkele kilometers voor de
finish liet hij het duo achter. Hij wist
net uit de greep van het jagende pe-
loton te blijven. Het verschil met
Uwe Raab, die als tweede eindigde,
bedroeg nauwelijks een meter.

Amateur

sport in cijfers
Trurap Tour, vijfde etappe, Richmond-
Charlottesville, 234,4km.: 1.Reiss 5.57,35; 2.
Kvalsvoll zt; 3. Alcala zt; 4. Verdonck op
0,13; 5. Ekimov; 6. Mulder; 7. Abadie; 8.
Kaczamrczyk; 9. Southard; 10. Swart. Alge-
meen klassement: 1. Bobrik 14.44,24; 2. Al-
cala op 2.43; 3. Bauer 2.59; 4. Kvalsvoll 3.00;
5. Verhoeven 3.07; 6. Kiefel 3.13; 7. Speaks
3.14; 8. Breukink 3.15; 9. Zhdanov 3.17; 10.
Van Aert 3.18.

Ronde van Trentino, open koers, eerste
etappe: 1. Jentzsche, 120 km in 3.00.45; 2.
Oegroemov; 3. Konitsjev; 4. Bruyneel; 5.
Bugno.

TENNIS
Hamburg. 2.000.000 gulden, mannen, eerste
ronde: Haarhuis-Mansdorf 6-0 6-3, Courier-
Gunnarsson 6-7 6-4 6-2, Cane-Curren 7-6 6-4,
Prpic-Perez-Roldan 6-0 6-3, Filipini-Volkov
6-2 7-5, Leconte-Witsken 7-6 2-6 6-2, Küh-
nen-Champion 6-7 6-2 6-4, Davin-Bergström
7-5 6-2, Wöhrmann- Mancini 6-0 6-2, Aguile-
ra-Ivanisevic 6-4fi-1, Perez-Svensson 6-3 3-6
7-6, Arias-Jaite 3-6 7-5 6-3.

Voorzitter IOC gelooft
in één Duitse ploeg

ROERMOND - Na kampioen Fer-
monia Boys in de hoofdklasse
noord van het zaalvoetbal heeft 'tHaöfke als tweede ploeg promotie
naar de landelijke tweede divisie af-
gedwongen. Het Roermondse team
bereikte dat resultaat door een 9-1
zege bij Homerhof, dat degradeert
naar de eerste klasse.'
De derde promovendus is nog niet
bekend. FC Donderberg viel af door
een nederlaag bij Altweerterheide.
RFC Timoü, dat bij winst op 't
Huukske verzekerd was geweest
van promotie, kwam niet verder
dan 4-4, waardoor éen beslissings-
dueltegen Perey Verzekeringen no-
dig is. De winnaar vën dit duel pro-
moveert, terwijl de verliezer nog te-gen de nummer vier uit het zuiden,
Het Brikske, moet aantreden voor
de laatst beschikbare plaats in de
tweede divisie.Tuur als vanouds " Slagwisseling tussen Regilio

Tuur (rechts) en Patrick
Kamy.

Hoofdklasse noord: Baarlo-Perey Verzeke-
ringen 1-8, Neeritter-FC,Wierts 2 6-2, RFCTimoil-Huukske 4-4, Horherhof-Haöflce 1-9,
Altweerterheide-FC Donderberg 4-3, PetersGeluidsbanden-Wittenhtast '3-3, Amicitia-
Fermonia Boys 2-5.Eindstand: 1.FermoniaBoys 40; 2.Haöflce 37; 3. RFC Timoü en Pe-rey Verzekeringen 35; 5.FC Donderberg 34;6. Altweerterheide 29; 7. Paters Geluidsban-den 28; 8. Neeritter 25; 9. Huukske 24; 10.Amicitia 20; 11. FC Wierts 2 18; 12. Witten-
horst 14; 13. Baarlo 13; 14. Homerhof 12.

MADRID - Juan Antonio Samaranch gelooft dat tijdens de Olympische
Spelen in Barcelona over twee jaar de DDR en Bondsrepubliek éénploeg
zullen afvaardigen. „Maar", voegde de voorzitter van het Internationaal
Olympisch Comité eraan toe, „we moeten echter niet vooruitlopen op de
politieke ontwikkelingen." Samaranch deed zijn uitspraak na een onder-
houd met de Spaanse premier Felipe Gonzalez. Hij sprak met Gonzalez
over de vorderingen van de voorbereidingen op de Olympische Spelen.
Volgens Samaranch zit momenteel schot in de bouw van de talloze ac-
commodaties. V

fl6hDedragen van tien renners wer-
W °P de bankrekening van Stof-
We

g gestort. Beuker, die inmiddels
m r bij de amateurs rijdt, gelooft
(je

t dat Stofberg die premies voor
V a Pi°eg heeft gebruikt, zoals was

Beukerverwijt Stofberg
]of

yer>dien de renners met loze be-
uten aan het lijntje te hebben ge-

Beuker: „Ik blijf vierkant
b e,.ter mijn uitlatingen staan. Stof-
je eeft dezaak belazerd. Ik durf
hgu^frontatie bij de rechter aan. Ik
0 °ok een advocaat. Die onder-

ge?.?t momenteel of er nog.een mo-
i^'Jkheid bestaat dat ik ooit nog
H s„zie van mijn achterstallige Bala-
ta ■ Beuker zegt nog 60.000 gulden

* goed te hebben van Orbea.

ARNHEM - Regilio Tuur behaalde
tydens profwedstrijden in Arnhem
een 'ouderwetse' overwinning. De
zwaarveder uit Hoogvliet sloeg zijn
tegenstander Patrick Kamy uit,
Oeganda in de vierde ronde knock-
out met een rechtse directe. De.

technisch superieure Tuur was in
het over acht ronden vastgestelde
gevecht doorzijn grote snelheid van
bewegen nauwelijks te raken. Elke.
keer alsKamy aanviel, sloeg hij let-
terlijk een gat in de lucht. Het sloop-
te duidelijk de krachten van dèAfri-

kaan, die al in de eerste ronde na
een rechtse hoek op de kaak werd
aangeteld. Halfzwaargewicht Alex
Blanchard won door opgave in de
zevende ronde van de Cronin vis,
Wales.

sport
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LIMBRICHTERSTRfifiT - SITTfïRD
SPEKTAKULAIRE LOTERIJ VAN 7 MEI T/M PINKSTEREN

Wekelijks voor honderden guldens aan prijzen:

1e prijs draagbare kleuren televisie t.w.v. ’998,-
-2e prijs magnetron t.w.v. ’649,-
-3e prijs dames- of herenhorloge ... t.w.v. ’350,-
-12 waardebonnen van ’50,-

-" Opzaterdag 12,19en 26mei wordenom 11.00uurv.m. deprijzen getrokkenvoor hetportiek
van schoenmagazijn Durlinger (midden in de Limbrichterstraat).
Op Pinksterzaterdag worden om 17.00 uur eerst de weekprijzen getrokken en daarna de
HOOFDPRIJS: een VIDEOCAMERA t.w.v. 2198,-. Deze hoofdprijs
wordt getrokken uit alle loten van de totale aktie, waarop nog geen prijs gevallen is.

WAT MOET U DOEN:
Koop dus vanaf maandag 7 mei bij de 42 deelnemende winkeliers herken-
baar AAN HET GROENE RAAMAFFICHE. VOOR lEDERE BESTEDE ’lO,- ONTVANGT U
EEN GRATIS LOT. (Bij aankoop van b.v. ’lOO,- ontvangt u 10 loten etc.)
Na hetlotvoorzien tehebben vanuw naam en adres, deponeren in de daarvoorbestemde
bussen bij de deelnemende winkeliers.

Alle prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht, indien naam en adres zijn ingevuld.
Vergunning K.v.K. 90/03 dd. 24-04-1990. Aantal deelnemersbewijzen max. 300.000

Kom koop en win bij een van de speciaalzaken
van de Limbrichterstraat sittard
t^ —

I BEDRUKTE
W GROOT ASSORTIMENT POLYESTER

vele kleuren 'l 15 cm breed 0*
y o.a. katoen, m HA — per m
K viscose enz. #B — per NnU|neiH^
W -^n^^l^Nß/ED/NG A

BLOUSE STREPEN BEDRüKTE VISCOSE
V mousseline A

katoen, viscose, Jè allernieuwste dessins
polyesterkatoen de aiiemie

W- 150 cm breed M~ 150 cm Til ___BW n* P^ breed 1 ■■■ per 4L NU V ■ "*' | SLECHTS ■** "meter

van de Maesenstraat 3,
tel.: 045-74 07 35. M J ~ JI ! ■ -Ij'M

Ook gevestigd in Maastricht, [ _j \^%
Roermond, Geleen, Sittard, Venlo, mWff9^^9m9mmf^Reuver en Kerkrade. ittij !

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 3-5--1990 zijn de volgende faillissementen:
A. I/ITGESPROKEN
la. Damar BV (flnr. 13790).
b. Cedako BV (flnr. 13791).
c. Fiscaal Economisch Adviesbureau Cevam BV

(flnr. 13792), Arrestruwe 25, 6218 BE Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.Curator: mr. L.S. Kerkman, Brusselsestraat 34-36,
6211 PE Maastricht, tel. 043-215041.

2. A. Lamers, Achter de Barakken 11, 6211 RZ
Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. J.M.J.H. Coumans, Hondstraat 4,
6211 HX Maastricht, tel. 043-257171 (flnr. 13793).

B. OPGEHEVEN
3. K. Gardenier, Op de Bies 24, Schimmert, gem.

Nuth, h.o.d.n. K. Gabriel-Gardenier, De Steeg 2,
Schimmert (flnr. 13630).

