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Race om opvolging Kremers ligt nog volledig open

Vier CDA-kandidaten
voor gouverneurspost

Van onze verslaggever

£>EN HAAG/MAASTRICHT - Het CDA heeft vier serieuze
*arididaten naar voren geschoven als opvolger van Commissa-
JJS derKoningin Kremers. Het gaat om hetKamerlid René van

Linden, topambtenaar Michiels van Kessenich en de Nij-meegse hoogleraren rechtsgeleerdheid Hennekens en Kort-
J^ann.De race om de opvolging ligt volgens waarnemers in po-
rtiek. Den Haag overigens nog volledig open.

Het is niet zeker of de vertrouwens-
commissie uit de Limburgse Pro-
vinciale Staten tot een unaniem ad-
vies komt. De vier kandidaten wor-
den dezer dagen ontvangendoor de
vertrouwenscommissie, waarna die
advies uitbrengt aan minister Dales
(Binnenlandse Zaken). Overigens is
het advies van de vertrouwenscom-
missie niet bindend: het kabinet en
koningin Beatrix zelf hebben grote
invloed op de benoeming.

Rechter ergert
zich aan

cellentekort
J^AASTRICHT - Rechtbank-
voorzitter mr Nolet heeft zich
Sisteren openlijk boos gemaaktver het feit dat veroordeelden
Min celstraffen nog steeds niet

Rebben uitgezeten. Hij deed datMdens een strafzitting tegen vier
fteerlenaren, van wie er enkelenM 1988 veroordeeld waren totMaandenlange vrijheidsstraffenVoor talloze en kapitale winkel-
diefstallen. Ze hadden die ge-
Pieegd in grootwinkelbedrijven
M het hele land.
Gisteren stonden ze terecht voor
Maandenlange handel in verdo-
ende middelen vanuit hun
Woonhuizen aan de Heerlense
"ossekuil. De voorzitter van de
Meervoudige strafkamer toonde
2ich flink geïrriteerd toen twee
Van de vier verdachten meldden
dat zij nooit een oproep hadden
Sehad om hun celstraffen uit het
verleden uit te zitten.

Hoofdschuddend merkte hij ten-
öotte op: „Wat gaat dat toch ge-
Makkelijk hier, met mensen die
veroordeeld zijn en hun straf nietloeven uitzitten..."

Geruchten
In politiek Den Haag wordt zelfs
niet uitgesloten dat het kabinet zelf
op de proppen komt met een kandi-
daat. In het geruchtencircuit wor-
den de namen van oud-ministervan
Financiën Ruding en dehuidige be-
windsman van Landbouw Braks ge-
noemd, maar die geruchten worden
in betrouwbare kringen zeer stellig
als 'onwaarschijnlijk' of 'onjuist' af-
gedaan.

Met de uitbreiding van het aantal
kandidaten tot vier is het CDAtege-
moet gekomen aan de wens van de
andere politieke partijen in Lim-
burg.

Door de andere partijen wordt nau-
welijks betwist dat de christen-de-
mocraten de nieuwe gouverneur
zullen leveren. Maar verschillende
partijen namen geen genoegen met
het oorspronkelijke lijstje van het
CDA, waarop alleen Kamerlid Van
der Linden en topambtenaar Mi-
chiels van Kessenich voorkwamen.

het weer

JUIIG. andaag ligt een lagedrukge-led, gevuld met onstabiele
j7cht, boven onze omgeving.
j

a het optrekken van de mist■s. er een wisselende bewol-
*Mg waaruit af en toe een bui

a*t, soms gepaard met on-
eer en windstoten, terwijl

?agel ook niet uitgesloten is.
"e wind is zwak tot matig uit
Mteenlopende richtingen. De
Maximumtemperatuur loopt
?& tot 20 graden, terwijl het
**»k 's nachts daalt naar 9

'Oor actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
«Unt u bellen 06-91122346
y^NDAAG:
*°nop: 05.54 onder: 21.20
Maan op: 22.47 onder: 05.32

Steun
De benoemingsstrijd draait in de
praktijk nog steeds grotendeels om
de kandidatuur van Van der Lin-
den, omdat hij steun geniet bij het
Limburgse CDA en een flink aantal
partijgenoten in Den Haag.
De twee naar voren geschoven Nij-
meegse hoogleraren gelden als rela-
tieve buitenstaanders. Het zijn de
hoogleraar staats- en bestuursrecht
mrHubert Ph. Hennekes, en de
hoogleraar burgerlijk recht mr
S. Kortmann. Kortmann (39), gebo-
ren te Weert, geldt als een briljante
jurist.Hij haalde zijn doctoraal exa-
men en promotie cum laude, was
kort advocaat en later plaatsvervan-
gendrechter.

Kerkrade
Hennekens (51), geboren te Kerkra-
de, was gemeente-ambtenaar en
burgemeester van Cuijk en Sint
Agatha, en later directeur van de
Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten.
Kremers neemt vandaag afscheid
met een speciale zitting van de Sta-
ten, gevolgd door een receptie.

Ministerie
met sportpark

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG- Het ministerievan
Economische Zaken heeft sinds
begin 1988 een eigen sportpark
met een stuk bos, een meertje en
een kantine-vergaderruimte in
Wassenaar. Het park, dat bekend
staat onder de naam Duyng-,
heest, wordt door de Stichting
SERVEZ, de personeelsvereni-
ging van het departement, voor
72.000 gulden per jaar gehuurd
van de Stichting Duindigt.
Duyngheest is ruim zeven hecta-
re groot. Economische Zaken is
het enige Haagse departement
dat een eigen sportpark heeft.

Volgenseen zegsman van het de-
partement dient het buitenver-
blijf van het departement zowel
voor werk als ontspanning.
Naast sportbeoefening worden
op Duyngheest ook veel verga-
deringen en cursussen gehou-
den. „Zo sparen we kosten voor
dure hotels en motels uit", aldus
de woordvoerder.
Economische Zaken betaalt
SERVEZ voor het gebruik van
Duyngheest. Zo haalt SERVEZ
de huurkosten er uit. Het park is
openvan acht uur 's ochtends tot
zonsondergang en wordt 'veel-
vuldig' gebruikt.

Protesten
In de drie landen paradeerde het
Sovj et-leger eveneens, ondanks
protesten vooraf van de bevolking
en politici. Maar er werden geen in-
cidenten gemeld.
De 'Litouwse premier Prunskiene
voorspelde in Londen, waar ze met
premier Thatcher sprak, dat de re-
publiek op 25 mei echt in de crisis
raakt. Dan zijn de oliereserves opge-

bruikt, aldus Prunskiene, die welis-
waar verbale steun van Thatcher
kreeg, maar tevens moest vaststel-
len dat het Westen geen haast had
met het geven van concrete hulp.

vandaag

" Basilica-concerten
in teken van Mozart
en Bach pagina 2

" CDA pleit voor' twee
regio's in Limburg

pagina 19

" Vijftig jaar geleden
ging het
D^M-research-
lab van start pagina 23

Militaire parade in teken van politieke strijd

Sovjet-minister Jazov:
'Goede defensie nodig'

MOSKOU - Met militair
machtsvertoon is gisteren in
de Sovjetunie de overwinning
op Hitler-Duitsland gevierd.
Maar deze dag van Victorie
stond vooral in het teken van
de politieke conflicten in het
land. Defensieminister Jazov
waarschuwde voorafgaand
aan de militaire parade op het
Rode Plein in Moskou, dat de
Sovjetunie een adequate de-
fensie moet houden. „Er is in
de internationale politiek dia-
loog in plaats van confrontatie.
Maar de militaire dreiging is
voor de Sovjetunie nog niet
verdwenen", aldus Jazov.
De maarschalk onderstreepte het
belang van het hervormingsproces
in de strijdkrachten. Maar Jazov,
die te boek staat als gematigd con-
servatief, had het niet, zoals Sovj et-
president Gorbatsjov in de dagen
voor de parade, over de noodzaak
van democratische hervormingen.
Hij accentueerde, de relatie tussen

~r , hervormingen en moderniseringVan onze correspondent van het le^er
Na de parade in Moskou, die een
halfuur duurde en waarvoor in het
stadscentrum nauwelijks belang-
stelling was, haalde Jazov in een te-
levisie-interview fel uit naar de on-
afhankelijkheidsbewegingen in de
Baltische republieken.
„Nationalisten en extremisten in de
Baltische landen beweren dat wij
hen niet hebben bevrijd, maar be-
zet. Maar daar deugt niets van. We
werden ontvangen met bloemen,
het volk wachtte op ons", aldus Ja-
zov. Hij zei ook dat 257.000 Sovjet-
militairen hun leven hadden gege-
ven voor de bevrijding van de Balti-
scherepublieken.

" Commando-troepen van
het Russische leger in
volledige gevechtsuit-
rusting hielden gisteren
een oogje in het zeil tij-
dens de militaire para-
de in de Litouwse hoofd-
stad Vilnius ter herden-
king van de overwin-
ning op Hitler-Duits-
land. In de drie opstan-
dige Baltische republie-
ken Litouwen, Estland
en Letland had de bevol-
king vooraf geprotes-
teerd tegen de militaire
parades. Er werden
geen incidenten gemeld.

sport
# Europacup II voor
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Ultra-rechts
rukt op in

Zuid-Limburg
Van onze verslaggevers

HEERLEN/MAASTRICHT
Vreemdelingenhaat en racisme ruk-
ken op in Heerlen en Maastricht
Dat blijkt uit het toenemend aanta:
klachtenvan ultra-rechts gedrag dal
terecht komt bij het Meldpunt Anti-
Discriminatie in beide steden. Bo-
vendien worden deze meidpunter
bestookt met anonieme (dreig)brie
ven en cassettebandjes, waarin eer
hetze wordt gevoerd tegen minder-
heden en tegen ambtenaren die zich
inspannen het opkomende racisme
te bestrijden. In Heerlen houdt de
politie zich momenteel bezig mei
het analyseren van de brieven er
bandjes op herkomst.

„Wekelijks krijgen wij zeker zes
meldingen van discriminatie bin-
nen," verzekert Kitty Ummels, amb-
telijk belast met het minderheden-
beleid in Heerlen en tevens verant-
woordelijk voor het Meldpunt Anti-
Discriminatie.
Medewerkster Caroline Christiaans
in Maastricht heeft de eerste vier
maanden van dit jaar al vlot veertig
klachten op het meldpunt binnen
gekregen. „Vorig jaar waren er 43
per jaar. Deze stijging vinden wij
verontrustend."

Nota nodig
In Maastricht dringt het Meldpunt
Anti-Discriminatie er bij de ge-
meente dan ook op aan snel een
anti-racismenota op te stellen. De
Heerlense raad buigt zich in juli
en/ófaugustus over het gemeentelij-
ke minderhedenbeleid. Het Meld-
punt in Heerlen overlegt momen-
teel met Opbouwwerk over een in-
formatieplan in wijken waar vreem-
delingenhaat de boventoon gaat
voeren.

" Zie verder pagina 19

Patiënt door
fout besmet

met Aids
AMSTERDAM - Een 58-jarige man
is door een fout van een arts in op-
leiding in het Academisch Medisch
Centrum (AMC) in Amsterdam be-
smet met het Aids-virus. De fout
werd afgelopen najaar gemaakt
toen de aankomend arts tijdens een
onderzoek bloed uit een injectie-
spuitvan een Aids-patiënt per onge-
lukrechtsreeks in de bloedbaan van
de 58-jarige man spoot.

De arts sloegna het incident meteen
alarm, waarna de patiënt behandeld
werd met een grote hoeveelheid van
het Aids-remmend middel AZT. In
de loop van januari bleek de man
toch te zijn besmet.
De man verbleef in het AMC voor
een darm-operatie, maar moest
eerst een onderzoek met radio-ac-
tiefmateriaal ondergaan. Bij dit on-
derzoek wordt met een injectiespuit
eerst wat bloed opgetrokken, waar-
na dit vermengd wordt met het ra-
dio-actieve materiaal.
Op de dag van het incident werd
vlak voor deze behandeling een
soortgelijk onderzoek uitgevoerd
bij een Aids-patiënt. De hierbij ge-
bruikte spuit werd verwisseld met
een, inmiddels klaargelegde, scho-
ne spuit voor de 58-jarige man.
De inspectie, die constateerde dat er
'correct gehandeld is', maar dat er
'menselijke fouten zijn gemaakt',
onderneemt geen stappen. Het
AMC heeft inmiddels maatregelen
genomen om soortgelijke fouten te
vermijden. De 58-jarige man heeft,
overigens op aanraden van het
AMC, een advocaat in de arm geno-
men om de mogelijkheden tot een
schadevergoeding uit te zoeken.

IIiescuwil met
betogers praten

BOEKAREST - De interim-presi-
dent van Roemenië, lon Ilïescu, en
tegenstanders van zijn bewind zul-
len zaterdag een ontmoeting heb-
ben. Een dialoog tussen de presi-
dent en betogers die al twee weken
op het Plein van de Universiteit ac-
tie voeren, kwam dinsdag voortijdig
tot een eind, omdat Iliescu bezwaar
maakte tegen de aanwezigheid van
depers bij het gesprek.

9 Zie ook pagina 5

(ADVERTENTIE)

HONDERD WERKEN VAN
ANTON HEIJBOER
OLIEVERVEN «GOUACHES " ETSEN " TEKENINGEN

in Kasteel "Daelenbroeck" te
Herkenbosch (bij Roermond)

Openingstijden expositie:
Zaterdag 12 en zondag 13 mei, zaterdag 19 en

zondag 20 mei van 11.00 tot 19.00 uur.
Maandag 14 t/m vrijdag 18 mei van 12.00tot 18.00 uur.

'Eindexamen
Havo moet
zwaarder'

(ADVERTENTIE)
i ... ■ , ■■....-.. „
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(ADVERTENTIE)

Herenkostuums
In zuiver wollen en trevira wollen kwaliteiten.

Uitstekende pasvorm en belijning.
1 en 2-rij modellen.

Normale verkoopprijzen’ 549,-// 598,-// 649,-

Voordeelprijs +J Zr O"""

daar winkel je voor je p|ezier !

&*E*ïïmiifÊiiiÊrmÊËmmmn 9föfammmm%&&i&&&m».
VANAVOND t u-*d«Ancfre Haze*

" 17 mei: LUV " 31 mei: Piet Veerman



Basilica Concerten met
Mozart en Bach als thema
TONGEREN - 'Expecting Mozart' is het spilthema van de vie-
rendertigste editie van de Basilica Concerten in het Belgische
Tongeren. Vooruitlopend op de herdenking van de tweehon-
derdste sterfdag van Wolfgang Amadeus Mozart in 1991 wor-
den onder andere het Requiem, een aantal pianosonates, enke-
le pianoconcerten en aria's uit 'Le Nozze di Figaro' en 'Die
Zauberflöte' gebracht. Onder de uitvoerenden zijn het West-
vlaams Vocaal Ensemble, het Collegium Instrumentale Bru-
gense, het ensemble Anima Eterna, en het Nieuw BelgischKa-
merorkest onder leiding van Anton Kersjes.

Bovendien wordt in het kader van
het Mozart-thema een concertcur-
sus georganiseerd waar tijdens twee
cursusavonden in het conservato-
rium in Hasselt vooral ingegaan
wordt op Mozart's voorlopers en
tijdgenoten die invloed gehad heb-
ben op zijn werk. Ook dit jaar staan
er weer een aantal festivalklassie-
kers op het programma, zoals 'La
Damnation de Faust' van Berlioz,
Wagner's Siegfried Idylle en de Der-
de Symfonie van Brahms.

# Het Russisch
Strijkkwartet
Anton geeft
gestalte aan het
festivalonderdeel
'East meets
West'

Oude Muziek
In het aandeel oude muziek staat
Johann Sebastian Bach centraal,
waarbij de twee belangrijkste perio-
desuit zijn leven wordenbelicht: de
periode dat hij als hofcomponist
werkte en de periode dat hij voorna-
melijk religieuze muziek compo-
neerde in Leipzig. Vijf clavecimbel-
concerten worden uitgevoerd door
het Amsterdam Baroque Orchestra
onder leiding van Ton Koopman.
Zondag 1 julivindt de Internationa-
le Dag van deOude Muziek plaats in
de Landcommanderij Alden Bie-
sen, met als thema de Renaissance.
Nieuw dit jaar is dat er een ontmoe-
tingsforum georganiseerd wordt
tussen internationale specialisten
en uitvoerders enerzijds en geïnte-
resseerden in oude muziek ander-
zijds.

Onder het motto 'East meets West'
komt het Russische strijkkwartet
Anton naar kasteel Hoepertingen
met onder andere werk van Sjosta-
kovitsj. Daarnaast brengt het BRT-
koor Hongaarse koormuziek.
Zondag 24 juni wordt in de Onze
Lieve Vrouwe Basiliek te Tongeren
een radiohoogmis gehouden met
medewerking van het Koninklijk
Heerlens Mannenkoor Sint Pancra-
tius onder leiding van Hans Lue-
sink.

Een 'Orgeltrip door het land zonder
grens' staat voor dinsdag 3 juli op
het programma, waarbij een aantal
orgels in de Euregio Maas-Rijn wor-
den bezichtigd en bespeeld zullen
worden door een aantal bekende or-
ganisten. In Nederlands Limburg
zyn dat de orgels van orgelbouwers
Pereboom en Leyser.

Jeugd en Muziek
Nieuw dit jaar is een prefestival in
mei, wat geopend wordt op 19 mei
met een concert van het Limburgs

Orkest Jeugd en Muziek met als so-
list de jonge pianist Frans Schoc- .
kaert. Het Limburgs Orkest Jeugd
en Muziek is opgericht in 1981 en
staat sinds 1985 onder leiding van
Ernest Maes. Het orkest brengt on-
der andere de Achtste Symfonie
van Dvörak en de symfonische va-
riaties voor piano en orkest van Cé-
sar Franck.
Dit Limburgse orkest heeft naast le-
den uit Belgisch Limburg ook vijf
musici, allen violisten, uit Neder-
lands Limburg in zijn gelederen.
Vier ervan studerenaan het Conser-
vatorium in Maastricht en de ander
studeert aan hetLemmens Instituut
te Leuven. Het is de bedoeling dat
het orkest in de toekomst meer le-
den uit onze provincie krijgt.

Voor verdere informatie betreffen-
de de Basilica Concerten: S 09-
-32/12 235719.

verder in...
LANDGRAAF - In het kader van
het 100-jarig bestaan van Harmo-
nie St. Caecilia Nieuwenhagen
zullen zaterdag 12meiom 20.00 uur
in de Harmoniezaal aan het Sun-
plein Nieuwenhagenhet Conserva-
torium Harmonie Orkest Maas-
tricht en Brassband Limburg een
concert brengen.

MAASTRICHT - In de Waalse
Kerk, Matthias Wijnandsstraat 4
geeft het blokfluit-trio Tres Dous
Compains zaterdag 12 mei om
20.00 uur een concert met muziek
vanaf deMiddeleeuwen tot heden.
Drs. Wim Dijkman zal dezelfde
dag in deAula van de Rijksuniver-
siteit Limburg, Tongersestraat 53,
een lezing houden over recente op-
gravingen in de Maastrichtse bin-
nenstad. Aanvang 20.00 uur. Op het
Intropodium, St Maartenspoort 2
wordt zondag 13 mei om 15.30 uur
een concert gegeven door Ensem-
ble '88 uit Maastricht onder leiding
van René Gulikers.

KERKRADE - In het Wijngracht-
theater zingt zaterdag 12 mei om
20.00 uur het nieuwe koor Slava
onder leiding van dirigent-compo-
nist Jean Lambrechts. Er worden
tijdens dit concert Slavische en an-
dere Oost-Europese liederen ten
gehore gebracht. In het kader van
de jaarlijkse terugkerende orgelcy-

clus verzorgt zondagmiddag om
15.00 uur de organist Jan Jonge-
pier uitLeeuwarden een concert in
de Lambertuskerk.

LIMBRICHT - In de grote zaal van
het partycentrum Kasteel Lim-
bricht vindt aanstaande zondag

van 15.30 tot 17.30 uur een optre-
den plaats van de sopraan Monica
Peters. Haar repertoire bevat een
breed scala van werken, waaronder
naast opera en lied ook moderne
muziek een belangrijke plaats in-
neemt.

SITTARD - Zaterdagavond vindt
vanaf 18.00 uur in Theatercafé Sir-
kel, Putstraat 22 een muzikaal di-
ner met The gipsy swing quintet
plaats. Het is het laatste nog rond-
trekkende zigeunerorkest in Ne-
derland.

GELEEN - In de parochiekerk,
Bloemenmarkt Lindeheuvel wordt
dinsdag 15 mei om 20.00 uur een
concert gegeven door Tjeu Zeyen,
orgel en"Paul Theunissen, fluit.

BEEK - Op woensdagavond 16
mei zal het eerste orgelconcert van
het seizoen 1990, georganiseerd
door de Vriendenkring 'De Rijcke-
re-orgel', plaatsvinden in de Her-
vormde Kerk. Organist op die
avond is Marcel Verheggen uit
Voerendaal.

SCHIN OP GEUL - In Hotel Sal-
den aan het Kerkplein is dinsadg
15 mei een literaire bijeenkomst
van de Vereniging van Limburgs
Auteurs met vocale opluistering
van het streekkoor 'Echelle' onder
leiding van Rinus Hermse. Aan de
avond die om 20.00 uur begint wer-
ken mee de Heerlense schrijvers
Jan-Willem van Besouw en JoKai-
ser. De dichters Leonie' Robroek,
Deen Engels, Peter Kempkens,
Frits Criens en Mia Gerards-Wil-
ders en de korte verhalenschrijver
Jean Gilissen." Het nieuwe Slavische koor Slava, zaterdag in het Wijn-

grachttheater van Kerkrade.

recept
Kalfslende

àI'Orange
Benodigdheden voor 4 personen:
stukje kalfslende van 600-800 g, 75
g boter, 2 sinaasappelen, zout & pe-
per, nootmuskaat, 1 glas jus d'oran-
ge, bieslook, peterselie, 40 cc
Grand Marnier, 1 bekertje crème
fraïche.

Het kalfsvlees minimaal vier uur in
de koelkast marineren in de jus
d'orange. Met keukenpapier droog
deppen. Vlees peperen en kruiden
en daarna rosé braden in ca. 45 a 50
minuten. Vlees uit braadboter ha-
len, zouten en minstens vijf minu-
ten met alu-folie afgedekt laten rus-
ten. Op voorverwarmde schaal
plaatsen. Braadboter blussen met
jus d'orange en Grand Marnier. Tot

de helft inkoken en crème fraïche,
bieslook en peterselie toevoegen.
Daarna in laten koken tot sausdik-
te. Op het laatst uitgesneden si-
naasappel (ontveld, ontpit en in
partjes) toevoegen en goed door-
warmen. Jus d'orange-saus bij het
vlees serveren.
TIP: Lekker met aardappelkoek-
jes, rijst of pommes duchesse. Voor
dit gerecht kunnen ook lendelapjes
van ca. 125-150 g gebruikt worden.

hub meijer

kunst

Componist Matty Niël
piëteitvol herdacht

MAASTRICHT - 'Des Lebens
Ruf an uns wird niemals enden'-
een zin uit Hermann Hesse's ge-
dicht Stufen en verheven tot
motto van het herdenkingscon-
cert Matty Niël: een concert dat
onder auspiciën van de stichting
INTRO afgelopen dinsdagavond
gegeven werd in de St.-Martinus-
kerk te Wyck-Maastricht.

'Des Lebens Ruf an uns wird nie-
mals enden.' In de indringende
verklanking van Niels toonzet-
ting van Stufen (1970), door het
vocale ensemble Studium Cho-
rale 0.1.v. Eric Hermans, kreeg
deze zin een betekenisvolle dy-
namische invulling; het kamer-
koor maakte zodoende duidelijk
hoe belangrijk die voor de com-
ponist geweest moet zijn. Matty

Niël volgde immers onverstoor-
baar zijn eigen weg, leidde zijn
eigen muzikale leven; hij was al-
tijd met componeren bezig, onaf-
hankelijk van wie of wat dan
ook. In Paradies-Traurn, even-
eens gebaseerd op een tekst van
Hermann Hesse, wordt deze
'Ruf anders verwoord: het onge-
stilde verlangen naar de levens-
bron. Deze compositie van Niël
uit circa 1975 beleefde tijdens dit

herdenkingsconcert de eerste in-
tegrale uitvoering, gegeven door
Hein Meens (tenor) en John
Franck (orgel).

'Des Lebens Ruf an uns wird nie-
mals enden.' De twee werken
van Niël waren, zoals de Maas-
trichtse componist dat zich ge-
wenst zou hebben, omraamd
door andere, oudere muziek, mu-
ziek die de traditie bevestigt. Als

opening speelde JohnFranck op
het monumentale Pereboom &
Leyser-orgel de Prière opus 20
van César Franck - een compo-
nist die net als schilder Vincent
van Gogh honderd jaar geleden
overleed, maar wiens herden-
king blijkbaar aan de greep van
de commercie kon ontsnappen.
Als afsluiting bracht Studium
Chorale requiemmuziek uit de
Portugese Renaissance. Het po-

lyfoon veelkleurige 'Commissa
mea' van Filippe de Magalhaes
contrasteerde met enkele, vanuit
het Gregoriaans gedachte re-
quiem-onderdelen, waarbij de
donkere koorklank (zonder so-
pranen) bij Manuel Cardoso's Li-
bera me tot het gemoed sprak.

Tot driemaal toe verstoorde ap-
plaus de piëteit van dit herden-
kingsconcert; voor velen in de-
goed bezette kerk was deze eer-
ste muzikale jaardienstvoor Mat-
ty Niël blijkbaar slechts een alle-
daags concert en zij meenden
uiting te moeten geven aan hun
waardering voor het muzikaal
hoogstaande niveau. 'Des Le-
bens Ruf an uns wird niemals en-
den.'

peter p. graven

theate
HEERLEN[:- do. 10/5: 'Een nacht ijs', koD
dievan T. McNally met Peterf
ber en Olga Zuiderhoek.
- vr. 11/5: Limburgs Symphof
Orkest olvD. Robertson, Beetf
ven-programma.
- vr. 11/5en za. 12/5: Volkstheat
Heerlen met 'Ella' van Herbf
Achternbusch. (Kleine zaal, 20
uur).
- za. 12/5: Weens Galabal mr
Johann Strauss Orkest olv A
dré Rieu. (21.00 uur).

- zo. 13/5: Moederdagcontf
mmv Maastrichts Salon Orke
(12.00 uur).
,- di. 15/5: Rendez-vous met Ko
Alberts. „

KERKRADE: "
- do. 10/5: Orlando Kwartet mi»
Isabelle vanKeulen (alt-viool) 4
Harro Ruijsenaars (cello).

- vr. 11/5: 'Ze zeggen dat ik m
sen kan', moderne dans door 4
Zuil van Volta.
- za. 12/5: Zangensemble Sla'
olv Jean Lambrechts.
- zo. 13/5: 'Stichting Muziekdj
matische Producties LimbUM
brengt olv Harry Dicteren ei.
Moederdagconcert. (15.30 uur)|

MAASTRICHT:
- za. 12/5: Gemekker in het M<
door de Maastrichtse Operef
vereniging 'Maos en Neker'.
- za. 12/5: Limburgs SymphoP
Orkest olv dirigent D. Robel
son, Beethoven-programma.

ROERMOND:
- za. 12/5: Stedelijk Muziekfee*
organisatie Philharmonie Maal
niel. (19.15 uur).

- zo. 13/5: Moederdagconcö
door de Streekmuzieksch'o'
Roermond. (12.00 uur).

- ma. 14/5, di. 15/5 en wo. 16/'
Speelgroep De Fontijn m'
'Klanten kunnen niet wachtel
van Jan Staal.

Tenzij anders aangegeven begi'
nen alle voorstellingen om 20."
uur.

Limburgs
Korenfestival

WEERT- In het cultureel Cen-
trum De Munt in Weert vindt
komende zaterdag de eerste
regiodag van het Limburgs
Korenfestival plaats. De vol-
gende regiodagen zullen op 19
mei te Belfeld en op 9 en 10
juni te Kerkrade gehouden
worden. Aan het eind van elk
evenement zal de juryeen keu-
zekoor per catogerie bekend
maken. Deze keuzekoren zul-
len tijdens de slotmanifestatie
ven het LKS op 29 en 30 sep-
tember in Maastricht nog-
maals voor de jury optreden.

Tijdens het programma in Weert
zullen de volgende koren acte de
presence geven: Jongerenkoor '70,
Bom olv W. Bolenius. Jongeren-
koor 'Melodique', Maasbracht olv
Th. Collaert. Gemengd koor 'St. Al-
degondus' Buggenum olv W. Eg-
gels. Gemengd koor 'Canto Lirico',
Heel olvR. Hanssen. Christelijk Ge-
mengde Zangvereniging 'Con Amo-
re' Roermond olv L. Obers. Roggels
gemengd koor 'Melodia', Roggel olv
J.P. Steyvers, en het Kamerkoor
'Gülick Vocaal Ensemble', uit Sit-
tard olv H. Ehlen. Aanvang van het
programma 18.30 uur.

Oplossing van gisteren
1 aria; 2 paar; 3 lira; 4 iets; 5 akte; 6 ra»
taks; 8 toga; 9 agio.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 muziekinstrument; 8 onbe-
paald vnw.; 9 voltooid; 11 alvorens; 12 uit-
roep; 13 luchtig gebakje; 15 omwenteling;
17 zomerverblijf; 18 pasvorm; 19 gods-
dienst (afk.); 20 landbouwwerktuig; 21 wa-
terplant; 23 stad in Frankrijk; 25 verharding
van de opperhuid; 26 plezier; 27 bijwoord;
28 opvoeder van Samuel; 30 voorzetsel; 31
bangheid; 33 rond voorwerp.

Verticaal: 1 spoed; 2 rechten inbegref
(afk.); 3 overtreffende trap van veel; 4
dicht; 5 kostbaar pelswerk; 6 titel (afk.)
afzonderlijk; 10 legerfunctie; 12 appelp
fertje; 14 gewricht; 16 schande; 21 tai
22 zeezwaluw; 23 eerste gewei v.e. hd
kalf; 24 bijna loodrecht; 29 gesteente;
wereldorganisatie (afk.); 32 stuurbo1(afk.).
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CNV
§ an^gens het CNV moet er een totaal

heiriu aanPak van de werkloos-nii estriJding komen binnen een1d*e cAO-procedure. Alleen opVet,manier kan de volgend jaar teij jj jachten loonontwikkeling in de
;bP t

genouden worden, aldus het%X~ Uur van de christelijke vak-Sdscentrale.
CArvaar dat het CNV regionale

ja tg sWH afsluiten waarin afspra-lUi ° Worden gemaakt over onder
Idi werkgelegenheid, herintre-
I Ha**' scn°ling en milieu. Pas daar-I j^! als duidelijk is hoeveel loon-

jeilmtemen kwijt is aan deze kwali-
Caa ken' zou in een centrale
gem d°or bedrijfstakken afspraken
j. maakt kunnen worden over de lo-

Llfto^'t "* concrete cijfers in dehand
iter dit de lo°nontwikkelign tem-

FNV
] v Plaats daarvan voelt het bestuur
■Va de FNV meer voor invoering
i Zo** een vierdaagse werkweek. Dat

ejrt Wei-kgevers wel dwingen om] nv)? mensen in dienst te nemen.
( 6/\O-coördinator J. Draijen. „Vijf-

da uur werken per week enaar waar het mogelijk is in vier da-n Per week. Het geeft minder
ben druk' het is een duidelijke ar-
bpj , voorwaardenverbetering en. t leidt zichtbaar tot herbezettingin ac bedrijven."

Kosto voor
uitbreiding
dagdetentie

j£°TTERDAM - Staatssecretaris
tentt0(Justitie) meent dat dagde-
ter^le -pas* *n het beleid omvaker al-

matieve straffen toe te passen. Bijuitbreiding van het gevangenis-
geh en Za* daarom rekening worden

nouden met een uitbreiding met
tg^1 aantal inrichtingenvoor dagde-

jwe bewindsman heeft dit gisteren
Va otterdam gezegd bh" de opening
tic Q-en svmPosium over dagdeten-. " Sinds mei vorig jaar is in Rotter-«m een experiment met dagdeten-llegaande.

£|et houdt in dat gestraften de laat-s zes weken van hun straf iedereVond naar huis gaan en overdageh speciaal programma doorlopen,
sericht op wonen en werk.

et experiment met dagdetentie
Uit volgens Kosto aan bij de voor-j^mens van de regering het beleid

j^h aanzien van alternatieve sanc-
Hes te versterken. .

Legitimatie
nodig voor
uitkering

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het kabinet wil met
ingang van 1991 een sociale zeker-heidskaart invoeren. Deze kaart
moet dienen als legitimatiebewijs
voor degene die zich meldtvoor eenuitkering. Op de kaart staat onder
meer het sociaal-fiscaal (sofï-)num-
mer van de betrokkene. Hetkabinet
ziet invoering van de kaart los van
de meer algemene discussie over
een legitimatieplicht waarbij even-

eens gedacht wordt aan sociale ver-
zekeringswetten.

Dit blijkt uit eenrapportage van mi-
nister Hirsch-BaUin (Justitie) na-
mens het kabinet aan de Kamer
over misbruik en oneigenlijk ge-
bruik van belastingen en uitkerin-
gen. De sociale zekerheidskaart kan
er pas komen als ook gemeentenhet
sofi-nummer gaan hanteren. Dat zal
met ingang van 1991 gebeuren.

Uit de stukken blijkt dat de bestrij-
dingvan fraude bij sociale uitkerin-
gen nog veel te wensen overlaat.
Desondanks meent het kabinet dat
er nu regels genoeg zijn. Op het ter-
rein van de sociale zekerheid zal de
nadruk gaan liggen op controle en
toezicht, inclusiefeen preventief en
repressief beleid.

Werkgevers niet blij met CAO-ontwikkelingen

VNO ziet geen heil
in hulp aan kabinet

,eIPEN HAAG -De kans dat hetKabinet bij de begrotingsop-
telling voor volgend jaar de

es^ krijgt van sociale part-
aaCers is vrijwel nul. De grootste

Werkgeversorganisatie VNO is:;ei?let bereid om harde cijferma-
tig6 .afspraken met de vakbe-weging te maken over werkge-
ö/l^Senheid en scholing. Daar-
bij rlO6 is ook dekans op een cen-
;ei rale loonafspraak verkeken

tt daarmee de hoop van mi-«ister Kok (Financiën) om dej'^^PPeling tussen lonen, amb-
eriarensalarissen en uitkerin-gen op voorhand betaalbaar tehouden.

j] at mag worden afgeleid uit de
«oorden van voorzitter Van Lede

ïa'ti\? het VNO' Sisteren in Den HaaêUdens zyn maandelijkse persconfe-

I^ntie, waar hij de CAO-ontwikke-rngen toetste aan de sociale afspra-
,en) ('gemeenschappelijk beleidska-
Ver) van decembervorig jaar.

i:J>^n Lede wilde niet weten van
| Poencontracten', maar constateer-

de dat de loonparagrafen voor de
1 onden duidelijk voorrang kregen

ff "oven andere zaken en er met het
!&öruren van het 'CAO-seizoen
Iht was van n°ëere percentages,
f b -h °nstateerde tevreden dat de ar-
Itn duur niet vei-der is verkort,
VTt^ betreurde het dat de (dure)u i weer terrein wint.

binnen/buitenland

Inspectie Volksgezondheid in brief:
'Meer aandacht aan

narcose besteden'

Van onze Haagse redactie

<01J DEN HAAG -Er moet meer zorger worden besteed aan de narcose
bij operaties en andere medische

hor ingrepen. Dat staat in een brief
?etf die de Geneeskundige inspectie

van de Volksgezondheid giste-
ïea' ren heeft verzonden aan de direc-
;rb4 ües van aye ziekenhuizen in ons
20 land. Enkele jarengeleden stuur-

de de inspectie ook al zon brief
m 5 rond. De hoofdinspecteur ver-
j / wijst in zijn schrijven naar de ad-

viezen, die de Gezondheidsraad
f al in 1972 uitbracht over de anes-
"3 thesiologie.

De resultaten van een onderzoekKo by vijftien ziekenhuizen in de

provincie Utrecht vormen de
aanleiding tot de waarschuwing
die is verspreid. De hoofdinspec-
teur van de volksgezondheid
gaat ervan uit, dat de situatie in
derest van het land niet veel be-
ter is.
Uit het onderzoek blijkt dat er
veel valt aan te merken op de ver-

zorging van de narcoses en de
zorg voor de patiënt. Zo blijken
de ziekenhuizen te beschikken
over sterk uiteenlopendeappara-
tuur. Soms staat er verschillende'
apparatuur in de drie operatieka-
mers van een en hetzelfde zie-
kenhuis. Dat vergroot de kans op
fouten, aldus de de inspectie, ze-

ker als een anesthesist voor een
spoedgeval van de ene naar de
andere operatiekamer wordt ge-
roepen.