4. Nieuwbouw BV, Ringweg 270, Zaandam, stat-
.gev. te Urmond h.o.d.n. Transportonderneming
Zaantour (flnr. 13724).

5. J.K.G. Hermens, v/h Belgiëlaan 162, Heerlen,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats, v/h
h.o.d.n. Steigerbouwbedrijf Hermens (flnr.
13779).

C. VERNIETIGD NA GEDAAN VERZET
6. H.G. Teetz, Adriaen Brouwerstraat 33, Kerkrade

(flnr. 13774).

NAMENS ALLE NIET-ROKERS1

BEDANKT
ROKERS

Niet-rokend Nederland kan weer ■ft (*,^J _fl ■ aan de overgrote meerderheid: d(£
opgelucht ademhalen. Want op V ft V niet-rofcers. Tocfi zal er fieus n0

' 1 januari 1990 is fiet rookverbod m wel eens een enkele roker zijn dilh

in openbare gebouwen van kracht ge- per ongeluk een sigaret opsteekt in eeflh
worden.Een wettelijke maatregel die alle mr openbaar gebouw. \n zon geval kunt u dep

niet-rokers beschermt tegen rookoverlast. I^^^^ fofer «atuurli/fe zdf even op fiet verbodsbord^
Nu, precies vier maanden 'later, kunnen we namens wijzen. Als dat niet helpt, kunt u de beheerder van het geboutit

11 miljoen niet-rokers zeggen-, bedankt rokersl Want het gaat inseinen. Tenslotte is hij verantwoordelijk voor het handhaven J
goed met de rook. Of beter gezegd, met het verdwijnen van de van het rookverbod. Op deze manier werken we met zn allen,,

rook. De maatregel wordt namelijk massaal doorrokers nage- rokers én niet-rokers, aan een beter en vooral gezonder leef'
leefd. In alle ruimten waar maar zon verbodsbord hangt. klimaat in publieke ruimten. En dat is een hele opluchting...

En daardoor is het rookverbod een groot succes. Wilt u meer weten over het rookverbod? Haal dan defolder
De lucfit in openbare gebouwen klaart dus op. Gelukkig bij postkantoor of bibliotheek. Komt u er bij probleemgevallen. maar. Want meeroken met een ander is niet alleen hinderlijk, na onderling overleg zelf niet uit, dan kunt u advies vragen bij

maar ook gevaarlijk voor de gezondheid. de Sticfitrng Volksgezondheid en Roken. Het adres is Frederik
De meeste rotëers zijn zich dat inmiddels ook bewust. E"^(^^W Hendriklaan 34A, 2582 BC Den Haag.

vinden het meer dan redelijk dat ze zich moeten aanpassen I^3 Lflflt CCW OLl\&£Y fllCt ffieeYOkeH»

1
„..* > p^ bent ver ook ixo één die het |

'a' I»p^ wêê straatbeeld
4Èk WÊÊk VERLEVENDIGT? |
,t*^«'»^®Hp mL EERST DENKEN, DAN DOEN. j

Publikatie aangeboden doof dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame stf_Bft

STEVENS |
IN HET NIEUW!

Stevens, keukens-sanitair-badkamermeubilair-tegels, in
Sittard heeft zijn showroom totaal verbouwd.

Moderne kollekties overzichtelijk en gastvrij
gepresenteerd in een geheel nieuw interieur. Onze showroom is
dan ook uw meest ideale inspiratiebron.

Een persoonlijk advies en een zorgvuldige planning
wordt afgerond door een uitstekende service.

Keukens van aa. Poggenpohl, Tegels van Villeroy &
Boch, Sphinx, Mosa, Janssen Dings, Gail, Steenbok, Jasba.

- Sanitair van Villeroy & Boch, Sphinx, Keuco.
Kom vrijblijvend ideeën opdoen.

Maak kennis met onze uitgebreide en geheel nieuwe kollektie.

KEUKENS-TEGELS-BADKAMERMEUBELS-SANITAIR

SITTARD DR. NOLENSLAAN 122 (Industrieterrein Noord)
TELEFOON 04490-90300
Showroom dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. i

fl & W ff ft I fitf f ÜhH HF kmmmm ÊÊÊ mW S^ff 1 ¥ m\ m ■ » A-^fl

j^^jbJ^^^J^^jl j| Bl^^_^T^T^^^| I 1 L

WjSmEüL QS^^g 2fl fl FYTDA I ACV lACTCM N^TTOIN aflossing in maanden iM
W W n Chi*

LA*,É LASIÉIV |j|f H/WDEA/ 96x 84* 72x 4flx 24x ■
UhanlurüinAahaeloAinn Kt ban Êi ffi 7500- - 140- 154- 204- 359-SÊ. <*"/ u oenivrij in oeoesieoing. uil Kan |ps vocmcr ' '"""i w> '"',' *",> "*""" IHS

" voor alle privé-doeleinden, auto, caravan, > iwwibi | jo.ooo,- J72- IÖ6,- 205,- 272,- 479,-f^
.■' boot, verbouwing, huishoudelijke BEDRAG t-OOPTUD IN MAANDEN $0 12.500,- 207,- 225r 248 r 333 r 592,- 90%

aanschaf, meubels enz. 240 x 180x 120x'".}./, 17.500,- 291,- 315,- 348,- 466,- 829,-

-? U beltons (ditkan dagelijks van lÏ'Z' £t. 254.m- 3' £°'' 597'' "*■ "21,'-' '9.00-21.00 uur) en beantwoordt enkele „om. 094' «7 m 40-000'' U5>' 721>' 796'' m7-' 1895>-vragen. Uw lening is dan meestal £%£'. ~7" ’’’'* t*/ 50.000,- 800,- 871,- 966,- 1306,- 2343,--; binnenl daggeregelden desgewenst tn/m'. ««'" /£:'" rJo "" etleki jaarrente vanaf 12,1%uthetaalH SÜ.UUU,- 000,- 035,- 748,- ' tu/iuwdd/u. 75 mo.- 882- 952- 1123- Looptijd meer dan 72 mnd. geldtvoor duurzame
DISKREET ENZ aanschal,bv. verbouwing, boot, caravan e.d.

Moonen Financieringen garandeert u Ook andere looptijden (vanaf 60 t/m DOORLOPEND KREDIET
volledige geheimhouding.Dus geen 240maanden) zijn mogelijk. NETTO IN U betaalt elfekt theor.informatiebij werkgever e.d. Effektieve jaarrentevanaf 13%. HANDEN per mnd. rente looptIneen vertrouwelijke sfeerlopen alle ,_. „<,_,/,",(, „,„ v .

kontakten, inclusief de uitbetaling. afhankelijk van de waarde van uwwoning 5.000,- 100,- 14,6% 75x
(bij ons géén "bketwerk") kunnen de tarieven variëren. 10.000,- 200,- 14,6% 75x

15.000,- 300,- 13,9% 73xGUNSTIG EN SOEPEL vgfr- 20.000,- 400,- 13,6% 72x
Moonen Financieringen werkt voor u t — — --^BP-^W , 25.000,- 500,- 13,6% 72x
geheelkosteloos. Dankzij onze -Ta — —* m / 30000'' 600r 13'6% 72x -kontakten met 20 financiers en banken / -fXJÊfw M. "%)M I^* Wk 40.000,- 800,- 13,6% 72x
is uwkans van slagenbij ons het / ËMÉÊ %mÊm\ ATmEwE \M 50.000,- 1000,- 13,4% 72x
grootst en voordeligst. Uw lening is I 1# Il# %mWmW%ommml%mW% mT 'm ENZ

S^XffiSSÏSa^ dage////cs van 9.00-21.00 uur bereikbaar. Jl ft«^^««*x^*^van terugbetaling krijgen bij ziekte en 1_ — iÊÊS Zl'n"nfer onderpand verstrekbaar en
ongeval (vraag vrijblijvendprijs-opgave) '*£? meeste/kwijtschelding bij overlijden
Elk bedrag naar draagkracht voot iedereen :?

FINANCIERINGSKANTOOR
n^Shl^i^SS0^ mVTI^ M Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

Rfl 1 LI F K U. K Tel- 043-636200UUU U VILZjU VJ Bijkantoor: HooMstraat 9, Hoensbroek «Tel 045-22500



" Dans rond de bal tijdens
de wedstrijd Sittard-Meers-
sen. De twee Sittardspelers,
centraal in beeld, lijken in
het voordeel, maar bij het
opmaken van de balans
gaat SV Meerssen met de
eerste prijs strijken.

Foto: PETER ROOZEN

HEERLEN - Het staartje dat de
amateurvoetbalcompetitie krijgt als
gevolg van de periodetitels levert
komend weekeinde al de eerste
wedstrijden op. Het programma,
dat moet leiden tot de vaststelling
van de periodekampioenen per
klasse, luidt als volgt:

Verlengstuk
amateurseizoen

Van onze medewerkerKAREL BOVENDEAARD
zaterdag 12 mei; IF: RKONS-Volharding
(18.00 uur) terrein Maasbracht; 2A: Eijsden-
Chevremont (18.30 uur) terrein Voerendaal;
4E: Urmondia-GVCG (18.00 uur) terrein De
Ster; 4G: Swalmen-Steyl (18.00 uur) terrein
Belfeldia; zondag 13mei (14.30 uur); 3B: Mi-
nor-Schuttersveld, terrein Heksenberg; 3C:
Lindenheuvel-FC ODA, terrein Swift '36;
4D. RKSNE-FC Hoensbroek, terrein EHC;
4F: Thorn-Leveroy, terrein RKSVO.

*TARD - SV Meerssen, debutant in.de hoofdklasse, is ver-
Rd winnaar gewordenvan hetLimburgs Dagblad-clubklas-
Nnt 89/90. De door Piet van Dijk getrainde ploeg wordt be-

IPouwd als een aanwinst voor de hoogste amateurafdeling.
.Meerssen was afgelopen seizoen het enige lichtpunt in het
pdlimburgse amateurvoetbal. Het is dan ook niet verwon-
Rjk, dat het LD-Sterrenelftal van het Jaar voor vijftig pro-
ftt bestaat uit spelers van Meerssen. Ook Venray is een be-
'§rijke leverancier voor deze formatie, die overigens een 'pa-
Wen aangelegenheid is.

Degradatiewedstrijden tweede klasse B:
Ivo-Tiglieja zaterdag 12 mei 18.00 uur; Hel-
den-Ivo dinsdag 15 mei 19.00 uur; Tiglieja-
Helden zaterdag 19 mei 18.00 uur. Degrada-
tie derde klasse B: RKBSV-Groene Ster za-
terdag 19 mei 19.00 uur, terrein Nieuw Ein-
de. Degradatiewedstrijden vierde klasse B
(telkens 19.00 uur): lason-Walram zaterdag
12 mei; Itteren-lason dinsdag 15 mei; Wal-
ram-Itteren zaterdag 19 mei.LD-Sterrenelftal van het Jaar: Dusseldorp

(9) Meerssen; Van Dijk (11) Meerssen; Poels
(12) Venray; Scheffers (7) Meerssen; R.
Smeets (7) Meerssen; Derrez (11) EHC; Hof-
land (5) Limburgia; Quesada (13) Meerssen;
Brankaert (7) EHC; Th. Philipsen (4) Ven-
ray; L. Vievermans (6) Venray. Het cijfer
achter de naam geeft aan, hoevaak de speler
in het LD-Sterrenelftal van de week werd
gekozen.

r net LD-spelersklassement
/**t aangevoerd door Meerssen.

Wim Dusseldorp enj^te man Van Dijk waren de eni-
die erin slaagden een gemiddel-van zeven of meer te scoren. Het

f. er trouwens op, dat van spits-"! ers bijna onmogelijke dingen~aagd worden. De beste in dit
,^ ement, Peter Brankaert van

'~Sr> kon zich niet onder de eerstetlen scharen. Een opvallendeI'datering is ook dat slechts vijf
'.1& geen enkel duel misten. Het

~ Toni Quesada en Erik Smeets
; Meerssen, John Camp (Wilhel-
*a, '08), Bert Spee (Venray) en
«Ucaert.
iLlndstand van het LD-clubklassement'' l- Meerssen 6.562; 2. EHC 6.486; 3.
3 6.403; 4. Limburgia 6.271; 5. Sittard. '6- Wilhelmina '08 6.140. Meerssen om-
't Voor deze prestatie, naast een trofee,
l°edrag van duizend gulden. EHC krijgt

nderd gulden. Venray verdient twee-
jL?rdvijftig gulden. Alle prijzen zijn be-
j «aar gesteld door het Limburgs Dag-

LD-spelersklassement (de laatste cijfer-
combinatie duidt op twee totalen, behaalde
punten en gespeelde wedstrijden): 1. Dus-
seldorp (Meerssen) 7.160 (179/25); 2. Van
Dijk (Meerssen) 7.000(175/25); 3. Poels (Ven-
ray) 6.880 (172/25); 4. Frolichs (Limburgia)
6.809 (143/21); 5. Hofland (Limburgia) 6.778
(122/18); 6. Scheffers (Meerssen) 6.762
(142/21); 7. Quesada (Meerssen) 6.731
(175/26); 8. Veldman (EHC) 6.720 (168/25); 9.
Thewissen (Sittard) 6.696 (154/23); 10. R.
Smeets (Meerssen) 6.680 (167/25); 11. Derrez
(EHC) 6.667 (160/24), Jacobs (Venray) 6.667
(160/24) en P. Philipsen (Venray) 6.667
(140/21); 14. Janssen (EHC) 6.636 (146/22); 15.
Koetsier (Limburgia) 6.583 (158/24); 16.
Scheepers (EHC) 6.583 (158/24); 17. Kleinen
(Meerssen) 6.565 (151/23); 18. Brankaert
(EHC) 6.538 (170/26), Spee (Venray) 6.538
(170/26) en E. Smeets (Meerssen) 6.538
(170/26). BUNDE -Anderlecht speelt op vrij-

dag 3 augustus een oefenwedstrijd
in Bunde. Tegenstandervan de Bel-
gische topploeg is de kersverse
tweedeklasser VV Bunde.

DEN HAAG - Winnende bedragen sport-
prijsvragen; lotto 18; eerste prijs: geen win-
naar; tweede prijs: 7 winnaars, bruto

’ 42.857,10; derde prijs: 192winnaars, bruto

’ 1.087,70; vierde prijs: 6.293 winnaars,»

’ 33,10; vijfde prijs: 77.065 winnaars, ’ 5,00.
Toto 18; eerste prijs: 7 winnaars, ’ bruto
10.065,60; tweede prijs: 176 winnaars,

’ 83,50; derdeprijs: L773 winnaars, ’ 20,70.
Toto-gelijk 18; eerste prijs: geen winnaar;
tweede prijs: geen winnaar; derde prijs: 12
winnaars, ’ 111,90; vierde prijs: 258 win-
naars, ’ 8,00.

sport in cijfers

SIMPELVELD - Na tien jaar ge-
wichthefsport op het hoogste ni-
veau heeft Simpelveldenaar Ger
Vandeberg besloten de halter voort-
aan te laten rusten. De 27-jarige at-
leet legde meermalen beslag op de
Nederlandse titel en vormde de laat-
ste jaren met routinier Willy Frijns
het gouden koppel van het laatste
Limburgse gewichthefbolwerk, He-
lios. „Ik heb er geen zin meer in," al-
dus Ger Vandeberg. Zijn besluit
komt hard aan bij de Simpelveldse
club.

Vandeberg stopt
als gewichtheffer

VOLLEYBAL.
World League; Verenigde Staten - Italië 1-3
(15-10 7-15 6-15 11-15); Brazilië-Frankrijk 0-3
(8-15 9-15 9-15).

VOETBAL
Chicago, internationaal toernooi; derde
plaats: Polen - Costa Rica 2-0; finale: Atlas
(Mexico) - Columbia 0-0 n.v; atlas w.n.s.

TENNIS
Kuala Lumpur, 100.000 gulden-toernooi,
mannen; eerste ronde: Oosting-Marlik 6-1
6-1.

AUTOSPORT
Rally van Corsica, stand na tweede etappe
en acht klassementsproeven: 1. Auriol/Oc-
celi (Lancia) 1.41.34; 2. Loubet/Chiaroni
(Lancia) op 0.16; 3. Sainz/Moja (Toyota) 0.24.

" ARNHEM - In het Nederlands
taekwondoteam dat zaterdag aan
de open Deense kampioenschap-
pen deelneemt, zijn vier Limbur-
gers opgenomen. Het zijn de ju-
nioren Supakuwa en Deballie, en
de damessenioren Amanda Min-
gels en Astrid Pollaert.

WK vrouwen, zesde dag; poule A: Enge-
land-Bondsrepubliek 0-0. Stand: 1. Enge-
land 4-7 (4-0); 2. Australië 3-5 (6-2); 3. Bonds-
republiek 4-5 (6-3); 4. Argentinië 3-2 (1-2); 5.
Japan 3-1 (0-3); 6. China 3-0 (1-8). Poule B:
Nieuw-Zeeland - Verenigde Staten 6-1; Ne-
derland - Zuid-Korea 0-0; Spanje-Canada
3-0. Stand: 1. Nederland 4-7 (9-0); 2. Zuid-
Korea 4-5 (8-1); 3. Nieuw-Zeeland 4-4 (7-5); 4.
Spanje 44 (6-11); 5. Canada 4-3 (2-5); 6. Ver-
enigde Staten 4-1 (3-13).

SYDNEY - Zonder zelf als elftal
goed te spelen heeft het Nederlands
vrouwenhockeyteam in de confron-
tatie met Zuid-Korea toch een uit-
stekend resultaat geboekt. Het duel
eindigde zonder doelpunten, waar-
door Oranje in poule B de voor-
sprong van twee punten behield en,
hoewel Canada woensdag nog
wacht, een plaats in de halve finales
zeker werd gesteld.

Het eerste doel bij de wereldtitel-
strijd in Sydney - doordringen tot

de beste vier - is, met dank aan de
indeling en de winst van Spanje op
Canada (3-0), daarmee gehaald. De
wedstrijd tegen Zuid-Korea sprak
echter zelden tot de verbeelding en
dreigde zelfs op het middenveld
simpel verloren te worden, maar de
Nederlandse defensie speelde nage-
noeg vlekkeloos.
Uitblinkster Annemieke Fokke, die
de mouwen als enige tot over de
schouders opstroopte, en Noor
Holsboer haalden met het duo Jin
en Yang de scherpste angel uit de

Hockeysters bij
laatste kwartet

Het probleem lag op het midden-
veld, waar Ingrid Appels en Carina
Benninga detemposlag met de snel-
le en vaardige Aziatische hockeys-
ters dreigden teverliezen en door de
inspanning de band met de voor-
hoede zagen breken. Daar speelden
Carole Thate en Mieketine Wouters
nog naar behoren, liet Ingrid Wolff
het tapijt twee keer zo snel slijten,
maar was het effect door de gebrek-
kige aansluiting minimaal.

Ondanks problemen met ’middenrif’ Koreaanse ploeg. Caroline Leen-
ders, Helen van der Ben en Lisanne
Lejeune hielden de 'driehoek' voor
doelvrouw Jacqueline Toxopeus
verder geconcentreerd gesloten.

lotto/toto

De finale om de KNVB-beker tus-
sen de hoofdklassers Venray en
Meerssen is komende zaterdag in
Venray; aanvang 19.00 uur. Suppor-
ters uit de regio Meerssen, die de
wedstrijd per bus willen bezoeken,
kunnen zich donderdagavond aan-
melden in de kantine van SV Meers-
sen.