Verder is de inspectie ontevre-
den over het overleg tussen chi-
rurg en anesthesist. Artsen en
verpleegkundigen gaan vrijwel
steeds hun eigen weg, terwijl
zorgvuldige afstemming van de
werkzaamheden van levensbe-
lang is voor de patiënt.
De procedures ter voorbereiding
van een operatie worden niet al-
tijd nauwkeurig gevolgd. De
woordvoerder van de inspectie,
merkt op dat dat probleem zich
al 'sinds mensenheugenis' voor-
doet.

Albanië krijgt
weer ministerie

van justitie
TIRANA - Het Albanese parlement
heeft besloten weer een ministerie
van justitieop te richten. Daarnaast
keurden de parlementariërs een
aantal wijzigingen van de strafwet
goed, waardoor Albanezen het recht
krijgen een paspoort aan te vragen
en op een aantal delictenniet langer
de doodstraf staat, zo meldt de krant
'Zeri i Popullit' gisteren. Ook zou
godsdienstvrijheid niet langer ver-
boden zijn.

In 1965 werd in Albanië het ministe-
rie van justitie opgeheven. Met de
terugkeer van het ministerie wordt
ook derechterlijke macht in ere her-
stelt, zodat verdachten zich in het
vervolg kunnen laten bijstaan door
een advocaat. Enver Halili (57), tot
voor kort secretaris van de minister-
raad, wordt de nieuwe minister van
justitie.

De strafwet is versoepeld: op elf de-
licten staat nu de doodstraf en dat
waren er 34. Bovendien kunnen
vrouwen niet meer ter dood veroor-
deeldworden. In Albanië wordt vol-
gens officiële bronnen per jaar vier
tot vijf keer de doodstraf toegewe-
zen.

Voor diefstal van 'belangrijke
staatseigendommen', economische
sabotage, moord en 'misdaden te-
gen de staat' (als verraad, spionage
en terrorisme) blijft de doodstraf ge-
handhaafd. De maximumstraf voor
'opruiende activiteiten en propa-
ganda tegen de staat' is echter ver-
laagd tot vijfa 25 jaar gevangenis.

De Moer: weer
varkenspest

DEN HAAG - De veterinaire dienst
van het ministerie van landbouw
heeft gisteren in het Brabantse
plaatsje De Moer opnieuw twee ge-
vallen van varkenspest geconsta-
teerd. Dat gebeurde bij een bedrijf
met 262 varkens. Die zullen van-
daag worden afgemaakt.

Het bedrijf ligt binnen een straal
van 1 kilometer van de boerderij
waar op 28 maart varkenspest werd
geconsteeerd.

Het vervoersverbod voor alle land-
bouwhuisdieren wordt nu opnieuw
van kracht. De laatste week gold dit
verbod, datvan kracht is binnen een
straal van 8 kilometer, alleen voor
varkens. Ontheffingen worden niet
meer verleend.

De veterinaire dienst stelt een on*
derzoek in naar de herkomst van de
varkenspest.

Snelheidsrecord
van Franse TGV
PARIJS - De Franse TGV heeft
gisteren zijn naam eer aange-
daan. In de buurt van Tours ves-
tigde de supersnelle trein een
nieuw snelheidsrecord door met
een vaart van 510 km/u over de
rails te razen.

Het vorige record werd op 5 de-
cember van het vorig jaar geves-
tigd. Toen werd een topsnelheid
van 482 km/u gehaald.

Gemeenten moeten
bouwvergunningen
bekend gaan maken

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Gemeentebesturen
worden verplicht voortaan alle aan-
vragen voor bouwvergunningen te
publiceren in dag- of weekbladen.
Met die toezegging boog staatsse-
cretaris Heerma (Volkshuisvesting)
gistermiddag voor de wens van de
Tweede Kamer. Het parlement
vindt dat burgers en milieu-organi-
saties recht hebben op tijdige open-
baarmaking van vergunningaanvra-
gen om (zonodig) in beroep te kun-
nen gaan tegen onwelkome bouw-
werken.
De bewindsman ging ook door de
knieën voor de wens van deTweede
Kamer om gemeentebesturenvrij te
laten bij het stellenvan aanvullende
eisen aan aspirant-huizenbouwers.
Dat bleek gisteren tijdens het Ka-
merdebat over de herzieningvan de
woningwet.
De herziening betekent vooral een
vereenvoudiging. Zo zou er één lan-
delijk bouwbesluit komen waarin
huizenbouwers konden opzoeken
aan welke minimum-eisen de wo-
ningbouw moet voldoen. Daarmee
zou een eind komen aan de (veelal)
eigenzinnige extra eisen die ge-
meentebesturen aan bouwonderne-
mers stellen.
Op verzoek van de Tweede Kamer
zegde Heerma toe dat gemeentebe-
sturen die bevoegdheid grotendeels
behouden. Voorwaarde is wel dat
de aanvullende (lokale) eisen in een
verordening worden vastgelegd.
Het WD-Kamerlid Jorritsma toon-
de zich verbijsterd. Volgens haar
haalt Heerma met zijn toezegging
de angel uit het wetsvoorstel. Het li-
berale Kamerlid vindt het onjuist
dat aan bouwondernemers overal
weer andere eisen worden gesteld.

De publikatieplicht van aanvragen
voor bouwvergunningen is volgens
Heerma nodig als de nieuwe wo-
ningwet van kracht wordt. Daarin
wordt de termijn waarbinnen het
gemeentebestuur over de aanvraag
moet beslissen, bekort tot drie
maanden. Als gemeentebesturen
die fatale datum overschrijden,
wordt de vergunningaanvraag auto-
matisch en geruisloos goedgekeurd.
Omwonenden bij wie het bouw-
werk niet welkom is, hebben dan
het nakijken. Door tijdige publika-
tie van de aanvraag kan een ieder
desgewenst bezwaar maken.

NAVO-ministers:
'Kernwapens in
Europa houden'

" Van onze correspondent

KANANASKIS - De.NAVO blijft
vasthouden aan de aanwezigheid
van kernwapens in Europa. Een
verwijdering van alle kernwapens
voor de korte afstand is niet ge-
wenst. Wel zal het bereik van die
wapens verschuiven naar de wat
langere afstand. Maar het is nog te
vroeg om nu al nieuwekernwapens
te kiezen.

De ministers van defensie van de
NAVO bleken het daarover gisteren
eens in de vergadering van de Nu-
cleaire Plan Groep van de NAVO in
het Canadese Kananaskis. Volgens
de ministers zal de alliantie haar nu-
cleaire strategie wel moeten aanpas-
sen, vanwege de veranderingen in
Oost-Europa.

De eerste officiële standpunten
daarover zullen worden ingenomen
op de speciale topconferentie van
de staatshoofden en regeringslei-
ders van de NAVO, die op 5 en 6 juli
in Londen zal worden gehouden.
Daar moet duidelijkworden wat de
aard en de omvang van de nucleaire
rol van de NAVO wordt.

De Nederlandse ministervan defen-
sieTer Beek heeft in Kananaskis ge-
steld dat alle nu op land geplaatste
kernwapens (de Lance-raketten en
de nucleaire artillerie) in 1995 ver-
dwenen moeten zijn. Maar hij sprak
zich nog niet uit voor of tegen de
plaatsing van nieuwe, door vliegtui-
gen af te vuren kernraketten.

Verschillen
De kans dat er eind dit jaar,
begin volgend jaar een
nieuw centraal akkoord tus-
sen regering, werkgevers en
werknemers tot stand komt,
is kleiner dan ooit. De ver-
schillen in belangen voor de
betrokken partijen zijn een-
voudig te groot.
In de dit jaar afgesloten
CAO's zijn maar weinig har-

de afspraken gemaakt over de werkgelegenheid. Van de deal tus-
sen kabinet en sociale partners om ten behoeve van de werkloos-
heidsbestrijding de lonen gematigd te laten stijgen, is eveneens
weinig terecht gekomen.
Het CNV wil nu regionale CAO's in het leven roepen om de werk-
loosheidsbestrijding op diverse manieren regionaal aan te kunnen
pakken en de loonontwikkeling in de hand te houden. Het gevaar
bestaat dan dat minder honkvaste werknemers van regio naar re-
gio gaan trekken om elders de vruchten van een andere CAO te
gaan plukken.
De socialistische broeders van de FNV zien meer heil in een vier-
daagse werkweek om tot een betere verdeling van het beschikba-
re werk te komen.
Vijfendertig uur werken per week en daar waar dat mogelijk is in
vier dagen. Dit idee heeft ongetwijfeld veel voordelen voor de
werknemer. Het geeft minder werkdruk, het is een duidelijke ar-
beidsvoorwaardenverbetering en het leidt tot herbezetting in de
bedrijven, is de redenering. Want als er vier dagen wordt gewerkt,
moeten er andere roosters en anders samengestelde ploegen ko-
men.
De FNV-top zal hetvoorstel voor een vierdaagse werkweek dit na-
jaarverder uitwerken, maar de mogelijkheid ddt de werkgevers er
brood in zien is erg klein. Het is een te dure oplossing en in veel ge-
vallen is er nu al onvoldoende gekwalificeerd personeel beschik-
baar.
De kans dat het kabinet bij de begrotingsopstelling voor volgend,
jaar de hulp krijgt van de sociale partners is daarmee vrijwel nul.
De werkgevers zijn niet bereid om harde afspraken met de vakbe-
weging te maken over werkgelegenheid en scholing. Daarmee is
ook de kans op een centrale loonafspraak verkeken en dus ook de
hoop van minister Kok (Financiën) om de koppeling tussen lonen,
ambtenarensalarissen en uitkeringen op voorhand betaalbaar te
houden.
Bovendien heeft diekoppeling tussen lonen en uitkeringen belang-
rijk bijgedragen tot de stijging van de lonen. Er wordt immers een
bodem gelegd in de marktlonen, want geen enkelezichzelf respec-
terende CAO-onderhandelaar kan terugkomen met minder dan
voor de uitkeringen en ambtenaren is geregeld.

punt
uit

Tutu
De Zuidafrikaanse aartsbis-
schop Desmond Tutu zal maan-
dag 18 junieen bezoek brengen
aan de naar hem vernoemde
openbare basisschool in Soest.
De naam van cle 400 jaar gele-
den gestichte school werd drie
jaargeleden veranderd. Het uit-
stapje naar Nederland is moge-
lijk, omdat Tutu in die periode
in Engeland op bezoek is.

Protest
Rond 400 stafmedewerkers van
Unesco, de organisatievoor on-
derwijs, wetenschap en cultuur
van de Verenigde Naties, heb-
ben gisteren op het hoofdkwar-
tier in Parijs hun werk twee uur
onderbroken uit protest tegen
de 'constitutionele crisis' bin-
nen de organisatie. Directeur-
generaalf Fedrico Mayor be-
noemde in februari een aantal
directeuren en creëerde in to-
taal 40 nieuwe topfuncties, wat
Unesco zon 12 miljoen gulden
kost, terwijl de organisatie
eigenlijk moet bezuinigen.

Tabaksreclame
Reclame maken voor roken
wordt in België voortaan een
hele opgave. Voor tabaksrecla-
me moet officiële goedkeuring
worden gevraagd. Bovendien,
wordt het rookverbod in open-'
bare ruimtes aangescherpt.
Staatssecretaris van Volksge-
zondheid Delizee wil met deze
besluiten het tabaksverbruik
afremmen.

Bomaanslagen
Twee bomaanslagen in Amrit-
sar, de heilige stad van de
Sikhs, in het noordenvan India
hebben gisteren aan zeker twee
mensen het leven gekost. 30
mensen raakten gewond. Vol-
gens de politie zijn extreme
Sikhs die strijden voor onaf-
hankelijkheid van de Punjab
verantwoordelijk voor de aan-
slagen.

Sacharov
De president van de Koninkij-
ke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, prof. dr P.
Drenth, heeft gistermorgen het
eerste exemplaar van de me-
moires van Andrej Sacharov in
ontvangst genomen. Dat ge-
beurde tijdens de opening van
het achtste Sacharov-congres
in het Koninklijk Instituut voor
de Tropen in Amsterdam. Hefc
boek draagt de sobere titel
'Mijn leven.

Celstraf
Het gerechtshof in Den Haag
heeft gisteren de 27-jarige Ha-
.genaarCS. en de 34-jarige Belg
R.U. wegens moord op de Rot-
terdamse bingokoning John
Bestebreurtje ieder veroor-
deeld tot vijftien jaar cel. De
procureur-generaal had acht-
tien jaar geëist. Het hof heeft
dezelfde straf opgelegd als de
Rotterdamse rechtbank in juni
vorig jaar.

Geweren Contra's onklaar gemaakt

Donderdag 10 mei 19903

#In Nicaragua gingen
de Contra's gisteren
verder met het inleve-
ren van hun wapens
aan troepen van de
Verenigde Naties, die
toezien op de demobili-
satie van het verzetsle-
ger. Venezolaanse sol-
daten van de VN-
macht gebruiken onder
meer snijbranders om
geweren van de Con-
tra-rebellen onklaar te
maken.

(ADVERTENTIE)

GOEDZIEN GOEDOGENh^->^^^1

STR4USB DE RUITER |^..„^.„.^l., v
WÊÊÊm^ÊÊËfEUuUBSÊ^mÊÊIÊIÊM 60» HeerlenTel. 045-714821 xCÜ^J

(ADVERTENTIE).

Gisteren op TV,
vandaag in de winkel!

Gezien? In het echt zijn deze interieurs
nog véél mooier. Kom eens langs...

\—^mj* -***"- lOJWi^ltlelfc Kerkrade.mtC O L E C "Tl I O N s,raterweg 47 /Dom. Mijnstraat.
Lim :i ' ' _^~^ Tel. 045 - 455151*

Limburgs dagblad""J



öS«=y^ l|j Gratis bal

SONY CDP-M 47 CD SPELER der met 16 nummers. Fader mogelijk-
Deze midi CD speler van 35,5 cm is ge- heid. Regelbare hoofdtelefoonuitgang.
schikt voor Bcm CD singles en heeft Overzichtelijk digitaal display,
gescheiden D/A converters en
4-voudige oversampling. Muziekkalen- VOGELZANGPRIJS

379<

PHILIPS CD 620 CD SPELER devastlegt, Edit, Ree Syncvoorperfek-
CD speler met boven gemiddelde mo- te opnames en timerschakelaar. Plus
gelijkheden en superieure prestaties, natuurlijk "standaard" gemakken als
Vollediger kan bijna niet: FTS geheu- repeat, replay en shuffle play.
genwaarin uw favoriete afspeelvolgor- VOGELZANGPRIJS

549
I SONY j&to,

C^ÊÊÊ Bij Gratis bal

SONY CDP 228 COMPACT DISC afstandsbediening. 20 nummers direkt
SPELER via a.b. programmeerbaar.

1 2 gescheiden lineaire D/A converters Met draadloze afstandsbediening,
met digitaal synchronisatie-systeem. OUDE VOGELZANGPRIJS 1299,-
-8xOversampling. Inklusief infrarood VOGELZANGPRIJS

OF F 40,- PER MAAND %/s#s#

JVCTDR 421CASSETTEDECK B/C, Full logic bediening. Uitgevoerd in
Cassettedeck met Quick reverse, HX- zwart.
Pro digitale teller, Compulink, Dolby VOGELZANGPRIJS

449
SONY lossekomponenten

m$ Gratis bal JaMMKBiL. w

SONY ST-S 310 DIGITALE TUNER Pro dynamiekverruiming. Instelbare bi-
Synthesizer tuner met30 golfbereiken. asen superbias, zodat u elke band kunt
Digitale display. Automatisch afstem- gebruiken. LED piekmeters. Elektra-
men en memory scan met 30 voor- nische bediening. Hoofdtelefoonaan-: keurzenders. Op afstand bedienbaar. sluiting. Op afstand bedienbaar.
SONY TA F 310R VERSTERKER SONY CDP 770 CD SPELER
Het hart van de installatie wordt ge- Gescheiden D/A converters, 8x over-
vormd door een krachtige 2x40 Watt sampling en 18 bits digitaal filter zor-
kontinu versterker metruim voldoende gen voor een perfekt geluid. Direkte
ingangen, zelfsvoor videogeluid. Sour- keuze van 20 nummers. Regelbare
ce direkt schakeling. Gescheiden toon- hoofdtelefoon ingang. Variabele lijnuit-
regeling en 2 paar luidsprekeruitgan- gang. Overzichtelijk 2 kleuren digitaal
gen. Hoofdtelefoonuitgang. Inklusief display. Customeditfunktie. Muziekka-
draadloze afstandsbediening voor be- lender.Optische digitale uitgang. Inklu-
dienen van de hele set. sief infrarood afstandsbediening.
SONY TC-K 410 CASSETTEDECK OUDEVOGELZANGPRIJS 2096,-
Dit deck is voorzien van 2 motoren, VOGELZANGPRIJS
Dolby Ben C ruisonderdrukking en HX- KOMPLETE SET

OF F 60,-PER MAAND JL f %/*/

in de stadsschouwburg
fvc Panasonic, Ph^Ps enworkshops.

KeTo.a. lezingen, demons«üeSn
exPBook

"PnmTGrootb:eldenlOOHZTV
o

:^SiSSUrgen te:

DtaSwopl6meienin
Heerlen op 21 mei.

l inonze zaken. L«ndi*»*»,*"H I

RENTE 1.892% P.M. (EFFEKTIEF 25.22%)TOT
F 2.500,-: 1.582%P. M.(EFFEKTIEF 20.73%)BOVENF 2.500,- MAK.KREDIET F 5.000,-.

8 PI Ifl W*"

DRIE PUNTGAVE GRATIS GOALS TIJDENS DE WK-AKTIE BIJ VOGELZANG
1. Bij elke aankoop van een KTV met een beeldbuis van een leren WK voetbal en
55 cm en groterkrijgt u van Vogelzang helemaal gratis een 3. tenslotte ontvangt u bij iedere VHS-videorecorder gratis
superkwaliteit portable stereo radio/cassetterecorder. de fantastische videoband met 100 jaar oranje en nog 2
2. Bovendien krijgt u bij elke aankoop boven f 300,- gratis onbespeelde banden.

JVC^^tf muuuuuUmry Gratis GRunDiG VideoB

Altijd scherp beeld door digitale trac- met 48 voorkeurzenders. Kinderslot,
king. Voorbereid voor teletekstpro- stilstaand beeld. Inklusief afstandsbe- --^^^S^^^^^^^ll SïhËSI 111 l
adapter. Real time bandteller met goto OUDEVOGELZANGPRIJS 1099,- ttttSs ÜSP^wSS Hl

BI M| lllsk Alle funkties automatisch, zoals auto
IpMgt GRUNDIG VS 8000 VIDEO 8 witbalans, auto focus e.d. Zeer hoge

MB^amm^^—Ég« Maßnlpj^ CAMERARECORDER gevoeligheid van zelfs 3 Lux. Unidirec-
D. »..n..i.i/Tr.x„r-,rwup.,.r,rft .*. . u Video 8 camera met 8x motorzoom en tionele microfoon met schakelaar omvnu

n
TRTV 535 VHS VIDE°- 9ramma s een maan* one to^h wide stand. Variabele sluitertijd tot windgeruiste onderdrukken. FM geluid

RECORDER recording of programmeren met de 1/4000 sec mM ookzeer sne| bewe . voor de beste kwa|itejt sound. view fin-Een technisch geavanceerde videore- geïntegreerde leespen in de afstands- de onderwerpen perfekt opgenomen der met alle informatie,
corder met het high quaility beeld- bediening met LCD-beeldscherm, het VOGELZANGPRIJSsysteem. Geeft een perfekte weergave is allemaal mogelijk. Index zoek- en ,
ook bij stilstaand en variabele slow mo- tijd zoeksysteem. o^m9f\f\tion. Programmeerbaar van 8 pro- VOGELZANGPRIJS *J /UU; OF F 90,-PER MAAND f <%J
0FF40,-PERMAAND 1099

: /F^^ ,Eft Gratis fl _ I B lil oortableltt ■ 1lift Gratis bal WportableW- I" I|ö!£2!Z£ïïiKi

TELEFUNKEN MP 142 PORTABLE ARISTONA 52KV 2521KLEUREN TV ARISTONA63KV96I7STEREO tiekeuze en 60 voorkeurzenders. Kom-
KTV Prima huiskamertoestel 55 cm flat KLEUREN TV fortabelkijken dankzij luxe teletekst met
Multinörm portable met omwisselbaar square beeldbuis, tuner met S-kanalen Zeer fraai vormgegeven KTV met 3 pag. geheugen, sleeptimer en beeld-
voltage: een supermobiele KTV met en hyperband, 60 voorkeurzenders, prestaties die tot de verbeelding spre- schermfunktie-indikatie,OSD. Inklusief
een beeldbuis van 37 cm. Direkte in- Met frontluidspreker voor helder ge- ken. 63 cm flat square beeldbuis, CTI S-VHS aansluiting en afstandsbedie-
voer voor 40 voorkeurzenders- luid. Scart-en Cinchaansluitingen. voor betere kleurdefinitie, tuner met S- ning.
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS kanalen en Hyperband, direktefrequen- VOGELZANGPRIJS

fj%/%# vJÏ7Ï# OF F 55,-PER MAAND JLt3wï#
OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.00UUR.DI.T/MVR.09.30-18.00UUR.DONDERDAGKOOPAVONDTOT21.00UUR.

ft | ZATERDAG VAN 09.00-17.00UUR.1 AANBIEDIMGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN DE AFBEELDINGEN» ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDENLi uocELznnc
Daar kun jeniet omheen

SONY if^atïsbal PH,ÜPS ifSrtis^ J

SONYD250 SUPER DISCMAN p-w
Een super Discman met viervoudige PHILIP D6BOO CD SPELER IJ
oversampling en volledig program- Deze draagbare CD speler kan zovT\
meerbaar. Zeer kompakte behuizing thuis als onderweg gebruikt wordeLJ
met LCD display. Wordt geleverd met Aansluiting voor 2 hoofdtelefoor^
acculader, neta- dapter, aansluitkabel ' Wordt geleverd met schouderriem I
en draaghoes. draagtas.
OUDEVOGELZANGPRIJS 699,- OUDE VOGELZANGPRIJS 399,- !
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS I "1

599 345 J
AIWA/^ SONY

AIWA HS-G5B AUTOREVERSE SONY WM 2011 WALKMAN fPOCKET CASSETTESPELER Heeft een bandsoortschakelaar, scfC^Slim-line design autoreverse casset- kelt zichzelf uit na beëindiging van <k s
tespeler. Bandsoortschakelaar, Dolby band. Is aan te sluiten op een 3 V licff u
B, hoge en lage tonenregeling en su- netadapter. Inklusief hoofdtelefoon e'
perbassysteem. riemklip. ft d
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS J*

169 ~~~69s
ij Gratis bal H MKBBpßjMrtlf^fffipl Hl

"&^ " _ "J '.(r"
PHILIPS DC 652 AUTORADIO zenders. Autoreverse cassettespelei'er
KOMBINATIE Bovendien fader, balans- en toonreg^
Autoradio/cassettespeler met prima ei- ling en loudness. Nachtverlichting e^Sc

genschappen. FM/LG/MG kwarts PLL anti-diefstalslede. a^e
tuner, voorzien van 16-voorkeurzen- - " >ndders en autostore voor de 6 sterkste VOGELZANGPRIJS [tvi

'erk

499:

AlWACSD-XR 55PORTABLERADIO se opname- en weergave cassettege 0]
CD SPELER deelte. De CD speler is programmeer- orr
Stereo radio cassette CD speler metaf- baar voor willekeurig herhalen. Inge- ie<
standsbediening. Deze portable heeft bouwde LCD schakelklok, klankrege- !&
een uitgangsvermogen van 2x 7,5 ling en CD-uitgang. °t
Watt, FM/MG.LG/KG tuner, autorever- VOGELZANGPRIJS 6st

PHILIPS
J/^===========aß=^^ Êf

PGj^tis_b^^^-__^ /ywL 'a|

PHILIPS P 2120-024 W^^**^^fc^ll/^^^Uitgerust meteen 3,5 inch (720Kb) dis-
kettenstation, ingebouwde harde schijf chroom -of kleurenmonitor, uitgebreid
met een opslagcapaciteit van 20 Mb, AT toetsenbord met 101 toetsen.
8088-2 processor, kloksnelheid 10 Wordt geleverd metMS-DOS 4.01 (Ne-
MHz, intern geheugen 768Kbyte, twee derlands), GW-Basic, het programma
vrije slots, 1x R5232 seriële aanslui- Dynamic environment, dePhilips muis
ting, 1xCentronics parallel aansluiting, en het uitgebreide Philips introduktie ■universele ATI videokaart geschiktvoor en installatie pakket.
het besturen van zowel een mono- VOGELZANGPRIJS

_ 2799
PHILIPS ScoormetPhilips ProFoon=

======^

\ ' PROFOONTAMIBX4^°M Automatische telefoonbeantwoorder.
11 w\ Uilgewerd met spraakmodule en met
■l^J*' cassette-deck. Funkties: spraakmodule■ voor meidtekst (variabel tot 32 secon-

PHILIPS HGE-180 HIGH GRADE den), cassettesysteem voor opname
PER STUK 9,95 binnenkomende boodschappen
2 STUKS VOGELZANGPRIJS

1895 169

f CAMPING ANTENNESET 211
SUPER GEVOELIGE CAMPING- Komplete antenneset voor op de cam-
ANTENNE ping. De set bestaat uit: een 13 ele-
Universeel toepasbaar voor een opti- ments kombi VHF-UHF element, uit
maleontvangst opb.v. caravan, boot of schuifbare mast 3x1,5 meter grond-
zomerhuisje. Ingebouwde versterker, plaat en 10 m coaxkabel.
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

89 99
EINDHOVEN: HERMANUSBOEXSTRAAT22. HEERLEN: AKERSTRAAT 19.

MAASTRICHT: WOLFSTRAATII, M. SMEDENSTRAAT 25- J



Dialoog
Dat plan bestaat echter wel dege-
lijk. De inhoud ervan is door Van
den Broek en zijn ambtenaren inge-
bracht in het kader van de Europese
Politieke Samenwerking (EPS).
Daarin overleggen hoge ambtena-
ren van de EG-lidstaten via een
apart communicatie-netwerk voort-
durend over afstemming van het
buitenlands beleid. Met het oog op
onderhandelingen met 'buitenlan-
den' is het namelijk wel handig als
de EG-landen één lijn trekken.

Van den Broek stelt zich voor de
dialoog met Zuid-Afrika stap voor

stap op te voeren, afhankelijk van
dè ontwikkelingen in dat land. Na
de wisseling"van de wacht in Zuid-
Afrika (Pieter W. Botha moest
plaats maken voor de huidige presi-
dent De Klerk) zag Van den Broek
reden om de stringentevisum-eisen

die Nederland aan Zuidafrikaanse
regeringsfunctionarissen stelt, te
versoepelen. Dat is de eerste stap.

Wordt een begin gemaakt met échte
onderhandelingen tussen de blanke
regering en de zwarte meerderheid
in Zuid-Afrika (de gesprekken van
de afgelopen week tussen De Klerk
en ANC-leider Mandela draaiden al-
leen om de voorwaarden waaronder
zon gesprek moet plaatsvinden),
dan kunnen de EG-landen overwe-
gen de importstop op gouden mun-
ten, staal en ijzeruit Zuid-Afrika op
te heffen.

Afzien van het verbod op investe-
ringen door westerse bedrijven in
Zuid-Afrika zou een volgende stap
zijn. Maar dan zullen eerst alle poli-
tieke gevangenen vrij moeten zijn
en de noodtoestand opgeheven.
Wellicht kan in dat geval ook wor-
den bekeken of de oliehandel met
Zuid-Afrika kan worden hervat.
In het allerlaatste stadium, als de
apartheid daadwerkelijk is afge-
schaft, komt de militaire export aan
de beurt. Het verbod op exportvan
wapens en van politie-uitrusting
naar Zuid-Afrika kan dan verleden
tijd zijn.

Protestenvan Roemenen
houden aan tot 20 mei

Van onze correspondent
ge'OEKAREST - 'Weg met het-er Pmmunisme' en 'Weg met
ge'escu', schreeuwen dagelijksge «ïzenden demonstranten in de

'°erneense hoofdstad Boeka-*st- Op het plein tussen de uni-— het Nationaal Theater
■ het hotel Intercontinental
ï rzarnelen zich sinds twee we-

dag en nacht tegenstanders
„,;,*! n het bewind van de interim-
§| esident, de opvolger van 'dePstaard Ceausescu'. Ze zullen

ptt acties voortzetten tot zon-
j g2O mei, wanneer er nationa-Jpj verkiezingen worden gehuu-

rd tpf 1 e °PPositie heeft geen en-
L! Vertrouwen in de leider van
|p Front voor Nationale Red-
Cng, ook wel de Egon Krenz
| Roemenië genoemd. Op

menig spandoek is te lezen: „Wij
willen geen oude wijn in nieuwe
zakken."

's Avonds groeit de menigte voor de
universiteit aan tot zon tienduizend
mensen, vooral studenten. Vanaf
een klein balkon op de hoek worden
ze toegesproken door de voorman-
nenvan de al meer dan 90 oppositie-
partijen, die pleiten voor een sa-
menleving waarin geen plaats meer
is voor de leiders van het oude regi-
me.
Op een wit laken, bevestigd aan de
gevel van de Academie voor Archi-
tectuur, worden zodra het donker is
geworden dia- en filmbeelden uit
het verleden getoond van de elkaar
hartstochtelijk kussende Ceausescu
en Iliescu. Hoogtepunt is steevast
tegen twaalf uur het optreden van
een zanger, die de daden van de 'hel-
denvan Timisoara' bezingt, de stad

waar half december het georgani-
seerde verzet tegen de dictator be-
gon.

Tenten
De demonstranten komen uit heel
Roemenië. Op een grasveld voor het
Nationaal Theater hebben vredes-
en basisgroepen uit verschillende
steden hun tenten opgeslagen. Ze
vertrekken niet eerder voordat er
uitstel van de verkiezingen is be-
reikt, hebben ze gezegd, maar de
kans op succes lijkt klein. Aan de
andere kant van het plein worden
voortdurend kaarsen gebrand en
bloemen gelegd bij een houten
kruis, dat is opgericht ter nagedach-
tenis aan de doden van de decem-
ber-revolutie. Op een houten bord
staat: „Zij brachten een offer voor
democratie en nietvoor dictatuur."

rindert paalman

binnen/buitenland

Van den Broek 'ingehaald' door collegae EG-lidstaten

Bezoek De Klerk brengt
minister in problemen

Van onze correspondent
LN HAAG - „Niets", antwoordde Van den Broek op de vraag
'at er nou zo speciaal is aan Nederland en aan minister Van
11 Broek." Vragensteller was WD-kamerlid Weisglas, die
ecies wilde weten hoe de bewindsman staat tegenover een
2°ek van de Zuidafrikaanse president De Klerk aan Neder-
ig- Het antwoord van de minister onderstreepte zijn be-
"eidenheid. Maar Van den Broek liet er wel meteen op vol-
n hoe hij de komende maanden en jaren wil handelen waar

sct^ Zuid-Afrika aangaat. Nederland heeft zelfs uitgebreide
an (^tellen aan de EG-partners gedaan voor een omzichtige en
/ liclfeidelijke toenadering tot Zuid-Afrika.
on er

11 den Broek voelt zich enigszins
verlegenheid gebracht, nu De

—erk binnenkort een achttal Euro-

9Be landen bezoekt. Die landen
eronder zeven EG-lidstaten) vin-
-11 het kennelijk wel 'opportuun'

*,President te ontvangen; Van den

—^ek is (nog) niet zo ver. Wat pijn-
2/$^voor een minister, diezich er al-
""? °P laat voorstaan zo veel moge-

* in EG-verband te doen en nuJj^t toezien hoe zijn collega's hem
'ks en rechts inhalen. Want over
£ lezamenlijke (EG-) opstelling
ienover een visitevan De Klerk is
Pduidelijk niet gesproken.

" ,6t bleef Van den Broek anders
m\ dan uit teroePen datDe Klerk

rege^kom is. Dat deed hij dan ook,
g ei£sdag in de Tweede Kamer. Ver-

eend was wel dat de bewinds-Pft er een voorwaarde aan ver-J^d:De Klerk wordt in Nederland
Jongen op het moment dat daad-

3fkelijke vooruitgang is geboekt
ide besprekingen tussen blank en
[art in Zuid-Afrika. Een exacte

omschrijving van wat die vooruit-
gang moet behelzen, werd keurig
uit de weg gegaan. Want op dergelij-
ke uitspraken kan een minister later
worden vastgepind, wat zijn be-
leidsruimte aanzienlijk kan inper-
ken.

" MINISTER VAN DEN BROEK
...niets mis... Zwak

In het Engels heet die benadering
'carrot and stick': doen de Zuidafri-
kaanse autoriteiten goed hun best,
dan kunnen ze op een beloning (de
wortel) rekenen. Komt de klad in
het proces op weg naar afschaffing
van de apartheid, dan wacht de be-
straffing (de stok).

Het lijkteen mooi instrumentarium,
want voor de opeenvolgende stap-
pen van de EG wordt steeds een
duidelijk argument aangevoerd.
Aan de buitenwacht en de Zuidafri-
kaanse regering is zon beleid ook
eenvoudig uit te leggen. Probleem
is echter dat de EG-landen op het
moment niet allemaal hetzelfde
sanctie-pakket hanteren tegen
Zuid-Afrika. Van den Broek denkt
daar in goed overleg wel een oplos-
sing voor te vinden.

Maar het feit dat een aantal EG-lan-
den De Klerk wel ontvangt en een
ander deel niet, levert grotere moei-
lijkheden op. Want als op datpunt al
geen eenduidigEG-beleid mogelijk
is, lijkt het tenminste onzeker of het
'stap-voor-stap'-plan van Van den
Broek door alle EG-landen zal wor-
den omarmd. Sterker: het ziet er
naar uit dat een aantal EG-lidstaten
al druk bezig is de 'stappen' te doen,
terwijl Van den Broek nog probeert
om het planvan aanpak eerst op pa-
pier te krijgen. Zijn collega's in
Europa schijnen nauwelijks behoef-
te te hebben aan een gezamenlijke
strategie: ze handelen op eigen
houtje. En Van den Broek blijft een-
zaam achter.

bart jochems

Gezicht
De bankier had een gezicht gekre-
gen: uiterst conservatief. In een Ka-
merdebat gaf Ruding geen krimp.
Hij bleef bij zijn uitspraken, een
standpunt dat hij tot op de dag van
vandaag vasthoudt. Deze houding is
tekenend voor het enige kind van
een Bredase arts. Opgegroeid in een
beschermde omgeving is Ruding
gewend gelijk tekrijgen. Bovendien
is hij een solist. Gesteund door zijn
intelligentie, vakkennis en inzet
(een werkweek van 80 uur was geen
uitzondering) is hij tot eenzame
hoogte gestegen.
De negatieve kanten van een derge-
lijke instelling waren echter ook bij
Ruding duidelijk herkenbaar. Hij is
zo overtuigd van eigen gelijk, dat hij
geen tegenspraak duldt. Als een
schoolmeester werden, hooghartig
en met het nodige dédain, argumen-
ten net zo lang herhaald totdat dete-
genpartij overtuigd was of maar
moedeloos afhaakte.

Domme of slappe mensen, en dat
zijn er in de ogen van Ruding vele,
duldde hij niet in zijn omgeving. Ze
werden, soms publiekelijk, keihard
aangepakt. Met azijn doordrenkte
opmerkingen waren het lot van tal-
loze mede-bewindslieden, Kamerle-
den en ambtenaren. Woorden van
waardering of andere uitingen van
menselijke warmte waren Ruding
vreemd. In zijn ogen onbelangrijke
mensen werden door hem steevast
genegeerd. Zelfs een begroeting
kon er niet af.
De neiging tot katten en sneren stak
ook de kop op als de bewindsman
met zijn argumenten geen gelijk
wist te krijgen. De reactie was dan
tweeledig: in eerste instantie die
van een pruilend kind, om daarnate
veranderen in een vos die soms ja-
ren wachtte om alsnog zijn prooi te
pakken te krijgen. Dat deed hij dan
wel 'open. Recht door zee, zonder
smerige trucs maar ook zonder aan-
zien des persoons. Drift was een an-
dere uiting van zijn opvoeding, die
Ruding soms maar met moeite wist
te onderdrukken. En er was con-
tactarmoede.

Grapje
De bewindsman stond echter ook
bekend om zijn gortdroge humor.
De stepscène tekende al dat hij zijn
neus niet voor een lolletje optrok.
Een fraaie anecdote vertelt dat een
ambtenaar, diehem eens ter begroe-
ting wees op het lekkere weer, te ho-
ren kreeg: „Jazeker, maar het finan-
cieringstekort moet toch omlaag."