Bunde tegen
Anderlecht

De beslissingswedstrijd om het
kampioenschap in de eerste klasse
C van de Afdeling Limburg tussen
Passart en Nieuw Einde wordt zon-
dag (14.30 uur) gespeeld op het ter-
rein van VKC'B9.

dammen

ij,
Poenschap van Lim-

É?kl**e.j^-vßossum 2-0
rlin pietershove 2-0
!o„ kr°gelnik 1-1Ui^'-Heijnen 2-0s'ng-Soorsma 0-2

0-2
l^s-Gadjradj 2-0
ls(

"W'tjes 1-1
£ra -Ummels 2-0
„I^ers-Koullen 0-2
kleunen 2-03*?d,s-Gorsky 2-0

2-02*«-Everduin 0-2
y"reize-v.Keeken 2-0
j,*fenklasse.S^-Buskens 1-1
C^Uskens 1-1
H^riea-de Mast 1-1j^ef-E.America 1-1
f):n-Bremmers 2-0'agen-Lamers 2-0

(ij'oenschap v.Limburg
1 "ofH^wen.I i^'asse.Ifa^ 10| h>fWer 6
Clkens 5
IC hove 4

3
hackers 21 4lee, ak»asse.

I iClaan 10fk°ef 10

:.|Hnk 7

ren 4

vr.de klasse.
'tel 16portel 12

;C? 9

dameskorfbal
Ck'asse A
Üoo^ia-Geko 5-7

sofrt,D°wn-WO 2-5

fr\ klimop 12-4
CONa y

6-6
Oa"Peelkorf 3-9
'ie '*a«gsklasse C
*ss chap-810 4-4
s So

,m-Stormvogels 7-8ifri'° 2-Gazelle 4-5
k'aor-Vitesse 9-6'feeB
'uhu astenray i- 5
tSu

tben-ODOS 3-13'k£°ttum 7- 7

T^-Spoord.Girls 3-8

f^y°eels-Kh'mroos 2 6-4
5-3

Ze klasse G
Stormvogels 2-Kempenkorf

4-5
Spaurakkers-Omhoog 6-6
3e klasse G
ROKA 3-Amby'sK.4 13-2
Amby's K.3-Spaurakkers 2

6-6
Vitesse 3-EKC 8-9
3e klasse N
Vitesse 2-Swift 5 10-4
KCHB 2-Wittenhorst2 10-4
Erica 2-Amby'sK.2 5-2
Junioren A
Vitesse-Amby's K.2 9-2
Gazelle-Gazelle 2 0-1
Aspiranten A
Vitesse-VIOD 13-0'
Spaurakkers-EKC 0-7

darts
LDB-Competitie, Kring Heer-
len.
Eerste divisie.
Brouwkeetel-DLS 2 8-2
Dr Eck-Meetpoint 7-3

Tweede divisie.
Egels.Hofke-Velderke 4-6
A.Aelse 2-Hoeve de Vos 3-7
DLS 4-Heksenberg 1-9

Derde divisie.
DS'B4 2-deSport 3-7
O.Voelender-de Sport 6-4
D'auwPast.2-'tKafeeke 6-4
MaxDarts-D'auw Past.3 4-6
DAuw Zaeg 2-DLS 5 6-A
DCC-DS'B4 3 4-6
de Bluf-Brandpunt 3 6-4
DCC 2-'tVelderke 2 2-8

kegelen
Nederlandse Kampioen-
schappen
Eldorado
Voorronde Heren A Pers.
P.Roosenboom 1.282
N.Lucassen 1.266
G.Maes 1.255
J.Volders 1.254
G.Speetjens 1.249
Heren A Pers. Finale
P.Rosenboom Kamp. 1.276
G.Speetjens 1.265
J.Volders 1.246
G.Maes 1.239
L.Moitroux 1.233
P.Roosenboom vorig jaar op
eigen baan kampioen, nu in
Eldorado, waar hij eerder dit
jaar ook Koning der Koningen
van de N.K.F, geworden is.
M.Winthagen altijd in finales
van N.K nu in de voorronde
uitgeschakeld. (verrassing).
G.Maas pers verloren op eigen
districtsbaan wel kampioen
herentandem met N.Lucas-
sen.
Dames A pers. voorronde
M.Berends 608
M.Schepers 607
P.Zeelen 589
A.Luthjens 586

Re.Ruggiero 585
Finale Dames A pers.
M.BerendsKamp. 616
A.Vreuls 611
H.Frederix 593
P.Zeelen 592
M.Schepers 586
M.Berends na sterk kegelsei-
zoen weer kampioen. A.Vreuls
goed Ned. Kamp. met 2 twee-
de plaatsen pers. en mixed
tandem.
Hendriks sportpaleis
Heren B pers.
F.FeulerKamp. 642
J.Peeters 627
A.Luthjens 624
J.vanMulken 623
A.Ritzen 607
Ned. clubkampioen Dr Pool
en dames Kegelvrung deelne-
mers Europacup in Hagen
BRD. P. Rosenboom sterke
troef in Europese kamp.junio-
ren in Frankrijk.
Dames C pers.
R.Aerts Kamp. 540
G.Claessen 531
M.Smeets 528
CMaes 523
M.J.Rosenboom 523
Dames B pers.
W.BonnieKamp. 552
L.Mulder 545
R.Ruggiero 539
A.Delahaije 529
R.Bosch 528
Dames C tandem
P.Blonk-C.Maes Kamp. 777
N.Thielen-A.Wischmann 707M.Deserno-H.de Jong 664
H.Ramakers-A.Martens 659
E.Jurgens-M.Smeets 646
Dames B tandem
L.Thielen-L.Mulders K. 789
R.Aerts-A.Delahaye 738
M.Kirsoh-R.Lubberding 721
R.Meijer-K.Sistermans 720
Heren C tandem
H.Lindelauf-G.Willems K. 888
M.Teunder-A.Wilbrink sr. 869
H.Ramakers-M.v.Bezouwen

863
R.Evers-R.Bongartz 858
L.Scheenen-W.Scheenen 811
Heren B tandem
C.Blonk-G.de Groot Kamp.

969
J.Janssen-H.Quaedackers 915
J.Scholten-W.Schulteis 893
T.Crutzen-J.Heunen 891
H.Braeken-R.Schoonderwoert

890
Heren C pers.
B.Haenen Kamp. 652
G.Wijnants 605
K.Efinga 593
K.Schmitz 592
H.Lindelauf 584
Senioren B Dames pers. v.a.55
j
L.Thielen Kamp. 706
M.vd Cruije 684
R.Holtus 623
Senioren A Dames pers. v.a.50
j
L.Nijkamp Kamp. 725

P.Blonk 692F.Franssen 666Senioren A Heren pers. v.a.50
j
W.Lucassen Kamp. 627T.Tummers 620R.Righetti 616J,Coumans 609H.Sackers 606
Senioren B Heren pers. v.a.55
j
MDuckersKamp. 626
C.Blonk 623C.Nuchelmans 623
B.Haerkens 612
W.Terwint 611
Lies Thielen nieuw Ned. re-cord

biljarten
Competitie Bandstoten dis-
trict Zuid-Limburg.
Afd.A.l.
Societeit-Sanderb. 0-7Maasband-HGK 2-5
Grijzegr.-Volksh. 2-5
afd.A.2.
deVink-Kantje 5-2
Societeit-Schaesb. 2-5
Volkshuis-BBC 3-4
afd.A.3.
Schaesb.-Academie 5-2DDK-Societeit 4^3
Apollo-Keizer 3-4
afd.B.l.
Gona-Kempke 5-2Heukske-Societeit 2-5HGK-Wilza 0-7
afd.B.2.
Heukske-Statie 2-5Lindenh.-St.Bavo 7-0
Gona-Kempke 7-0afd.B.3.
Kantje-Keizer 2-5
Schaesb.-Vr.kring 4-3afd.B.4.
OHVZ-DJB 5-2Heukske-Weustenr. 5-2
Treffers-de Vink 2-5
afd.B.s.
Irene-ABC 2-5
Kempke-OHVZ 2-5
Keizer-DJB 5-2
afd.B.6.
Kempke-In 't Ven 4-3Keizer-DJB o_7
Heukske-Zwaantje 0-7afd.B.7.
Kempke-Schaesb. 2-5
deVink-ABC 2-5
DJB-Academie 5-2afd.B.B.
DJB-Kempke 7-0
Keizer-Apollo 5-2
Irene-DDK 0-7BEKERCOMPETITIE.
Poule 1.
Waubach-Schinnen 0-7
'tLuip-O.'t Kantje 3^l
Poule 2.
BCV-Apollo 4-3Carambool-OHVZ 5-2
Poule 3.
TIP-Keizer 5-2Academie-Sociëteit2 2-5Poule 4.
HGK:'tKlosje 5-2

Benelux-Sanderbout 2-5
Poule 5.
Hoefijzer 3-Carambool 2 2-5
Hoefijzer-O.'tKantje 2-5
Carambool 3-Schaesb. 5-2
Poule 6.
Volkshuis-DJB 2 7-2
Eikeboom-Onder Ons 2-7
DJB 3-Maasband 4-5
Poule 7.
In 't Ven-Tjoba 7-2
de Bluf-Irene 5-4
Benelux-Baandert 2-7
Poule 8.
Waubach-Touche 6-3
BCH 70-DDK 5-4
Poule 9.
Eikeboom-DJB 2-7
Baandert-Schaesb. 8-1

Bandstootcompetitie district
Maastricht
Poule A.
Vr.kring 2-BCU 2-5
Vilt-Heer 4-3
MBV-O.D.Klos 2-5
Poule B.
Vilt 2-BAM 7-0
BCU 2-MBV 2 4-3
Ketsers-Rheingold 3 5-2
Poule C.
MBV 3-Vr.kring 3-4
Rheingold-O.O.ltteren 2 2-5
Sjaan-Heer 3 1-6
Poule D.
Mergell.2-Ketsers 3 4-3
Heer4-BCU3 2-5
BAM 2-MBV 4 7-0
Poule E.
O.D.Klos 3-BCB 2-5
A.Wolder-OO.ltteren 2-5
Vol/Kot-Mergell. 7-0
Poule F.
BCU 4-Ketsers 2 2-5
Rheing.2-O.D.Klos 2-5
BCB 2-A.Wolder 2 4-3
Poule G.
BCM-Heer 2 2-5
LBEijsden-Vr.kring 3 5-2
Klossers-OO Heer 0-7

bowling
Uitslagen Hoeve de Aar Heer-
len
Kwartetten-league
Roda-Klim Bim 1-3
Wigrut-Three plusone 1-3
Stalm.-Marastima 4-0
SOS-Ladies 3-1
Kawasaki-Boebelke 0-4
Onger Os-S '90 2-2
Trio-league
Unit.Bears-Macama 3-1
Gastenh.2-Unit.Dentists 3 1-3
Family-Gastenhof 3-1
Marastima 2-EVA 3-1
Dubbel-league
Malgr.O.-Pin Ups 4-0
Return-WC 0-4
MisLukt-Bowl.Angels 4-0
Lav.Team-Baanbrekers 0-4
Katz-SOS 0-4
Val Om-Knakkers 0-4
Dubbel-league 2
Puppies-Volhouders 0-4
Missers-Lablo's 1-3
Anco-Good Luck 2-2

Trekvogels-BZN 3-1
Optimisten-Riefie 4-0
Madonna's-Pinhunters 4-0
Topscores seizoen '89-'9O.
Dames'
M.Wensink 245
H.v.Roosmalen 245
B.v.Wageningen 244
I.America 244
S.v.Wageningen 241
A.Jutten 240
Heren
H.Ohlenforst 278
E.Driessën 267
P.Stalmeier 267
T.Plummen 267
F.Dera 265
H.Extra 265

bridge
Caumerbron Bridge tournooi
Uitslag 8e wedstr.
Hoofd en le klas
Echtp.Spaay 58.33%
Crombag-Mw.Piek 56.94%
Totaal 5 hoogste scores
Spaay 291.63%
Crombag 288.34%
Verhoef 282.01%
2e klas
Echtpaar Postma 62.71%
Echtpaar Maas 53.96%
Totaal 5 hoogste scores
Mw.Postma 301.18%
Postma 283.12%
3e klas
EchtpaarKooreman 59.93%
Mw.Nikkel-v.Haaren 56.92%
Totaal 5 hoogste scores
l.en 2.gelijk Echtpaar Koore-
man 283.52%

tennis
Damescompetitie
Hoofdklasse
afd. 1
Thor 1-GTR/NIP 1 8-0
Zandvoort 1-Leimonias 2 7-1

Eerste klasse
afd. 2
Metselaars 2-Racketeers 1 8-0
J.Mozaiek 1-PopeyeGS 2 6-2
ELTV 3-SLTC 1 3-5
Tweede klasse
afd. 6
Volley 2-SLTC 3 7-1
deMunnik 1-Zutphen 2 5-3
Leimonias 3-B. Baselaar 1 6-2
afd. 7
Falcones 1-Holy 1 5-3
Pelhkaan T. 3-Ready 1 2-6
afd. 8
B. Baselaar 2-Leimonias4 6-2
Brunssum 1-Kimbria 1 3-5
Derde klasse
afd. 11
Blerick 2-Doornakkers 1 5-3
BLTVI-CCTV2 ' 7-1
afd. 93
GTR 4-PantaRhei 1 - 1-7
Stem 2-Obbicht 1 3-5
Nieuwstadt-de Burght 3-5
SLTC 6-Munstergeleen 1 2-6

afd. 94
Nieu wenhagen 3-Born 2 5-3
afd. 12
Tilburg 2-Blerickl 1-7
GTR/NIP3-Ede3 6-2
afd. 13
Duna 1-Gendt 1 1-7
NijmegenQ. 2-Helios(Oss) 1

6-2
Rulec 1-Doetinchem 1 4-4

Vierde klasse
afd. 22
Thes 1-Rapiditas 1 5-3
Venlo 1-Nijmegen Quick 4 5-3
Venlo 1-Nijmegen Quick 4 5-3
Grootven 1-Eekenrode 1 6-2
afd. 23
Ereslachl-Venlo2 8-0
afd. 24
Brunssum 2-0. Nassau 1 4-4
Hom 1-Thos 2 5-3
Bom 1-Ready 3 2-6
afd. 25
Volharding I-Ace 1 4-4
Übach o. Worms 1-SLTC 4 1-7
Kerkrade 1-GTR 2 8-0
Vijfde klasse
afd. 42
Lichtenberg 1-Fellenoord 8-0
'tRoot 2-Son 4 4-4
Best 2-Wettenseind 1 1-7
afd. 44
Bladel I-Volley 8 7-1
St.Tunnisl-Skinlol 3-5
afd. 45
BRZ 1-Ready 5 5-3
Kimbria 2-Volharding 2 6-2
Elsloo 1-Eijsden 1 0-8
Brunssum 3-Keerweide 1 8-0
afd. 46
Budne 1-NIP 1 3-5
U. overW. 2-Nieuwenhagen 2

4-4
Or. Nassau 2-Blerick 4 0-8
SLTC 5-Kimbria 3 4-4
afd. 47
Kimbria 4-Rulec 2 3-5
Kerkrade 2-ATIVU 1 2-6
Nederweert 1-BRZ2 6-2
GJR 3-Simpelveld 1 3-5
afd. 48
Topspin 1-Venray 8-0
'tRoot 3-Maasniel 1 4rA
Zesde klasse
afd. 89
Carolus 2-WeertOost 3-5
Slotje 3-Mierlo 2 2-6
Packador 3-'tRoot 5-3
afd. 90
Arcen-Broekhuizen 3-5
Grubbenv. I-Velden 1 7-1
afd. 91
Wessem 1-Swalmen 1 4-4
Tonido 1-Lichtenb.2 6-2
Grubbenv. 2-Kaetelberg 1-7
afd. 92
Baexem I-Echt 1 1-7
Herkenbosch 1-Melick 1 5-3
NIP2-Grubbenvorst3 7-1

GTR 5-Ready 6 7-1
Klimmen 1-deBurght 2 6-2
Bunde 2-ATIVU 2 0-8
afd. 95
Kimbria 5-GTR 6 1-7
BRZ 3-SLTC 7 0-8
U. o. W. 3-ATIVU 3 5-3
Schinveld I-Merkelbeek 1 6-2
afd. 96
Oirsbeek 1-Keerweide2 5-3
Kerkrade 3-Brunssum 4 5-3
Stem 1-Rapid 1 5-3

Zevende klasse
afd. 119
Apollo-vanHome 5 8-0
Belfeld-Maasbree 2 4-4
Velden 3-Horst 1 0-8
afd. 120
Wessem 2-Tonido 2 1-7
Horst 2-Lottum 2-6
Helden 2-Maarheeze 8-0
Lichtenberg 3-Boshoven 1 8-0

afd. 121
Swalmen 2-NIP 3 7-1

afd. 122
Montfort 1-Aldenghoor 2 1-7
Meulenslag-Wessem 3 2-6
afd. 123
Stem 3-Wimbledonck 1 0-8
Rulec 4-Rosus 1 2-6
Montfort 2-Horn 2 O-fe
afd. 124
Panta Rhei 2-SLTC 8 0-8
Wimbledonck 2-Born 3 3-5
Baexem 3-Herkenbosch 3 7-1

afd. 126
Maastricht-SLTC 9 6-2
Kimbria 6-de Burght 4 3-5
afd. 127
Panta Rhei 3-Bakkerbosch 6-2
Tempo-Bunde4 5-3
Volharding 3-Eijsden 3 7-1
afd. 128
Munster-Bocholtz2 5-3
Volharding 4-Eijsden 4 4-4
afd. 129
Waterkoel 3-Kerkrade5 8-0
Voerendaal 3-Klimmen 2 8-0

afd. 130
Laura-Brunssum 7 2-6
Berenbos 2-Übach o. Worms4

0-8

afd. 131
Nieuwenh. 4-Bocholtz 1 5-3
Merkelbeek 3-Brunssum 6 0-8
Talvu-Schinveld 2 0-8
afd. 132
Or. Nassau 3-Oirsbeek 2 5-3
Brunssum 5-Kerkrade4 4-4
afd. 133
Venlo 4-Broekhuizen 4 8-0
Son en Breughel 2-St. Turmis
4 3-5
Helmond 3-VTC 2-6

afd. 134
Packador 6-Topspin 3 5-3
Helmond2-Venlo 5 3-5
blerick 5-Deurne 1 6-2

afd. 135
St.Tunnis3-Gagel 4-4
Kaetel berg 2-de Horst 7-1

afd. 136
'tRoot 5-Blerick 6 3-5
Velden 2-Tegelen 2 6-2

Herencompetitie
Eerste klasse
afd. 1
Nieuwenhagen 1-Dash 35 1 1-5
Dijkzicht I-Manege 1 2-4
Tweede klasse
afd. 1
Venlo I-Unicum 1 0-6

afd. 2
Hartel I-Krimpen 1 0-6
Groenekan I-Helden 1 3-3
afd. 4
Halfweg I-Rozenburg 1 6-0