Bij de aanbieding van deMiljoenen-
nota 1989 haalde Ruding in de Ka-
mer ineens een wit miniatuur-kof-

fertje van tien bij tien centimeter te
voorschijn. Een grap om aan te to-
nen dat de hele begroting vervat in
floppy-discs daar in kon. De door
hem meegezeulde, kilo's zware, wit-
te attaché-koffer met de uitgetikte
versie was overbodig. Het mocht
niet baten en het miniatuur-kof-
fertje schijnt inmiddels de halsband
van de hond in huize-Ruding te sie-
ren.
Slechts eenmaal, eind 1986, wilde
Ruding voortijdig de Haagse poli-
tiek verlaten. Hij kon directeur wor-
denvan het Internationaal Monetair
Fonds (IMF). Uiteindelijk haalde de
bewindsman het niet. Hij bleef dus
in Den Haag, wat hij volgens insi-
ders 'heel erg' vond. Naar buiten toe
liet Ruding daarvan echter niets
merken. „Ik ga met groot enthou-
siasme verder als minister", liet hij
enkele uren na zijn nederlaag we-
ten. Velen hebben daar de harde ef-
fecten nog van mogen ondervinden.

Nieuwe nederlaag voor baanloze ex-minister

Nederland verliest
lobby voor Ruding

Van onze correspondent
DEN HAAG - Katwijk aan de
Rijn tijdens de laatste verkie-
zingscampagne: Herman
Onno Christiaan Rudolf Ru-
ding (50) doet mee aan een
stepwedstrijd. Driedelig krijt-
streep-pak, zwart gelakte
schoenen, de haren keurig ge-
kamd. Zijn grote bril domi-
neert. Een glimlach om de lip-
pen: .ondanks een houterige
stijl wordt de wedstrijd ge-
wonnen. Verliezen is er niet
bij. Afgelopen dinsddg moest
hij evenwel vernemen dat
door 'handje-klap' tussen En-
geland en Frankrijk zijn kan-
sen op dè benoeming tot presi-
dent van de bank van Europa
verkeken zijn.

„Een snel besluit over devestigings-
plaats en de benoeming van de pre-
sident van de bank voor Oost-Euro-
pa zijn hard nodig. Niet in mijn be-
lang, maar in het belang van Oost-
Europa", was het enige dat deoud-
minister van Financiën gisteren
kwijt wilde over de nieuwste ont-
wikkelingen.

Als lid van de Raad van Bestuur bij
de Amro-bank maakte Ruding eind
1982 de overstap naar de politiek.
Tot op dat moment een kleurloze,
vrijwel alleen in CDA-kring beken-
de, bankier. Hij was in 1981 al ge-
vraagd minister te worden, hetgeen
hij toen weigerde. Een manmet een
missie: ons land moest uit de finan-
cieel-economische crisis gehaald
worden. Daarvoor gaf hij zichzelf
acht jaar.
Politiek-Den Haag wist in eerste in-
stantie niet goed wat men met deze
stijve klaas aan moest. Dat veran-
derde echter snel. Eind 1984 gooide
Ruding zelfde knuppel in het hoen-
derhok. In een krant gaf de be-
windsman te kennen dat veel werk-
lozen er zich met een Jantje van Lei-
denvanaf maakten. Men bleefliever
bij Tante Truus in de buurt wonen
in plaats van actief naar ander werk
op zoek te gaan.

" Onno Ruding (links) hield zich gisteren ondanks het slechte nieuws bezig met Oost-Europa.
Op het Sacharov-congres in Amsterdam bekeek hij met dissident Mart Niklus uit Estland de
fcaart van deze Baltische republiek.

Bitter
Bij de wisseling van de wacht in
1989kwam Ruding niet terug in het
kabinet. Hij had zelf al geruime tijd
van te voren aangekondigd geen
derde termijn als minister van Fi-
nanciën te ambiëren, en afscheid te
zullen nemen van de Haagse poli-
tiek. Het zou ook een raar gezicht
zijn geworden: Ruding in een coali-
tie van CDA met 'aartsvijand'PvdA.
Na zijn vertrek uit Den Haag legde
Ruding zich helemaal toe op Oost-
Europa, waar hij christendemocra-
tische zusterpartijen bezocht om
hen uit te leggen dat het 'pur sang'
kapitalisme in het westen al lang
niet meer bestond.

Hij leek de meest geschikte, meest
bekwame kandidaat vpor de hoog-
ste post bij de nieuw op te richten
bank voor Oost-Europa. In zijnroes-
tige, afgebladderde oude gele Volvo
bezocht de baanloze Ruding regel-
matig premier Lubbers, om te ho-
ren hoe het stond met de lobby voor
hem. Het moet een bittere pil voor
hem zijn dat Nederland die lobby
voor hem heeft verloren; niet omdat
Ruding te licht zou zijn voor de
post, maar omdat de Nederlandse
lobby nauwelijks meetelt.

carel goseling

Ambassadeur bij
NAVO ontslagen

LUXEMBURG - De ambassadeur
van Luxemburg bij de NAVO is op
25 april wegens 'het overtreden van
de veiligheidsregels' van de alliantie
van zijn functie ontheven. Dit heeft
de Luxemburgse minister van Bui-
tenlandse Zaken, Jacques Poos, gis-
teren meegedeeld.

Guy De Muyser (64) bekleedde
sinds 1986 de functie van perma-
nente vertegenwoordiger (ambassa-
deur) bij de NAVO in Brussel. Van
1981 tot 1983 was hij ambassadeur
in Moskou. Voordien vervulde De
Muyser hoge functies aan het hof
van groothertog Jan van Luxem-
burg.
Volgens niet officieel bevestigde be-
richten is De Muyser verschillende
keren naar Moskou gereisd zonder
het secretariaat-generaal van de
NAVO daarvan op de hoogte te stel-
len. De diplomaat was daartoe ver-
plicht.
Hij zou aan een van zijn vrienden uit
de Sovjetunie een vertrouwelijk
NAVO-document hebben gegeven,
waarover de pers eerder al had be-
richt.
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\ (ADVERTENTIE)

Met een drukop de toets
jeneef uit Canada aan de lijn.

't Lijkt sterk, maar het kan echt.
| j^ Ook al is het nummer 13 cijfers lang.

'mm* ■ '^/°*"^ÊÊÊÈÈÉf ■ -■ ' ''!'j^l

J§ - <^/^^// '"'' if J bekijken. Kunt u meteen al die andere

£ |^. / / '*^r<liüj/ bekijken. Bellen kan ook. Ons gratis num-

HP| m ' i*fl!»: Voor telefoon ga je naar Primafoon.

[r«t«mr PRIMAFOON VANPTTTELECOM IS GEVESTIGD IN: HEERLEN, WINKELCENTRUM HETLOON, HOMERUSPASSAGE HA - MAASTRICHT,MUNTSTRAAT 13-VS*'MO/ ROERMOND, MUNSTERPLEIN 8A - SITTARD, LIMBRICHTERSTRAAT 20 - VENLO, KLAASSTRAAT 29/31.
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"Onze banketbakker ging
net zolang door tot-ie de

fijnste chocoladeroom had?

Ik " # *
-^ ■*<-.:.'■■■ "-*« J&&ËÊÏL /Ê&&MÊffi&k&é&ÊÈÊÊêfr JÏÊI&S&. '■■■'■■■■"■■■ j$ÊÊ>
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DevlaaienvanlanLindersherkenjeaanhetambachteliike.Neem Vers gerasptekaas -.95 Fijne maserebacon 10S *-, v<" ,„„,,,. .." „ , tuibyvoorbeeld onze eigen trots, de Christoffelvlaai. Door onze banket- verpak, p/r 125 gram nu lf z„'„de"S Sïg, „u l.98 f^ 500^7*" lf 295
bakker gemaakt met de beste ingrediënten x^n r..",,- i *" "_ . . i^^ "■*" tomatensoep kssü ml. £39nu .£."

Groot genoeg overigens voof zeker 10 personen. Want 't is een fl» SïïïïST^ XS^S^» 3J5 SSf"*1 125I25 969
smakelijke kanjer van zon 1350gram en 27 centimeter in doorsnee. V«^ Hongaarse goulash 1/■95 Min cT ,7 X. p— Pota4sogr2<9<>nu Z.
Eenfijnebodemgevuldmetechtebanketbakkersroomendelekkerste 1 kilo nu terkennismaking: 14. iJ^t" f fT^0'8*

~cn
Versepaprika's rood of groen, OQ fatfS* Dieft pak a 1 kilo

kerSen.Bovendienwerkteonzebanketbakkernetzolangdoortot-iede Moederdag: verwennen wij IfSloTml* 2f / T=^^ ö' W^É Nulo\ îs
allerfijnste chocoladeslagroom had. En versierde hij 'm nog eens moeder... of anders-om! $M v c lm££2*») BecelLight BWI ,°^ J.75
feestelijk met cacaomengsel. Kortom, heerlijk voor Moederdag. /g§X Limousin runderhaas ABO 1»aÏÏbefeT* n95 U^"W" 1» HTfPak^nu *Onze Chnstoffelvlaai is deze week danook in de aanbieding. 100gram 4. ÉHpi'SlSk- SOOer 2 kviP gr I^9 1. YoghoYogho

, Ü S—**"*"^ «appelen -* Sg* 2f SS^T*10^ lf/^*a^\ IvrntP f\ 4~\ K^S IU(J gram sJm 10 stuks in netje O» tai *^ * fM—T~:~^ T . . . ,/£^«©#\ mU§ \ /?—<\ ~ . , ~. . ~„ ~ i#li DuoPpnnftJ 0-i 4iw IglovissticksM^ Christoffelvlaai (JoU |§;—-—2f "*-* l.95 B SSïSEE- F H^SSil,»i2f
027 cm. ±1400 gram. Onze eigengemaakte 095 Nieuwe oogst: import f-) 25 W aktiêwi„een duo-fietJ! Harlekijn-drop -|95

NU VOOr eenfeestprijs van U3Ö VOOr JT % 23L** ba*ecue-woist,essoogrnu speizieboontjesSOOgramnu Z. Liga Evergreen 189 zak a 500 gram2^nu I.
«uu: grill-kuikens « 1000 Granny Smith's handappelen 095 paka22sgramj2«2<rnu 1. Campina vanille-ijs -|98

Moederdag: slagroomtaart Q95 Mona magere yoghurt met ' ±95°gk'nu^voor A^« verpakt per 8 stuks nu O» Nieuw: Verkade Wasa 2literbak^i9nu 1.
O ±950 grFEESTPRIJS: /" fruit: aardbeien, perziken of <^45 Ma§er gebedenkipvlees -|60 4 Jaargetijdensla f%25 veelgranenknackebröd -|69 Aviko Parijse aardappeltjes 125

Heel Frans stokbrood 179 rode vruchten, Hter 2^9nu Z. 100gram L99-nu X# ±200 gram Z. MffilT 250 §ram i^nu -*" 450gram^nu 1.
±400gramL96rnu X* Campina vruchtenkwark f^H ViSMI i-^f Diamant frituurvet 119(m Zachte puntbroodjes 195 OQ «-»«" I«Mft flll «AWW-» ~ * ±# -^^!^9Su^SSS3S10 Stuks 2^9nu 1#

125ml.L0^nu O/ | «"| 1 KT SuzyWhan satehsaus 179 T^n
dond«dag 10 me, tot en met za^rdLg f2me"

Bon Patis: Frans stokbrood QO Goudse jongbelegen kaas C95 J■*■■- MMMf!BilKTMZ9 bhk a 400 gram 2^nu 1. N^^^^^SÜa^^
(voorgebakken) 200 gram W p^gl3""" v-J« V Allovk^n^,^ / j i--i "" ConimexKetjapManis 179 an Llnders ,lgt,gratis voor u g^ed bij onze1 rge n^uugram x>r lneenaanulfliialenvacuümvoorverpakt tAUerbeste voor 'iivriendelijkepn)s fiesa2somi.>knu 1. \S^^^"^°aba^



Uitleg over slechte bedrijfsresultaten gevraagd

Kamer in zorgen over
situatie PAF en Philips

Van onze Haagseredactie

jN HAAG -De TweedeKamer wil op korte termijn ophelde-
over de slechte bedrijfsresultaten van DAF en Philips. De

Tweede-Kamercommissie voor Economische Zaken heefterover een brief gestuurd naar de directies van de twee be-ll"ijven.

L Kamercommissie wil een ge-
ffek met Philips en DAF 'omdat

?ns ongerust maken over de si-
w'^bij beide concerns', aldus het""-Kamerlid Tommei.
*H) DAF is er sprake van een ge-
ldige daling in de omzet. Wij vra-

'n ons af wat daarvan de reden is
2'"oe de situatie van het bedrijf er
"«iet. Wat Philips betreft is er al ja-
ttlang sprake van dat het bedrijf
e| yeel omzet, maarrelatief gezien
einig verdient. Uit de laatste cvj-rs blijkt dat Philips eigenlijk nau-e«jks nog wat verdient en dat,ePt dé vraag op of alle reorganisa-es Wel aan hun doel hebben vol-

daan. Misschienkomen de positieve
effecten daarvan pas later of wel-
licht zijn ze verkeerd ingeschat," al-
dus Tommei, die zegt zich ernstig
zorgen te maken over de gang van
zaken in dit concern.

'Mis'
De Kamercommissie voor Econo-
mische Zaken vindt dat zij niet
voorbij kan gaan aan de slechte re-
sultaten van de twee concerns.
„Niet met de bedoeling om meteen
een steunoperatie op poten te zet-
ten. Maar het zou toch raar zijn als
de commissie signalendie erop wij-
zen dat bij twee grote concerns iets
heel erg mis is, zou negeren."

Philips ontvangt van de Staat jaar-
lijks tientallen miljoenen guldens
steun voor technologieprojecten; de
Staat is met DAF Trucks verbonden
via de militaire activiteiten.

CNC bouwt grote
compostfabriek
in de Moerdijk

>h
_ De vereniging van

de CNC, is■v.l plan op het industrieterrein
'°erdijk een fabriek te bouwen

dn
0r de produktie van zogeheten

compost. Dat heeft de
d

Nl~ bekendgemaakt. De bouwvanF? eerste fase van de fabriek kost
| Ca 40 miljoen gulden.

'rjinorgroeide compost is de voe-
ch m voor de teelt van.^rnpignons. De stof wordt gepro-
kjj^rd in zogenoemde tunnels,
Wk atkamers die van de buiten-
te iif ziJn afgesloten. Het complex
230 nnerdiJk zal JaaruJks ongeveer
'no t

ton door6roeide compost
(j eten opleveren. De vraag naar
tij ?r §roeide compost is de laatste
Cj^ sterk gestegen, zo meldt de
tijd *"*e vereniging was a^ geruime
tin °^ zoek naaar een nieuwe ves-

pPlaats. Het al bestaande pro-
ductiebedrijf in Milsbeek zal enkelenPassingen ondergaan.

'Banaal'
„Een naïeve en ietwat banale vraag
van de Kamercommissie," noemt
voorzitter Van Lede van de organi-
satie van ondernemingen VNO het
verzoek om opheldering over de
slechte bedrijfsresultaten. „Laten ze
de minister maar eens vragen of hij
die bedrijven wel genoeg subsidie
voor research geeft," aldus Van
Lede gisteren in Den Haag.

De VNO-voorzitter staat al niet be-
kend om onduidelijke formulerin-
gen, maar de Kamercommissie
krijgt er van hem dit keer wel erg
fors van langs. „Als ik m'n auto niet
kan afbetalen, gaat de Tweede Ka-
merzich daar toch ook niet mee be-
moeien. Met vragen moeten ze bij
de minister zijn en die heeft met die
twee bedrijven toevallig niets te ma-
ken. Ik hoop niet dat dit een nieuwe
tendens is, waarbij de politiek zich
met het bedrijfsleven gaat be-
moeien. De ervaring leert namelijk
dat ze dat beter niet kunnen doen."

beurs-

Druk
- De Amster-~jarnse effectenbeurs was woens-ag enigszins gedrukt door de la-«tere dollaren de in de middag la-J êr openende NewYorkse beurs.

de obligatiemarkt werd druk
in de nieuwe 9 pro-

ji^nt staatslening waarin voor
.d55 miljoen werd omgezet. In
e obligatiehoek was het trou-

k^ns helemaal druk met een to-J^e omzet van fBBB miljoen. Del.emming was vriendelijk en de
10lUWe leninS steeS "-1 Punt tot

. P de aandelenmarkt was Phi-
Jips weer zwak op f31,90, een
iï\r^ dieptepunt sinds de jobs-
■Jaing van vorige week. De om-
®' was met f74 miljoen weer, ®er hoog, bijna 2,3 miljoen stuks
llPpen' verwisselden van eige-naar. DAF hield het op f29,20

droog..e internationale fondsen had-en nogal te lijden onder de
£wakte van de dollar. Koninküj-
** Olie raakte bijna f2kwijt op'14(3,20 en Unilever werd f 1 la-
*f*.geprijsd op f 142,60. Akzo zag
f ch f 0,80 lager geplaatst op
d M9,60. KLM zag de lagere bela-
J^ngsgraad in april afgestraft
net een teruggang van fl op

M'tgever VNU was opvallend in
lerstel met een winst van f 1,70"P f97. Wolters Kluwer haalde
'et hele dividendvan f 0,88 in en
j^g per saldo nog f 0,20 tot,52,20. Vast was ook Gist-broca-
f^ s met f 0,80 koersavance op
1.^4,30.Fokker trok f 0,60 aan tot[47,80.

P de optlebeurs was sprake van
**n verdeelde handel in Philips,
p werden ditmaal ook calls aan-
seboden en puts gekocht met in
l°taal handel in 12000 opties. De
l°tale omzet op de EOE kwam
Ult op 37.Q00 contracten.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfnndsen
AEGON 121,50 122,80
Ahold 136,60 136,10
Akzo 120,40 119,60
A.B.N. 38,00 37,60
Alrenta 154,00 154,00
Amev 56,20 56,30
AmroA.inF. 88,60 88,70
Amro-Bank 74,90 74,60
BorsumiiW. 79,40 79,40
Bührm.Tet. 65,40 65,70
C.S.M.eert. 82,90 82,90
°AF 29,30 29,20
DordtPetr. 129,10 127,50
S,SM 114,60 114,40
Elsevier 85,60 84,90
Fokker eert. 47,20 47,80
Sr.ScBnroCuc- 33'50 34-30HCSTechn. 15,40 15,10
Heineken 120,10 119,30
Hoogovens 81,30 74,60
HunterDougl. 107,50 107,80

KLM""" ' fl'2oD », Jn .' 6i-W
Kon.Ned.Pap. 44,60 44,70
Kon. Ohe 142.10 140,20
nunft h £H 5 S?NMB Postbank 50,60 e 50,60
Nedlloyd 87,50 87,00
SC^ au IA ,2H« ,S'22Pakhoed Hold. 183,50 184,50
"ft» 32,80 3,90
R 0 Ĉ° ÏJ'ÏÏ ÏJ'ÏÏRodamco 79,60 79,50
Rohnco 93,10. 93,00
Rorent,„ 2*5StorkVMF '54,80 54,40
H"1?"-. uv., «'S 'ü7'SVer.BezitVNU 95,30 97,00
VolmacSoftw. 41,00 40,10
VOC 38,60 38,40
Wessanen 70,3 70.40
Wolters-Kluwer 52,00 52,20

Binnenl aandelenBinnen), aandelen
Aalbertslnd 75,00 75,20
ACF-Holding 37,00 35,70
AhrendGr.c 260,00 258,00
Air Holland 31,60 31,60
Alg.Bank.Ned 37,70 37,50
AsdOpt.Tr. 19,00 18,50
Asd Rubber 5,20 4,90
AntVerff. 410,10 -
Atag Holde 106,50 107,50
Autlnd.R'dam 113,00 112,00
BAM Groep ' 101,00 100,50
Batenburg 98,00 9870
Beers 132,00 13300
Begemann 164,30 164,50
Behndo 321,50b 321,00
Berkei's P. .- 5,15 5,00
Blydenst-Will. 33,50 33,40
Boer De, Kon. 322,00 321,50
deBoer Winkelbedr. 69,90 69,90
Bols 174,80 174,50
Boskalis W. 18,60 18,50
BoskaUspr 21,00 21,40

Braat Beheer «,50 45,50
Breevast 17,00 16,90
Burgman-H 3300,00 3300 00a
Calvé-Delft pr 815,00 81500
Calvé-Delft c 964,00 960,00
CenterParcs 51,00 5150
CentrSuiker «2,50 8160
Chamotte Unie '.00 700
Cindu-Key 277,00 277 00e Claimindo 309,50 31000
Content Beheer 25,20 2540
CredLßN 45,00 45*10
Crownv.Gc 109,50 10800
Delft Instrum 50,60 5000
Desseaux' 242,00 24200
Dorp-Groep 37,50 37,50
Eeonosto «5,00 424,50
EMBA 123,00 -Erikshold 122,50 122 00
piexovitlnt. 93,50 9300
Frans Maas c. 119,80 120,50

d Furness 137,40 137 00
Gamma Holding 98,50 99 50
Gamma pref

g
6,20 <g

Getromcs j2,50 32,10
Geveke 49,70 49,40e Giessen-deN 270,00 275 00GÓulmitEd: 417,00 «8$
Grasso's Kon.120.10U 120,20
Grolsch 142,00 138OOd
GTI-Holding, 206,00 20500
Hagemeyer 105,50 10550
HAL TrustB 14,50 14,50
HAL Trust Unit 14,60 H.50
H.B.G. 207,50 209 50
Hein Hold 102,50 10230
Hoek'sMach. 192,00 190 50
Heineken Hld 102,50 102 30
HoU-SeaS. 1,19 I IWHoll.Kloos 490,00 49000
Hoop Eff.bk. 10,70 n 4O
HunterD.pr. 4,25 425
ICA Holding 16,00 1580d iHCCaland 48,50 4800
Industr.My 203,00 203,00
Infotheek 30'00 29,10
l„g.Bur.Kondor 618,00 62000
Kas-Ass. 46,20 47 00
Kempen Holding 14,20 1 440
Kiene's Suik. 1420,00 1420,00
KBB 83,50 83 20
KBB c. 83,50 83 20e Kon.Sphinx 140,50 141,50
Koppelpoort H. 293,00 295 00
Krasnapdsky 215,00 215 00
Landré&Gl 64,30 64 50
Macintosh 44,30 44,20
Maxwell Petr 682,00 680 00
Metopharma 6130 63 30
Idem (div9o) 59^0 -
Melialnt. 6,50 6,50
MHVAmsterdam 48,00 48,00
Moeara Enim 1164,00 1159,00
M.Enim 08-cert 15200,00 15100,00
MoolenenCo 26,80 26,80
Mulder Bosk.- 69,30 69,30
Multihouse 10,60 10,60
Mynbouwk.W. 414,50 413,00
Naeff 300,00 -

NAGRON 50,50 50,00
NIB 591,00 591,00
NBM-Amstelland 16.00 16,70
NEDAP 367,00 367,00
NKF Hold.eert. 331,50 332,00
Ned.Part.Mij 45,30 43,00 d
Ned.Springst. 9600,00 9600,00
Norit 1200,00 1200,00
Nutriciagb 84,50 85,00
Nutriciavb 94,40 94,50
Nijv.tCate 107.70 108,50
Omnium Europe 14,00 14,00 b
Orcoßankc. 74,10 74,30
OTRA s 228,00 228,00
Palthe '111,00 109,60
PirelliTyre 30,10 30,10
Polygram 36,90 36,40
Polynorm 117,70 119,00
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 45,00 45,00
Reesink 75,50 74,60
Riva 52,50 52,00
Riva (eert.) 52,50 52,50
Samas Groep 70,30 70J0
Sarakreek 29,10 29,30
Schuitema 1340,00 1340,00
Schuttersveld 50,50 51,20
Smit Intern. 72,50 71,30
Stßankiers c. 25,00 24,90 e
Stad Rotterdam c 47,40 47,10
Telegraaf De 98,80 95,80
TextTwenthe 360,00 360.00 b
TulipComp. 46,40 46,80
Tw.Kabel Hold 155,50 154,20
Übbink 88,90 88,60
Union Fiets. 40,90 43,00
Ver.Glasfabr. .357,00 363,00
Verto 85,00 85,00
VolkerStev. 81,50 81,20
Vredestein 23,40 23,30
VRG-Groep 71,50 71,00
WegenerTyl 208 00 202,00 dWeftlnvest 24,70 25,40
Westlnv.wb. 105,00 104,00
Wolters Kluwer 199,50 200,00 d
Wyers 43,00 43,20

BelßOainnsinstellinaenBelegSinSSinStellingen
AegonAand.f. 37,70 38,00
ABN Aand.f. 72,70 72,70
ABN Beleg.f. 58,00 58,00
ALBEFO 51,40 51,40
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 232,00 234,00
AllianceFd 10,20 10,20
Amba 46,10 -
America Fund 286,00 280,00
Amro Eur.F. 7490 75,10
Amro Far E.F. 60,90 61,00
AmroNeth.F. 76,70 76,40
Amro N.Am.F. 60,70 60,80
AmroObl.Gr. 154,60 154,70
Amvabel 74,30 74,30
AsianTigersFd 61,20 61,20
AsianSelFund 46,70 46,70
Bemco Austr. 47,30 47,20
Bever Belegg. 5,80 5,70
BOGAMIJ 110,00 110,20

CLN Obl.Waardef. 101,40 101,50
Delta Lloyd 43,40 43,20
DPAm.Gr.F. 25,50 25,10
Dp Energy.Res. 45,00 -Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,60 59,70
Eur.Ass. Tr. 10,50 10,50
EOE DuStlnF. 302,00 300,00
EurGrFund 63,80 64,40
Euro Spain Fd 8,10 8,10
Florente Fund 101,60 101,60
Gim Global 49,40 49,40
Hend.Eur.Gr.F. 225,00 225,00
Henderson Spirit 61,50 61,00
Holland Fund 75,30 75,10
Holl.Obl.Fonds 116,50 116,80
Holl.Pac.F. 104,00 104,00
Interbonds 495,00 495,00
lntereff.soo 46,70 46,70
Intereff.Warr. 280,00 281,10
Jade Fonds 164,50 164,00
JapanFund 25,50 25,20
Jap.lnd.Alpha Fd 10300,00 -JapanRot. Fund yen 8850,00 -
Mal.Cap.F. $ 8,40 8,20
Mees Obl.Div.Fonds 97,40 97,40
MX Int.Vent. 49,00 49,00
Nat.Res.Fund 1310 00 131000
NedufoA 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMBDutch Fund 39.80 39,70
NMB Global F. 47,30 48,00
NMBOblig.F. 34,80 34,90
NMBRente F. 102,40 102,60
NMB Vast Goed 38,50 38,50
Obam, Belegg. 213,50 215,00
OAMFRentef. 12,25 12,25
Orcur.Ned.p. 46,80 46,90
Pac.Dimens. 101,90 101,90
Pac.Prop.Sec.f. 42,40 42,20
Pierson Rente 101,50 101,50
Postb.Belegg.f. 52,20 52 20
Prosp.lnt.High.lnc.7,00. -Rabo Obl.inv.f. 73,30 73,50
Rabo Obl.div.f. 48,40 48,50
RaboOnr.g.f. 83,70 83,60
Bentalenlßel. 132,30 132,50
RentotaalNV 30,90 30,90
RGgroen 5060 5Q70
RG blauw 49,50 49,70
RG geel 48,30 48,20
Rodin Prop.s 108,00 109,00
Rohnco cum.p 89 00 89,90
Sci,Tech 7,50 17,50
TechnologyF. 17,60 17,60
TokyoPac.H. 222,50 222,50
Trans Eur.F. 84,30 84,30
Transpac.F. 395,00 395,00
Uni-Invest 113,50 113,00
Unico Inv.F. 79,20 79,20
Unifonds 38,50 38,50
VWN 59,80 59,80
VastNed 124,10 124,10
Venture F.N. 41,00 41,00
VIB NV 82,20 82,20
VSB Mix Fund 50,90 50,90
WBOInt. 67,80 67,70
WereldhaveNV 199,50 198,70
Yen ValueFund 83,40 83,00

Buitenlandse Obligaties
m vvrain, QB ,n oom
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Afin n amprilr aanriplpn«"8- n.ameriK. aanUßien
Alb. Fisher 1,20 -
Allied Signal Ind 35,00 35,50
Amer. Brands 64,50 64,70
Amer. Expres v 26,70 27,00
Am.Tel.& Tel. 40,40 40,50
Ameritech 60,50 60,60
Amprovest Cap. 115,00 -
Amprovest Ine. 218,00 -
ASARCOInc. 24,20 24,00
Atl.Richf. 112,80 113,00
BATlndustr. 6,90 6,90
Bell Atlantic 49,20 49,60
BellCanEnterpr 38,40 38,80.
Bell Res.Adlr 0,20 -
Bell South 54,00 54,50
BET Public 2,60 -
BetW. Steel 17.70 .7,
Boeing Comp. 73,30 73,40
CDL Hotels Int. 0,88 -
ChevronCorp. 70,25 -
Chrysler 16,25 16,20
Citicorp. 22,60 23,00
Colgate-Palm. 59,00 59,00
Comm. Edison 33,20 33,20
Comp.Cen.EL 615,00 -
ControlData 19,20 19,10
Dai-IchiYen 2330,00 -
DaiwaSec.yen 1570,00 1550,00
DowChemical 62,00 62,00
Du Pont 38,75 -
Eastman Kodak 37,50 37,60
Elders IXL 2,90 -
Euroact.Zw.fr. 142,00 -
ExxonCorp. 46,50 d 45,75
First Pac.HKs 1,45 -FluorCorp. 43,40 -
Ford Motor 45,75 46,30
Gen. Electric 65,50 66,20
Gen. Motors . 46,00 46.60
Gillette 52,75 52,75
Goodyear 35,50 35,50
Grace&Co. 29,40 -Honeywell 92,00 92,25
Int.Bus.Mach. 110,10 110,50
Intern.Flavor■ 60,60 -
Intern. Paper 49,70 -
ITTCorp. 52,60 52,80
K.Benson® 5017,30 -Litton Ind. 72,10 72,20
Lockheed 32,30 32,70
Minnesota Mining 80,00 81,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mob.lOil 60,00 60,50
Morgans 35,25 35,20
NewsCorpAusJ 10,00 -
Nynex 82,10 82,60
Occ.Petr.Corp 27,00 27,00
Pac.Telesis 43,00 43,60
P.& O. ® 5,80 5,80
Pepsico 67,70 68,00
Philip Morris C. 43,10 43,80
PhiU. Petr. 25,80 26,10

Polaroid 43,80 43,10
Privatb Dkr 282,00 279,30
Quaker Oats 47,00 -
St.Gobin Ffr 635,00 -Saralee 270fl 2iJjo
Schlumberger 54,40 54,25
Searsßoebuck 36,00 35,50
Sony(yen) 48,50 48,00
Southw. Bell 53,90 55,10
Suzuki(yen) 916,00 -
TandyCorp. 31,60 31,80
Texaco 58,40 58,80
Texas Instr. 36,20 36,20
TheCoastalC. 31,50 31,80
T.I.PEur. 1,55 1,55
ToshibaCorp. 1070,00 -UnionCarbide 21,00 -UnionPacific 69,%) 70,00
Unisys 15,00 14,70
USXCorp 33,50 33,50
USWest 35.10 36,00
WarnerLamb. 109,00 -
Westinghouse 74,50 75,50
Woolworth 61,60 61,30
Xerox Corp. 47,50 -
Certifinaten AmerikaWrilllCaien AmeriKa
AMAXInc. 45,00 -Am. Home Prod. 193,00 -ATTNedam 74,00 74,00
ASARCOInc. 44,50 -
Atl. Richf 207,00 206,50
Boeing Corp. 135,00 -Can. Pacif.c 32,40 32,00
ChevronCorp. 120,50 -Chrysler 31,00 30,00
Citicorp. 41,00 40,50
Colgate-Palm. 109,00 109,00
ControlData 32,00 31,50
DowChemical 114,00 112,50
Eastman Kodak 68,00 67,00
ExxonCorp. 86,00 85,00
FluorCorp. 79,00 -
Gen. Electric 121,50 120,50
Gen. Motors 83,00 82,50
Gillette 97,00 97,00
Goodyear 66,00 65,00
Inco 46,50 46,00
1.8.M. ' 202,00 201,00
Int. Flavors 112,00 -
.ITTCorp. 119,00 -Kroger 23,00 23,00
Lockheed 60,70 60,70
Merck&Co. 137,50 135,50
Minn.Min. 147,00 149,00
PepsiCo. 124,00 123,00
Philip Morris C. 79,00 79,50
PhiU. Petr. 46,50 46,3
Polaroid 73,50 72,00
Procter&G. 131,00 -
Quaker Oats 92,00 94,00
Schlumberger 99,50 99,00
Searsßoebuck 66,00 64,0
Shell Canada 59,00 58,00
TandyCorp. 56,50 56,50
Texas Instr. 65,00 65,00
Union Pacific 130,00 128,00
Unisys Corp 28,50 28,50
USXCorp 62,00 61.50

VantyCorp 3,90 -Westinghouse 137,50 138,00
Woolworth 113,50 112,00
Xerox Corp. 82.00 82,00
(.„-.:«:,;-.„„ „„„.:„
""■«»««■« » 9
Deutscheß. 803,00 803,00
Dresdnerß. 430,00a 427,00
Hitachi (500) 1100,00 -Hoechst 287.00 289,00
Nestlé 8450,00 8450,00
Siemens 776,00 770,00
EüTO-ObliqatieS & COHV.
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Parallelmarkt

' ,,. ,fiftn „„Alanhen 26,80 26,80
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6,10 56,10
Bann Oce. yen 2020,00 -

omm-°"-^ "'in «w£0mm.0b.F.2 94,20 94,30

"■" »**£e D leElectr. 29,00 29,00
n*m ''S "^g"",.,.. ff'"" ff"Ehco-KLM KI. 4,50 4,30
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L^e|.g 3 "'" '^nf- 32,20

£eld,PaPc- ""d ,^'n"Gouda Vuurvc 107,50 108,00
0 d Groenendijk 36,00 36,00

Z"^: 2^'2S»C,A Holding 54.50 54,80
Heivoet Holding 60,50 60,30
"e\.Btheer, , AZ 260'0I)

0 d HighLDevel. 14,70 -
Homburg eert 3,75 3,75

nle"e"S'r' ''°° J'"Inv Mij Ned. 46,30 46,30
K"?h"e+H!, ltz ?°'°° ?''°"LCIComp.Gr. 16,30 16,10
WemBst. 0,66 0,66

[felle 30850 303-00a
Nedschroef 129,50 130,00
Nevas st.(cert) 0,81 0,81
Nevas sUcpref) 0,65 0,65
Neways Elec. 9,80 9,70
NOG Bel.fonds 32,00.pan pacif.c 11,00 10,50
pi e Med. 14,00 14,40
p0 9,40
SimacTech. 18,50 18,60
Sljgro Ben. 56,00 56.10
VerkadeKon. 403,50 402,00
VHS Onr. Goed 13,90 14,00
Weweler 72,50 b 75,90,
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economie

Vorig jaar2,94 miljoen auto's verkocht

Recordwinst voor
Volkswagenconcern

[OLFSBURG - Het Westduitsepoconcern Volkswagen heeft vo-të Jaar een recordwinst behaald
&n 1,04 miljard mark, 33 procent
teer dan in 1988. Dat blijkt uit het
fsteren gepubliceerde jaarverslag
Pn net concern. Volkswagen heeft
Fig jaar 2,94 miljoen auto's ver-
Pent, het grootste aantal dat ooit in
Fn jaar door een Europese fabri-
Pnt is geleverd.

\ de eerste vier maanden van 1990
Jn 1,005 miljoen auto's verkocht

~> de merken Volkswagen, Audi
Dat is twee procent meer«n vorig jaar. De omzet steeg vorig

** met 10,4 procent tot 65,35 mil-ffd mark.

De winststijging is te danken aan
een grotere omzet, een programma
van kostenbesparing en een hogere
produktiviteit, aldus Volkswagen.
De winst in het eerste kwartaal van
1990 is met 5,5 procent toegenomen

tot 191 miljoen mark. De omzet
groeide met 6,9 procent tot 17,23
miljard mark, zo heeft topman Carl
Hahn verklaard tijdens de toelich-
ting op het jaarverslag. Onder het
kostenbesparende programma zijn

vorig jaar 1.500 banen verdwenen
bij het concern.

De winst in het eerste kwartaal
stond onder druk door 'de economi-
sche maatregelen van de nieuwere-
gering in Brazilië', aldus financieel
directeur Dieter Ullsperger. Volks-
wagen heeft een grote dochteron-
derneming in Brazilië. De regering
van president Collor de Mello heeft
nagenoeg alle spaartegoeden bevro-
ren waardoor de consumptie dras-
tisch is afgenomen. De magere re-
sultaten van Brazilië werden echter
gecompenseerd door de goede gang
van zaken in Europa, aldus Ullsper-
ger.

Dure steden
GENEVE - Teheran, Tokio en
Libreville zijn de drie duurste
steden in de wereld. Steden
waar de kosten van levenson-
derhoud het laagst zijn, zijn
voornamelijk in Zuid-Amerika
te vinden. Dit blijkt uit een on-
derzoek van het Zwitserse bu-
reau Corporate Resources
Group.

De onderzoekers hebben in 83
steden over de hele wereld het
prijspeil in maart van 151 con-
sumptiegoederen vergeleken.
New Vork werd op 100 gesteld
en van daaruit zijn de overige
steden geïndexeerd. Van de
vijftien duurste steden ter we-

reld liggen er zeven in Europa.
Oslo is het duurst, gevolgd door
Helsinki(130), Zürich (123), Ge-
nève (121), Kopenhagen (119),
Stockholm (117) en Parijs (111).
Amsterdam is een van de we-
reldsteden waar de kosten van
levensonderhoud goedkoper
zijn dan in New Vork en weet
zich met zijn 96 punten in de
buurt van Frankfurt, Sydney,
Chigago, Seoel, Washington en
Hongkong.

De Zuidamerikaanse steden
zijn relatief goedkoop vanwege
de geldontwaarding. Ruim tien
jaar geleden was Buenos Aires
de duurste stad ter wereld, ter-
wijl die nu met 56 punten onder
de goedkoopste prijkt. Onder-
aan de ladder staat Quito (40),
de hoofdstad van Ecuador.

Kleinere bedrijven
weten geen raad met
nieuwe technieken

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De invoering van'
nieuwe technieken kan vooral voor
kleinere en middelgrote bedrijven
problemen met zich meebrengen.
Her- en bijscholing is veelal nodig
om werknemers te leren met die
nieuwe technologie om te gaan. Dat
blijkt uit een onderzoek van de
Rijksuniversiteit Limburg en het
Maastricht Economie Research In-
stitute on Innovation and Technolo-
gy (MERIT) dat in opdracht van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid werd uitgevoerd.

De onderzoekers hebben gepro-
beerd te achterhalen in hoeverre ar-
beid verandert door automatisering
en dergelijke. De onderzoekers
kwamen in elk geval tot de conclu-
sie dat door de invoering van nieu-
we technieken werknemers ander
werk krijgen dat niet zelden hogere
eisen aan hen stelt en dus meer een
beroep doet op eigen initiatief en

verantwoordelijkheidsgevoel. Voor
grote bedrijven is het vinden van
geschoold personeel meestal geen
probleem. Kleinere bedrijven zien
geen kans de scholing zelf ter hand
te nemen. Dit soort zaken kan lei-
den tot een groter wordende tech-
nologische achterstand en een
zwakker wordende concurrentiepo-
sitie.

Volgens de onderzoekers moet de
overheid in samenspraak met de be-
drijfsorganisatie een scholingspro-
gramma samenstellen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 09-05-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 21.710-/22.310;
vorige ’ 21.720-/22.310; bewerkt ver-
koop ’ 23.910; vorige f 23.920 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 260-/330 vorige

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

Advieskoersen
amerik.dollar 1,775 1,895
austr.doilar 1,34 1,46
belg.frank (100) 5,29 5,59
canad.dollar 1,52 1,63
deense kroon (100) 28,00 30,50
duitse mark (100) 109,80 113,80
engelse pond 2,96 3,21
finse mark (100) 45,80 48,30
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
noorse kroon (100) 27,30 29,80
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) 29,20 31,70Resultaat Fiat

1989 'beste in
geschiedenis'

MILAAN - De geconsolideerde
winst van het Italiaanse industriële
concern Fiat is in 1989 met bijna
tien procent gestegen. De omzet
nam vorig jaar met zeventien pro-
cent toe. Fiat noemde bij de presen-
tatie van de jaarcijfers het bereikte
resultaat 'het beste in de geschiede-
nis van het concern.
Fiats nettowinst bereikte een re-
cordniveauvan 3,3 biljoen lire(f 5,05
miljard). De winststijging was iets
kleiner dan in de voorgaande jaren,
maar dat lag volgens het concern
aan de zwaardere belastingdruk.

Fiat droeg vorig jaar31 procent van
zijn resultaat uit de gewone be-
drijfsvoering af aan de Italiaanse
schatkist tegen 27 procent een jaar
eerder.

De omzet van het concern bedroeg
vorig jaar 52,02 biljoen lire (f 79,6
miljard). De omzet bij Fiat Auto, de
autodivisie die meer dan de helft
van de activiteiten van het concern
beslaat, nam met twaalf procent toe
tot 28,4 biljoen lire (f 43,5 miljard).

De nettowinstvan deze divisie steeg
met 8,5 procent tot 1,9 biljoen lire
(f 2,9 miljard). De autodivisie had
vorig jaar met haar merken Fiat,
Lancia en Alfa Romeo in Europa
een marktaandeel van 14,9 procent.

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,84825-1,85075
antill.gulden 1,0150-1,0450
austr.doilar 1,3975-1,4075
belg.frank (100) 5,4365-5,4415
canad.dollar 1,58625-1,58875
deense kroon (100) 29,455-29,505
duitse mark (100) 112,465-112,515
engelse pond 3,1005-3,1055
franse frank (100) 33,375-33,425
griekse dr. (100) 1,0895-1,1895
hongk.dollar (100) 23,5750-23,8250
ierse pond 3,0100-3,0200
ital.lire (10.000) 15,280-15,330
jap.yen (10.000) 118,05-118,15
nwzeel.dollar 1,0575-1,0675
noorse kroon (100) 28,855-28,905
oostenr.sch. (100) 15,9790-15,9890
saudi ar.ryal (100) 49,1250-49,3750
spaanse pes. (100) 1,7880-1,7980
surin.gulden 1,0150-1,0550
zweedse kr. (100) 30,735-30,785
zwits.frank (100) 131,125-131,175
e.e.u. 2,2985-2,3035

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 194,20 192,70
id excl.kon.olie 187,40 186,40
internationals 190,20 187,60
lokale ondernem. 200,60 200,20
id financieel 146,70 146,80
id niet-financ. 253,80 253,10

CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 256,70 254,80
id excl.kon.olie 237,80 236,80
internationals 259,60 256,20
lokale ondernem. 252,40 252,10
id financieel 195,40 195,60
id niet-financ. 307,70 307,10
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen ' 117,70 117,10
internation 107,40 104,20
lokaal 119,50 119,40
fin.instell 107,80 107,90
alg. banken 103,70 103,20
verzekering 112,80 113.40
niet-financ 123,00 122.90
industrie 126,00 126,60
transp/opsl 129,00 127,90

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):

Akzo 119,60(119,60)
Kon Olie 139,60-140,20(140,20)
Philips 31,70-32,00gl (31,90)
Unilever 142,50-142,60(142,60)
KLM 33,40 (33,40)

NEWYORKDowJones
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 2723.87 1161.45 212.21 1008.11
Hoogst 2745.50 1169.99 215.10 1016.82
Laagst 2710.14 1152.20 211.39 1002.34
Slot 2732.88 1161.45 213.78 1011.09
Winst/
verlies. -0.68 -3.56 +1.69 +0.18

De volle produktiehal van de Fokker-50 op Schiphol. Fokker
maakte gisteren bekend dat er nu al gewerkt gaat worden aan
een opvolger van de succesrijke F 50- en F 100-toestellen. Dat
moet een geheel nieuw toestel worden. De vliegtuigbouwerwil-
de niet bekendmaken wanneer de nieuwe jet in gebruik geno-
men moet worden.

Donderdag 10 mei 19907
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l/ooro/e mooistebactk&mers,
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MEER LEVI'S
ZAG JE NOOIT!!

W De Levi's T-shirts zijn zon succes, dat ze op scholen al totV een ware rage geleid hebben.
■ Eén ding hebben ze gemeen, alle hebben de authentieke■ Levi's uitstraling. De favoriete kleuren zijn wit, zwart en rood.

Bovendien krijg je ook nog eens
I 10% korting als je de kassabon maar spaart.

van ravenstein
KERKSTRAAT 45 BRUNSSUM

■- ..——— '- m. ' " I

Wie staateropmoederdag in dekeuken?
——~~~~ ~~" ~~ y - . -■■ ■■- ■■ ■ Wie moeder écht bly wil maken, geeft

haareen elektronischekeuken-
machine van Philips. Daar kan vader

._^—-"""^/"B meteen mee aan de slag. Want onze
-f-^f|ï QrQ '** HR 2881 is niet eré makkelijk
Al J "'^.sm'f ■mmmtm^'^ maar ook uiterst compleet. U krijgt'm

'tijm, kneedhaak.klopper, sikkelmes... DeHR 2881 Is
'\ %%Ê* Jmz vanallegemakkenvoorzien.Tererevanmoeder
S. éïïi%ig@^osëW& '"' } leveren wij'm In luxegeschenkverpakking.

■ '\"l£^~-~-**r '.£Êm ~^^^Êi standaard met sikkelmes, kneedhaak

S Compleet met sapcentrifuge encttruspers kost-
te nuf269.- (HR 2883). Deze hulpstukken zijn
ook los verkrijgbaar.

Over de extra roestvrijstalen
snij-, rasp- en frietschyven hebben we

WmÊ.i /y/^M l c'an no*»niet éehad. En die handige
TflÉßHfc' ' éÜÉ opbergdoos die u erby krygt. Om het

3ÉË lÊK&.. ffll *"eest he'617133' compleet te maken:

HÉÉa onze keukenmachine is uitstekend
_^~— ém getest. Lik je daar je vingers niet by af?
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'¥^%m^^m9^ Terwijl de Amster- Bluebird modellen vormen deuiterst

liSrmi ÉH haven nog aantrekkelijke Nissan Sail vloot.

Sa 11 *o n ir\ l li'OU van p vreugde bieden wij u
9 -14 augustus lego rust tijdelijk bovendien eentverh
is, gonst 't bij ons al van f extra hoge inruilprijs en[°^
de Sail '90 aktiviteiten. 'n schitterende gratis^3"

We hebben onze top- poster (30 x42 cm) van h*
attracties van Sail '90 881 de Amerigo Vespucci £r

pt

voor u klaar staan Pliilill Wm aan. "i|JH^^ÏT7I >at ,
tijdens een feestelijke //mmw l̂ÊmrTmaT^mm\ "^e gemakkelijkbetalen gg
vlootschouw die voor u //mmmU±±Lm2jl^mW reden n,ssanpro"." plan- TV<

MicraSail v.a.228-p.m. eerbcwel 'ns heel voordelig kon uitpakken, om snel bij ons sunnysau v.a.285,- P .m.n »o
v-^ ver i

Extra opgetuigde Micra, Sunny en langs te komen! BluehirdSail va37a-pm

? cor

SAIL'9O: PROFITEER NU s
VAN DE VOORPREMIERE

BEZOEKONZE VLOOTSCHOUW MET SAILTOPATTRACTIES (

De aantrekkelijke Micra Sail 2 met 1.0 liter4-cilinder motor is voorzien van een sportieve Sail stripingen specialestoelbekleding

"De Micra Sail 3 met 1.2 1. motor met 5 bak en geregelde 3-weg katalysator kent zelfs een quartz //MT'^^/T^^TTm
klok " dagteller " achterruitwisser " portiergeschakelde binnenverlichting " aërodynamische //A\ f ft^ £*J*^^
wieldoppen"eneen sportieve dakspoiler in de kleur van de carrosserie " Nissan Micra Sail v.a. //JHÉAaHBKfI

...^^g^l... | , Vo(

Sunny Sail collectie in 3- en 4-deurs "Als Sail 2 met 1.6 liter benzinemotor "In Sail 3 uitvoering met 1.6benzine of 1.7diesel inclu-
sief luxe extra's als speciale interieurbekleding " GTi grille " van binnenuit verstelbare buiten- //Mr^T^F^^^^JË
spiegels" getint glas rondom " bumpers in carrosseriekleur en Sail striping"De 1.6liters hebben //A—T JC^C>*>^^m Sr
brandstofinjektie en een geregelde 3 wegkatalysator met lambdasonde" Nissan Sunny Sail v.a. IMmmmmmmmmmmmX

or_
tamm^^^&ZjfiMoJS&o!^^ jMMjWIBWiWBSffy " :^i.Mi..i,i.M.i.ww»^^wp«» ii^w.-.w,.v^.Ciï££^^ a,

mtgagÊSSS&iï'Wi'*-')wwk-.■\■■ ■ ■ ■ inniiiiiiiüMtf^^'''''*'*''' irégfww» \ «■KW-?, i .. ■
■■■--■..jh MÉuMW ELü:: :v^::::'' 'jlï': sy^\^mmmmÈË&- Cü ■ ■ppp*«^H| *"*

■Ijy.^jEJIBSMMi HHWpf: " BE^ifr ■^■ST^, W

■■■ ■''■■'^'*

Bluebird Sail met 0.m.: stuurbekrachtiging " centrale portiervergrendeling " elektrisch bedienbare zijruiten " 4-spaaks 1(
stuurwiel " 185/70 HR banden " bumpers in de kleur van de carrosserie " aërodynamische wiel- //A^^^W^^^THM
doppen en Sail striping"Leverbaar als 1.6 4-deurs en als 4 of 5-deurs in 2 liter benzine of diesel //AwÊ T.t

" Nissan Bluebird Sail v.a. /JMmmmmmmJmWmkMt
c

H ■ ■mm mm m\ Wkü Prijs mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. | cMm B 1Wfc. mW M m lmI "De lening wordt verstrekt door Nissan Finance onder de gebruikelukevoorwaarden van een (. K . <■ \|*| | hi# m&r^SM il i ik....|.,,v,-i.,.nk >' i !!■■ -.■ i■ i,i.- i■■ i i '"' i-'ii '■'-' i-'"■■■'■!■'ii-.,...,1 .ini.u..,.ii |\l\lv ,
Nissan is ook de maker van dePrairie, Maxima, 200 SX,300 ZX, Terrano, King Cab, Patrol,Vanette, Urvan en Cabstar. wmmWJ 'Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia (servicebedrijf), Trichterweg 122, tel. 045-2128* (

Beerlen, JurgenAutocenlrum Heerlen BV, Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500.Kerkrade, JurgenAutocentrum BV,Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, AU 1 .
VanLaar BV, Hazenspoor9, tel. 0474Ö-3811. Maastricht,AutobedrijfAndréFeyts BV,Duitse Poort 15,tel. 043-214175. Melick (Roermond), GaragebedrijfGeelen BV, Groe'
straat33,tel. 04752-2021. Sittard, Garage SchoenmakersB.V, Geerweg 14,tel. 04490-12814.St. Geertruid, AutobedrijfG.NelissenBV, Burg Wolfsstraat6,tel. 04408-1201.

IcehandikaptenK Wmmtiummmmmm MMmW _j„ /rovn rj,Hfliißm»/^»i"i,ia'



Verstoord
Zo gebeurde het dat nooduitgan-
gen op slot zaten of waren de
aanduidingen naar vluchtwegen
slechtof het ontbrak aan Engelse

teksten voor de internationale
passagiers.

Het geldt in het algemeen voor
de onderzochte schepen, zo
schrijft het blad, dat men eerder
uit is op een aangename sfeer aan
boord die niet mag worden ver-
stoord dan dat men depassagiers
herinnert aan mogelijke gevaren.
De bemanningkan dan wel op de
hoogte zijn van alle vluchtwegen
en -middelen maar de passagiers
moeten ook zelf de weg weten in
geval van nood.

Bij sommige schepen blijkt het
ook anders te kunnen. Aan
boord van de „Koningin Bea-
trix" tussen Harwich en Hoek
van Holland krijgen de passa-
giers al bij binnenkomst uitleg
over de veiligheid, zijn er grote
duidelijke borden naar vlucht-
wegen en verzamelplaatsen in
geval van nood en worden vóór
vertrek video's gedraaid over de
veiligheidsvoorschriften.

Houten huisjes
,e bij Siberiësche steden denkt

<j
n geïndustrialiseerde vervuil-

iti '^^"kende woonoorden, komt
3 ,lrkoetsk bedrogen uit. Vrien-ïi 1̂1Jk, bijna fris, oogt de stad in
„„"winterse kledij. Vooral hetcle Ad in het stadscentrum langs
jj Angara ademt iets mondains,

riv' cc*e> grotendeels bevroren
lte

,er lokt toeschouwers. Zij kij-
t,:.0 naar het beeld van de vissersjU hun wakken in het ijs, het sil-ouet van de andere stadshelft
k " de overzijde en de bedrijvig-e'd rond het station, halteplaats

voor de beroemde Transiberië-
expres.

De stad telt zeshonderdduizend
mensen, die tachtig nationalitei-
ten vertegenwoordigen. Een
klein deel van hen bewoont hou-
ten huizen met rijk beeldhouw-
werk rond de daklijsten en ven-
sters. Romantisch maar, getuige
de dikke ijsbloemen op de rui-
ten, waarschijnlijk niet erg com-
fortabel. Eens woonde de hele
bevolking in dit soort huizen.
Daaraan kwam een einde toen in
1879 een grote brand tachtig pro-
cent van het woningbestand ver-
woestte. Sinds die tijd heeft het
hout afgedaan en wordt ge-
bouwd met steen.

Grauwsluier
Een ding ontbreekt in het straat-
beeld en dat is kleur. De winkels,
het publiek, alles, lijkt grauw.
Sombere kleding, geen etalages.
Een toerist in een vrolijk ge-
kleurd ski-jack wordt nagekeken
als een bezienswaardigheid. Ha...
kleur, ha... een toerist! Beiden
zijn in Irkoetsk even bijzonder.
Helemaal bijzonder is de toerist
die besluit een maaltijd te nutti-
gen buiten het hotel en kiest voor
een gelegenheid waar uitsluitend
Russen komen. Een enorme zaal,
tot de laatste stoel bezet, maar
niet bijster gezellig. Een band
knalt loeiharde muziek de zaak
in. Weemoedige of ophitsende
Russische volksmuziek? Niets
daarvan, in het hartje van Siberië
schalt de lambada over de goed
gevulde dansvloer. Inspraak
over de samenstelling van de dis
blijkt onmogelijk, 't Is eten wat
de pot schaft. En dat valt alles-
zins mee. Een koude salade, 'n
soepje, smakelijk gekruide ge-
haktballetjes en heerlijk roomijs
toe, weggespoeld met wodka en

cognac, resulteren in een totale
rekening van 87 roebel, dertig
gulden.Voor zeven personen wel
te verstaan.

Meer nog dan in Irkoetsk komt
het extreme van Siberië tot
uiting aan het Baikalmeer, een
uurtje rijden ten zuidoosten van
de stad. Op de plek waar de An-
gara het meer ontmoet, blijft het
water altijd open. IJsschotsen
vormen grillige bouwsels langs
de oevers van het grootste zoet-
waterreservoir ter. wereld. lets
verderop begint een schier on-
eindige ijsvlakte. De plaatselijke
bevolking maakt er dankbaar ge-
bruik van. In oude autootjes en
zelfs op motoren met zijspan ge-
bruiken zij het ijs om de weg
naar de andere kant van het meer
af te snijden.
In hetBaikalmeer is twintig pro-
cent opgeslagen van al het zoete
water dat de wereld heeft. De af-
metingen zijn dan ook gigan-
tisch; 636 kilometer lang, 79 km
breed en op sommige plaatsen
meer dan een kilometer diep. De
jeugdige Intouristgids is in zijn
enthousiasmeover het meer nau-
welijks te stuiten. Verrukt roept
hij uit: „De flora en fauna hier is
uniek. Denk maar eens aan de
robben die hier leven en aan de
andere bijzondere waterdieren,
zoals de vissoorten omul en go-
lomjanka."

Lang duurt de euforie niet. Zor-
gen over de aantasting van al dit
moois door de de industrieën die
er op lozen, doenzijn gezichtver-
strakken. Hij maakt zich boos
over de papierfabriek en de alu-
miniumindustrie die het water
vervuilen.
Wie slechts enkele uren aan het
meer doorbrengt, een geliefd
tijdverdrijf van de inwoners van
Irkoetsk, merkt weinig van mi-

lieuvervuiling. Slechts een inci-
dentele, .rokende fabriekspijp
verstoort het landschap.
Een dromerig houten dorpje
klemt zichvast aan deoevers van
het meer. Dik ingepakte kinde-
ren vermaken zich met primitie-
ve sleetjes op glijbanen van
sneeuw. Op het ijs wordt ge-
schaatst. Maar verder heerst er
absolute stilteen rust, die slechts
wordt verstoord door het luiden
van klokken en het blaffen van
een-hond. Siberië, slapend land.
In de steden mag de bevolking
wakker zijn geworden, maar hier
aan het Baikalmeer doet het im-
mense gebied zijn naam nog vol-
op eer aan.

Mirjam van twisk

Het extreme is normaal in gebied achter de Oeral

Siberië lonkt naar toeristen
Siberië manifesteert zich
op de westerse toeristische
markt. De poorten naar het
land zijn opengezet, maar
wie nu denkt op de bonne-
fooi in oostelijke richting
te kunnen afreizen, komt
bedrogen uit. Dat maakt
een gesprekje met mede-
werkers van het hoofdkan-
toor van Intourist in Mos-
kou rap duidelijk. „Natuur-
lijk zijn individuele toeris-
ten welkom. Zij hoeven al-
leen maar een reisplan te
maken, dat met mensen
van onze vestiging in Am-
sterdam te bespreken en
wij regelen alles. Althans,
voor zover de wensen bin-
nen onze mogelijkheden
liggen".
Enkele praktische pro-

bleempjes spelen Intourist
handig in dekaart. Zo maar
een hotel binnenstappen
met de vraag of er kamers
vrij zijn, is 'not done'. Op zo
veel eigen initiatief is de
hotellerie nog helemaal
niet ingesteld. Met de auto
rondtoeren door Siberië is
eveneens een onmogelijk-
heid. „Veel te gevaarlijk en
bovendien zijn er langs de
wegen onvoldoende benzi-
nestations". Vliegen of spo-
ren is derhalve het parool.
En wie had dat gedacht, fle-
xibiliteit kent deze logge
Russische 'VVV' ook nog.
„Eenmaal ter plekke het
reisschema wijzigen? Dat
kan meestal wel, maar...
dat brengt wel extrakosten
met zich mee."

[oor wie er nog nooit is ge-
neest, is het niet eenvoudig
E,ch een beeld te vormen vanpiberië. Associaties te over:I Utere koude, verbannings-
L°r^, onafzienbare sneeuw-
L akten waarover de troika van, octorandus P. voortijlt om de
v°ngerige wolven voor te blij-
jft; het einde van de wereld,

een compleet plaatje,. aarin deze elementen passen,
v moeilijk voor de geest te to-eren. Trouwens, hoe laat een
?e°led met een oppervlakte
jan ruim tien miljoen vierkan-e kilometer zich in één beeld
gatten? Zelf gaan kijken lijkt
eiï mogelijkheid dit probleem

°P te lossen.

Overkosten weet de indivi-
duele Rusland-reiziger
trouwens toch wel mee te
praten, want hij betaalt
voor zijn 'self-made trip'
gemiddeld 2,5 keer zo veel
geld als de toerist die zich
in georganiseerd verband
achter de Oeral waagt.
Het ligtvoor dehanddat de
meeste toeristen, al dan
niet noodgedwongen, kie-
zen voor de reis in groeps-
verband. Toegegeven, het
is minder avontuurlijk,
maar wel goedkoper en
eenvoudiger te regelen.
Echt beperkt hoeft dereizi-
gerzich daarbij niet te voe-
len, want met de soepeler
Russische houding en de
toenemende belangstelling
voor de Oostbloklanden,

ontwikkelt de variatie aan
georganiseerde reizen zich
explosief. Via de Neder-
landse 'touroperators kan
een ruime keuze worden ge-
maakt. Daarin blaast OAD
Reizen een niet onaanzien-
lijk partijtje mee. Deze or-
ganisatie heeft een Siberië-
programma dat varieert
van stedentrips tot fiets
kampeertochten langs het
Baikalmeer en 'riverraf-
ting met surviving' op de
Kova en de Angara-rivier.

Informatie over dit pro-
gramma is verkrijgbaar bij
alle ANVR-reisbureaus. In-
tourist heeft een vestiging
op Honthorststraat 42 in
Amsterdam, tel. 020-
-798964.

sinnZe*f Poolshoogte nemen, is
«ds de glasnost en perestroika

be orl)atsJov nun intrede heb-n gedaan, wat eenvoudiger ge-
morden. Intourist, de kolossale
k ganisatie die sinds haar oprich-
tis Kln 1956 greep heeft op prak"
i Cr> al het vreemdelingenver-
keer in Moedertje Rusland, heeft
l toegangspoorten van dat on-
tkende land achter de Oeral op. n ruime kier gezet. En wat

„ aakt nou nieuwsgieriger dann half geopende deur?
en beetje spannend is het dus

JP1 als het Aeroflot-toestel het
„°or avondrood sprookjesachtig
jpkleurdeluchtruim boven Mos-

Q
°u kiest en koers zet naar het

rt sten- Zeven uur vliegen ver-
j, r°P ligt Irkoetsk te wachten.
£"er wacht winters Siberië.
hP ftocn met? De sneeuwlaageert een teleurstellende hoogte.
jje^ centimetertje of vijf, zes...
les Za* *ocri n^et waar zijn? Op al-s voorbereid, behalve op een

kwakkelwinter.edurende een verblijf van vier.gen wordt er meer geleden on-r dehitte binnenshuis, dan on-'
t r de omstandigheden buiten.or^fer <*an een graad of veertien«der nulzakt het kwik niet. Een
0

°ge
> best te verdragen, koude

ti yst door een waterig zonne-
i ■ Maar binnen, in de verwaar-
dp°T^e Jaren-vijftig kamers van|ntouristhotels, krijgt de bui-nmcht geen kans en loeit deverwarming.

# Een Siberische kwakkelwinter ...

tijdje vrij

Westduitse consumentenbond onderzocht veiligheid:

Meeste veerboten in orde
i ver hetalgemeen zijn deveer-

laten over de Noordzee en de
\\ 'ostzee in orde. Maar er valt

'°g wat te verbeteren. Zo zijn
„ le aanwijzingen over het schip
ö 'aar vluchtwegen en reddings-

"'ddelen vaak slecht. De
1 "eeste reddingsvesten ontbe-

■JJ. verlichting. Eventuele
" c»ipbreukelingen zijn daar-

-1 oor ' s nachts nauwelijks te
len.

■ uit een onderzoek door
ei.ligheidsexperts van het West-
Ultse onderzoeksbureau „Stif-
jng Warentest" aan boord van

veerschepen. Jaarlijks sche-
t

cri 22 miljoen mensen zichin op- ccrboten naar Groot-Brittannië
i. n nog eens 14 miljoen steken
" Ver naar Scandinavië. Het on-

is gepubliceerd in het
"ü „Testheft" van de Westduit-e consumentenbond.

Fefe experts onderzochten de red-

dingsmiddelen, zoals zwemves-
ten en reddingboten, de brand-
beveiligingen gaven hun oordeel

over de algemene situatie aan
boord. Zes van de onderzochte
veerboten beoordeelden zij als

„zeer goed", negen als „goed",
vier waren er „nóg net goed",
twee „voldoende", zeven „net
voldoende" en drie van de 31 wa-
ren „gebrekkig".
De drie met gebreken zijn vol-
gens de experts de „Prince Lau-
rent", tussen het Franse Dieppe
en het Engelse Newhaven, de
„Stena Danica" tussen het Deen-
se Frederikshavn en het Zweed-
se Göteborg en de „Wasa Prince"
tussen het Engelse Ramsgate en
het Franse Duinkerken. Aan
boord van deze drie waren de
reddingsmiddelen gebrekkig of
net toereikend, was de blusappa-
ratuur niet in orde of maar net
voldoende en was de algemene
toestand in gevalvan gevaar niet
om over naar huis te schrijven.

" Jaarlijks schepen 36 miljoen mensen zich in op veerboten
naar Groot-Brittanië en Scandinavië.

Van Gogh fietstocht
Het rijtje Van Gogh-evenemen-
ten is opnieuw uitgebreid. Bur-
gemeester N. Molhoek van Zun-
dert kreeg in het Van Gogh-cen-
trum uit handen van vertegen-
woordigers van de plaatselijke
Heemkundige Kring een officië-
le Van Gogh wandel- en fietsrou-
te.
Er zijn twee wandelroutes, een
van drie en een van twee en een
halve kilometer. Ze voeren langs
plekken die herinneren aan de
tijd dat Van Gogh in Zundert
woonde.
De 22 kilometer lange fietsroute
volgtvoor een deel het pad langs
Rucphen door de Buissche hei
dat Van Gogh in 1866 's nachts
volgde vanaf Oudenbosch. Die
tocht inspireerde hemtoen tot de
bekende zinsnede uit een brief
aan zijn broer Theo „Daar in de
hei, daar was het zo mooi".

Nederlanders
meer naar

Oost-Europa
Steeds meer Nederlanders kie-
zen Oost-Europa als bestemming
voor hun zomervakantie. Met
riame Joegoslavië, Hongarije en
Tsjechoslowakije winnen snel
aan populariteit. Verwacht
wordt dat deze zomer ruim een
half miljoen Nederlanders hun
vakantie in Oost-Europa zullen
doorbrengen.
Een en ander blijkt uit een giste-
ren gepubliceerde prognose van
de ANWB over de vakantie-be-
wegingen in de zomer van 1990.
Overigens blijven de'Oosteuro-
pese landen daarmee nog altijd
ver achter bij van oudsher druk-
bezochte landen als Frankrijk (in
1990 1,5 miljoen Nederlandse va-
kantiegangers) en de Bondsre-
publiek Duitsland (1,1 miljoen).
Ook België/Luxemburg
(600.000), Spanje (600.000) en
Oostenrijk (500.000) zijn vaak ge-
kozen reisdoelen. Opvallende
groeiers zijn bovendien Grieken-
land (300.000) en Turkije (80.000).
In totaal zal het aantal zomerva-
kanties volgens de ANWB dit
jaar met 2,5 procent groeien van
12,1 miljoen naar ongeveer 12,5
miljoen. Die groei zal vrijwel ge-
heel ten goede komen aan de
buitenlandse vakantiereizen
waarvan er in 1990 7,1 miljoen
zullen worden gemaakt. In Ne-
derland zelf zullen in 1990 5,4
miljoen vakanties worden door-
gebracht.
Verreweg de meeste Nederlan-
ders bereiken hun buitenlandse
bestemming met de auto (62 pro-
cent). Veel minder wordt ge-
bruik gemaakt van het vliegtuig
(16 procent), de touringcar (14
procent) of andere vormen van
vervoer zoals de trein (8 procent).

Gezakte kandidaten zijn duizenden guldens kwijt

Rijbewijs-toeristen
Curaçao teleurgesteld

De afgelopen weken heeft een
ware stormloop plaatsgevon-
den van Nederlanders die op
het Antillen-eiland Curacao
hun rijbewijs wilde halen. De
meeste waren in Nederland al
ettelijke keren afgewezen, een
geringer deel bestaat uit perso-
nen die zelfs nog nooit achter
het stuur hebben gezeten.

Binnen drie weken een rijbewijs
halen op zonnig Curacao, belo-
ven kleine advertenties in de lan-
delijke dagbladen. Al vanaf

’ 3500,- heb je een package, re-
tour-ticket plus pension inclusief
les en examengeld. Velen die
hierop zijn ingegaan, kwamen
echter bedrogen uit.
Edwin Karreman (20) uit Nieuw-
Lekkerland zit samen met twee
vrienden in het Princess Beach-
hotel op Curacao. Ze zijn nu vier
weken op het eiland en hebben
inmiddels éénmaal rij -examen
gedaan. Edwin heeft geluk ge-
had, hij is geslaagd, maar bij zijn
vrienden is ondanks de tropische
omgeving de stemming inmid-
dels onder het nulpunt gedaald.
Ze zijn gezakt en willen hun na-
men liever niet in de krant zien
uit vrees dat de rijschool of de
autoriteiten wraak zouden ne-
men.
De ervaringen van de drie vrien-
den zrjn bepaald negatief. „Eerst
moet je het theorie-examen be-
halen, dat kost je anderhalve
week. Daarna kun jejepas opge-
ven voor het praktijkexamen en
daarvoor staat nu drie weken.
Dan is vier weken dus te kort om

jerijbewijs op de Antillen te be-
machtigen. Het is allemaal niet
zo mooi als het in Nederland
wordt voorgespiegeld", zo vertelt
Edwin.

"Rijschool Antonia: ,Jrlad je maar niet zo stom moeten
zijn".

Eenvoudig
Zijn twee vrienden moeten hun
verblijf op Curacao met drie we-
ken verlengen voor een herkan-
sing. Dat betekent dat zij hun
luxe hotel moeten verwisselen
voor een eenvoudig onderkomen
ergens midden in de stad. De uit-
gave tot nu toe zijn al opgelopen
tot boven de ’ 7000,- per per-
soon. Verlenging van het vlieg-
ticket kost nog eens ’ 750,-. Met
het verblijf voor de komende
drie weken erbij, kom je dan ver
boven de ’ 10.000,-
Beide vrienden hebben wel spijt
van hun vakantiereisje naar de
zon. „Eigenlijk was het tot nu toe
vier weken van stress. Van de
Autorijschool Curacao kwamen
ze vaak niet opdagen op de afge-
sproken tijd. Dan gaat de rijles
dus niet door en sta jevoor niets
te wachten. Jekrijgt echt niet zo-
veel rijlessen als je is beloofd. De
lesauto is een behoorlijk ramme-
lendekar. Sommige mensen krij-
gen zelfs les in een huurauto.
Dan is er zelfs geen dubbele be-
diening mogelijk. Nee, het was
onverantwoord", zo vindt Ed-
win.
Max van Galen (24) uit Amstel-
veen is bankbediende van be-
roep. Het werk ligt te wachten en
zijn baas geeft hem niet langer
vakantie. Van Galen is woedend

op Rijschool Antonia. Hij maakt
ruzie met twee rijschoolhouders,
die hem zeggen dat hij dan maar
niet zo stom had moeten zijn om
de mooie verkooppraatjes van de
reisbureaus serieus te nemen.

Telefonisch bevestigt de hoofd-
ambtenaar Gomes dat er maatre-
gelen zijn genomen om de grote
stroom van rijbewijstoeristen uit
Nederland tegen te gaan. „Vroe-
ger hielpen we die mensen wel
aan een eerdere examendatum,
vooral als ze het niet kondenred-
den in hun vakantieperiode. Nu
gaat alles keihard op volgorde
van binnenkomst", zo verklaart
Gomes. Volgens hem kwamen er
in de afgelopen twee maanden
wel duizend Nederlanders naarx
Curacao om het rij-examen te
doen. Het werd gewoon te gek,
dat kan je met zeven examinato-
ren niet aan.

De informatie van de reisbu-
reaus in Nederland is gewoon-
weg misleidend, vindt hij. Go-
mes raadt de teleurgestelde toe-
risten dan ook aan om hiervan
aangifte te doen bij de politie. Er
is op hoog niveau contact met de
Nederlandse autoriteiten over de
problematiek. Zelfs burgemees-
ter Wilsoevan Curacao heeft zich
met de zaak bemoeid.
Gomes: „We willen niet dat ze in
Nederland onze rijbewijzen gaan
wantrouwen. Dan wordt het An-
tilliaanse examen niet langer er-
kend. Zoiets moeten we voorko-
men. We willen zorgen dat de
verhouding met Nederland goed
blijft".

voor HONDA
naar ntKAL
Haefland 15, Brunssum

045-252244

(ADVERTENTIE)

Gemakkelijk, diskreet en snel! UCLU 11V/UIU ■ HUISBEZITTERS
Wij garanderen strikte geheimhouding m^ HI^BHH EXTRA LAGE LASTEN
Bedrag 96x 72x 60x 42x , _.. zT^tZ . . .... zonder taxatie-kosten
3000. .. :: st: Binnen een dag beschikbaar krediet looptudwO.UUU, f£,- 30,- 9 BEDRAG MAANDEN
6.000,- 123,- 139,- 181,- v W^f^WW^f^WWW^WTWfm lehVP- 2e en 3e hypoth.

12.000,- 199,- 238,- 271,- 355,- 'M*iII M>lh|T*Itl tH* I[3 ■ I 2*°* 240 x isox i2ox_
18.000,- 299,- 358,- 406,- 533,- fcfHFÉ*^SfiÉSSPT!~^ 10-000,- 117,- 127,- 149,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,- beo" Kci-wnt. p«i»r loopt 15.000,- 176,- 190,- 224,-
-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,- 5.000,- 100,- 14,6% 75 x 25.000,- 196,- 294,- 317,- 374,-
-50.000- 800,- 966,- 1101,- 1453,- 11.000,- 220,- 13,9% 73 x 40.000,- 313,- 470,- 508,- 599,-
-ïï?-.~. '~,*«*« ««h i -"", 20000.- 40°.- 13.6% 72x 75.000,- 588,- 882,- 952,- 1123,-Elk bedrag, tot ’.200.000,- en andere looptijd mogelijk. onnnn Rtv\ iiko/ 70 v «""Lopptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij c/Jnnn *nnk'' Ha* -,i Etf. jaarrente 1ehyp. vanaf 8,6%. 2e en 3e hyp, en pers.
overlijden meestal kwijtschelding.