skiën
Kinderen t/m 6 jaar
Ï.Paul Meyer,2.Emiel v.d.
Kraats, 3.Sacha Walstra
Meisjes 7 t/m 10 jaar
l.Floortje Stam, 2.Adriënne
van Dok, 3.Mariska Boeken-
stein
Jongens 7 t/m 10 jaar
I.Dennis Nieuwenhuizen,
2.Janny McPhee, 3.Jurgen v.
Noorbeek
Dames D
l.Wilma Martinussen, 2.Nicole
Guns, 3.Nancy Han
Heren D
l.Fred Martinussen, 2.Hein
Bodelier, 3. Rob v.d. Kraats
Dames C
l.Mariska Offermans, 2.Ma-
rian v.d. Kraats, 3.Maria Sal-
den
Heren C
l.Luc Salden, 2.Maurice Fe-
ron, 3.Louis Lahaye
Dames B
l.Corrie Duchateau, 2.Claudia
Kleykers
Heren B
l.Wim Meyer, 2.Paul Icken-
roth, 3.Marco Lahaye
Jeugd A
l.Bjorn Samson, 2.Donné Bo-
delier, 3.Bastiaan Schipper
Dames A
l.Masha Hellenbrand
Heren A 2
l.Jack Engels, 2.Jack Kersten,.
3.Ernst Tiemeyer
Heren A 1
l.Jeu Smeets, 2.Rob v.d.Leek,
3.Jelle Janssen

tafelvoetbal
Ere-afdeling.
Karrewiel-Zw.Ridders 6-2Jojo 8.-Leeuw B. 3-5
Scory 8.-Wien 4-4
Loontjens-Hakkers 0-8
Wien 2-Miranda 6-2
Boskabouters-Smidterß. 6-2

Eindstand.
Boskabouters 24-42
Hakkers 24-41
Scory Boys 24-34
ZwarteRidders 24-33
Smidter Boys 24-32
Karrewiel 24-28
Wien 24-28
Wien 2 24-18
Leeuw Boys 24-16
Jojo Boys -24-13
Millener Boys 24-12
Miranda 24- 9
Loontjens 24- 6
Overg.klasse A.
Heer-Beat Boys 6-2
'tBrook-Verdw.Viss.2 6-2
Waardh.B.-de Sjork 8-0
le Cramignon-Star Blub 0-8
Verdw.Viss.-DAT B. 5-3
Pluim-Survivors 4—4
Overg.klasse B.
Smidter 8.2-dePoart 8-0
Hubetsy 8.-O.Mert 3-5
Hakkers 2-Eagles 8-0
Angelina 8.-Sport 6-2
Blauw Wit-Hoekje 8-0
Heide-Koningswinkel 6-2
Eerste klasse A.
deCol-Camontagne B. 2-6
Pigals 2-Jokers 4-4
deSingel-ut Stadhoes 8-0
Verdw.Viss.3-Pitsers 3-5
Stadion-Borgharen 0-8
Eerste klasse B.
leBon Voyage-Smeed 2-6
A.Wielder-Lieuwke 2-6
Pet.Res.-O.Eijsden 3-5
Cam.B.2-Dolomiet 3-5
Eerste klasse C.
Koningsw.2-Mariaveld 5-3
Wien 3-Roberto B. 4-4
O.Mert 2-Victoria 2-6
dePoart 2-Drop Inn 4-4
Tweede klasse A.
Keulen-D'r Eek 4-4
de Sport 2-Wien 4 8-0
Angel.B.3-Pr.Hendrik 3-5
O.Mert3-Muecherveld 3-5
Leeuwenh.-Karrewiel 2 8-0
Tweede klasse B.
Tamboer-de Heide 2 4-4
Star Club 3-Stadbroek 2 2-6
A.Aelse-Angel.B.2 6-2
Baekerbaan-Heukske 4—4
Suestra-Miranda 3 6-2
Millen-FunBoys 8-0
Tweede klasse C.
Oranjeboom-Leeuwenh.2 5-3
A gen Baan-Blauw Wit 2 6-2
Hakkers 3-Smid 5-3
O.Genoegen-Old Inn 4-4
Boemerang-Annemie 8-0
Wilhelmina-CC Top 8-0
Tweede klasse D.
Dolomiet 2-Stadion 2 8-0
Star Club 2-le Cramignon 2 8-0
Pigals 3-Pigals 0-8
Gigi Girls-Da Capo 2 2-6
B.d.Witte-'tBrook 2 4-4
G.Ridders 2-Herli 6-2
Tweede klasse E.
Survivors 2-G.Ridders 8-0
B.d.Bisasjop-B.d.Witte 2 8-0
deSmeed 2-deUiver 2-6
O.Eijsden 2-OlterDis 8-0
'tLieuwke 2-Sikie B. 0-8
B.d.Belsj-Heer 2 5-3
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ingrijpen van de umpire. Samacols
zette in de eerste innings van de der-
by tegen Sittard Condors de gasten
meteen op forse achterstand:s-0.
Pas in de vijfde slagronde wisten de
gasten op een paar rake tikken de
thuisplaat te bereiken. Samacols
speelde evenwel op zeker en voor-
kwam verder onheil: 8-6.
Sphinx/HSCM liepop eigen veld te-
gen een gigantische nederlaag aan.
Geldrop deklasseerde de Maastrich-
tenaren tot beginnelingen: 3-28.
Verscheidene spelers meenden hun
frustatie en gebrek aan inzet af te
moeten reageren op coach Stanley
Elvira. „Ik ben met deze club ver-
groeid."Heb er in de afgelopen jaren
veel van mezelf ingestoken en suc-
cessen gekend. Maar een dergelijke
houding van spelers accepteer ik
niet. Dan maar een ander voor de
groep," aldus de verontwaardigde
Maastrichtse coach.

All Stars gebruikte niet minder dan
drie pitchers, maar de mannen op
de heuvel kregen weinig steun door
slecht veldspel. Aan slag kwam All
Stars aanvankelijk nauwelijks uit
de verf. Tot de laatste innings, waar-
in De Heerlenaren terugvochten
van 4-9 tot 8-9. Verder kwam de
thuisploeg niet, door het omstreden

Canton Reiss
in titelstrijd

HEERLEN - In de strijd om de'
derlandse zaalvoetbaltitel is Ca»
Reiss, de kampioen van de disü1
klasse zuid 11, ingedeeld met
kampioenen van West II en Zui
Canton Reiss speelt op vrij dal
mei het eerste duel van dit W
pioenschap in Voorhout tegen j
Zeefdrukkerij (kampioen van *II). Op maandag 14 mei staat CaO
Reiss tegen Molier Impac (Va)
beuk 20.30 uur) op het progratf
Het resterende programma luidt
mei: Canton Reiss-Bax Zeefdruï
rij (20.30 uur) en 28 mei Molier
pac-Canton Reiss. De andere gr
in deze titelstrijd wordt gevo'
door H.G. Groningen, 't HoornS
Veerhuys en Depa.

Judoka's met
lege handen

NAMEN - Het Limburgs judote
onder leiding van Jo Arets, heef
tijdens teamwedstrijden in B^goed gedaan maar stond uiteüj
lijk toch met lege handen. De M
latere finalisten, het Belgische ij
taire team en het districtsteam
Namen, werden in de voorronj
door Limburg verslagen, maar
de 3-2 nederlaag tegen het teamj
Nordrhein-Westfalen was men g
uitgeschakeld.

daal. De heren verloren in een nek-
aan-nek race van Deurne met 2-3.
De ploegen uit Maastricht hadden
zondag een zware wedstrijd. De he-
ren wisten de strijd tegen Venlo te
bevechten met een 1-1 gelijkspel en
eindigen op een derde positie in de
eerste klasse. De dames verloren
van Rapidity waarmee de ploeg op
een 4de positievan de eerste klasse
het seizoen afsluit. De heren van
Hoekeer zijn niet onverdiend onver-
dienstelijk beland op een tweede
plaats in de 4de klasse. De dames
verloren zondag met 3-4 van Deur-
ne.

De topper die deze kampioenswed-
strijd beloofde te worden, bleef uit.
Concordia nam in de eerste helft
duidelijk het initiatief, maar verder
dan wat kleine kansjes kwam de
ploeg niet. Pas in de 25ste minuut
zette Patricia Boerboom, na een
blunder in de Heerlense verdedi-
ging Heerlen op een 1-0 achter-
stand. Vlak voor rust waagde Con-
cordia nog een poging uit de re-
bound van een strafcorner die ech-
ter wegens buitenspel werd afge-
keurd. Narust kwam Heerlen terug,
1-1. De uitstekend keepende Rens-
ke Tjaarda behoedde de Heerlense
ploeg dankzij meerdere ingrepen
voor een grotere nederlaag. In de
44ste minuut van de wedstrijd,
maakte Karin van Gemert uit een
afgeketste bal op de legguards het
tweede en tevens laatste doelpunt
voor Concordia. Eindstand: 2-1.

Olympia
niet naar
ereklasse

Heren
De heren van Heerlen sloten met de
2-2 gelijkspel tegen Oirschot een
zeer wisselvallige competitie af.
Ook de damesploeg van Meerssen
vierde zondag haar kampioensfeest
na de afsluitende 4-0 winst op Bos-

# Spelmoment uit het duel Concordia-Heerlen. De Heerlense hockey dames werden dankzij een beter doelsaldo kampioen.
Foto: JEROENKUIT

WEERT/MAASTRICHT - De \
detten van het Maastrichtse Kj
bria namen deel aan de Zuidned
landse kampioenschappen bast
bal. Na de onverwachte 59-67
derlaag tegen Black Eagles uit Ij
malen gingen ze met 53-72 opnw
keihard onderuit tegen de niet|
kampioen van Zeeland, Brabartf
Limburg, Miniware BSW In de S
wedstrijd tegen Dynamo werd
eer gered. Op vrij gemakkelijke'
ze werd met 82-47 afgerekend 'het team uit Zeeland. Eindstand
Miniware BSW; 2. Black EagleS
Kimbria; 4. Dynamo.

Kadetten Kimbr
redden het nie

Ondanks zege in laatste promotieduel teloze van een inhaalra-
ce in en verkoos de de
laatste krachten te be-
waren voor de barrage:
2-15.NMS/Rapid

uitgeschakeld

" HELLEVOETSLUIS - Tij-
dens eenkaratetoernooi in Helle-
voetsluis als voorbereiding op de
komende Nederlandse kam-
pioenschappen behaalde de ka-
rateka's van XC Do Weng uit
Beek goederesultaten. Bij de ju-
nioren kata werd Raymond We-
wengkan eerste. Bij de kata-
jeugd werden James Noya en
Rabbe Dormans respectievelijk
eerste en tweede.

Erik Merk naa
Bouwfonds

Van onze medewerker
JO KERSTEN

KERKRADE - Het Kerkraadse
Olympia, kampioen van het district
de Oude Mijnstreek van de Neder-
landse CJolfbiljart Bond, kan de pro-
motie naar de ereklasse vergeten.
Na het gelijkspel tegen de rode lan-
taarndrager in de nacompetitie: 't
Krietje uit Urmond, heeft het zestal
twee punten uit vier wedstrijden en
dat zijn er met nog twee ontmoetin-
gen voor de boeg te weinig om de
bestgeplaatsten nog te bedreigen.
Trouwens ook de Urmondenaren
hadden geen baat bij de puntenver-
deling: zij moeten afscheid namen
van de hoogste klasse. Voor Olym-
pia kwamen Jo Jacobi, Sjeng Reu-
lings en Piet Voncken tot winst;
voor 't Krietje: Torn Wagemans, Wi-
nand Kosters en Norbert Zegers.

Van onze medewerker
MAASTRICHT - Het
seizoen zit er opvoor de
volleybalsters van
NMS/Rapid. In weerwil
met de aardige 3-2 (9-15,
15-10, 15-10, 2-15, 15-11)
overwinning op Tonegi-
do 2, is de Maastrichtse
ploeg uitgeschakeld
voor promotie naar de
eerste divisie. Op die
competitiebonus heeft
thans Riva uit Rijswijk
de beste uitzichten.

" VOERENDAAL - Michel
Moonen van de Kroon uit Voe-
rendaal won de tweede prijs bij
het golfbiljarttoernooi van GBC
De Donck in Posterholt. Hij ver-
loor in definale van Maessen van
Greuske uit Echt. Rob van Rhee
van het Heerlense Bergeroder
Balke werd derde door winst op
E. Smeets van De Donck.

Daarin zorgde Margot
Copal met een service-
reeks van 2-5 naar 9-5
voor de aanzet van een
bevredigend slotac-
coord: 15-11.
Het is overigens onze-
ker of Ben de Bruyn
ook hetvolgend seizoen
trainer/coach van de
Maastrichtse hoofd-
macht zal zijn. Daarover
volgt later deze week
een gesprek. De Bruyn
wil zelf graag aan de
slag in de jeugdoplei-
ding NMS/Rapid.

GELEEN - Zaalvoetbalverenig
Bouwfonds uit Geleen is er in
slaagd om Sphinx speler Erik M
voor komend seizoen te contra'
ren. Naast Merk komt ook Haant
speler Anton Biloro' en hoopt
bestuur van het Bouwfonds ook
chel Deckers en Bert Hollander!
te lijven. Van de oude selectie'
ven Marcel Loosveld, Henny *tiaans, Chris Luyten en Rayrn"
Schwidder. Eduard Demandt ê
voetballen voor het Belgische f
Genk terwijl Frank Visser nog t
andere club heeft.

Atletiekwedstrijd
Achilles Top geslaagd

LANDGRAAF - Tijdens het eerste
weekeinde van het Nederlands
poolbiljartkampioenschappen in
het gemeenschapshuisDe Sjtee Uul
in Übach over Worms zijn al een
aantal belangrijke kanshebbers uit
het toernooi gewipt. De Nederland-
se kampioen van verleden jaar,
Frank Edwards (Le Duc Hoens-
broek) verloor kansloos van Tho-
mas Sobkowiak (Tunnel Boys
Hoensbroek). Ook de als derde ge-
plaatste John Nauts (Schachtwiel
Brunssum) gingroemloos ten onder
tegen de jeugdige Maurice Walker
(Pierrot Geleen). Ook de kampioen
van '85 en nu als1 vierde geplaatste
speler, Werner Echternacht (Corio-
vallum Heerlen) ging al direct in de
eerste ronde onderuit tegen de sterk
spelende Walter Leenstra van PBC
Landgraaf. Hetzelfde overkwam
ook titelkandidaat Joop Blommaert
(Papenhoven) die zich zelf in een
zwakke partij uitschakelde.

Kanshebbers
NK poolbiljart

sneuvelen

diagonale service en het
taktisch omzeilen van
de blokkering, kwam
NMS/Rapid via twee
maal 15-10 op voor-
sprong. Tonegido ant-
woordde in de vierde
set met een opslagserie
die meteen 0-7 op het
scorebord bracht. De
thuisploeg zag het nut-

Een wat gespannen ac-
terend NMS/Rapid ver-
loor de openingsset
door veel technische

fouten en misverstan-
den:9-15. Met corrige-
rende instructies van
coach Ben de Bruyn
kreeg de thuisploeg
vanaf de volgende door-
gang meer grip op de
opportunistische spe-
lopvatting van de equi-
pe uit Rijswijk. Door
een consequent diepe,

Goede
generale

Auto Caubo
Iason

't Heukske uit Echt zag de kansen
aanzienlijk dalen na de 4-2 neder-
laag tegen BVO uit Ospel, dat naar
een gedeelkdeeerste plaats opklom,
't Heukske nam met 2-0 de leiding,
maar had toen sportief gezien het
kruit verschoten. Winmst voor 't
Heukske door Pierre Segers en Ton
van Montfort en voor BVO door
Theo Jacobs, Jan Vaes, Jan Smole-
naers en Henk Spitters. Pappegey
en Dennenoord deelden met 3-3 de
punten, waardoor de Sittardenaren
goede kansen houden op continue-
ring van de ereklasse. Dennenoord
kwam met 2-0 en 3-2 aan de leiding.
Voor Pappegey waren Jan Beenen,
Johan v.d. Meer en Jozef Biancosti-
no suksesvol; voor de Weertenaren:
Mare Ceelen, Gerard Verbeek en
Henk Verhees.

" AKEN - Bij bokswedstrrjden
in Aken heeft de Heerlense
BVH'67-bokser Willem Thelen
opnieuw een belangrijke winst
behaald. In een schitterend duel
met de JoegoslaafDravri behaal-
de hij een 3-0 zege. Dravr pro-
beerde hem steeds in de touwen
te drukken met goede links-
rechtse combinaties scoorde
Thelen punten. In de tweederon-
de sloeg hij de Joegoslaaf aan
maar deze kon toch tot het einde
overeind blijven. Verdere uitsla-
gen: Dave Tempelman (BVH)
onbeslist tegen Binici; Paul Rei-
ter onbeslist tegen Socic; Mul-
kens (BVS Kerkrade) v.o.p. Von-
denhof; Stijnen (BVS Kerkrade)
onbeslist tegen Caunds

Stand: Dennenoord en BVO 4-6;
Pappegey 3-4; Hollandia 3-3; 't
Heukske 3-2; Olympia 4-2 en 't
Krietje 3-1. Programma 11 mei: 't
Krietje-'t Heukske; Hollandia-
Olympia (bij 't Krietje in Urmond)
en Pappegey-BVO." GELEEN - Met grootvertoon

van macht heeft Brunssummer
Eddy Budé beslag gelegd op de
Limburgse sneldamtitel. Tegen
de vijf overige finalisten kende
de 24-jarige economiestudent
geenpardon en haalde maximale
score. Op eerbiedwaardige af-
stand volgde Tangelder (Bruns-
sum) en Landgravenaar Peter
Schellekens.

Het Maastrichtse De Stern verloor
in Weert de eerste halve finale-wed-
strijd om de nationale beker met 2-4
van Dennenoord '89. Willy Veur-
staak en Walter Schmetberg won-
nen voor De Stern. Schmetberg be-
zorgde Mare Ceelen de eerste neder-
laag van het seizoen. Zaterdag is in
Maastricht de return. De winnaar
speelt tegen SNA uit Nederweert,
bekerhouder in de ereklasse.

LK kunstzwemmen

" Handbalster Mariëtte Crutzen van Auto Caubo lason
uit Valkenburg stijlvol op weg naar het doel.

Foto: WIDDERSHOVEN

De 400 meter wordt steeds meer het
domein van AVON-atleet Joop Hoe-
vers. Deze verbeterde zijn record tot
49.36 en had meer dan een seconde
voorsprong op Hugo Kusters
(50.53). De 14-jarige Iris Wullums

was niet voor niets uit Nijmegen
komen. Zij won de 400 meter bij
dames in 59.99. De Belg Jean-lV>
Grutman dook op de 100 meter
enige onder de 11 seconden: 10;
Diens beste electronische tijd S$
op 10.62 maar daarvoor was de
genstand te gering. Zijn landgefl'
Willem Vos won het verspriri
met 7;21 meter en dat was wel e
persoonlijk record.