——^^^ leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling
iJE&ESiSASIïfi&iSS gQQgoQS van af,ossen mo9eliJK- Vraa9 INFO.
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/ ALGEIVIENE VERGADERING
VAN DE

RABOBANK TE HULSBERG
Hierdoor roept de
Coöperatieve Rabobank B.A.
haar leden op tot het
bijwonen van de algemene
ledenvergadering die
gehouden wordt op maandag
28 mei 1990 om 20.00 uur in
Gemeenschapshuis De Lange De Rabobank isBerg Schoolstraat 9 te een coöperatieveHulsberB- bank. Dus een
Verkorte agenda: bank met leden "m

_ Leden die door"Opening middel van leden-" Notulen vonge vergadering vergaderingenen" Jaarrekening 1989 het door he
s
a

" Verkiezing leden Bestuur gekozen bestuur,
en Raad van Toezicht invloedkunnen" Mededelingen en uitoefenen op hetrondvraag. beleidvan hun

De volledige agenda, de plaatselijkebank.
notulen van de vorige is een
vergadering alsmede de garantie voor u,
jaanekening 1989 liggen da'bi J elkadvies
vanaf heden op het dat deRabobank
hoofdkantoor van de bank geefthet belang
voor de leden ter inzage. van de leden en

cliëntenzwaar
Het Bestuur. weegt.

Rabobank S

Prachtige woningen in een prima omgeving. Goed
en toch betaalbaar wonen. Kom uzelf overtuigen
van de uitstekende woonomstandigheden in de
premie-A-woningen in het Geleense nieuwbouw-
plan Maastrichterbaan tijdens de

OPEN HUIS-DAGEN
op zaterdag 12 en zondag 13 mei.

's Middags van 13-15 uur bent u van
harte welkom in de modelwoning aan
de Schachtstraat 102 (via de ingang

aan de Maastrichterbaan).

ERUI JTERS
makilunii onroarand gort- ijttardmaMiidlthtarian
6131 Al sittard - rijksweg zd 35- tel04490-11611

Afd. verkoop

nv Bouwfonds fa ra
Nederlandse Gemeenten Qe?

dhr. Boon, tel. 077-541945 W/f—^na 18.00 uur: 04766-2396 V

12 MEI
DE DAG VOOR DE VERPLEGING

Wie het hele jaar door klaar staat voor
anderen, wordt een dag per jaar zelf in

het zonnetje gezet.
Wij zijn speciaal geopendvoor

medisch personeel op
12 mei a.s. van 13.00 tot 15.00 uur.

Voor iedereen die werkzaam in
de medische sektor is of is geweest, ligt
er op deze dag een leuke attentie klaar
bij een van onderstaande vestigingen.

U kunt deze dag tevens terecht voor
inschrijving voor tijdelijk werk in

de medische sektor.
Kruisherenstraat 1, Roermond, 04750-16270

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700

KKESER- uitzend-kracht*
—^——

i———r^i^i
■Mim

SPEAKER SYSTEMS mWjttm
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Ukunt
het moorden

stoppen.
0p dit moment, terwijl u deze regels
leest, verkeren tientallen olifanten
in doodsnood.

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

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

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

Wanneer u minimaal f 27,50
overmaakt, bent u bovendien voor
een jaar donateurenu omvangt ons
tijdschrift 'Panda.

Maar het meest belangrijke is.
dat u er op die manier „«""i*
voor zorgt dat iedere gjA * \
cent op de juiste * *&.plaats terechtkomt... wwf

GIRO 25ZEIST.I I

■ .

■SS» A %"'*. ■"> jfc jé' HB mWomM'^ &- ■■'■'*%■ W' BH BBr-.-.-.-^.-. rsssssss
■Bn % ~"v^ %fl| ■BJ: JK »'";:''':* t 881 HRk ■■■/".-/'
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INDERDAAD,
LIMOUSINE IS jEjEN

FRANS WOORD

Vele jaren heeft de ontwikkeling geduurd, vele miljarden francs zijn er gein- elektrisch bedienbare voorportierruiten, stuurbekrachtiging en een in de
vesteerd. Maar het resultaat is ernaar. De Peugeot 605 is een auto waarvoor hoogte èn lengterichting verstelbare stuurkolom. Wilt u meer, dan kan er
maar één woord voorhanden is. Inderdaad, limousine. Dit betekent dat zn meer. Notehouten afwerking, leren bekleding en zelfs regelbare ventilatie
karakter soepel en stil is, zn rijgedrag onberispelijk, zn wegligging subliem achter. En de techniek? De techniek staat voor niets in de Peugeot 605. Maar
en zn uitrusting meer dan voortreffelijk. Standaard kunt u ondermeer datkunt u het beste zelf ervaren. U bent van harte welkom voor een proef-
rekenen op getint glas, PEUGEOT 605.UDNE GRANE>E VOITXIRE. rit in deze limousine.
605 SLI(1998 cm', 110DIN PK/79 CEE kW); 60S SRI(1998 cm', 122DIN PK/89 CEE kW); 605SV 3.0 (2975 cm. V6,170 DIN PK/123 CEE kW); 605 SV 24 (2975 cm', V624-KLEPPEN, 200DIN PK/147 CEE kW). AFGEBEELD PEUGEOT 605 SV 24.

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS BV, SCHELSBERG 45, TEL: 045720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL ■ 045-460500 MEERSSEN AUTORFDRIJFSEEGERS B.V, ST JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPERBV WINDRAAK 29, TEL ■ 04490-21944
gjl SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE B.V, KLOOSTERSTRAAT 46, TEL.: 045-441835.
rnm^Ë PEUGEOT. DYNAMISCH OPWEG.



* Bobby Lee Parson
GELEEN - De country-groep
Mike Shannon and Friends heeft
beslag weten te leggen op een
'Weede plaats tijdens het in Bel-
j»ie gehouden 'Country Music

1990. De Limburgsezanger Bobby Lee Parson ver-
sterkte de band van Mike Shan-non and Friends met zijn pedal-
steelguitar. Hij gaat samen met
de Canadese Mike Shannon op
toernee door Nederland, België
nDuitsland. Op 13 juniverzorgtde groep een optreden tijdenseen wielerronde in het Zwitserse

Dat optreden wordt uitge-
zonden op de Zwitserse televisie.

"Bobby Lee Parson

Huistheater
„In Gent speelden we vier tot zes
musicals per seizoen", vertelt ze
over die periode. „We hadden
daar een huistheater. Elke pro-
duktie speelden we zes weken,
steeds van donderdag- tot en met
zondagavond. We hadden een
groot podium, maar slechts 250
stoelen in de zaal. Dus de pro-
duktiekosten haalden we er
nooit uit." Na die zes jaar ging ze
als freelance zangeres aan de
slag. Linda verscheen regelmatig
op televisie, had haar eigen ra-
dioprogramma, maakte plaatop-
namen met wereldsterren en ver-
tegenwoordigde haar landbij het
Knokke Cup-festijn in 1980 en op
het Eurovisie Songfestival in
1985.

Na het verdwijnenvan het Arena
Theater, vijf jaar geleden, wierp
het KBV zich op de musical.Lin-
da Lepomme werd aangetrok-
ken om een speciaal daarvoor
opgerichte afdeling artistiek te

leiden. Het werd een succesvolle
onderneming. „Wij zijn op het
juiste moment het gat in de
markt gaan vullen. Wij brachten
de Vlaamse warmte mee; het
emotionele ligt ons dichter aan
het hart. Nederlanders zijn wat
koeler, maar technisch gezien
vaak beter."
De Vlamingen zijn voor een fors
deel afhankelijk van ons land.
„Jullie hebben zon 80 grote
schouwburgen waarin wij met
onze apparatuur kunnen. In
Vlaanderen is er een groot ge-
brek aan goede theaters. Daar-
naast hebben jullie een grotere
traditie.Bij julliezijn de theaters
ook op maandag- en dinsdag-
avond vol als er een musical

staat. Dat is in Vlaanderen nau-
welijks voor te stellen."

Faam
Al meteen het eerste seizoen ver-
overde het KBV zich een eigen
plaats in de Nederlandse thea-
ters met de veelgeprezen inter-
pretatie van 'Jesus Christ Super-
star. Het daaropvolgende sei-
zoen werd de faam van het gezel-
schap definitief gevestigd met
'My Fair Lady. Dat zorgde er-
voor dat de Nederlandse premiè-
re van 'Evita' in Carré plaats-
vond. Die musical werd het
grootste succes van het KBV tot
nu toe met zon 170 voorstellin-
gen.

Linda Lepomme blijft nuchter.
„We zijn nog steeds geen 'Wes-
tend. In Londen alleen al lopen
10.000 werkloze acteurs rond.
Dat fenomeen kennen wij hier
niet. Er zijn bij ons veel minder
mensen bezig met musical. Dat
verkleint de mogelijkheden
enorm."
Er is in Vlaanderen ook geen
specifieke musical-opleiding.
„De studio van Herman Teir-
linckkomt daar het dichtst bij in
de buurt. Maar daar begin je op
18-jarige leeftijd. Dat is te laat om
een goede danser te worden. Ik
wil dan ook iedereen die iets met
musical wil doen adviseren om
zo vroeg mogelijk naar een bal-
letschool te gaan."

Voorwaarde om te slagen in de
musical-sector is een goede fy-
sieke conditie. Linda Lepomme:
„Musical is eigenlijk een top-
sport. Een passie. Als je niet echt
voor het vak leeft, dan kun je het
vergeten. Dan moet je ervan af-
blijven, want dan wordt het zo
zwaar. Het heeft een enorme in-
vloed op je sociale leven. Disci-
pline, daar draait het om. In de
balletwereld heb je dat nog. Maar
acteurs denken vaak dat na hun
afstuderen die dagelijkse disci-
pline niet meer nodig is. Dat is
een misvatting, want met je
sternorgaan kan ontzettend veel
fout gaan."

Traditie
Komend theaterseizoen komt
haar gezelschap met een eigen
produktie: 'DearFox' van Daniël
Ditmar en Dirk Stuer. „We ken-
nen in Vlaanderen absoluut geen
musical-traditie. De eerste vijf
jaar hebben we dan ook veel kin-
derziektes moeten overwinnen.
Dat kan alleen door ijzersterke
stukken te brengen en je daarin
professioneel in te leven. Dan
kun je je toeleggen op de vak-
kennis. Je moet je niet te vroeg
vergrijpen aan eigen werk. Er
zijn voorbeelden genoeg in Ne-
derland van musicals die de mist
in zijn gegaan, hoewel dat niet al-
tijd om artistieke redenen was."
„De structuur van 'Dear Fox' is
zodanig dat we er de Europese
markt mee op kunnen. De voor-
stellinglaat zich makkelijkverta-
len. We hebben de ambitie om
met een Franse en een Duitse en
misschien wel Engelse versie te
komen", zegt ze. „We hebben vijf
jaar gebroed. Het ei is ryp, het
kuikentje kan eruit komen. Maar
het moet wél een mooi, geel kui-
kentje zijn."

*'Bassentreffen'
J^ANAKEN - Bassisten uit veer-

steden en plaatsen in BelgiëeR Nederland (o.a. uit Maastrichtett Hoensbroek) zullen zaterdag
I*l Lanaken meedoen aan het
Jaarlijkse 'Bassentreffen'. De 130
deelnemers, die doorgaans bom-
oardons, sousafoons, bastuba's,

en tuba's bespelen,
2ullen tijdens dit 'treffen' eeneenmalige trompet-solo ten bes-
,e geven. Bovendien zal men als
'anfare-van-één-dag' om 15.20
£n 17.45 uur concerteren op een
j^osk, die in het centrum, bij de

Kerk van Lanaken, staat. Van
*5-30 tot 16.30 uur trekt door de
belangrijkste winkelstraten vanJ-*anaken een optocht met alle
j-jeeinemers £)e beste 'blazers'

Rijgen na afloop van de dag in
'eestzaal 'De Hoop' aan de Besse-

een herinneringsme-

* Nachbraakesj
GELEEN - Net als André Hazes
n andere is ook de Limburgse

°"alectgroep 'De Nachbraakesj'
Ult Geleen in de ban van de ko-
kende wereldkampioenschap-
Pen voetbal. De groep treedta°orgaans alleen op tijdens het
Carnavalsseizoen. Bij wijze van

heeft men nu een
f^ederlandstalig nummer op de
band gezet: 'Nederland wereld-
kampioen. Met teksten van Ger
"^uyrers en Ad Geers werd ditnUmmer (óók in het dialect) op-genomen in de Megai/me-Studio'n Swalmen. De cassettes wor-
den uitgebracht door J. A. Sound
Aïusic Productions.

'North Sea Jazz'
beste festival

Van onze showpagina-redactie
DEN HAAG - Een jury van der-
tig internationalecritici heeft het
North Sea Jazz-festival uitgeroe-
pen tot het beste jazzfestival bui-
ten de Verenigde Staten van
Amerika. Deze onderscheiding
wordt maandagmiddag door
hoofdredacteur W. Royal Stokes
van JazzTimes tijdens een pers-
conferentie aan de organisatie
van de Stichting Northsea Festi-
vals (NSJ) in Den Haag uitge-
reikt. Tijdens deze bijeenkomst
worden ook de namen van de
deelnemende artiesten aan het
jazzfestival, dat dit jaarvan 12 tot
en met 15 julivoor de vijftiende
keer weer in het Congresgebouw
in Den Haag plaatsvindt, be-
kendgemaakt.

De eervolle uitverkiezingvan het
festival staat vermeld in het mei-
nummer van het gezaghebbende
Amerikaanse magazine JazzTi-
mes, dat de resultaten van een
door dit blad georganiseerde
Jazzcritics Poll (enquête - red.)
publiceert.

Linda Lepomme: In dit wereldje draait alles om discipline'

Musical steeds meer in opmars
Van onze showpagina-redactie

ANTWERPEN - Ze heeft haar ziel verkocht aan de musi-
cal. De actricein hart en nieren staat nu al weer vijfjaar aan
hethoofd van de musical-afdeling van het Koninklijk Bal-
let van Vlaanderen (KBV), de belangrijkste leverancier van
Musicals in Nederland en Vlaanderen. Linda Lepomme,
&et 35 jaar, klein van stuk, maar begiftigd met enorme ar-
tistieke kwaliteiten. Drie seizoenen lang maakte ze bij haar
eigen gezelschap furore als Eliza Doolittle in 'My Fair
Lady. Een vrouw die weet waar ze over praat en die geen
blad voor de mond neemt. „Ik ben veeleisend, ja. En dat
verwacht ik ook van mijn medewerkers."

>.Eén van de grote problemen in
ditvak is het gebrek aan discipli-ne. Juistdat heb je heel hard no-
dig. Op de balletschool is die dis-
cipline er nog wel. Maar bij het
toneel niet. Daar gaat het steeds
oln het individu. En dat is een be-
dreigingvoor alles wat discipline

vraagt. Je kunt dat alleen maar
oplossen door mensen te motive-
ren. Dat is niet makkelijk, daar-
voor moet je een grote inventivi-
teit aan de dag leggen."

Ze heeft een uurtje uitgetrokken
voor het interview. Maar dat
loopt onopgemerkt uit tot ruim
anderhalf uur. Linda Lepomme
vertelt over- haar vak als een be-
zetene. „Ik heb zt>'n beetje alles
gedaan op het gebied van thea-
ter, maar musical staat bij mij op
de bovenste tree. Het is de volle-
digste vorm van theater. Ik vind
het wel jammer dat ik steeds
minder vaak op toneel sta; het
produktionele werk slorptmij zo
op."

Op haar twaalfde besloot Linda
Lepomme actrice te worden.
Toen al had ze een uitgebreide
muzikale opleiding achter de
rug. In 1977 behaalde ze hetaller-
eerste musical-diploma aan het
Hoger Instituut voor Dramati-
sche Kunst in Antwerpen. Ze
werd onmiddellijk geëngageerd
door Theater Arena in Gent, dat
zich voornamelijk toespitste op
de musical. In zes jaar tijd speel-
de ze daar voornamelijk hoofd-
rollen in dertig produkties. " Linda Lepomme: )rAls je niet echt voor het vak leeft, dan

kun je 't wel vergeten".

show
Veel eigen produkties
deze zomer bij NCRV

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Hoewel de
NCRV zich niet meer lijkt druk
te maken in de strijd om de kij-
kers ('niet de kijkcijfers zijn de
eerste zorg van de publieke om-r°ep, maar het zo goed mogelijk
voldoen aan de publieke taak')
heeft deze omroep in zijn zomer-
programmering een grote hoe-
veelheid eigen produkties opge-nomen.
Meest opvallende programma is
Ted's Televisite. Ted de Braak
§ing op bezoek bij zes bedrijven
lfi Nederland om in een show-

programma het produktieproces
vast te leggen. De bijdrage uit
Bom, opgenomen in deVolvo-fa-
briek, lijkt op een vijftig minuten
durende STER-spot, waarin
vooral stilgestaanvwordt bij de
klasse en kwaliteit die uit de fa-
briek rolt.

In de zomermaanden zet de
NCRV het praatprogramma
Rondom Tien voort. Weg van de
Snelweg laat vijf routes in Ne-
derland zien, terwijl de NCRV in
twee uitzendingenterugkomt op
de actie Drempels Weg van ruim
eenjaar geleden. Verder keren in

de zomer De Puzzelkampioen
(voorheen De Puzzelfavoriet) en
Zo vader zo zoon terug op het
scherm.
De NCRV laat verder de Austra-
lische comedy-serie Mother and
Son zien, evenals de Deense poli-
tieserie Once a cop en de Duitse
spionageserie Codewoord Sleu-
telbloem. Verder keert Sherlock
Holmes terug op het scherm:
eerst in de 13-delige herhaling
van '86, daarna in De terugkeer
van Sherlock Holmes. De NCRV
brengt verder de speelfilm Child-
ren of a lesser God op het
scherm. " Gerard van den Berg presenteert ook in de zomermaan-

den weer 'Zo vader, zo zoon.

Jean Mentens (37)
naar NOS-Journaal

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Jean Mentens
(37) wordt toegevoegd aan het
team van eindredacteuren van
het NOS-Journaal. Hij begint
zijn werkzaamheden half augus-
tus. Mentens is momenteel eind-
redacteur bij de nieuwsredactie
van RTL-Veronique. Tot vorig
jaar was Mentens correspondent
in Rome voor het NOS-Journaal
en Trouw.

films
door gemma wildenberg

WEEKEND AT BERNIE'S
VS 1989. Regie: Ted Kotcheff.
Met: Andrew McCarthy, Jona-
than Silverman e.a. In: H5Heer-
len
Twee ambitieuzeyuppen komen
op het spoor van een kapitale
fraude. Hun baas feliciteert ze
van harte en nodigt ze uit op een
feest in zijn strandhuis. Bij aan-
komst blijkt de gastheer mors-
dood te zijn. Hij had connecties
met de mafïa. Ook zijn onderge-
schikten zijn daarvoor niet vei-
lig-

VINCENT
Australië 1987. Regie: Paul Cox.
Met de stem van John Hurt. In:
Lumière Maastricht.
Het levensverhaal van Vincent
van Gogh wordt chronologisch
verteld aan de hand van de brie-
ven die de schilderaan zijn broer
Theo schreef en geïllustreerd
met vele van zijn schilderijen en
tekeningen.

BIECHT
Sovjetunie 1896. Regie: Tengiz
Abouladze. Met: Avtandil Mak-
haradze, Zeinab Botsvadze, Ke-
vetan Aboeladze e.a. In: Lumière
Maastricht.
De overleden stadscommandant
Varlam lijkt maar geen rust te
kunnen vinden. Tot ontzetting
van zijn familie wordt zijn lijk
keer op keer opgegraven en in de
tuin neergelegd. De grafschen-
ster vertelt voor de rechtbank
wat haar beweegredenen zijn. In
een lange flash-back worden de
gruweldaden van Varlam in
beeld gebracht.

THE NAVIGATOR
Nieuw-Zeeland 1989. Regie: Vin-
cent Ward. In: de Spiegel Heer-
len en Filmhuis Sittard.
In het noorden van Engeland
breekt in de 14eeeuw depest uit.
Volgens de visioenenvan een ne-
genjarige jongen kan een ramp
worden afgewend door eenkruis
te plaatsen op een legendarische
kerk aan het andere eindevan de
wereld. De kortste weg gaat via
een peilloos diepe grot. Na een
tweedaagse reis door de aarde én
detijdkomen de dappereBritten
weer boven de grond in Nieuw-
Zeeland, in onze tijd.

THE COOK,THE THIEF, HIS
WIFE AND HER LOVER
Engeland/Frankrijk 1989. Regie:
Peter Greenaway. Met: Richard
Bohringer, Michael Gambon,
Helen Mirren, Alan Howard
e.v.a. In: Mabi Maastricht.
Een diefkomt met zijn vrouw en
zijn bende iedere avond dineren
in 'LeHollandais', een gigantisch
theatraal restaurant, waar een
andere gast de minnaar wordt
van de eerdergenoemde vrouw.
De dief komt pas laat achter dit
minnespel en zweert de man te
zullen doden.

BORN ON THE FOURTH OF
JULY
V.S. 1989. Regie: Oliver Stone.
Met: Torn Cruise e.v.a. In: Mabi
Maastricht, Forum Sittard en
Royal-Microßoyal Echt.
Het schokkende relaas van de
marinier Ron Kovic die in 1978
naar Vietnam ging en een half

jaar later zwaar aangeslagen te-
rugkwam in Amerika, waar hij
tot zijn verbijstering studenten
de vlag zag verbranden. Na een
diepe persoonlijke crisis kwam
hij aan hun kant te staan en werd
actief in de veteranenbeweging
tegen de oorlog in Vietnam.

YOUNG EINSTEIN
Australië 1989. Regie: Yahoo Se-
rious. Met: Yahoo Serious e.v.a.
In: Mabi Maastricht en Studio
Anders Geleen.
Volgens Serious was Einstein de
zoon van een Tasmaanse appel-
boer. Bij het zoeken naar een me-
thode om bubbels in bier te krij-
gen, ontdekt hij toevallig het pri-
cipe van kern splijting. De vi:
ding wordt gestolen door een«a
Australisch/Beierse brouwerij
die met de eer dreigt te gaan strij-
ken. Einstein weet dat nog op het
nippertje te voorkomen, onder-
wijl de relativiteitstheorie, rock
'n roll en nog zo het een en ander
ontwikkelend.

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

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

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

KINDERFILMS

DE REDDERTJES
In: Rivoli Heerlen en Mabi
Maastricht.

OLIVER EN CO.
In: Royaline Roermond

DE GROTE KAASROOF
In: Kinderfilmhuis Zoem
Maastricht; v.a. 4 j.

HONEY, I SHRUNK THE
KIDS
In: H5Heerlen en Cinema-Pa-
lace Maastricht.

Nederland vertegenwoordigd met 'Blauwe Plekken' van Herman van Veen

Gouden Roos Festival van start
Van onze rtv-redactie

MONTREUX-Of de Nederland-
se inzending op het Gouden
Roos Festival kans maakt op een
prijs valt te betwijfelen. 'Blauwe
Plekken', waarin Herman van
Veen zingend op sjouw gaat
langs de oevers van het leven, is
een vorm van amusement die
veel te zien is op het tv-festival in
Montreux. Bij dat soort show-
programma's kijken de juryle-
den verlangend uit naar het ein-
de om zo snelmogelijk de donke-
re tv-zaal te kunnen verruilen
voor het zonovergoten terras aan
het Meer van Genève. Dan wordt
tv-kijken werken.

Dat in het programma een be-
kende Europeaan (Van Veen)
centraal staat, doet niets aan die
houding van de jury af. De
mooist opgezette showprogram-
ma's maakten in het verleden al
geen kans. Twee jaar geleden
nog werd One night only, een
zeer kostbare Ute Lemper-spe-
cial ingezonden door de Duitse
ARD, niet eens eervol vermeld in
de einduitslag van de internatio-
nale jury.- En vorig jaar werden
vijfkerstshows, de één nog duur-
der dan de ander, slechts min-
zaam bekeken. Eén van die

kerstshows, Ich steh' andemer
Krippe hier, was overigens ge-
maakt door Herman van Veen.

Dit moralistische werkje waarin
honger en kalkoen-extra tegen-
over elkaar werden geplaatst,
met daartussen een van hetkruis
vallende Jezus die door Van
Veen weer eigenhandig werd
vastgenageld, oogstte louter on-
begrip. De een vond het klef, de
ander niet nodig. Beiden hadden
gelijk.

" Nederland wordt op het Gouden Roos Festival ditmaal
vertegenwoordigd door Herman van Veen en diens produk-
tie 'Blauwe plekken.

Competitie
Welke inzending dit jaarwel een
kans maakt op de eindoverwin-
ning is niet te zeggen. De compe-
titie van de omroepinstellingen
heeft 37 inzendingen (één meer
dan vorig jaar) en die van de on-
afhankelijke producers 34 (het-
zelfde aantal als vorig jaar). Bij
de officiële omroepcompetitie is
een aantal programma's bekend
in Nederland. Het Duitse ZDF
zendt het popprogramma P.I.T. -
Pop aus Miami, de Belgische
BRT brengt het amusementspro-
gramma Oei, de Amerikaanse
zender ABC stuurt het in Neder-
land zeer populaire American's
funniest Home Videos en CBS

probeert het voor de vijfde keer
al met een aalgladde, maar o zo
mooi gemaakte showrond de il-
lusionistDavid Copperfield.
Liep hij de vorige keren dwars
door de Chinese Muur, uit een
gesloten brandkast, gestald in
een instortende wolkenkrabber
of uit Alcatraz, de zwaarst be-
waakte gevangenis van de we-
reld, ditmaal zal hij de Niagara
Watervallen met gemak trotse- (
ren. Copperfield maakt van elke'krachtbron, elke afzetting en elk"
gevaar een lachertje. En dat is
leuk om naar te kijken.

Kanshebbers
De grote kanshebbers van de
laatste jarenzijn steevast de Brit-
ten en de Russen. De drie Engel-
se omroepinstellingen BBC, ITV
en Channel Four komen respec-
tievelijk met Alexei Sayle's Stuff
(humor), Mr. Bean (humor) en
Norbert Smith - A life (portret)
en de Russische staatszender
TSS komt met Le mariage de
Balzaminoff. Als het net als de
vorige jaren een prachtig ver-
filmd verhaal is met zang, dans
en goed acteerwerk, is dat we-
derom een uur lang smullen.

Donderdag 10 mei 199011
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JE TREFT Tl
HWatje ogen zien, breng je met 'n echte

Pentax trefzeker in beeld.
De PC-303 bijvoorbeeld, weegt'maar

cameratechniek kost toch maar’ 199,-.

MET PENTAX
J : a

Zi a. r" i j/ j " 1/ j.* i

Aanbiedingen geldigt/m zaterdag 19 mei ofzolangde voorraad strekt. ' '■*»«**»— : |J YYO|QL SI66QS ICvllVCl Q|| YOCL^»
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

Gevarieerd middagmagazine.
16.55 Post!! Correspondentierubriek

met: Runaway Island. Jeugdserie.
Afl. 6: Joe Marceau.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
18.00 ««Ontdek je plekje. Vandaag:
Diest (België). (Herh.).

18.10 Van huisschaker tot club-
schaker. 11-delige schaakcursus
met schaakmeester Hans Böhm.
(Herh.).

18.30 David de kabouter. Tekenfilm-
serie naar het boek De Kabouter van
Rien Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 8:
De ballon. (Herh.).

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma.
20.00 (TT+««)Journaal.
20.27 Sophie's Choice. Amerikaanse

speelfilm uit 1982 van Alan J. Pakula.
Wanneer de ex-marinier Stingo naar
New Vork besluit te gaan om schrijver
te worden, komt hij in een pension te-
recht met heel verschillende mensen.

23.00 Scheveningen Internationaal
Muziek Concours 1990. Reportage
van het Gala-concert. Vioolconcert
van Tsjaikovsky, uitgevoerd door de
1e prijswinnaar Oleg Pokkanovsky
met het Radio Symfonie Orkest 0.1.v.
Jan Stulen.

23.50-23.55 ««Journaal.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

NOS
10.00-10.30 Toen cle oorlog begon.

Afl. 3.
13.00-13.05 Nieuws; voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 De waslijn. Programma over de

Nederlandse samemleving en de im-
migranten.

18.15 Thuis in het Midden-Oosten.
Studeren in het Wasten, Moslim-stu-
dentes vertellen over hun studie-er-
varingen en ambities.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjou maal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Pressgang. Herie. Afl.: De rest

van mijn leven.
19.35 Vogels kijken. Serie natuur-

films. Afl.: De Kcudekerkse inlaag.
(Herh.).

20.00 ""Journaal.
20.25 Oranje en het Plan Geel. Docu-

mentaire over Hitleurs aanval op West-
Europa en Nederland, codenaam
Plan Geel en de 5-daagse slag om
Den Haag.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
22.45 Mest en milieu. Les 2: Afval of

grondstof?
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Peter MacMichol en Meryl Streep in 'Sophie's Choice'.
(Nederland. 2 - 20.27 uur)

Duitsland 1
nü Ta9esscnau-"o3 Unter der Sonne Kaliforniens.

serie. Afl.: Ein hüb-
*es Angebot. (Herh.).
„-45 Fit und frisch. Gymnastiek. Les
"°0 Tagesschau.
"°3 Kontext. Deutsch ist meine

documentaire over
herinneringen van Joden aan Duitse-^stenen."35 ARD-info Arbeit und Beruf.
"°0 Tagesschau.

Die letzte Geschichte von
jchlossKönigswald. Film van Peter
J'ehamoni. (Herh.).;-30 Urnschau.'"55 Persoverzicht.J-00 Tagesschau.
"05 ARD-Mittagsmagazin.
'■*5 Wirtschafts-Telegfamm.
'"JjO Tagesschau.
'"°2 Sesamstrasse. Kinderpro-
ïramma.
■30 Endstation goldener Fluss.'eügdserie. Afl. 9: Die Goldmine.
icn Ta9esscnau-'"°3 Hey Dad! Australische comedy-
'®r,e. Afl. 38: Plunder zu verkaufen!
!;3o Der aufrechte Mensch. Docu-
mentaire over bewegingen van ons li-

!'Js Tagesschau.
£3 Das Recht zu lieben. Brazi-.aanse serie naar een roman van Ja-®le Clair. Afl. 69.30 Die Trickfilmschau. Teken-ilrns.
jpj Unternehmen Arche Noah.
efie natuurdocumentaires voor de

over bedreigde diersoorten.
,Tl^ Otter am Ende?,15-17.25 Tagesschau.;25 Karracho. Das WWF-Gewinn-
>Piel.
■35 Das Buschkrankenhaus. Se-
*?" Afl.: Katzenjammer. Aansl.: Kar-
acho.!,30 Her und Heute. Actualiteiten.
f* Wer Hass sat..., Serie. Afl.:, jjk und Maus."*& Programma-overzicht.

ooTagesschau.
:'5 Unter deutschen Dachern. Die
nstalt, documentaire over het pen-
"oenfonds.
"jj° Der 7. Sinn. Verkeerstips.
■°3 Musikantenstadl. VolksmuziekJ6t Karl Molk. M.m.v. Marela ensem-e> Heidi en Pia en het Oeral-kozak-
<ehkoor.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Die literarische Filmerzah-

lung. Caspar David Friedrich, Duitse
gedramatiseerde documentaire uit
1986 van Peter Schamoni.

00.20 Tagesschau.
00.25-00.30 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/2DF
10.35 ZDF Sport extra. Voetbal:

Scholiereninterland West-Duitsland -
Engeland, vanuit het Olympiastadion
te Berlijn.

12.30 ZDF Sport extra. Tennis: Inter-
nationale Duitse kampioenschappen
voor heren, kwartfinale, vanuit Ham-
burg. Commentaar: Rainer Deike,
Eberhard Figgemeièr en Herman Oh-
letz.

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

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

17.45 Die Wicherts von nebenan.
Serie. Afl.: Herr Tenstaag und die Alt-
lasten.

18.20 Die Wicherts von nebenan.
Serie. Vervolg.

19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Spelshow

rond de actie Sorgenkind.
20.50 Die grosse Hilfe. De balans van

actie Sorgenkind.
21.00 Reiss'dich zusammen, sei ein

Mann! Reportage over vader-zoon
relaties. Afl. uit de serie Kinder Kin-
der.

21.45 Heute-Journal.
22.10 ""Live. Talkshow vanuit de Alte

Oper in Frankfurt. Gespreksleiding:
Petra Gerster en Hans Scheieher.

23.30 ZDF Sport extra. Tennis: Inter-
nationale Duitse kampioenschappen
voor heren, samenvatting.

00.15 Heute.

België/TV 1
00-15.00 Schooltelevisie. Met om:
,;00 Salto MortaJe (Schoolverlaters)

Lv O); 14.30 TV-Tam-Tam (3e graad

"3° De woudlopers. Engelse serie.
Xj }■'■ De eenzame jager.

118n Nieuws.
18 n Tik Tak-Animatieserie. Afl. 255.■°5 Plons. Afl.: Plons en de bloe-
-18f'■'0 Draaimolen. Kinderserie. Van-18u|a9: Platvoetje.

-2u Jacobus en Corneel. Kinderse-'e- Afl.: Straatvegers. M.m.v. J. Ken-
l8ni| en J.p. Claes.

■35 De tovenaar van Oz. 52-delige, aPanse animatieserie naar de boe-gen van Frank Baum. Afl. 50: Rekken
19 n teru9trekken-
-191 Puur natuur.
g u Programma van Televisie en

l^ternerning.■<!> Mededelingen en programma-punt.■an Nieuws. Aansl.: Regeringsme-
"ec)eling door Dhr. Guy Coëme, mi-

jrj'^'er van landsverdediging.on Het Capitool. Amerikaanse se-
3o'| Afl. 15..'20 Felice! Quiz waarin twee duo's

Pelen op vierentwintig televisie-schermen."00 De Pré Historie. Rock 'n Roll en
dualiteit. Deel 7: 1961. Met: Voor-j*n9 van rechts, Gagarin, Berlijn, Lu-.numba, Dag Hammerskjöld, Lucht-

ramp Sabena en Algerije. Met optre-
dens van Mareels, Helen Shapiro,
Dion, Ben E. King Shadows, Blue
Diamonds, Edith Piaf, Marvelettes en
Chubby Checker.

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

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. Sonata (1), van

Turina, uitgevoerd door Raphaella
Smits, gitaar.

" Edith Piaf in 'De prehis-
torie. (België/TV 1 - 21.00
uur)

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. Gym

nastiek. Afl. 11.
09.25 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus fysisch

technologie. Les 7. (Herh.).

10.10 Schooltelevisie.
12.25-12.40 AK-zwo. (Herh).
16.35 Teletekstovorzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 33.
18.30 (TT)Die Sendung mit der

Maus.
19.00 Akteuelle Situnde. Regionaal

magazine ■ met nieuws en sport
(19.43-19 58 Raamprogramma's van
de regionale stucltio's). Aansl.: Par-
teien zur Landtagswahl in NRW.

20.00 Drei Tage vor der Wahl. Ver-
kiezingsdebat tuss.en N. Blüm, J. Rau
en A. Rhode.

21.30 West 3 aktuEHl.
21.45 Geschichte/lüeitgeschichte.

Ich glaub', es ist krieg, documentaire
waarin mensen die bij het drielanden-
punt wonen aan het woord komen
over hun ervaringen tijdens WO 11.

22.30 Dekalog, Eiins. 10-delige Pool-
se reeks tv-films. Kryzstof en zijn 11-
-jarige zoon Pawel kunnen over alles
samen praten, behalve over geloofs-
zaken. Beide zijm geïnteresseerd in
computers en laten op een keer de
computer de stevigheid van het ijs uit-
rekenen.

23.25 Nachgespielt. Drei Tage mit
Ana, documentaire; over de 8-jarige in
Guatemala wonende Ana die voor
haar broers en ziclnzelf zorgt. (Herh.).

23.55 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

%Die Tiroler Nachtigallen in 'Musikantenstadl'.
(Duitsland 1 -21.03)

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief
voor Turkse migranten.

19.00 Buren. Australische serie. Afl.
350. Paul moet eien belangrijke be-
slissing nemen. H elen polst Jim over
Ruth. Scott krijgt hot telefoontje waar-
op hij wachtte.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00-22.10 L'lnfedelta Delusa. Ope-
ra van Haydn, uitg «woerd doorLa Pe-
tite Bande 0.1.v. Sigiswald Kuyken
m.m.v. Lena Lootems, Nancy Argen-
ta, Christoph Pregardien e.a.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnaistik. Afl. 42.
08.30 Telekolleg 111. Cursus natuur-

kunde. Les 33.
09.00-10.41 Schooltelevisie:
16.30 Jill has got a cold. Afl. uit de

serie Playtime.
16.45 Mit dem Zug von Ort zu Ort.