Voornaamste uitslagen: 100 m J-B: 1.1
(Achilles Top) 11.70; m-b: 1. Van denB'
(Kimbria) 12.91; d: 1. Van Mook (A\
12.66; h. 1. Grutman (B) 10.96; 400 m 'Wullems (Nijmegen) 59.99; h. 1. Ho«"
(Avon) 49.36; 2. Kusters (Unitas) 50.53!
m j-a: 1. Wehrung (Unitas) 2.02.84; »
Hody (B( 1.56.3; 5000 m h. 1. KorpersP
(AV'34) 15.32.8; 2. Driessen (Kim»
15.33.9; 3. Kamphuis (Achilles) 15.34*
V.d. Sluijs (Unitas) 15.35.8; 300 m W
j-b: 1.Van Mulken (Caesar) 41.07; 400 P 1;
den h. 1. Donners (Unitas) 54.68; hoogJ
De Kleijn (Caesar) 1.95; m-b: 1. HojJ
(PSV 1.65; pols, heren: 1. Swenticks V
4.50; 2. Pani (Unitas) 4.50; 3. Ritter 0"
4.50; 4. Van Balen (PSV) 4.40 (j-a); vef',
ren: 1. Vos (B) 7,21; kogel, heren: 1. Cof.(Swift) 14.49; discus, heren: 1. Vool*.
(Wld) 47.60; 2. Coenen 47.28; 4. Z>:
(Achilles Top) 42.80 (45+); hamer, here"1
Bellu (Unitas) 56.82.

KERKRADE - Achilles Top kan
dik tevreden zijn over haar eerste at-
letiekwedstrijd van dit seizoen.
Hoewel het op de eretribune van het
Roda-stadion 27 graden was, kwa-
men er op de piste 250 atleten uit de
euregio in aktie. Onder die warmte
werd er uitgerekend op de 5000 me-
ter felle strijd geleverd. Van de vier
lopers die samen het laatste rechte
eind ingingen bleek Mathieu Kor-
pershoek (15.32.8) sneller te spurten
danHarrie Driessen (15.33.9), Harrie
Kamphuis (15.34.4) en Ron van der
Sluijs (15.35.8). Korpershoek was in
de jaren zeventig een van de beste
1500 meter lopers van Limburg
maar heeft daarna geen wedstrijden
meer gelopen. De prestatie van Van
der Sluijs was ook een surprise. Hij
stond bekend als manvan de400 en
800 meter.

Van onze medewerker
MICHEL FRANSSEN

VALKENBURG - Auto Caubo
lason won in sporthal de Wie-
gerd te Valkenburg voor de
competitie in de eerste zaal-
handbaldivisie bij de dames
gemakkelijk met 27-10 van
Wings. In deze wedstrijd, waar-
in niets meer op het spel stond,
had het er veel van weg dat de
Haagse dames een uitje had-
den genomen naar Valken-
burg. lason trainer Frits Feu-
ler: „We hadden in feite geen
serieuse tegenstander aan
Wings. Niettemin was het een
goede generale voor vrijdag
aanstaande waarin we voor de
halve finale om de Nederland-
se handbalbeker tegen Niloc
moeten spelen. Alleen in de
eerste fase van het duel kon
Wings gelijke tred houden
maar na 4-4 liepen wij uit naar
8-4 om met 12-7 te gaanrusten.
Na depauze was het alles lason
wat de klok sloeg getuige de
27-10 eindstand". Bij lason was
Chantal Broers met zes treffers
de topscorer.

HOENSBROEK - In het zwembad
van de Lucaskliniek in Hoensbroek
werden de Limburgse kampioen-
schappen kunstzwemmen gehou-
den. Tydens dit kampioenschap
werden alleen de vrije figuren ge-
zwommen. De verplichte figuren
werden eerder in competitievorm
verzwommen. Het kunstzwemmen
in Limburg staat nog duidelijk in de
kinderschoenen maar opmerkelijk
was toch de vooruitgang die in het
afgelopen seizoen geboekt is.

Uitslagen:
duette: tot 12 jaar: 3. MZ&PC Eijsden; -15
jaar: 1.MZ&PC Maastricht; 2. Spio Venray;
3. Nimo Landgraaf; tot 17 jaar: 2. Mosa Re-
gio Venlo
senioren: 1. Mosas Regio Venlo; 2. Manta
Bergen. Solo, tot 12 j: 1. Marijke Heynen
(Bergen); tot 15 j: 1. Dotje Henniskens
(MZ&PC); tot 17 jaar: 3. Natasha Schuur-
man(Spio Venray). Groepen, tot 12 jaar: 2.
MZ&PC Eijsden; 3. Spio Venray; tot 15 j: 2.
MZ&PC 1 Maastricht; 3. MZ&PC 2 Maas-
tricht; tot 17 j: 1. MZ&PC Maastricht; 2.
Spio Venray; 3. HZ&PC Heerlen; senioren:
1. MZ&PC Maastricht; 2. Spio Venray; 3.
Manta Bergen.
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Weerts Phantoms te ster
voor Heerlens All Stars

Van onze medewerkster LISETTE MEYRINK
HEERLEN - De zenuwen gierden nog na in het lijf, maar
uiteindelijk kwamen de hockeysters van Heerlen na een
zware en hete wedstrijd, ondanks het 2-1 verlies tegen Con-
cordia als kampioen van de tweede klasse tevoorschijn. Met
de hakken over de sloot weliswaar, want het verschil met
Concordia was slechts een half doelpunt. Maar de kurk kon
van de champagnefles, want de promotie was een feit. „Het
verlies is een kater", bekende de Heerlense coach Jean-
Pierre Guiaux. „Het was een verschrikkelijke wedstrijd, de
spanning en de hitte waren overweldigend. Volgend jaar
zullen we moeten knokken".

sport kort

LANDGRAAF - Met een gave hattrick heeft
Unitas-atleet Mark Jaspers ondubbelzinnig
duidelijk gemaakt wie er momenteel na Cor
Lambregts de beste stayer van Limburg is.
De Maastrichtenaar voltooide zijn triologie
door de 10 mijl loop van STB op en rond de
heide op zijn naam te brengen. In april triom-
feerde de HTS-informaticus in de Grond-
sveldse Heegloop en de Maastrichtse Obser-
vantloop. En passant werd hij in de Oirsbeek-
se Rusmanloop fraai derde achter Jean-Pier-
re Paumen en CorLambregts.

Mark Jaspers
snelste

in Heideloop
datleet doorlopen. In zijn „amateurtijd" heeft
Hamers menig duel uitgevochten met Roger
Jaspers die nu al vier maanden geen wed-
strijd heeft kunnen lopen vanwege een hard-
nekkige liesblessure.

Mark Jaspers herhaalde daarmee het kunst-
stukje dat zijn broer Roger vorig jaar had uit-
gehaald. In Landgraaf had Jaspers 1.24 mi-
nuten voorsprong op de lokale favoriet Nico
Hamers. Deze Avon-atleet heeft met succes
de omscholing van wielrenner tot wedstrij-

10 mijl heren: 1. Jaspers (Unitas) 54.38; 2. Hamers
(Avon) 56.02; 3. Tummers (Unitas) 56.45; 4. Hoven
(Avon) 57.57; 5. Van Dyke (Euromarathon) 59.25 (40+);
6. Janssen (Unitas) 59.321 (40+); 7. Tummers (Gutteco-
ven) 59.51; 8. Heijnen (STB) 62.16; 9. Derix (Unitas)
62.20(40+); 10;. Quaedvlieg (STB) 62.46.
50-plussers: Francot (STB) 65.31; 2. Van Beerendonk
(Weert) 66.04; 3. Tuor (Afcent Striders) 71.25. 60-plus-
sers: 1.Colijn (B) 81.10. Dames: 1.Winkelman (Achilles
Top) 69.08; 2. Raeven (STB) 74.05 (35+); 3. Stammley
(Wld) 78.54. 8000 m heren: 1.Frees (B) 28.46; 2. Willems
(Euromarathon) 29.05; 3. Mütze en Mendel (Avon)
29.24; 5. Jacobs (Avon) 29.36.Dames: 1. De Groot(Cae-
sar) 33.50 (35+); 2. Cuijpers (Puth) 37.40; 3. Derix (Uni-
tas) 38.32. Jeugdlopen, 1000 m meisjes onder 13 j: 1.
Laura Broeders (STB) 3.47; jongens: 1. Paul Mulder
(STB) 3.31; 2. Bas Rijken (STB) 3.42; 3. Rob Meijer
(STB) 3.51. 2000 meter meisjes onder 17: 1. Esther
Stormen (Landgraaf) 9.28; 2. Paula Stormen (Land-
graaf) 9.29; 3. Femke Wieldraaier (STB) 9.32. Jongens:
1. Guillaume Rijken (STB) 7.29; 2. Patrick Bruinings
(STB) 7.32; 3. Bert Cals (Stem) 7.40; 4. Johan Cals
(Stem) 8.05.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

HEERLEN - Voor het eerst sedert
beide teams in de hoofdklasse uit-
komen, moest All Stars zijn meerde-
re erkennen in Phantoms Weert. De
Heerlenaren verloren na een van
spanning zinderende slotfase met
8-9. Het duel krijgt eventueel nog
een staartje omdat All Stars protest
heeft aangetekend tegen de beslis-
sing van de umpire om Jos Pluta
wegens vermeend onregelmatig
slaan uit te geven.

Samacols boekte de eerste overl
ning in de hoofdklasse. Na een]
nerveuze start klopte het Kerkri
se negental Black Wings uit Deu
met 19-9. De gasten uit Noord
bant probeerden zonder resul
het slaggeweld van Samacols i
dammen met veel pitcherswisst
gen. Vergeefse moeite, want na
innings was het over en sluiteni
de tien puntenregel. All Stars
haalde in Beek een simpele l1
overwinning op het onerVl
Cheetahs. Desondanks acteer
de Heerlense fiëlders vrij ongel
centreerd in dit duel, op een 1
dubbelspelvan Marcella de Wit

Hockeysters promoveren naar eerste klasse

HC Heerlen kampioen
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