Afl. 2 uit de serie Fahr mit!
17.00 Telekolleg I. Cursus Engels

voor beginners. Les 31.
17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 33. (Herh.).
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Es war einmal... der Mensch.

Tekenfilmserie. Afl. 18: Ludwig XIV.
(Herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Mit roher Gewalt. Amerikaanse

speelfilm uit 1956 van Jesse Hibbs.
Nome, Alaska, 1899. Na de vondst
van goud wordt Nome overspoeld
door goud- en gelukszoekers.

20.50 Wildblumen, Schmetterlinge,
Insekten. Natuurfilm.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Bliek zum Nachbarn. Presen-
tatie: Christian Ziegel.

21.45 Sport unter der Lupe. Achter-
gronden bij de sport.

22.30 Miami vice. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Wer wagt, verliert.
Sarah, een vriendin van Crockett,
sterft door een overdosis cocaïne.
Zij smokkelde een proeflading, die
volgens haar broer bestemd was voor
ene Charlie Glide. Onder druk stemt
deze erin toe Sonny en Tubbs voor te
stellen aan een weduwe die wil gaan
dealen.

23.15 ""Musik der Stille. Gitarren-
musik in Reinkultur, gitaarmuziek ge-
speelds door Anke Gerkens.

00.00 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
14.00-15.00 Schooltelevisie. 16.50 Va-
caturebank. 17.05 Mouba nouba, kin-
derprogramma met de tekenfilms Duc-
kula en Kimbo. 17.35 Papa Bonheur,
Amerikaanse comedyserie. Afl.: Le bal
de fin d'études. 18.05 Triangle en Ber-
muda, Braziliaanse !3;erie.Afl.: Les yeux
de Zelda Scott. 11E1.30 Jamais deux
sans toi, magazine. '18.53 Programma-
overzicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, actualiteiten. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Jours de guerre. La
campagne des 18 jours, informatieve
serie over het begin van de Tweede
Wereldoorlog voor de Belgen. Afl.: Le
jour de l'invasion. :2!1.10 Videodrome,
Amerikaanse speellfïlm uit 1983 van
David Cronenberg. Canal 83 is een te-
levisie-station in Toronto, dat ongebrui-
kelijke beelden uitzendt. 22.45 Ciné-
scope, filmmagazinei. Aansl.: Weerbe-

richt. 23.50 Laatste nieuws. Aansl.:
Bourse, beursberichten. 00.15-00.25
Reflets du liberalisme, politieke uitzen-
ding.

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

ontbijtprogramma. 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 RTLVText.
14.40 RTL-Matinee. Met om:
14.45 The edge of night. Tv-feuille-

ton.
15.15 As the world turns.
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine met om 17.30 uur
nieuws en weer.

België/Télé 21
19.00 Reflets du liberalisme, politieke
uitzending. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht. 20.00 Dido and Aeneas, opera
van Purcel. Uitgevoerd door Les arts
florissants en Westminster koor 0.1.v.
William Christie. 21.00 Le rève d'lcare
ou l'histoire de l'aviation, 12-delige do-
cumentaire serie over de geschiedenis
van de luchtvaart. Afl. 8. (Herh.). 21.55
Journaal. (Herh.). Aansl.: Weerbericht
en beursberichten. 22.25-23.25 Cargo
de nuit, magazine.

TV5
16.05TVS Infos. 16.15 Teil quel. 16.40
Telescope. 17.15 La Chance aux
Chansons. 17.45 Cuisinez avec. 18.00
Des Chiffres et Des Lettres. 18.20 Ini-
minimagimo. 18.35 C'est pas juste.
19.00Télétourisme. 19.30 TVS Infos et
Météo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 Les
90 Rugissants. 21.05 Nord-Sud. 21.30
Recontres Avec. 22.00 Journal Télévi-
sé Et Météo. 22.30 Apostrophes. 23.45
Musique Classique. 00.10-00.35 Conti-
nents Francophones.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Een - Radio-
journaal(7.30 Nws.). 8.33 Een, met
van 10.50-10.58 Leuterkoek en
zandgebak; 12.07-12.15 Radio-
journaal en om 13.25 Financieel
nws. (12.30 Nws. 12.55 Mededelin-
gen t.b.v. land- en tuinbouw.) 14.07
Nederlands op 1. 15.07 Actueel.
16.07 Echo-magazine. (17.30
Nw5.).18.35 Man en paard. 19.03
Onder tafel. 19.53 Column. 20.03
Voor wie niet kijken wil. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 Voor wie
niet slapen kan. 1.02 Zingen in de
nacht. 2.02 Notenkraker. 3.02 Go-
spels van toen. 4.02 De ochtend-
mix. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Van-
daag... donderdag. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Vandaag... donderdag, vervolg.
8.53 Ontmoeting. 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Want 't komt
wel weer in orde. 12.48lets anders.
13.04 Hier en nu. 13.20 Heer en
meester. 15.04 Coupe soleil. 16.04
De Familieshow. 17.04 Holland in
de file. 19.03De Will Luikinga show.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De haver-
moutshow. 9.04 Gouden Uren.
12.0450 Pop of eenenvelop. 14.04
De nationale top 100.18.04 De
avondspits. 19.03 Dancetrax.
21.03 De CD show. 23.03-24.00
Sesjun.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
'"00-13.05 Nieuws voor doven en
6,echthorenden.
ARA

]'-30Museumschatten. Prof. Henk
'an Os presenteert voorwerpen uitNederlandse musea. Vandaag: Kunst
?P gebruiksvoorwerpen. (Herh.).
'"^1 Neighbours. Australische serie."04 Pugwall. Australische jeugdse-
Je naar het boek van M.D. Clark. Afl.}*■ De talentenjacht.
"30 ""Journaal.
"41 Jules unlimited. Tweewekelijksraramma over nieuwe techniek.

Dommel. Tekenfilmserie. Afl.:
j*verkoper/Dommel is ontvoerd."29 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Boes

| BWeet wat-ie eet.
É '4° De Snorkels. Tekenfilmserie.
m \r'■'■ Wie de meeste armen heeft...
f iHerh-)-

**De Daas m huis? Ameri-
/|e nse comedyserie. Afl.: Sam slaat
jf®en jaar over. Sam doet het zo goed

m si
P sch°o1' dat z'i een iaar ma9 over"

È d "" Dlt betekent echter voor TonyM.a' zij een jaar eerder uit huis zal ver-■ 'rekken...
Jt'46 Lingo. Woordspel gepresen-
TL , door Robert ten Brink.
Xv2o Bergerac. Engelse politieserie.
|£. De tweede ronde (1). Mason, deI Jj-'der van een bende is na acht jaar
|*eer op vrije voeten, en zint opRh k'FJ 6 Tien voor taal. Taalstrijd tussenPt en Nederland.

■< '°4 Achter het nieuws. Actualitei-tenrubriek.
M 0 l *SCnerP V3n de snede- En~'mp'se comedyserie. Afl. 6: Een onge-
il °vige Thomas. Tijdens een operatie
fl.ea9eert Sheila overdreven op een
■ ,°utie van haar co-assistent. EenllJ!r'n ziekenhuisoproer is het gevolg.
HE-°0 ""Journaal.JT '0 Impact. Het woord als wapen,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll

documentaire over de illegale pers in
Nederland tijdens de Duitse bezet-
ting.

00.00-00.06 Natuurmoment. Texel.
(Herh.).

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

cial. 17.25 Marktberichten. 17.30
Scheepspraat. INFORM. V.D.
RIJKSOVERHEID: 17.35 Postbus
51 Radio-magazine. 17.55 Meded.
en schippersberichten. 18.00 Nws
18.10 Literair: Lezen voor de lijst.
18.40 Turks programma. ,19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Como vai? 21.00 Deutsch di-
rekt. 21.30-22.00 Klassieke me-
chanica.

RTL Plus
06.00 Reich und schön. Amerikaan-

se serie. (Herh.).
06.25 Hallo Europa. Guten Morgen

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

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

(Herh.).
10.35 Lieber Onkel Bill, Amerikaan-

se serie. (Herh.).
11.00 Explosiv. (Herh.).
11.45 Quincy. Amerikaanse serie.

(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 Mask. Amerikaanse tekenfilm-

serie. Afl.: Der Schatz des Marchen-
königs. (Herh.).

15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Familie Munster. Amerikaanse

serie. Afl.: Grandpa's pass.
16.30 Action - Neu im Kino. Filmtips

van Isolde Tarrach.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Spiel mit. Stemtaler.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Der Unsichtbare. Amerikaanse

serie. Afl.: Armer reieher Mann.
(Herh.).

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: U
509.

20.15 Verschollen in Mexiko. Ameri-
kaanse pilotfilm uit 1983 van Rod Hol-
comb.

22.00 Anpfiff. Voetbalmagazine.
23.05 RTLaktuell.
23.15 Asphalt Kid - Tarzan in New

Vork. Amerikaanse speelfilm uit 1986
van Maz Reid.

00.40 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Mann. Amerikaanse serie. (Herh.).

01.25-01.30 Aerobics.

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

Fog.
16.35 Children's Ward 11.
17.05 Fun House.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and Weather.
18.55 Tomorrow's World.
19.55 Dallas.
20.40 Victoria Wood.
21.05 ELC.I.D.
22.00 News and weather.
22.30 Horizon
23.20-00.10 Making out.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Die Verwand-
lung. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love
Boat. Amerikaanse serie. Afl.: Mitgift:
Teppiche. 09.50 Tejetip Gesundheit.
Aansl. Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek.
10.05Teleshop. 10.30 Der Spatzünder.
Amerikaanse komedie uit 1960 van
Blake Edwards. Aansl. tekenfilm. 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 Perrine.
14.30 Teletip Koehen. Aansl. Horos-
kop. 14.40Love Boat. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Und führe mich nicht in Versu-
chung. 15.30Verliebt in eine Hexe. Afl.:
Hexenwahn. 15.55 SAT.I Teleshop.
16.05 Rauchende Colts. Amerikaanse
westernserie. Afl.: Drei Nonnen und
zwei Kinder. 17.00 SAT. 1 Bliek. 17.10
Nachbarn. Australische familieserie.
Afl.: Ein riskanter Plan. 17.35 Teletip
Fashion. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Ein Duke kommt selten allein.
Amerikaanse aktieserie. Afl.: Einmal
Himmelspforte und zurück. 18.45
SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter.
19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I Wetter.
Aansl. SAT.I Bliek. 20.00 T.J. Hooker.
Amerikaanse politieserie. Afl.: Der
Hundetrainer. 20.55 SAT. 1 Bliek.
21.00 Stingray. Amerikaanse serie.
Afl.: Mendosas Rache. 22.35 SAT.I
Bliek. 22.45 Erben des Fluchs. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Russisches»Roulet-
te. 23.35-23.45 Programmaoverzicht.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.00 Meesterwerken I:
Judita triumphans, oratorium van
Vivaldi. Koor en ork. van The Aca-
demy of the Begynhof Amsterdam
m.m.v. solisten. 11.00 Muziek voor
miljoenen. 12.00 Meesterwerken 11.
13.00 Nws. 13.02 Nederland mu-
ziekland klassiek. Peter Bree praat
met John Tillealrd, organisator van
concerten. 14.00 Metronomium.
15.30 Zeggen en schrijven. 16.00
De beweging met om 16.00 Het
concert: Radio Filharm. Ork. met
viool; 17.00 Het portret: Alphons
Diepenbrock (4). 18.02 De verschij-
ning en het verschijnsel; 19.00
CD/Platen-nieuws. 19.30 Het feuil-
leton: In het voetspoor van Mozart
(30). 20.02-24.00 Het Podium, met
om 20.02 De Wandelende tak: Een
Chinese tak; 21.02 Voorland: Piano
kwadraat; 22.02 Downbeat: Peggy
Larson Band; 23.02-24.00 Audio
art: Han Bennink.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02 Kort Nws.
12.05 Middagmagazine: Limburg
Actueel, Consumentenrubriek,
Agenda en Muziek. 14.02,15 02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, (Editie Noord en Zuid).
17.25-17.59 Het ei van Sint Joost.
Programma over volkscultuur en
folklore.

Belgï/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(630, 7.00 Nieuws 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.50 Het Koekoeksnest.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur.
20.00 Het orgeltje van Yesterday.
22.00 Nieuws. 22.05 Boem boem.
23.30-6.00 Nachtradio. (5.00 en

5.30 Nieuws.)

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Open air.
10.20 Gloria.
11.00 News and Weather.
11.05 Matchpoint quiz.
11.30 Playdays.
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 One O'clock News.
14.30 Chronicle: Batavia.
15.20 Gardeners direct.
15.50 Lucinda Lambton's A-Z of Bri-
tain.

16.00 Inside story: Blood on the
Streets.

16.50 Wedding at Easington.
17.35 Tricky business.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Volgens aankondiging.
19.00 Six O'clock News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the Pops.
20.30 Eastenders.
21.00 Yes minister.
21.30 RussAbott.
22.00 Nine O'clock News.
22.30 Crimewatch UK.
23.15 Question time.
00.25 Tomorrow's world.
00.55-01.00 Friday's Viewing.

Eurosport
05.00 International Business report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 Trans
World Sport. 09.30 EK turnen voor da-
mes vanuit Athene, samenvatting.
10.30 Voetbal, finale Europacup 2.
12.30 Trax. Sportmix. 13.00 Internatio-
naal tennis. 17.00 Trans world sport.
18.00 Motor sport news. 18.30 Trax.
Sportmix. 19.00 Voetbal. 21.00 Voor-
uitblik op het WK voetbal in Italië. 22.00
Internationaal tennis. 00.00-01.00
Australian rules football.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News on the
hoor and Goodyear weather report.
08.15 Videofashion. 08.45 The Mix.
16.00 Hotline. 17.00On The Air. 18.30
Blue Night. 19.30 World News and
Goodyear Weather Report. 19.45 Time
Warp. 20.00 Classic movie. Cheers for
Miss Bishop. 22.00 World News and
Goodyear Weather Report. 22.15 Ko-
rean Air Golf Round Update. 22.20
Kmo Klub: Farewell to arms. 00.00
News and Goodyear Weather Report.
00.15 Blue Night. 01.15 Time Warp.
01.45 Late Night Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.30 Club
MTV. 13.00 VJ Kristiane Backer. 14.00
MTV's Afternoon Mix. 17.003 From 1 at
5. 17.15 MTV's afternoon Mix. 17.30
MTV's Coca Cola Report. 17.45 MTV's
afternoon Mix. 18.30 MTV's Greatest
Hits. 19.30-The big picture. 20.00 Sa-
turday Night Live. 20.30 Club MTV.
21.00 VJ Ray Cokes. 21.30 Headban-
gers ball. 23.00 MTV's Coca Cola Re-
poirt. 23.15 VJ Maiken Wexo.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück + Spiel
'Glückstreffer'. 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender.
8.30 Besinnliche Worte. 9.10 Musi-
kexpress. 10.00 Gut aufgelegt.
12.00Veranstaltungskalender. Mu-
sik bei Tisch. 12.15 Veranstal-
tungskalender. 13.00 Frischauf
14.05 Musikzeit Heuft: Country &
Western. 15.00 Nachmittagsstudio
16.05 Spotlight. 17.05 Oldiekiste.
18.10 BRF-Aktuell. 18.40-20.05
Jazz.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Non Stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino Para-
de. 14.00 Viva. 1 6.00 Entenjagd.
17.00 RTL-themen. 17.15RTL-Mu-
sikduell. 19 00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traum-
tanzer.

WDR4
04.05 ARD Radiowecker. 6.05
Morgenmelodie. 9.05 Musikpavil-
lon. 12.05 Zur sache. 12.07 Gut
Aufgelegt. 14.05 Auf der Promena-
de. 15.00 Café-Konzert. 16.05 Hei-
matmelodie. 17.07 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen.
22.30 Nachtexpress.

KIJK ELKE 1
DAG |

iDrv 1
LIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van
SKYj^ADiO |

045-739300 |
18.00 Journaal. =
18.15 Prijzenslag. Quiz. =
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Full House.
19.20 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Tatort. Duitse krimiserie.
22.00 Rescue 911. Presentatie: Wil- ==

liam Shatner.
22.50 Journaal.
23.00 Match Barend en Van Dorp. =23.40 Kojak.
00.40 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma. ==03.00 Atoukado. Quiz. ==04.00 Duo. Quiz. =
05.00 Classique. ==

LDËTOPjI!
YcLA
f VAN DEZE WEEK )|i

Nationalepremie CD "Nederland
daarzit muziek in" ■—
NU SLECHTS O."

GENESIS "Invisibïe Touch".

' M.o.a. "Land of Confusion", "Tonight, EE
Tonight Tonight", "Domino". =
DEZE WEEK OO50 ||

immm 1
GENESIS "Mama".
M.o.a. "Mama", "Home by the sea".
DEZE WEEK 0050 f|

■f: '■ ■'

"TheCollection" =j
Schitterende verzamel CD. m.o.a. hits ==van: Toto, Wham, Sade, Don Johnson. ==
VOOR SLECHTS 1 A95

ÜuocELznnc 1
Daar kun jenietomheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN =
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Aantrekkelijke bijverdienste
Jongens en meisjes vanaf 15 jaaropgelet!

Wij vragen actieve

bezorgers
in de regio Valkenburg, Vaals, Wittem en Gulpen.

Inl. Limburgs Dagblad Valkenburg, tel. 04406-15045.

LimburgsDagblad

bedrag 72x 60x ' 54x 42x
5.000 39,- 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.

Eff. jaarrentevanaf 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

I Bij beschikking van de ar-
I rondissementsrechtbank te
I Maastricht d.d. 26 april

1990, is onder curatele ge-
steld: Annie Theodora Pe-
tronella Gerarda Lahaye,
wonende te Sittard aan de
Watersley no. 1, huize Wa-
tersley, met benoeming
van Hubertina Johanna
Gerarda Lahaye, wonende
te Schimmert, gemeente
Nuth, aan de Knolwei 79,
tot curatrice en Theodora
Albertina Gerarda Schof-
felen-Lahaye, wonende te
Schimmert, gemeente
Nuth, aan de Sint-Remi-
giusstraat 7, tot toeziend
curatrice.

Namens de curatrice,
mr. Fr. Spauwen,
advocaat en procureur,
Walramstraat 20,
6131 BM Sittard.

I

i jaar *G^yii^
JONGEN CARAVANS

Officieel dealer:
Chateau, Tabbert, Fendt, TEC-caravans

Dr. Nolenslaan 105, Sittard, tel. 04490-15623

JUBILEUMAANBIEDINGEN:
Gasfles (gevuld) 5 V2kg 59,95

Ventilatorkachel 220V, 500 W 75,00

Pannenset (8-delig) 47,50
Slaapzak 69,00
2 stuksvoor 119,00

Koelbox (37 Itr.) 220 V., 12V en gas 409,00

Opvouwbare waterkan (15 Itr.) 8,95

Caravan schotelantenne 89,00
(md. versterker) 74573

Chemisch toilet 109,95 ..,

Zie onze advertentie MORGEN, VRIJDAG in DEZE KRANT

AUTOBANDEN Slijtage aan banden kan levensge-
jfH^jgl vaarlijk zijn. Wie ze door Ford in één keer rondom laat vernieuwen,
ü IrW voelt zich een stukveiliger. Alle f^^mIjtjv maten vooralle Ford-modellen. \&^w "Vanaf Of y

EEN NIEUWE UITLAAT Veroorzaakt min
yf===^ der geluidsoverlasten zorgt datuw motor beter trekt. Een Ford-uitlaat

JiïlLzzdy is speciaal ontworpen voor uw .^ClEjr Escort 1.1 vanaf '81 '^■■'a "■

STEVIGE TREKHAAK Een trekhaak moet
goed passen en op de juistepunten bevestigd worden. Ford trekhaken

tsk>\^ zijn exact op maat gemaakt. Ook

"^>^ voor üw auto. Rijksgekeurd. I m 9'mi
Escort '80-'B5 v3ACï*

PRIJZEN INCLUSIEFMONTAGEEN BTW.
Originele Ford onderdelen. Door Ford getraind personeel staat voor uklaar. Een onverslaanbare combinatie! Staat het
onderdeel dat uwenst niet vermeld? Bel dan op. Of beter nog, kom langs. Bij ons bent u met uwFord altijd welkom.

N. h>) Schandelerboord 25, Heerlen,
NNv /// tel. 045 -72 11 52.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van

yS^yCsCHAESBERGFR vugg 8.1 5"1 7.00 UUr.
r( Magazijn:

Zaterdag van 9.00-12.00 uur.lil 01618

I *"* iVAN ERP NU OOK IN BRUNSSUM
SS PROFITEER ERVAN!!!

MlMKüCTSirasavKIS ITT NOKIA^ rfr —-^ P i^—^—- -p PHILIPS-fp^_ fc
super service *«- I[Zl I ZONNEHEMELAKTIE :"JFI
PADAMTIFI modd 5110vr, Bfr INU OOK: VANAF ’ 10,- perweek =UMnMN l IC. D^ cure-sun zonnehemels ÏÏSSSIZZT| ..,,.„„„„„„»»., 1 te^teks. met geheugen, 56 voorkeuzestabons (nehemels zijn uitgevoerd .^flMßßßfc. adviesprijs 649,-1 :R^&£££££&&# a^iesPn)'JQ418': " .IIMMI inft metWOLLF(R) solarium* mmSWH!^ B aktieprife549,-

U~-~*-*-*-*-^.a^... aktiepr.js999>-rn.n.inru.lbedragloo,- snelbruiinlampen 100Watt/180 cm. S!|mM min. inruilbedrag 50 ■

LAAGSTE PRIJSGARANTIE fo jjrf ftQQ - .I—'» Ü P'TOSfijml §T /T / JU* >|>|0

dagen na aankoop alders, ~^—=
,^"---^. E .- j "y ■ïl^AfilflÉimm* onder gelijke voorwaarden. { — ——'_=1 f. - . | BjÉ B^ PHII IPS-RUTCgoedkoper krijgen, dan be- I 1 1/ I B^^ n 111-ir^ nw I *»

l ®®2> «-»«ï«wp*«««» —-~4L=éé«l^-i) , draaitop stofzuig*I fl êi§§3^^~S^**"^ï 12 lamps hemel met statief 1150 u_J "Bui*- "^SJ iUA / diversehulpstuk»

| VAKKUNDIG ADVIES '«Bs^^S' ■ j*. \jjoM^mm& f^~T^t%
Laat u bij aanschaf van t—- \ PRIMA kleurentelevisie, ./ fno <++ r\e\ IC_W adviesprijs*

I model 3702XT,37cm.beeldbuis,monitor-look. \/ofi * 'T^**1^7 199,-
van van Erp b.v. M infrarood afstandsbediening
Sl^iS^^. m%% adviesprijs 659,- tlIIO 8 lamps hemel met statief , . njf*W'\ I 999,"

KONSUMENTEN- 1 VpH|QpS-ARISTONA I ( flratiS W fl?'?vfrd) I DECKER
f- vVOORWAARDEN "u , . . NA DECKER II
-f^> „,..., kleurentelevisie, kru me dief, ULWfr^ Vooru een extrazekerheid. »»>».».», . ■ n nn reiMiuitiuiti, HilIXO Van Erp bv levertvolgens ■/-■,-■ -^, SONY Cd-SOeler, PHILIPS- adviesprijs 74,- .< door de konsumentenbond J

__
" ... T. » ' —Q opgestelde voorwaarden. fi^ f SB| RUTON aktiepriJS 59,95 ff2^

1 rrrrrrrrrr ' II Mte8er' £^=^ inruilbedrag 10,- U-^. T.^.^V^^Ï . L-,^-1 Msj — inhoud4,skg, \ \ fo JmW ACk Qrf
* IA AR GARANTIE I I model COPI4';'0 ni., timer play/ shuttleplay, 4 x 2 warmlestanden, /S\ |«<»^ï«**^' H-J7 ÏJi S5

model 70KV9717,70 cm./FSQ beeldbuis, oversampling, 16 x progammeerbaar limertot 120 min. ,I^' ¥ *~ 9 fa
ut^rmeefprijsforsTar (ÖT I stereo-teletekst, draalozeafstandsbediening adviesprijs «189,- zoemer einde progr. TEFAL StOOmStrÜk-
garantie kunt krijgen. \V-^ adviesprijs 2275,- aktieprijs 44 9,- adviesprijs645,- \^^^^m c^*1 ëo~^ aktieprijs 1899,-min. inruilbedrag 200,- min.inruilbeidraglOO,- aktieprijs 549,- ' i **"N.i VJ „ folJiï HCCXCk ,f* jJl# O/IQ "n. inruilbedrag 100, alsbeste getest vV* .\l w.wswsw.,—' i^^*9^ 1699,-I^^'*5^ 349,- fcftjjïf aaq m ini"°»!, '^WffiWfflW . /r-%Bgm,NKT- BOSE acoustimass, l^^1^ g-^ fae(MEENEEMKORTING ÉniBHBHiBII^HI t^H^^ INDESIT dubbeldeurs aktieprijs 299,- min. inruilbedrag 50,-^
/" .„.„ „t ■> Wanneer ueen groot PSSjBu SSjl Ij^fl COmOinalie kn»lka«ït iït ~. m, — il., YMlilf , apparaat naaankoop zelf SgSHSSS mSBBmS£ adviesprijs . hjl liJM* OA O *DDQDDDD meeneemt ontvangt ueen 7" IQQQ

r p.i ,i -j model R 2252, i/ O^MPfO XfcftM/Waï
nnmnnn extra korting zodat u nog D. AIIDIIMVT i§B» '" ■ II netto inhoud koelen l/W" (^"^ *"^*'Jo9/IS^Dsgj voordelfleruitbem BLAUPUNKT §^f aktieprijs |^^^^^ , Jl\, | i 6Bltr vriezen47ltr „uL_Wéw videorecorder, 1799,-min. inruilbedrag 500,- 'i r—'^i^^st autom. ontdooiing, PHILIPS magnetron- 5I TTT^T^^T ' model RTV 570, VHS-HQ, 99 voorkeuzesta- foifjttê 4 OQQ I f^! i . 1-4kWh;2 r̂' OVen^ ■rartaaa^Way «ons, 8 progr. 31 dagen, 3 videokoppen, \/of> 1^" \ C.\j\3." \ N=^ t=— mvnescapaciteit3 kg- [^^,„1iiiii i i i r ■

afstandsbediening met ingebouwde leespen. » "^ VWJ —X r-^ 24uur zö~XHOGE INRUILWAARDE adviesprijs 1499,- MIELE waSCOJllbinatie. L adviesprijs 699,- f^^i "Si~
ongekend hoge mmii f~ aktieprijs 1099,-min. inruilbedrag 100,- model W477, / " L—^—|i aktieprijs 649,- \^1 „F 1!
waarde vor uw gebruikt il 1^ 28001 D m pp||p|
irrntunogeens V^ U.fejWT QQQ - centrifuge/ inruilbedrag 100,: model AVM 620,600 Watt, met extra on,do<«
honderden guldens extra. <T^^ |«^ *^dtfw*^' W^^, skg inhoud - 4 A tand, ideaal voor ontdooien en opwarmen
Hoe jonger Uw inruiltoestel \]C^>( . . i ' i? h* 1-JiAr CVI advieSDrÜS 659 -noe hoger de ,nrU,iwaTde' l i | PH|LIPS videorecorder, \fcYso*W 54y,- aktieprijs'448,- min. inruilbedrag 100,1

met ingebouwd LCD kleu- adviesprijs 1588,- L J , MnFC|T .O/l O II „. ''' ' 'i."'' ; ' 1 renscherm, model vr 6880 — aktieprijs 1H39,- min. inruilbedrag 100,- INUtai■, ,_ ~ jAtf OHÏJMeigen creditcard M „jui-iririrk koel-vries- l^Et^^l l/*t:%fio*rT
rri r^r «■P^ÉKIIëH \l*^"rr lU^y,- combinatie, magnetron!

"»"d°ve'alle aPPara,en KSyil ÏB^j model CS 1225, _. .-...,: D| oven. met hetelucht, model FM 5745 Ix%s&^ chikken- . PHILIPS wasautomaat, 175itr.koeien, M|LJ ' x ,
V*?^ zonder aanbetaling! adviesprijs 2599,- model AWG 732, 75 Itr vriezen, " ,—g=~ZSl| [■■■■■■■■ M

*■ aktieprijs 2299,-min. inruilbedrag 300,- pr~^l volautomatisch, "" sterren vriesruimte i^^rs—=ÏT|5—=ÏT| Blr B"
1 . ri „ «aoo | 18programma's, adviesprijs 999,- l T B?S

EIGEN SERVICEDIENST I fr**'*** 757 5 j'® 999- J" inruilbedra9 |B—Jg

asisMrar^f7\n m§?cl?DY
F 2
vs,otecamera J n^hn*-*^ ■ -* jjj-jj^j^^

ten. Etgen service-technici noL adviesprijs JkS fill («^,fnW*l(^' 057^§ ' "^ ~ Aa JmVf RQQonderhouden uw apparaten ÜJvm tfT\ -7QI;
r J . £^V^9Pnl ¥ P*'^ " ? |Lm l^m&^T * OWW <ook na de garantieperiode. I BBM WBt t/30,- A^^lS^Mte'nfl U/f^ pw»

IQOQ nA^t^gggm^ -..5.^5.V.\.%y..-..5.- 1998,- I
fmfmf'f'fm'mfmf-1 'f 1 min. inruilbedrag 200,-

-(^" speciaal voor moederdag!!!
■\____ f aangekochte artikelen gratis %^

bij u aan huis worden — . . SONY Walkman, .^^ 8IlK^ a,9elevefd laSt modeiwm-b47, PHILIPS:! C^T\ BRAUN elektrische TEFAL
*————' ■Hl autoreverse, dolby Ben C . VV \v\ 1 / *«_-j«-.w^fc«t«i L -knrKanna' tTTT-rr-rTTTT-: ' Hf adviesDrüs 148 - solarium, \\\è /tandenborstel,

r-V&-;;ï%'&^ Hall aktienris99 95 model UV-A, H P 3136, \/V\ A voor perfekte mondhygiëne >rf ö model 39090, göSjtëlfe^
I "■ ; ' '"■ '■ '■ '■ '■ '■ l 'H LJ min inniiihoHranin compact mode I met groot adviesprijs 108,- kiu& _H elektrisch,

LEENAPPARATEN . "n. inru.lDearagiür bruiningsve|d,Mnu compleet U^\\/| flirE /wbinn^i en buiten \^** J^ I
r-yr S Mochtaanuwkleu—i- (/^,^ ÖQ ÜJ "<^;l'« \-*& \ LMj^Jj / adV^S 168-
/\ sic een detect komen, het- |AW»tTijtf^T' \JZJm&\J adviesprijs £1113," £*. , jLldf -4 OCT/„„> geen niet dooronze buiten- » "^ ' - »i „ <-. r-> l"' J

_
-». »/._ rÊB S *Wg|^3WffiSffir ARISTONA radio- |/^^>r^sB9i- 1/^^^B4,9s^^^^ 'ILJC'S^>^ geheel gratiseen vervangend .. . y^- jv -*r-^ ■^ ji B«"^ P»"' STT TPPAI vit,k^x^ ) apparaat. cassetterecorder, / Lr..... itt*Ai-||1 :^w^^ ' r . ifW BABYLISfe BRAUN, "ftflftftftftr-ftftfr . >^-.ijp^akL \ handhaar- flf modei394io,|

AFVOEREN OUD TOESTEL il iBMBB vrt(W^;^ luxe uitvoering met H / voor 6personen, 750 WaOfeAFVOEREN OUD TOEbTEL (■ « fs»*3^\ cass. boxWeme f adviespkjs 179,1
oP uw verzoek nemen wij f—7: \ MM \L^ \ adviesDrüs 148,- 9^motqrj*Tmogen, 1000W3IK / / A.Ji-«riirrook het oude toestel mee, /\ \ " JT ' B<tvieSJjfijS 38,85 X / ./ Ofi 1 -^f> *Pvc^^weereenzorg /\ ntodel N2002,Stereo, MG/FM, ÖO-»~-T ' *& O^

,
T 7 I^JIB\ | SSsS; P (^^«W^-^^s \fc6t&& 25," PHILIPS raclette^rill/ II aktieprijs 88,85 min. inruilbedrag 20,- PHILIPS:»/^ BRAUN fojod- gourmet Set^p^

. „ fojdrf 7Q Q^ ladyshave, :\ ' proceKor -rNJtmf
- I^ferl/ orrthaartfluw« tocht /--«%^V5 Xi 1 I "del-?!?0^;' \fll »>) #Vl^&J"??"' nr3

_ SONY midiSet,modelD 82xo, door SRF systeem iV-^ss^^ - KLiJ » mrthakmolen V"HBj Ss\^^, |
S'aW/O 1"/ 31 I Iversterker 2x35 Watt, quartz tuner, 12voorkeu- adviesprijs 7' s,*** \^_---^'^ ys^ \ia,- VQp^"^^' "\jtr^y\^/juJ'J U zestations, dubbel deck, dolbyB, cd-speler met \ /l 4 j-f- y /*„ -ii^MF^H'O Q^% J>i^ \

HUUR-PLAN OO," (^^^^ öïf,»^ "nt!2^6^f
Voor oameras cd spelers vkteorekorders *=«> PHILIPSiJebi- T^ TEFALJ StOOmStrljker, \adviesprijs 140>.
kleurentelevisies, audio-installaties, MLtS H ~ modatl42l | -/**t—"*-rfvi% C I JtiÈid T:aa«feVonnehemels'vaa,wassers' ES-I leerapparaat, licwéêwtehtl (^ËSr\ [/tvtytfi&'r* ■ U^,- IB""""^B SATINELLE, unieken /< /; rrjetcontrolelampje l tUW V V J^l_->^ «1Nu ook te huur E^H^BBl sensationeel! behandelt \%\ fiiqpM / " Ms. PHILIPS
vanaf ’ 6,95 P-w**^'^dviesprijs 1299_ aktieprijs 1088,- «:*" Vf /doorzichtig «TJ^TfiSfAC ll^-^ÖI citruSPerS' lvraag de toider bij eeo vanonze niiaien! inruilbedrag 200,- epileersysteerr i adviesprijs^,- / .» fo^imPT 69*wO / N—-X^ modelHß2796, |

■V*"ï ,' ~z*ifir " *.*""■'"'"■''"■'"'".'"V'"'.''*\^B Bk ft fl] B^"/-V*}/**"V.*V- \ ' ató\d ee_\^—

■--^■i^H k -"""■"""--■"-^^^^H -^rf-^^B

I
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Ü A^*A? Luchtige zomerbroeken!

Gabardinebandplooibroek met Sportieve canvas broek metextra Gabardinebandplooibroek met
omslag enriem. Polyester/katoen. ticketzakjes. 100%katoen. Kit en omslag. 100%Katoen. Ecru en beige.

Kit en lichtgrijs. Normaal 59.95 marine. Normaal 79.95 Normaal 89.95

Zomerprijs ■ f» (mi Zomerprijs fff»Bi ZomerprijsLilSiM
-i L ■ ——-—■ — — " "" ■ —* ~~

jITSLAC E-trekking 6e klasse 86e loterij
jTPSïI Een service jooronze mm,^^^^mmm^^m^mmmmmmmmmmmmmmmmmm^^m^mmm^mmmmmmmmmmml^mim^^^^m^mÊmm^^^mm^mum

fS e -e at" 4.000.000,- OP lOtlir. 858340fc%~s3 Neemvoormeer informatie of : . ———r**Üfil toezending vande volledige DM 1.000.000,-OP lotnummer592062 ,
trekkingslijstkontaktopmet: DM 500.000.- OP lotnummer 433612

DM 100.000,-op lotnummer 174878
» DM 80.000.- op lotnummer 149630j DM 40.000,- op lotnummers 022709 132430 200681 425977 800656 845816 872530 878884
V 918540
Eifßc
, DM 25.000.-oplOtnummerso36l97 051101 308868 384008 513965 537295 796132 888584

l e"ngKlantenservice 908355 921466 _____
'S^lJllVir^l DDM 10.000.-op lotnummers eindigend op 8757 9994
"Vriinil^LElV dm 2.000,-op lotnummers eindigend op 655 947 (onder voorbehoud)

l£ Süddeutsche Klassenlotterie

Epilepsie?
Zet jezelfniet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid. , ._„

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

r\\jr\^

mSwüo!" mmiHmnmm
schrijf naar: postbus 9840, 3506 GV Utrecht.

"De Chrysler ES zal ü verrassen"

«^'^Sl^B**8** JmW BBBBBaBBB^BBBBBfIBj ■> M#mtmmtFw%&

"En ons inruilvoqrstel maakt het feest compleet"
De Chrysler ES is een heerlijke auto strengste milieu-eisen. Kortom, rijden
met veel extra's: stuurbekrachtiging, in een Chrysler ES is een waarfeest,
diepe kuipstoelen en getint glas. Maar En om datfeest compleet te maken,
ook een in delen neerklapbare achter- krijgt u bij de Chrysler dealer nu tijdelijk
bank. En een spoilerachterop. Onderde een extra hoge inruilpremie voor uw
fcHKruFxï a^i karakteristieke mo" ouae wagen.Reden te over dus om nu
T° ". .-'..9.. . .0l.ll"J tc""kaP met P ower naar de Chrysler dealer te gaan voor
MÉmWÊiMssfiÊÈil bulge zit een een alleszeggende proefrit.
krachtige 2,5 liter motor met benzine- ..
injectie waarmee u veel collega auto- Rl^^^ |V
mobilisten het nakijken geeft. Met de «"» W«llm ■ «0kK lm
geregelde3-weg katalysator tenslotte, SIGNATUUR VAN KLASSE

■ , Prijzen vanaff 36.395,-, af importeur, inclusief BTW,
VOldOet de ES ruimschoots aan de aller- exclusief afleveringskosten.Wijzigingen ondervoorbehoud.

AMERICAN CARS SCHIMMERT
Groot Haasdal 6, 6333 AW Schimmert. Telefoon 04404 - 1888.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 -18.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

n 3h3 h datweetGratis()6"o22Bo7()of:

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer, j
Ende makelaar weet vanwanten en kranten.

Ja, natuurlijk, ben ik halsoverkop naar (^"T^) TQYQTA
m'n dealer gesprint. Want in die sportieve ,

V^x

M outfit is ie maar tijdelijk leverbaar.
M En dat tegen een heel uitgekiendeprijs.

Waar m'n dealernog eens een onweerstaan-
bare inruilprijs naast zet.

f

Neem nou de Corolla Hatchback.
Op zich al een puur sportieve auto met zn

'M snelle styling en zn multikleppen, multipoint
injectie en 3-wegkatalysator. Krachtig, maar

'i ppjïlll toen schoon en zuinig.
Hl^w^ Maar met ditsportieve extra-pakket

Ing wordt elke rit helemaalflitsend:
* Bumpers in dekleur van de carrosserie +

mm; accentbies

* Sportieve stoel-en portierbekleding

* /« hoogte verstelbare bestuurdersstoel

ws>- HP^ r? j-, ma j ;j a, , r> PMMj^p^^ tegen meerprijs)

W Mr .#"WB"sBR. Bk:::- Bhk,

JÜ t'Bßfc» I"^!''M"'^^^^~ ■!'. j'jj.iiiii.iii ,'hüjil ' -y--'- ,>j^iJ.Jtßß^BSS3^^pMßw*^MMP^Blh^ B^siifiiiSSJËSa ctr

* B^ B^ pP^ B^ »

jiij^^aga^a|j. Importeur: Louwman & Paraui 8.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer. Tel. 01621-85900. "sk^ r°yota, nummer lm Mmft A^e Toyota's hebben 3 jaar garantie en 6 jaar carrosserie-
s^ louwmamSrPARQUI Prijzen md. BTW en excl. a/leveringskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. r^j; multikleppentechniek. garantie. Conform onze bepalingen. Vraag uw dealer.

HEYTHUYSEN-AUTOBEDRIJFGIELEN B.V. -Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728 "OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -Provincialeweg Zuid 91 -Tel. 04492-1814 "POSTERHOLT-AUTOBEDRIJF JANBAKKES
B.V. -Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -Baanstraat 129 - Tel. 045-318888" MAASTRICHT-AUTO PETIT MAASTRICHTB.V. - Molensingel 11 -Tel. 043-616900 "SCHINOPGEUL-*GARAGEWIERTZ -Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258"SITTARD -AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB.V. -Rijksweg Zuid 212 -Tel. 04490-21000 "SUSTEREN-*AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLD B.V.-
Rijksweg Noord 54 - Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN - AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETIT B.V. - Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703.

k. *Off. Agent 40
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<jpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100. 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Óver 1 kolom, in kleine letters 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 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts )
Mimmumhoogte: 10 millimeter. Fotos. logos en
illustraties zifn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tol 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 dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißrort Cebuco Summo Scanner) 223Pï>

Vermist/Gevonden

Hoge beloning
voor aanwijzingen die leiden tot terugverkrijging van de

volgende voertuigen
Mercedes 190 D

Kenteken XL - 39 - FY
kleur: donkerblauw

Gestolen in de nacht van 7 op 8 mei 1990 te Ittre (B)
Opel VectaC 1.8

Kenteken YF - 21 - PB
Kleur: grijs

Gestolen op 3 mei 1990 te Sittard.
Informatie: Bureau H.A. van AMEYDE B.V.
Kleine Oord 181, Arnhem, 085-435255;

na kantoortijd 085-455045.
Vragen naar de heer van Dam

’ 200,- beloning voor die-
gene die mij mijn BROM-
FIETS terug kan bezorgen.
Honda MTX geel, zwart-
geel. Verlichtingskap be-
schadigd, frame no.
095004203, kenteken XDM
282. Gestolen maandag 7-
-5-'9O tussen 20.30 en 22.15
uur in de Delruellestr. Baan-
dert Sittard. Inl. 04490-
-28147.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Mededelingen
OPGELET! Ervaren accu-
puncturist opent v.a. van-
daag in Pension Heerlen
een praktijk v. alle ziektes,
verslaafden, rokers en vopr
af te slanken. Sittarderweg
81, Heerlen. 045-724552
(hele week v. 7.00-21.00 u.)

Personeel aanbod
DAKDEKKER kan nog werk
aannemen Tel. 045-229242
tussen 18.30 en 20.00 uur.

Personeel gevraagd

Charmante masseuse

gevraagd voor

NIEUW !!!

privé
massage adres

04490-75028

Intern mogelijk
Gevraagd ervaren

ijzervlechters
Goede verdiensten. Tel. 04743-1613.

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.

i^&Jmmm Unieke stedenreizen
vanaf 149,-p.p.

JsClIaS tmms§B&**' Deze maand zeer voordelig reserveren: Parijs

'^■WBIJBK f14-p.p., Berlijn f24- p.p. en Londen f329- p.p.

■Vijl [(ijl Meer informatie op onze kantoren. Wij pakken deze

mm9^ AmroBank ||pjjl
Las- en montagebedrijf Van Daal-Dieteren BV vraagt
C.-Bankwerkers/Pijpmonteurs en

CV-monteurs
met ervaring. Bellen tijdens kantooruren 04499-3182.

Op korte termijn gevraagd
Tandarts-assistente

liefst met ervaring, bekend met computer-administratie.
Sollicitaties aan: J.B. Schreuder,
Reuverbeek 2, 6166 GX Geleen.

Gevraagd
Groepsvervoerchauffeur m/v

Pers. aanmelden na tel. afpr. 045-444444.
Puntelstraat 32a, Simpelveld.

k Gratis CD/platenbon
bij Studentenrekening.

Als jeer deze maand een opent en jebasisbeurs

HMf hierop laat binnenkomen. Te besteden bij Free

]__4£ilH?M| Record Shop t.w.v. f20,-. Meer informatie op onze
i________iß____| kantoren. Wij pakken deze maand even flink uit.

Amro Bank l|pij
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

Schoolverlaters opgelet!
In de slagerij in de Edah in Geleen vragen wij een

Slagerijmedewerk(st)er
voor 24-40 uur per week.

Leeftijd 17-21 jaar. Heb je interesse, kom daneven langs
of bel 04490-49393 en vraag naar dhr. Wevers.

Edah-slagerij, Rijksweg Zuid 87, Geleen.

Auto Exportbedrijf
in midden Limburg

zoekt enkele handige part-time medewerkers, leeftijd plm.
30 jaar, voor alle voorkomende werkzaamheden. Soll. na
tel, afspraak bij P.M. Interauto, tel. 04759-1028, Haelen.

ISPEELCLUB UAASBRACHT Iw
Speelclub Maasbracht vraagt

Croupiers die reeds enige ervaring hebben
en leerlingcroupiers

Onze eisen voor leerlingcroupier zijn:
Jonge enthousiaste mensen van rond de 20 jaar die mini-

maal een MAVO-diploma bezitten en er niets op tegen
hebben om in de weekends en op feestdagen te werken.
De opleiding wordt binnen onze Speelclub gedaan en zal

ongeveer 3 weken duren.
Wij bieden:

* een leuke werksfeer r
* een leuke toekomst
* een eerlijk salaris.

Uw sollicitatie, recente pasfoto en curriculum vitae kunt U
sturen naar: Vereniging Speelclub Maasbracht,
t.a.v. Personeelszaken, Mw. A.M.J. Verheesen,

Rijksweg 3, 6051 KN, Maasbracht.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Chauffeur m/v
met ervaring, bij een bedrijf in Brunssum. Deze baan gaat
waarschijnlijk langere tijd duren. Vereist zijn het grootrij-
bewijs en afhankelijk van de leeftijd het chauffeursdiploma

Voor infomatie
045 - 71 99 40, Afdeling Industriepersoneel

HEERLEN, OP DE NOBEL 1 / AKERSTRAAT
Medewerker m/v

die enthousiast is, voor het bedienen van computerbe-
stuurde machines bij een textielreininging in Hoensbroek.
Het betreft een baan voor langere tijd. Onze gedachten
gaan uit naar een kandidaat op Havo-/VWO- niveau. Ook
kandidaten die de avondschool volgen kunnen reageren.
Leeftijd: tot 25 jaar. Hebt u interesse in deze baan neem
dan contact met ons op of kom langs

Voor informatie.
045 - 71 83 66, Anita Dolk

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
Produktie-medewerkers m/v

bij een bedrijf in Roermond. Leeftijd 18-65 jaar. Wilt u zeil
bepalen hoeveel uur u per week werkt? Denkt u aan 8 uur?
Voelt u meer voor 40 uur? Of wilt u alleen in de weekeinden
aan de slag? Alles kan! Wij bieden een zeer afwisselende
baan in dag- en/of ploegendienst, goede salariëring,
ploegentoeslag, reiskostenvergoeding, 8% vakantiegelden
en doorbetaaldesnipper- en feestdagen. Hebt u interesse?

Neem dan contact op of kom langs.
Voor informatie:

045 - 71 83 66, Ingrid Driessen of Cilly de Wildt.
HEERLEN, OP DE NOBEL 1 / AKERSTRAAT.

Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Wilt u snel aan de slag?
Vast en zeker werk en een
leuke afwisselende baan?
De kaderschool heeft circa
250 vacatures voor RU-
INSTRUCTEUR (m/v). Ook
in uw omgeving. Binnenkort
starten in Best en Utrecht de
nieuwe opleidingen. Nog
enkele vrije plaatsen. Infor-
matie? Bel (ook 's avonds)
voor een gratis studiegids
04998-99425
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time. Pers. aanm. Hom-
pertsweg 12, Landgraaf.
Wij vragen voor onze party-
service afd. MEDEWERK-
STER voor het bereiden en
gameren van o.a. salades,
specialiteiten en vleesscho-
tels en evt. uit-serveren van
koude buffetten. Keurslage-
rij Lochtman, Einderstr. 22,
Kerkrade. 045-452517.

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.
Gevraagd allround vakbe-
kwame dames- en heren-
kapster. Min. Ift. 21 jaar.
Haarmode LIGNE, Wijlre.
Tel. 04450-1973.

'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,

1Amstenrade Oirsbeek cri
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.
Gezocht op korte termijn
i 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.
Voor direct gevraagd:
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtauto met
aanhanger. Frans Beiten
Transport b.v. Galjoenweg
68, Maastricht. 043-631888.
St. Tropezbar zoekt BAR-
DAMES, gar. loon. 04490-- 15828, na 21 uur 17402
Bouwbedrijf vraagt all-round
METSELAARS. Tel. 04120-
-32721 / 35687.
Bovag-rijschool van Bentum
zoekt INSTRUCTEUR m/v
voor de avonduren en op
zaterdag. Tel. 045-217487
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.
Gevr. KEUKENHULP en er-
varen kelner of serveerster.- Melden na tel. afspr. 045-
-228858.
Gevr. zelfst. huish. HULP, 2
x p.wk., aanm. tussen 14-18
uur (niet zwart), Weyen-
bergstr. 418 Hoensbroek
STRATENMAKER en op-
perlieden gevr. Erk. straten-
makersbedrijf P. Zweiphen-
ning, Orrsbeek. Tel. 04492-
-5316 of 04493-1038.
Gevr. VAKANTIEWER-
KERS voor div. werkzaam-
heden. Erk. stratenmakers-
bedr. P. Zweiphennig, Oirs-
beek. Tel. 04492-5316 of
04493-1038.

SERVEERSTERS en koks
gevraagd. Hotel Restaurant
Crasborn, Hoogstr. 6, Thorn
04756-1281
Gevr. 2 part-time VER-
KOOPSTERS voor ca. 20-
-25 uur, voor fotolaborato-
rium in Sittard. Tel. 04490-
-27524.
VAKANTIEWERKSTERS
gevr., leeftijd 17 a 18 jr.,
voor direct, het hele sei-
zoen. Telef. aanmelden na
20.00 uur: 04490-49361.
Nette FRITUREHULP ge-
vraagd. Tel. 045-325268, na
15.00 uur.
Niet-rokende KINDER-
OPPAS in bezit v. auto, voor
onregelm. tijden, min. Ift. 25
jr., omg. Heerlen. Br.o.nr. B-
-4513, LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevr. met spoed VAKAN-
TIEHULP voor souvenirs-
winkel, tel. 04406-12001.
Aank. KAPSTER gevr. plm.
18 jr., Kaps. Maritta, tel.
045-456811.
GRILL-RESTAURANT
zoekt nette jongeman met
enige horeca-ervaring voor
het opstarten van onze
nieuwe zaak. Tel. 045-
-351300, na 15.00 uur.
Gezocht FRITUREHULP
m/v met ervaring. Tel. 045-
-351300, na 15.00 uur.
Zwembad Simpelveld vraagt
voor het nieuwe seizoen
BADMEESTERS MA/ v.a.
18 jr. (gedipl.). Inl. na 18.00
u. 043-436813/045-442556
Gevraagd leerling STRIJK-
STER va. 18-23 jaar, vast
werk voor enkele middagen
per week. Soll. van 10.00-
-17.00 uur Stomerij van
Sloun BV, Willemstr. 36,
Heerlen.
Gevraagd beslist ervaren vr.
FRITUREHULP. Tel. 045-
-418725.

"I T.B. Industrieservice vraagt
met spoed voor werk in Bel-
gië en Nederland 12 IJZER-
WERKERS, 10 pijpfitters, 12
lassers eert. 1G en 3G'
SMAW. Proeflassën onder
toezicht LLoyds. Hoog loon.
Tel. 01686-2205.
TAXICHAUFFEUR gevr.
omg. Kerkrade, voor wee-
kenddienst. 045-460014.
Gevr. KEUKENHULP 14-20
uur, serveerster. Hotel Mo-
nopole, Nieuweweg 22, Val-
kenburg. Tel. 04406-13545
of 12365.
Nette CHAUFFEURS gevr.

1 enige kennis omg. Heerlen.

" Tev. centralist m/v gevr.
Zonder erv. onn. te soll.
Pers. aanm. Kroontax, Anje-
lierstr. 123A, Heerlen.
FRITUREHULP gevr. voor 3
avonden p.w. 't Smulhoes.
Tel. 045-313440 of 310239.
Alleenst. man zoekt HULP in
de huish. Tel. te reag. na
20.00 uur 045-716797.
Gevr. nette taxich. CAO'
BETAALD, Heerenweg 267,
Heerlen.
'n Leuke bijverdienste wordt
AVON consulente. Tel. 045-
-312789.
Wij zoeken energieke erva-
ren VERKOPERS voor
onderhoudsprodukten in
België v.d. firma Mias. Goe-
de verdienste. Inl. tussen
19.00-20.00 u. 045-219822.
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem
Gevraagd een zelfstandig
meewerkend VOORMAN en
part-time reinigingskrachten
voor een nieuw objekt in de
voedingsmiddelenindustrie
in Heerlen. Linders Schoon-
maakbedrijven. 045-421208
Hotel de L'Empereur, res-
taurant La Mangerie vr. zelf-
st. werkend a-la carte KOK.
Heb je interesse, bel ons
dan. Tel. 04406-13439.
BABYSIT gevraagd voor 2
kinderen, in Ulestraterr. Tel.
043-642271.
Gevr. VERTEGENWOOR-
DIGER M/V leeft. 18-24 jr.
V. opleiding wordt gezorgd.
Auto niet noodzakelijk. Ge-
boden wordt goede verdien-
sten. Bel dag. tuss. 10-17 u.
043-647235.

Wij pakken deze maand
evenflink uit.

AmroBank(^
Onroerend goed te huur gevraagd

Dringend te huur gezocht Te huur gevr. OPSLAG-
WONING of flat tot ’ 650,- RUIMTE of schuur, iets op-
p.m. Tel. 09-32-11764109. knappen geen bezwaar. Ca.

70 tot 125 m2. 045-750238.
T.h. gevr. WOONRUIMTE Woonhuis te huur gevraagd
voor werkend echtpaar, in in de gemeente BRUNS-
Sittard of Maastricht. Tel. SUM. Telefonische aanbie-
-045-461544. dingen 043-616288.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te h. in HEERLERHEIDE Draaiende shoarmageh. nteuw gestoft, zit/slpk., GR|LLRO OM te huurondergebr. in Bungalow m. f 1 600 nd Schrif*A Ó^BJE acties "edetl of Arabisch,opgang, ’ 100.- p.w. all-in. Br.o.nr. B-4514 LD., Post--045-22348? uur bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Onroerend goed te koop aangeboden

Slechts 1 exclusief landhuis
in Landgraaf

Übach over Worms, Namiddasche Driesen: Vrijstaand
landhuis medio dit jaarvoor bewoning gereed. Z-vorm.

woonk. ca. 56 m2mcl. een keuken van 9 m2. Inpand. be-
reikbare gar. 4 slpks., badk. met ligb., 2e toilet en moge-

lijkh. voor douche. Ruime bergzolder. Oppervlakte 785 m2.
Uitstekende isol. voorzieningen. Prijs ’ 298.000,- v.o.n.

Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045-712255

Brunssum, Rdr. Thibaldstr. 21
Gunstig gelegen halfvr, woonh. m. garage, ruime woonk.,
3 gr. slpks., badk. m. ligb., berging. Vr.pr. ’ 142.000,- k.k.

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

Brunssum, Wilhelminastr. 15
zeer ruim hatfvr. woonh. nabij centrum m. 4 keld., 3 gr.

slpks., gr. zolder m. vaste trap. Vraagpr. ’ 122.000,- k.k.
Ass. kantoor Van Oppen B.V.

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

Brunssum: Heggerank 24
halfvr. woonh. m. dubb. garage, 4 slpk., badk. m. ligb., gr.

zold.. Prijs: ’ 143.000,-k.k.
Ass. kantoor Van Oppen BV

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

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.
HOENSBROEK, Weusten-
raedtstr. 61, hoekwoning
met garage en mooie tuin,
grote woonk., prachtige
keuken, 3 slpkmrs., deels
voorzien van dubbel glas,
prima staat van onderhoud.
Pr. ’ 147.500,-k.k. Wijman
& Partners Vastgoed. Tel.
045-728671

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.
HOENSBROEK, Julianastr.
22, 2 onder 1 kap, perc.opp.
330 m2, 3 slpks., m. moge-
lijkh. v. 4e slpk., badk. met
ligb., woonk. met open-
slaande deuren naar over-
dekt terras ’135.000;- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te huur/te koop gevraagd:
woonhuis met minimaal 2 st.
slaapkamers en tuin, omge-
ving Gulpen-Wittem-Vaals-

' Voerendaal-Simpelveld. Br.
o.nr. B-4511, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
BRUNSSUM, Ridder Vosstr.
19. totaal gerenoveerd
woonhuis, alles is nieuw, 4
slpks., geheel voorzien van
dubbel glas. ’ 115.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.
HEERLEN, Heerlerweg 76,
goed gelegen 2/1 kap met
mooie tuin, 4 slpks., perc.
opp. 350 m2, geheel voor-
zien v. rolluiken, ’ 129.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.

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.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
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.

Kamers
HEERLEN-Centr. kamer in
studentenhuis. Tel. 045-
-455755 Of 045-710029.
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. 3 gemeub. kamers te
KERKRADE. Tel. 045-
-421662 b.g.g. 045-427224.
Welk meisje wil KAMER en
slaapkamer huren in Roer-
mond. Tel. 04750-33862.
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
STUDENTENKAMER te h.
bij centr. Heerlen, 1.6.'90 vrij
Inl. 045-413074/ 417373.

Winkel & Kantoor

mECmMUN/CATIE^
UMBURG

Burg. Lemmensstraat 263A, Geleen. Tel. 04490-40444.
Fax. 04490-55979.

Het nieuwe adres voor al uw
telecommunicatie-apparatuur
Auto-telefoons * tejefaxen * semafoons * centrales

* beantwoorders etc.
Officieel DEALER Panasonic en Okifax.

Bedrijven/Transacties

Ter overname aangeboden
Huur-café, met koop van inventaris. Overname inventaris

’ 80.000,-, min. benodigd eigen kapitaal ’ 25.000,-.
Inl. tel. 045-352848

COSMETICA partij te koop, " ~. ~Z~~
ook zonnebrillen, 04406- LanODOUW
12875- : ONDERDELENBANK.
Te k. verplaatsbare KAN- Tel. 04493-2715.
TOORUNITS voor diverse Te koop SCHARRELKIP-
doeIeinden geschikt. Afm. PEN, bruin en zwart. Zil-
-6x9 m. Prijs ’ 10.500,-. Tel. straat 20, Dicteren. Tel.
04490-56339. 04499-1341.
-Auto's

voor nieuw of gebruikt

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

merk bwj km.st.
Nissan Prairie 2.0 4WD blauw 1988 30.000
NissanBluebird 2.0LX sedanpetrolmet.. 1986 74.000
Nissan Micra 1.0 DX blauwmet. april 1986 53.500
Nissan Micra 1.0GLS-drs. zilver, mei 1987 40.000
Nissan Micra 1.0 DXblauw, jan 1987 30.000
Nissan Micra 1.0 Trend, rood, sept 1987 52.000
Nissan Micra 1.0 DX rood, mei 1987 36.000
Nissan Stanza 1.6SGL groenmet., jan.... 1985 44.000
Nissan Sunny 1704 Diesel blauw, jan 1983 140.000
Nissan Sunny 1.3 DX groenmet 1986 35.000
Fiat Panda 45 CL rood 1984 82.000
Honda Integra 1.5 L wit 1986 64.500
Lada2losGLwit,juli 1984 50.000
Opel GM Kadert 1.25-drs. 5-bak blauw ... 1987 45.000
Subaru Mini Jumbo SDXrood, jan 1987 23.000
Toyota Starlet 1.3DX autom., zilver, mei. 1985 56.000
VW Golf GTI 3-drs. rookzilver, jan 1986 103.000
Mazda 626 1.6 HB brons 1985 96.000

Jurgen Autocentrum Heerlen
Hoek Schelsberg/Huisbergerstr. Tel. 045-723500.
i ■-^ I ,

#
Gratis Amro All In Fund

certificaat t.w.v. f 50,-.
Als u deze maand f 10.000 - in het Amro All In

Fund belegt, kunt u iemand f 50- in dit fonds
:adeau geven. Meer informatie op onze kantoren.
Wij pakken deze maand even flink uit. ___

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

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herscfri).
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. gebr. houten en ijzeren
BALKEN, hoekijzer, kepers,
bielzen enz. Tevens trap en
lambrizering. Matrak, Nuth.
045-243736.
T.k. electrische lamellen
ROLPOORT br. 304 cm,
hoog 270 cm, tegen ieder
aannemelijk bod, 045-
-219205.
BETONPADEN, nieuw,
’0,90 per stuk; ruime hoe-
veelheid metselstenen,
veldbrand en landhuisstijl.
Tel. 04405-3038.

met je 16de verjaardag B ■^"■Mm
Va"°omS'ef J&TCSS

Proficiat Pap Reageren op
Jj|k advertenties on
B BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (vold
gefrankeerd) naaifl

\ JP Postbus 3100, 64(M
\ W^ Heerlen en vergee

links onder op'
W] enveloppe het numi'^j

Esther, Raymond ' de advertentie
Patrick, Sonja vermelden. "

, ; , _____
hWilt u het communicantje 'l i

feliciteren? 2
Dat kan! cc

Bel nu het Piccoloteam voor meer informatiejgt

fta

ft. ii Gratis artist impressiori va£
uw huis bij hypotheekofferf*

Als u de m me' uitgebrachte hypotheekofft^
F"4P*- accepteert, wordt er een unieke schets van uw*d<

■ _£]] l(|]_j huis gemaakt. Meer informatie op onze kanto^
Wij pakken deze maand even flink uit. ,

AmroBank Jjjjj.,
Joc
nt

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

1 1 -Wc
Beter bij Kerp: ■£BRINK trekhaken - fietsendragers - fietsimperify

automatten - autohoezen - caravanspiegels ai
,

kinderautogordels en zitjes L'
het complete BLAUPUNKT AUTO-HIFI programC1

(tevens inbouw)!

In de Cramer 31, Heerlen 7
Telefoon 045-716951 _!«

Koop nu uw Fiat Uno en betaj
pas over 12 maanden, h

Fiat Uno 45 1985 rood 10'
Fiat Uno 45 1986 wit __
Fiat Uno 45 Fire 1986 beig**
Fiat Uno 45 Fire 1987 zwart*
Fiat Uno 45 Carrara 1987 wit [e
Fiat Uno 45 ....: 1987 rood &c
Fiat Uno 45 1987 wit l
Fiat Uno 60 1988 blautyi
Fiat Uno 45 Champ 1988 blauwg

Fiat Sitty Car,
Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard. Tel. 04490-17 J

Inruilers
10% korting \

Div. Panda's o.a. 34- 45 - 750 -1000, v.a \*Div. Unos o.a. 45-55S-60S - 75SX, v.a *Citroen 2 CV6 Transat wit en striping U
Citroen AX 1.0 E rood o
Citroen BK 1.4RE beige r
Ford Escort Laser beige h
Ford Sierra combi wit u
Mitsubishi Colt 1.2GL blauw «
OpelKadert 1.3 S-LS rood a
Opel Ascona 1.6 S, 4-drs., LPG, goudmet „
SeatMarbella9ool,wit hBovag-garantie - financiering - inruil 1(

Fiat Creusen Heerlen *Parallelweg 34
045-742121 M

Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU-
TO'S, ’5OO,- tot ’ 50.000,-.
045-414372/422959.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572
SKODA Rapid Coupé '84,
’3.500,-. 045-211071. .
Te k. Escort RS TURBO, 6-
'BB, 18.000 km., in nw.st.,
nw.pr. ’ 48.000,- nu

’ 32.000,-. Tel. 045-444584
Te k. BMW, '79, autom., t.
525, vr.pr. ’2.750,-. Mer-
cedes. 240D, '80, ’7.500,
Inl. 045-413074.
Te koop gevr. AUDI 80 bwj.
'83-'B5. Tel. 045-315036.
BMW 520im. '84, div. ex-
tra's, ANWB gek., vr.pr.
f 12.500,-. Tel. 045-425507
Te koop BMW 316 bwj. '78,
lichte lakschade, techn.
goed, vr.pr. ’1.750,-. Tel.
10956 Sittard. .
BMW 732 I, bwj. '85. Cau-
merweg 70, Heerlen.

CITROEN BK 14E, m«f53.000 km, d.grij%i

’ 13.500,-. 045-425882p,
Te koop weg. omst.tlzeer mooie CITROEN,.
1.9 Diesel, APK '91,
'84, vr.pr. ’ 6.750,-.
045-272006.
Te k. CITROEN Visal
nov. '83, kl. rood, ’ 4.%,
Te1.045-444510. j
Te k. CITROEN BK l4
'86, kl. wit, 78.000 knru<
inst., trekh., radio, APb
'91, ’9.750,-. 043-212*
DAIHATSU Charade "ff
TS, 6-'B4, 1e eig., LZV
vr.pr. ’ 4.950,-. 045-32*
Schade-auto DAIH/5
Charade TS automatiek
6-'B7 (deur acht. set1
’6.950,-. 045-316940-,
Te k. Datsun LAUREt'
'83 wit, vele ace. Tel. 0^2166, na 18.00 uur. y

INKOOP goede auto's,;,
geld. Joosten, Scharne';
3, Maastricht. 043-6349,
BMW 315, 1982 en \
Manta 16 SR, '78, mr.'
Caumerweg 38, Heerlej,
In- en verkoop goed^i
bruikte AUTOBANDEN \
garantie. Passartweg j
Heerlen. Tel. 045-2226J1
Te k. GEVRAAGD auto]
bedrijfsauto's, schade o]
fect geen bezwaar,
sloop. Tel. 045-720200.'
Te koop Fiat PANDA]
'81, zeer zuinig, APK |
vr.pr. ’2.150,-, i.Zj
Heerlerweg 78, Voerenf)

Voor Piccolo's 1
zie verder pagina A



De Groot drong toen met zes an-
dere vredesactivisten de Lunet-

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster

KERKRADE/EYGELSHOVEN -
De Amerikaan Harry V. Jones, sol-
daateerste klas van de 84th Infante-
ry keert op 22 mei na 46 jaar terug
naar Eygelshoven. Daar was hij ge-
durende de oorlog van 10 tot 18 no-
vember 1944 bij een gezin onderge-
bracht.

Jones wil nu oude herinneringer
ophalenen een bezoek aan diefami-
lie brengen diehem samen met vijl
anderen onderdak bood. Het grote
probleem daarbij is echter, dat de
veteraan niet meer weet hoe deze
mensen heten. Ook de straatnaam
en het huisnummer zijn onbekend.
Burgemeester Mans zal dinsdag om
12 uur Jones en zijn gezin op hel
stadhuis ontvangen. Daarna maakl
Jones in een jeep een rondrit do^ïEygelshoven in de hoop dat hij hel
bewuste huis vindt.

Oud-verzetstrijder Harry Gloude-
mans die deze onderneming zal be-
geleiden, hoopt dat iemand Jones
kent uit de oorlogstijd.
Het enige dat Jones zelf nog weet is
dat de gastvrouwvan toen, heerlijke
kersenvla kon bakken. Wie de nu €5
jaar oude man uit Philadelphia her-
kent, kan contact opnemen met
Gloudemans: S 045-460480 of ne
kantoortijd S 045-351610.

Minder
werklozen

HEERLEN - Het aantal werklozen
in de Oostelijke Mijnstreek is ge-
daald. Telde het Gewestelijk Ar-
beidsbureau in maart van dit jaar
nog 83.130 werkzoekenden; vorige
maand stonden 78.155 mannen en
vrouwen als werkloos ingeschre-
ven.
De opmerkelijke daling heeft vol-
gens een woordvoerder te maken
met seizoensinvloeden. „Vooral in
de horeca en de bouw vinden mo-
menteel veel mensen een tijdelijke
baan. Er zijnnu trouwens nog volop
vacatures in de metaalsector en de
handel.

Overigens raadde wethouder Sa-
velsbergh de bewoners nogmaals af
over te gaan tot een collectieve
huurweigering. Daarover werd gis-
teravond trouwens nauwelijks ge-
sproken.

.Van onze verslaggever

" Natuurgebied Terworm in Heerlen bleef jaren
geleden verschoond van een pretpark door
massaal verzet vanuit de bevolking. Daarom
is Terworm nog steeds een heel stil oord, waar
het voor flora en fauna goed toeven is. Toch
zijn er mensen die menen dat er meer behoefte
is aan een stortplaats, dan aan een natuurge-
bied. Getuige het motorblok, dat een of meerde-
re onverlaten ter plekke hebben gedumpt.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Nieuwe boringen
in wijk Zeswegen

Provincie wil meer inzicht in mogelijke risico'sKlacht
De vertegewoordigers van de
Bouwvereniging Heerlen werden
op de hoorzitting bestookt met
klachten. Veel bewoners vroegen
zich af waarom de herberekening
van de servicekosten maar zeven
gulden oplevert, terwijl vrijwel alle
bewoners elke zomer ongeveer 700
gulden terugkrijgen. Een andere
veelgehoorde klacht was, dat de
bouwvereniging dikwijls bedragen
in rekening brengt voor reparaties
die niet worden uitgevoerd.

Een van de bewoners vertelde Sa-
velsbergh dat er veel mensen in de
flats wonen die de deur niet meer
uit durven.De bewoner riep de wet-
houder op deze mensen nu al een
verhuispremie te geven.

chool
mevrouw Van Zeil, de echt-

r°te yan Heerlens burge-pester, opent morgen rond 15
r" de nieuwbouw van de Ca-
r^naschool in Weiten. Deze
J**°oJ aan _e Smidserweg is
rr zeer moeilijk lerende kin-
i*"1 en is in de plaats geko-rn van het voormalige oude
Pj'en schoolgebouwtje. Voor-
l het officiële gebeuren
rf-tsvindt, vieren de leerlin-
Plfeest. Vandaag gaat de hele
1° alvast naar de film om
r^a samen aan te schuiven, *" een etentje. En morgen
pW iedereen in aula bij el-
rlr voor een mis, waarna ge-
r^nlijk wordt geluncht. Nal.Qpening door mevrouw Van

"l' is er ook nog een receptie.
f°r devolwassenen...

Vergeten
L; ekfoontje gekregen van
}Trouw Giesen uit Kerkrade.f 9 meneer, u bent gisteren in
f Krant vergeten te vermelden
f wiijn man, die al veertig
C* bij het schildersbedrijf
[terioecfc in Heerlen werkt, inr^ade WOont. Kunt u daar
L* Wat aan doen?" Ja me-k? 10 a°t kunnen wij. Zoals uFt,

Plat du jour

Lief I

Enquête
Savelsbergh had eerder gezegd dat
verhuispremies pas aan deorde zijn
wanneer de sloop definitief is. De
wethouder zei bereid te zijn over
verhuispremies na te denken mits
hij inzicht krijgt in de enquête die
het bewonerscomité heeft gehou-
den. Daaruit bleek namelijk dat er
veel problemen zijn in de Vossekuil.

Zoals bekend werden vorig jaar in
Zeswegen tijdens onderzoek opver-
schillende plaatsen hoge concentra-
ties pak's gevonden. Om inzicht te
krijgen in de eventuele risico's daar-
van, voor zowel devolksgezondheid
als het milieu, wil de provincie nu
nader onderzoek laten verrichten
naar voornamelijk de omvang van

deverontreinigingen in de deklagen
en het mijnsteen pal daaronder.
Daartoe gaat Iwaco met ingang van
16 mei ongeveer 110 grondboringen
uitvoeren. Een deel van deboringen
zal in de tuinen van de bewoners
moeten plaatsvinden. De betrokke-
nen zijn inmiddels van de nieuwe
plannen op de hoogte gesteld. De
provincie verwacht dat de resulta-
ten van hetvervolgonderzoek in het
najaar bekendgemaakt zullen wor-
den.
Overigens is Iwaco momenteel in
opdracht van de provincie ook nog
bezig met een grootschalig onder-
zoek naar het voorkomen van ver-
ontreinigingen op zeven andere
voormalige mijnterrein (al dan niet
bebouwd) in de Oostelijke Mijn-
streek. De resulaten daarvan zullen
hoogstwaarschijnlijk deze of vol-
gende maand in de openbaarheid
komen.

HEERLEN - De provincieLimburg
heeft de onderzoekers van advies-
bureau Iwaco uit Boxtel opdracht
gegeven nieuwe grondboringen in
de Heerlense wijk Zeswegen te ver-
richten. Volgens GS is dit onvermij-
delijk om vast te kunnen stellen in
hoeverre de eerder aangetroffen
kankerverwekkende polycyclische
aromatische koolwaterstoffen
(pak's) in de nieuwbouwwwijkvoor
gevaar zorgen.

Opnieuw dagvaarding
voor vredesactivist

tenkazerne in Vught binnen en
ondernam daarpogingen om een
tank te veranderen in een bloem-
bak.

volgegooid met grond, waar we
de narcissen in kwijt konden.
Vervolgens hebben we nog de
woorden 'van tank tot bloembak'
op het voertuig geschilderd.

Leo en zijn vredesmakkers wer-
dendie dagtoch nog in de boeien
geslagen. „Een paar uur later
werden we alsnog opgepakt. En
vervolgens verdwenen we voor
drie dagen in de cel. Twee acti-
visten uit onze groep moesten
zelfs negen dagen zitten. Rond-
uit belachelijk natuurlijk. Maar
ja, op den duur went alles. Ten-
minste, ik heb er geen moeite
meer mee. De zitting van van-
daag is de zevende waar ik als
vredesactivist naar toe moet. Het
zal wel een geldboete worden",
kijkt De Groot met de nodige er-
varing vooruit.

HEERLEN - De Heerlense vre-
desactivistLeo deGroot (31), die
afgelopen maandag door de kan-
tonrechter in Heerlen werd vrij-
gesproken van oneigenlijke inza-
meling van geld en goederen
voor zijn vredesbureau, moet
vandaag weer opdraven in Den
Bosch. Daar moet hij zich bij de
arrondissementsrechtbank ver-
antwoorden voor een ander vre-
desklusje, dat dateert uit maart
van dit jaar. Dienstplichtige militairen heb-

ben ons uiteindelijk weggejaagd,
zonder dat we werden aangehou-
den."

„We hadden grond bij ons en
tachtig narcissen. Nadat we het
hek hadden doorgeknipt, heb-
ben we de luiken van een tank
opengemaakt en het gevaarte

" Harry V. Jones

Speurtocht van
veteraan door
Eygelshoven

HEERLEN - De politie van
Heerlen heeft in de nacht van
dinsdag op woensdag een 24-jari-
ge man uit die plaats aangehou-
den, op verdenking van inbraak
en ernstige bedreiging. De man
werd door een patrouille uit een
openstaand slaapkamerraam ge-
haald, nadat het korps een in-
braakmelding vanuit de Bronk-
straat had ontvangen.
Na zijn arrestatie vertelde de in-
breker dat hij het openstaande
raam op de benedenverdieping
per toeval ontdekt had en de ge-
legenheid om in te breken niet
aan zijn neus voorbij wilde laten
gaan. Toen hij echter via het
openstaande raam naar binnen
wilde klimmen, schrok iemand
in de kamer wakker. Het bleek
de zoon des huizes te zijn. Deze
werd meteen door de inbreker
met de dood bedreigd, wanneer
hij zijn geld en juwelen niet zou
afstaan. De bewoner gaf hem
daarop een gering geldbedrag en
zijn horloge. Op dat moment be-
reikte de patrouille evenwel de
Bronkstraat en kon de inbreker
worden aangehouden.

'Huur flats op de
Vossekuil bevriezen'

Plan Bouwvereniging Heerlen bekendgemaakt op hoorzitting:

HEERLEN - De Bouwvere-
niging Heerlen wil de huren
van de flatwoningen aan de
Vossekuil per 1 juli bevrie-
zen. Het college in Heerlen
heeft positief op dat initia-
tief gereageerd, maar nog
geen besluit genomen. Dit
maakte wethouder Hub Sa-
velsbergh bekend tijdens
een hoorzitting voor de be-
woners van die flats.

xotisch
'tango's, kiwi's, papaya's,
J^cado's en waarschijnlijk
lnt u het rijtje nog veel langer"■ken, maar u kunt het alle-
"tt*- gaan proeven. De Katho-J* Vrouwenorganisatie (Ka-

" houdt namelijk een infor-a}ie-avond over exotisch
/it. Vanaf20 uurstaan er dus

E' wat smulpapen voor de

* van zaal 'D'r Eek' in Rim-
lr9- Leden van deKaVo hoe-

entree te betalen, alle
fleren die hun tanden in het
*chtvlees willen zetten zullen

een gulden voor over moe-n hebben.

nzinnig
"erzoekje gekregen van Roel
Pfcbier uit Hoensbroek, die
wraag wil toetreden tot het
üentendispuut 'Astarte' van
Technische Universiteit in

'dhouen. Om daadwerkelijk

" uit te kunnen maken van

'■ °lub moet Roel een opdracht
De bedoeling is dat

een of andere krant zo gek
vQt om bij welkefoto dan ook
■"et onderschrift de woorden
parte' en '400' te plaatsen.

Onzinnig (2)
Pc toeten natuurlijk niet
*»ccl kranten Roel met dit
hoek heeft benaderd. Maar
lieten welzeker dat geen en-

' zichzelf respecterend dag-
een foto met dc haren erbij

lQt slepen om die onzinnige
tdentencodes te vermelden.
's wij ook niet. Succes Roel,
*^ans met je studie...

Ook wil de bouwvereniging voor 1
juli de voorschotten van de service-
kosten herberekenen. De vereni-
ging heeft berekend dat dat zeven
guldenper maandkan schelen. Ook
maakte Savelsbergh bekend dat de
gemeente wil dat de bouwvereni-
ging, de bewoners en de gemeente
(burgemeester Van Zeil en de wet-
houder Visser en Savelsbergh) eens
in de twee maanden rond de tafel
gaan zitten. Voor de bouwvakva-
kantie moet dat eerste overleg
plaatsvinden.

Ver weg
lt3^e moet er\op 26 mei hele-

*Gl voor naar Escharèn, een
Oostbrabants ge-

DÓ^t nabij Grave. Maar dan
t °r jewel de aanstekelijke mu-
igjp van de Wurmtaler Musi-
'an.'tten fan John Quadvlieg.

'" e die moeite neemt, kan een-Dd «ai in Escharèn gewoon op
Qeluid van de muziek af'ijv*0171' Want in dit dorpje kan

9 9een blinde verdwalen.

Gesprek
De flats aan de Heerlense Vossekuil
staan grotendeels leeg. Onlangs is er
een sloopaanvraag ingediend bij het
Centraal Fonds. Over de financie-
ring van de sloop wordt vandaag
een gesprek gevoerd tussen ge-
meente, Centraal Fonds, rijksover-
heid en Bouwvereniging Heerlen.

Van onze verslaggever

De daling zal zich de komend*
maanden dus wellicht blijvenvoort
zetten. Maar in het najaar komer
dan beslist weer nieuwe werkzoe
kenden erbij."

Rottweiler
Bonnie legt
verkeer stil

toen de Rottweiler over de vang-
rail sprong en over het spoor liep.
Tot drie maal toe richtte de poli-
tie het pistool op het dier. Er
werd echter niet geschoten.

KERKRADE/SPAUBEEK- De vierjarige Rottweiler
Bonnie uit Kerkrade heeft
dinsdagavond voor nogal-
wat opschudding gezorgd
op de autosnelweg A76 bij
Spaubeek. Uiteindelijk
werd het dier met een ver-
dovingspistool tot bedaren
gebracht.

stanties af in de hoop hun hond
terug te vinden. Vervolgens de-
denzij aangifte bij de politie.
Dinsdagavond werd de politie
van Spaubeek getipt dat Bonnie
langs de A76 liep. Ogenblikkelijk
werd het dierenasiel in Geleen
erbij gehaald. Daar er een ge-
vaarlijke situatie was ontstaan
mocht het verkeer niet harder
dan stapvoets rijden. Zelfs de
spoorwegpolitie werd ingeseind

De hond is inmiddels weer thuis
in Kerkrade. Hij heeft aan zijn
hachelijke avontuur slechts en-
kele schrammen en een schot-
wond opgelopen.

Even later wist Bonnie opnieuw
de autoweg te bereiken. Uitein-
delijk lukte het de baas van het
dierenasielom de hond met een
verdovingsspuit neer te leggen.
Volgens de familie Beuseker
heeft de hond het leven te dan-
ken aan de heer Van Kaam van
stichting de Reddingsboei, de
offciële naam voor het dierena-
siel in Geleen.

De Rottweiler van de familie
Beuseker uitKerkrade was sinds
vrijdagavond te gast bij kennis-
sen in Schinnen. Daar liep het
beest zondagavond weg. Nicolle
en Loek Beuseker belden maan-
dagavond vergeefs alle dierenin-

L*"s eine dae d'r luip op ge liefC*1 (die veel op pad is) dich
fl (fr^achs tèènge ge lief löpt
L a»ch op ge lief kumpt valle,
y^ètse neet wat 'm aa ge liefLgvf dich aa ge liefkumpt
U^'Ce (lastig vallen) om get van
Li ft Sedao te kriege, of hae d'r»e °P Qe lief haat, dich 't hem-
C, ü.a 9e lief wilt vraoge (over
\>rüllsuithoren) ofdat hae dich
L sjrifc op ge liefkumpt jage.
CL ?e de pes of d'r duvel i ge
hen aat (kwade zin heeft of
%h n(^ "

_
en 'lae zou 'l ari

t °e 6m dich aa ge leif te gao
U ? te vallen), da kinste neet|L e, °/ dich d'r èvevdöl aa ge
hjt S (doen of je onverschillig
ut). Probeer dan 'm dich va

L le/ te hawte en zègk 'm: dat
i te oet ge lief(doe dat niet).
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Dankbaar dat wij ze zolang bij ons mochten heb-
ben, gevenwij u kennis, dat hedenvan ons is heen-
gegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, op de
leeftijd van 88 jaar, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Hubertina
Hoven

weduwe van

Carolus Mathias Smeets
Schin op Geul: Mia en Guus Bosch-Smeets

Schaesberg: Lambert en Mariet
Smeets-Roumen

Eckelrade: Annie en Huub
Bemelmans-Smeets

Schin op Geul: Zef en Mia Smeets-Bosch
Ulestraten: Els Smeets
Mechelen: Leonie en Hub Smeets-Smeets

Schin op Geul: Guus en Annie Smeets-Reijnders
Nuth: Paula Smeets

Mechelen: Rika en Wiel Claessens-Smeets
Schin op Geul: Leo enLeonie Smeets-Smeets
Schin op Geul: Hub en Mia Smeets-Erven
Schin op Geul: Karel Smeets

Maastricht: Petra Smeets
Schin op Geul: Willy en Wiel Sieben-Smeets
Schin op Geul: Pierre en Marie-José

Smeets-Bouman
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Hoven
Familie Smeets

6305 AR Schin op Geul, 9 mei 1990
Panhuis 14
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
feanis, zal plaatsvinden op zaterdag 12 mei om
11.00uur in de parochiekerk van de H. Mauritius te
Schin op Geul.
Samenkomst in de kerk, om 10.30 uur, alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel aan de
Spoorlaan 29 te Valkenburg.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
De duisternis gaat voorbij en het
waarachtige licht schijnt reeds
(1 Joh. 2,8)

Na een welbesteed leven is op 88-jarige leeftijd
overleden onze dierbare vader, schoonvader en
unieke opa

Josephus Jacobus
Hubertus Franciscus

Zeelen
sinds 1952 weduwnaar van

Maria Johanna van Nunen
ridder in de Orde van de H. Silvester

Wij gedenken hem met liefde en waardering.
Breda: Olly van de Sandt-Zeelen

Max van de Sandt
Voorburg: Marieke Rammers-van de Sandt

Roger Rammers
Utrecht: Han van de Sandt

6132 AM Sittard, 8 mei 1990
Ross van Lenneplaan 1
Corr.adres: Regentesselaan 2, 4835 KL Breda
Wij nodigen u uit samen met ons de h. eucharistie
te vieren op zaterdag 12 mei a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van Christus Koning, Leyenbroeker-
weg te Sittard, waarna de begrafenis zal plaatsvin-
denop hetkerkhof bij dekerk van deH. Landricus,
Vrijthof, te Echt.
Gelegenheid tot condolerenvoor de eucharistievie-
ring in de kerk vanaf 10.30 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Een avondmis wordt opgedragen in de parochie-
kerk van Christus Koning, Leyenbroekerweg te
Sittard op vrijdag 11 mei as. om 19.00 uur.

Met droefheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van ons oud-
maatschapslid, de heer

J.J.H.F. Zeelen
Gedurende meer dan 25 jaar heeft hij
zich met veel energie ingezet voor onze
kliënten en de maatschap.
De familie wensen wij veel sterkte toe.

Directie en medewerkers
ZR-Groep

Echt, 9 mei 1990

t
In vrede met Christus is van ons heengegaan, onze
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Jansen
Zij overleed in de leeftijd van 84 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Thea Boessen-Peeters
JanBoessen t

Landgraaf: Marianne Schreurs-Peeters t
Ger Schreurs

Landgraaf: Hans Peeters
Bep Peeters-Keren

Landgraaf: Brigitte Vroomen-Peeters
Jo Vroomen
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Jansen
Familie Peeters

6372 CN Landgraaf, 9 mei 1990
Hoofdstraat 31
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 12 mei a.s. om 13.00 uur in de dekenale
kerk van deH.H. Petrus en Paulus te Schaesberg-
Landgraaf, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene vrijdag 11 mei om 18.40 uur, waarna
aansluitend avondmis in voornoemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 teNieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat na een
liefdevolle verzorging in het verzorgingshuis 't
Brook van ons is heengegaan, voorzien van de h.h.
sacramenten, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
schoonzuster, tante en nicht

Anna Maria
Höppener-Haenen

weduwe van

Frans Mathijs Höppener
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Zef en Nelly

Höppener-Hendrix
Marco, Antoine

Meerssen: Mia en Joep
Didden-Höppener
Annemie en Jos
Kirsten, Sigrid
Frans "Hoensbroek: Wim en Annie
Höppener-Wiertz
Francois en Ilona

Hoensbroek: Huub en Mia
Höppener-Delahaye
Familie Haenen
'Familie Höppener

Voerendaal, 9 mei 1990
Wachtendonckstraat 75
Corr.adres: St.-Gerlachstraat 11
6433 BC Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 12 mei om 11 uur in de St.-Janskerk te
Hoensbroek, gevolgd door de begrafenis op de cen-
trale begraafplaats aan de Randweg. Bijeenkomst
in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vrijdag a.s. om 19 uur, avondwake in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van-
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14-15 uur en van
19-20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een kortstondige ziekte is in de leeftijd van 85
jaar, toch nog onverwacht, van ons heengegaan, na
een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
"Schuttershof', voorzien van de h.h. sacramenten
der zieken, onze vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Sjeng Mengelers
weduwnaar van

Bertha Engelen
Heerlerheide: Fieny Mengelers

John en Irmy
Angelique en Alex

Susteren: Rinie en They Habets-Mengelers
Monique
Mark

Susteren: Corry en Wim de Bree-Menge-
Geleen: lers

Elly en Lou de Bree-Mengelers
Jeroen

Brunssum, 7 mei 1990
Corr.adres: Knapenstraat 29, 6166 ED Geleen
De begrafenisplechtigheid heeft in besloten fami-
liekring plaatsgevonden, waarna aansluitend de
begrafenis plaatsvond op het kerkhof van Bingel-
rade.

I ~
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Elisa Salden
echtgenote van

Herman Janssen
Zij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken inhet St. Gregoriuszie-
kenhuis te Brunssum.

Jabeek: H. Janssen
Sittard: Jan en Mia Janssen-Eijpe

Remco, Maureen
Jabeek: Hub Janssen

Familie Salden
Familie Janssen

6454 BB Jabeek, 8 mei 1990
Eindstraat 6
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 12 mei as. om
11.00 uur in de parochiekerk van St. Gertrudis te
Jabeek.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondwake is vrijdag 11 mei as. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het ziekenhuis te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.- -
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van mijn lieve vrouw, mijn zorgzame moe-
der, zus, schoonzus, tante en nicht

Mia Franssen
echtgenote van

Erich Rothheudt
Zij werd 48 jaar.

De bedroefde familie:
Bocholtz: E.S. Rothheudt

René
Familie Franssen
en aanverwante familie

Bocholtz, 8 mei 1990
Corr.-adres: Wijngracht 4, 6351 HJ Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op zaterdag 12 mei as. om
13.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt donderdag as. gebeden om
18.40 uur in voornoemde kerk, waarna aansluitend
de avondmis ter harer intentie.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I I
Niet alleen belangrijk was deweg mama,
die je ging, maar ook
het spoor dat jevoor ons achterliet.
Tot ons groot verdriet namen wij voorgoed afscheid van onze lieve, zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Jozefa Maria Cnubben
weduwe van

Jan Snijders
Zij overleed op 83-jarige leeftijd naeen geduldig gedragen lijden,voorzien
van de h.h. sacramenten.

Echt:
Jo Willems-Snijders
Heins Willems
en hunkinderen Rob, John, Monique,
Louk, Marcel
Dongen:
Jeanne Damen-Snijders
Christ Damen
en hun kinderen Jean-Paul, Eva
Kerkrade:
Lou Snijders
Paulette Shijders-Bremen
en hun kinderen Murielle, Jolijn
Familie Cnubben
Familie Snijders

Invia
Sittard 7 mei 1990
Corr.adres: Beukstraat 11, 6101 BG Echt
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag 12 mei 1990
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Remigius teKlimmen, waarna
begrafenis op hetkerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar schriftelijk condoleren.
Vrijdag 11 mei as., tijdens de avondwake om 19.00 uur in voornoemde
kerk, wordt mama bijzonder herdacht.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het Maaslandzie-
kenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Zeer velen hebben het heengaan van onze fijne
moeder en grootmoeder

Lucie
Moonen-Vincken

als een persoonlijk verlies ervaren en daarvan op
prachtige wijze blijk gegeven.
Daarvoor onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden as.
zondag, 13 mei, om 11.00 uur in de grote St.-Jans-
kerk te Hoensbroek.

Hij die wij zo liefhadden en verloren,
is niet meer waar hij was
maar is altijd waar wij zijn.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van hem die ons
zo dierbaar was, mijn lieve zoon, onze broer, zwager, oom en neef

Harry Schreck
Nog bedroefd om zijn heengaan en de leegte die is ontstaan, herdenken
wij hem in de eerste jaardienst, diewordt gehouden op zondag 13 mei as.
om 11.00uur in de dekenalekerk van deH.H. Petrus en Paulus te Schaes-
berg-Hoofdstraat.

Mevr. E. Schreck-Meertens
kinderen

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden in
het De Weverziekenhuis te Heerlen, voorzien van
het h. sacrament der zieken, van ons heengegaan,
in de leeftijd van 67 jaar,mijn inniggeliefde echtge-
noot, onze lieve vader en opa

Leo Falkenberg
echtgenoot van

Mia Camps
Schinveld: F. Falkenberg-Camps
Schinveld: Herman en Rija

Guy
Heerlen: Wim enKarin

Familie Falkenberg
Familie Camps

6451 EE Schinveld, 8 mei 1990 .
Past. Brounsstraat 30
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 11 mei as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te
Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De rozenkrans wordt gebeden donderdag 10 mei
om 18.40 uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Diep getroffen gedenken wij het overlijden
van ons lid, de heer

Win Römgens *

Zijn nabestaanden betuigen wij onze deelne-
ming en wensen hen sterkte toe.
Moge hij rusten in vrede.

V.V. VKC '89

Langs deze weg willenwij een ieder persoon-
lijk bedanken voor het medeleven ondervon-
den bij het overlijdenvan onze dierbare doch-
ter

Margo Rademakers
alsmede voor de vele bloemen en condolean-
ces en uw aanwezigheid bij de begeleiding
naar haar laatste rustplaats. Een bijzonder
woord van dank aan de familie, vrienden,
buurtgenoten, collega's en bekenden.

G. Rademakers-de Bilde
Harrie en Gerrie

Schinveld, 12 mei 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op zaterdag 12 mei as. om 19.00 uur in de
St, Eligiuskerk te Schinveld.

I f
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
Haar hart heeft voor ons geklopt,
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht,
Zij heeft haar taak volbracht,
Zij ruste nu in Vrede.

Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld van
dankbare herinneringen, delen wij u mede dat he-
den, in de leeftijd van 93 jaar, in de Vrede van
Christus van ons is heengegaan, na voorzien te zijn
van de h.h. sacramenten der zieken, onze lieve
schoonzuster, tante, groottante en nicht

Marieke Groneschild
Met liefde gedenken wij haar die goed voor ons
was.
Wij vragen uw gebed voor haar zielerust.

De diepbedroefde familie:
Familie Groneschild

Epen, 8 mei 1990
Correspondentie-adres: L. Groneschild
Kapelaan Houbenstraat 18a, 6285 AB Epen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 12 meiom 15.00
uur in de parochiekerk St.-Paulus te Epen.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt er voor haar zie-
lerust een eucharistieviering gehouden in de St.
Pauluskerk te Epen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condolean-
ce.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel Sja-
lom, Hilleshagerweg te Mechelen. Bezoekuur van
17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

I * ILieve Frans
Een jaar is 't geleden dat we jeplotseling moesten
verliezen. Pas 25 jaar, nog zo jong, ging jebij ons
weg, en we missen je, jebehulpzaamheid, je liefde
en toewijding. Je bent er niet meer, en toch ben je
bijons iedere dag. Je stond midden in het leven, je
was een groot mens. Bedankt, lieve Frans, voor de
weg die je ons wees om verder te gaan. Vandaag
denken wij aan jouzoals jij 't wilde.
De plechtige eerste jaardienstvoor

Frans Kruissen
zal worden gehouden op zaterdag 12 mei as. om 19.00
uur in de H. Hartkerk te Mariarade-Hoensbroek.
Zijn ouders: Frans en MarietKruissen-Jamar

Broer: Rob - Caroline
OmaKruissen en alle familieleden,
vrienden en vriendinnen

f
'Als het leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing. (_ j
Verdrietig,maar beseffend dat hij aktiefaan het levenheeft deelgenomen
hebben wij afscheid moeten nemen van

Joseph Johan Peulen ï
gewezen bedrijfsinspekteur ondergronds bedrijfON-mijn II " I

geboren 12 november 1921 overleden 8 mci 1990
Schaesberg: M.H. Peulen-Cremers

♦ Roermond: Fred en Eva Peulen-Witzlinger
Stefan, Alexander, Heike

Beesd: Carin Frederiks-Peulen
Pretoria (Zuid-Afrika): Jan en Gerda Peulen-Glaudemans

Carlijn en Anke
6372AC Landgraaf, 8 mei 1990 -
Strijthagerweg 13
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 12 mei a.s
om 13.00 uur in de Michaëlkerk te Eikske-Schaesberg (Landgraaf).
De begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof aldaar.
Vanaf 12.30 uur gelegenheid tot condoleren achter in de kerk. T
De avondwake zal plaatsvinden op vrijdag 11 mei a.s. om 19.00 uur in -!■
voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in deChapelle Ardente van de verpleegkli-gei
nieken te Heerlen. Bezoekuren dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur. ï hc

* . *eft
I —^—■ 0.

Wij zijn diep getroffen door hèt overlijden van de heer -Uui

ing. J.J. Peulen 2
voorzitter van het bestuur van deregio Limburg van deKoninklijke ""■■«-Nederlandse Jagers Vereniging f

Wij zijn dankbaar dat we methem hebben kunnen samenwerken. Zijn re-'ifj
lativeringsvermogen, humor en toewijding zullen ons tot voorbeeld blij-
ven strekken. Wij verliezen niet alleen een weidelijk jager maar ook een|- -»
vriend. IJ
Het jachtbedrijf in Limburg en Nederland zal hem missen.

Bestuur KNJV-regio Limburg
Landelijk Bestuur KNJV
Raad van Advies KNJV

Amersfoort, 9 mei 1990

_______^^_^^^^^^^^____^^^^^^^^^__^^^j

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onz^.vriend en steun, de heer ~ l
lüV(

Jeu Peulen fc!
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. i "pleBestuur en leden van de tp a .

"Jachthoornblazers van Rolduc" }en'

I £Dankbetuiging E_
Daar het onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor uw mede-Pa
leven tijdens ziekte en bij het overlijden en de begrafenis van onze lievea cti
moeder, schoonmoeder en oma

Truke |
Kuijpers-Meulenberg I

£itt(betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank. ïan
Fieny en Pierre Loo ïn
Maurice
Ingrid en Roger

Merkelbeek, mei 1990 „id
fooDe plechtige zeswekendienst zal plaastvinden in de parochiekerk van de reg,

H. Clemens te Merkelbeek op zaterdag 12 mei om 19.00 uur. Big,

i i
Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden tijdens zijn ziekte,overlijden en begrafenis van mijn lieveman, onze dierbare vader, schoon- _
vader, grootvader en overgrootvader

Jozef Mengelers J
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Mevr. J. Mengelers-Honneff
Kinderen en kleinkinderen

Doenrade, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 13 mei a.s. om10.00 uur in deparochiekerk St.-Jozef te Doenrade.

_■_,_________________________________________ Jo

I *"■

Enige en algemene kennisgeving

-arNa een liefdevolle verpleging in de VerpleegK
niekKlevarie te Maastricht is, na een langdurigI jftden van ons heengegaan, onze lieve en zorgzafg
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoti!
der hl

Johanna Francisca ï
Huggers

weduwe van

Cornelis van der Sluys
Zij overleed in de gezegende leeftijd van 90 ja 2voorzienvan het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Uit aller naam:
Maastricht: C. van der Flier-van der SluJ

F.H. van derFlier
Kinderen en kleinkinderen

Maastricht, 9 mei 1990
Corr.adres: Veliahof 12R, 6215 PZ Maastricht
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoud«
op Vrijdag 11 mei a.s. om 11.00 uur in de parochi'
kerk van de H. Johannes de Doper te Eygelshove'
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvind*
op hetr.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.

___________________^

H
__a__________^

Nog steeds is het moeilijk,
de leegte die jeachterliet te aanvaarde^
Het is alweer een jaar geleden,
maar met liefde in ons hart
denken wij nog vaak aan het verleden,
toen jij nog bij ons was.

De eerste plechtige jaardienstvoor

Elly
Dohmen-Hendriks

zal gehouden worden op zaterdag 12 mei a 5om 19.00 uur in de St.-Catharinakerk te Bvd 1
ten.
Buchten, mei 1990

Familie Dohmen
Familie Hendriks

i

Vervolg familietier. zie pag. 2^
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CDA pleit vanwege '1992' voor drastische veranderingen:

Limburg splitsen
in twee regio's

Donderdag 10 mei 1990 19

Van onze verslaggever

irATARD _ rje provincie Limburg moet opgedeeld worden in
Vee regio's met verregaande bestuurlijke bevoegdheden. De

kli-gering in Den Haag en de provincie zullen die bevoegdheden
J_ het kader van de decentralisatie moeten afstaan. Dit plan

de 'Stuurgroep 2000' van CDA-Limburg gisteren gelan-
Volgens mr E. Rongen, lidvan de commissie, is deze be-'üurlijke 'aardverschuiving' absoluut noodzakelijk wil Lim-

tog overeind blijven in de Europese integratie die vanaf 1992estalte moet krijgen.

In het rapport 'Europees denken, lo-
kaal handelen' heeft de Stuurgroep
2000, in opdracht van het CDA-be-
stuurLimburg, haar visie op papier
gezet op de ontwikkelingen in de
provincie tot aan het jaar2000. In de
commissie hadden zestien personen
zitting, afkomstig uit diverse gele-
dingen van de maatschappij.
Tegelijkertijd heeft zij aangegeven
op welke wijze het best op die ten-
densen geanticipeerd kan worden.
Het CDA-bestuur heeft inmiddels
de aanbevelingen overgenomen. Ze
worden gebruikt alsbouwstenen bij
het opstellen van het programma
voor de Provinciale Statenverkie-
zingen volgend jaar.

Moge beloning voor identiteit Amsterdamspaar

Hiddema onderneemt
actie voor trainer Meldpunten Anti-Discriminatie Heerlen en Maastricht:

Meer pamfletten en
racistische leuzen

Toverwoorden
'Internationalisering' en 'bestuurlij-)
ke vernieuwing' zijn de toverwoor-
den in het rapport. De twee trends
zullen naar verwachting van de
commissie de ontwikkelingen tot
aan de eeuwwisseling beheersen.door jos van den camp hij daar dan geen gebruik van zou

maken tijdens de zitting. " Marco Tummers en Caroli-
ne Christiaans van het Meld-
punt Anti-Discriminatie
Maastricht tonen een van de
affiches waarmee gewaar-
schuwd wordt tegen opkomend
racisme enfascisme.

Foto: WIDDERSHOVEN

Vervolg van pagina 1

De fractie Groen Links is daar niet
blij mee.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Hoewel de commissie goed te spre-
ken is over het beleid dat de provin-
cie tot dusver heeft gevoerd om
Limburg tot de toegangspoort tot
Europa te maken, moet dat beleid in
haar ogen gecontinueerd en aange-
scherpt worden. Vooral de decen-
tralisatie van bevoegdheden van
Rijk naar provincie, gemeenten en
gewestbesturen biedt daarvoor vol-
doende mogelijkheden.

fkASTRICHT - Dc Maastrichtse
l^vocaat mrHiddema looft een 'ho-e beloning' uit aan iedereen dieJr -fn dc? identiteit kan vertellen vanjj-tAmsterdamse echtpaar dat oud-
PVV-trainer A. M. dc komende
"^eèneenhali' jaar in een Zuid-
JPaanse cel zou hebben doen belan-
ï'l. „Het enige dat ik nu nog voor

n doen is het laten vervaardi-

*^T> van een montage-foto van dc
asterdammers die hem in dc

JJ'en hebben gelegd", aldus Hidde-
veel publiciteit omtrent zijn

verwacht.

Uitgeleend
„A. M. heeft tegenover mij volge-
houden dat een echtpaar uit Am-
sterdam hem inTanger een auto uit-
leende waarmee hij naar Spanje kon
reizen. Natuurlijk horen de recht-
banken in Spanje niets anders dan
verhalen van deze strekking. Dan
kun jewel redeneren dat het steeds
een verzonnen verhaal is, maar
doordat je het zo vaak hoort, kun je
niet uitsluiten dat het één op de zo-
veel keer waar is. Ik geloofA.M.", al-
dus Hiddema.

aantal klachten al hetzelfde aantal
hebben als totaal in 1989."

een stop afgekondigd op autochto-
ne medewerkers. Het lijkt ons beter
ook te werken met vertegenwoordi-
gers van etnische minderheden."

oorzaak is: het slechte spreidingsbe-
leid. Etnische minderheden worden
in grote groepen in zogenoemde
'achterbuurten' gevestigd. Dan
krijg jeghetto-vorming. Dat gebeurt
ook in Maastricht."

Tegen deze achtergrond stelt de
stuurgroep voor, Limburg als het
ware bestuurlijk in twee stukken te
knippen. De beide gebieden zullen
nauw moeten samenwerken met
het directebuitenland in Euregio's. Werkloosheid

Heerlen onderschrijft deze kritiek.
Maar zoekt de oorzaak ook in het
ontbreken van informatie. „Discri-
minatie is vaak gebaseerd op voor-
oordelen. Vandaar dat wij samen
met Opbouwwerk de wijken waar
de problemen groot zijn, willen in-
formeren over culturele achtergron^
den van etnische minderheden."
verduidelijkt Kitty Ummels.

De Maastrichtse advocaat heeft be-
sloten om een tekenaar in de arm te
nemen die montagetekeningen van
de twee Amsterdammers zal ont-
werpen. Die zullen gepubliceerd
worden in verschillende dagbladen.

Opmerkelijk in vooral Heerlen is de
toename van agressie tegen vreem-
delingen. Minderheden-ambtenaar
Kitty Ummels: „Bij de post zitten
steeds meer kranteknipsels over Le
Pen en andere ultra-rechtse politici,
over wie men dan de loftrompet
steekt. Ambtenaren die zich inzet-
ten voor anti-discriminatie worden
anoniem bedreigd."

Als oorzaak van het toenemen van
racisme en fascisme ziet Caroline
Christaans een aantal misstanden
binnen onze maatschappij. „Er is
nog steeds een vrij grote werkloos-
heid. Velen hebben een minimum-
uitkering. De politiek belooft hen
veel, maar er gebeurt weinig."

in Cadiz veroordeelde
1 oud-MVV-trainer begin deze
eek tot zeven jaar gevangenisstraf.
°lgens de Spaanse richtlijnen zal[ lj bij goed gedrag in werkelijkheid,

'aarvan slechts de helft hoeven uit-aten. Hij werd schuldig bevonden
fn smokkel van 50 kilogram hasj

11 25 kilo hasjolie van Marokko
'aar Spanje.

HEERLEN/MAASTRICHT - Racis-
tische pamfletten en fascistische
leuzen ontsieren steeds meer het
straatbeeld in Heerlen als Maas-
tricht. Telt men daar de 457 Heerle-
naren en 406 Maastrichtenaren bij
op die tijdens de laatste Kamerver-
kiezingen op de Centrumdemocra-
ten hebben gestemd dan komen de
medewerkers van de Meldpunten
Anti-Discriminatie in beide steden
tot geen andere conclusie dat ultra-
rechts lokaal opmarcheert.

Registratie
heeft A. M. tijdens de

'oorbereidingen van de strafzaak
B .eëelmatig gevraagd hem de volle-re waarheid omtrent de toedracht
»°e te vertrouwen met debelofte dat

Hiddema sluit niet uit dat de twee
herkend worden door politieambte-
naren die daderfoto's en montagete-
keningen van verdachten in hun
dossiers hebben. „Als ik daar geen
reacties op krijg, dan is dat heel jam-
mer voor de veroordeelde. Ik kan
niet meer voor hem doen dan dit."

Bij het nu vier jaarbestaande meld-
punt in Maastricht kwamen vorig
jaar 43 klachten binnen. „Dat is niet
zo veel, maar datkomt omdat we de
eerste helft van het jaar alleen op
vrijdagmiddag bereikbaar waren,
na augustus is het meldpunt pas
weer volop gaan functioneren. Op-
merkelijk is wel dat in dit jaar het

Vrijwilligers
Terwijl het meldpunt in Heerlen
(tel: 764515) vaak werkt met een ant-
woordapparaat, is het Maastrichtse
meldpunt voortaan elke middag
van twee tot vijfuur bereikbaar. Er
zijn bijna twintig vrijwilligers die
het punt bemannen. „We hebben nu

De extreem rechtsen spelen daar
handig op in. Zij zwaaien met een
sterke vuist en beloven werkelijke
veranderingen. Daar trappen velen
in. Anderen zijn bang dat culturele
minderheden gaan overheersen. Je
hebt ook nog veel onbegrip voor an-
dere culturen. En wat ook een grote

In de noordelijke Euregio (globaal
de huidige grensregio Rijn-Maas-
Noord) dicht de commissie Venlo
een sleutelpositie toe als logistiek
centrum dat nauw in relatie staat
met bijvoorbeeld de havens van
Rotterdam en Antwerpen alsook'
met het Roergebied. De stuurgroep
benadrukt wel dat het niet de be-
doeling is dat beide regio's in Lim-
burg elkaar gaan beconcurreren.

In de zuidelijke Euregio Maas-Rijn
zullen de stedelijke centra Aken,
Luik, Maastricht, Heerlen en Has-
selt innig moeten samenwerken op
het vlak van economie, toerisme, re-
creatie, vervoer en ruimtelijke orde-
ning. „Dit betekent concreet dat als
de gemeente Maastricht taken krijgt
in de ouderenzorg, het gemeentebe-
stuur over de landsgrenzen heen
kijkt", schrijft de werkgroep in haar
rapport.

Beide meldpunten houden zich be-
zig met hetregistreren van de klach-
ten en het afhandelen daarvan. In
Maastricht worden ook nevenac
teiten gehouden. Vier maal per
gaat men erop uit om muren te om
doen van fascistische leuzen. Dar-
naast houdt men bijeenkomsten en
discussieavonden.

Bestuursacademie
overweegt fusie

Vanwege terugloop aantal cursisten

Vragen over
verdwijnen
spoorburg

Komende zaterdag bijvoorbeeld jn
het City Centrum worden om 17, 18
en 20 uur forumdiscussies gehou-
denover de toenamevan racisme en
fascisme. En de vuist die daartegen
gebaldkan worden.

Leger
Teneinde deze bestuurlijke vernieu-
wing te realiseren zullen provincie
en Rijk bepaalde bevoegdheden
moeten afstoten naar de te vormen
regio's. „Die moeten immers vol-
doende macht krijgen om hun doel-stellingen te verwezenlijken. Er
moet bijvoorbeeld meer ruimte zijnvoor het heffen van regionale belas-
tingen.

Ze is van mening dat de spoorbrug
moet blijven gezien de wens van de
gemeenteraad om een Intercity-ver-
binding met Hasselt tot stand te
brengen. In die verbinding zou de
spoorbrug een belangrijke schakel
vormen. In hetkader van de intensi-
vering van de Euregionale samen-
werking zou de gemeenteraad ook
graag een hernieuwde goederen-
verbinding willen met Hasselt-
/Genk. Het verdwijnen van de
spoorbrug zou een streep door die
plannen zetten, neergelegd in de
Hoofdpunten van Beleid van de
raad,

de terugloop van het aantal cursis-
ten is het mindere aantal overheids-
vacatures wordt aangetrokken. An-
derzijds groeit de vraag naar hoger
opgeleid personeel waar ook speci-
fieke beroepsopleidingen voor zijn.

De LBA heeft nu een 150-tal cursis-
ten voor de diverse opleidingen.
Daarnaast reist een 40-tal cursisten
uit Limburg al naar Tilburg, omdat
voor bepaalde studierichtingen te
weinig mensen zijn om er een klas
voor te vormen. Met Tilburg is al en-
kele jaren een nauwe samenwer-
king.

Over een mogelijke fusie zal het al-
gemeenbestuur zich 22 juniuitspre-
ken.

«|°ERMOND - De Limburgse Be-.^ürsacademie (LBA) gaat moge-
*}*■ fuseren met Noord-Brabant en

geland. Belangrijkste reden is de

' van cursisten. Volgens
punct-directeur H. Beckers is'aarmee niet gezegd dat deLBA uit

£ "^burg verdwijnt.
]v
[j 'Mat de huisvesting in Roermond
o ® ëroot is, wil de LBA in elk geval

'einer gaan zitten. Voorlopig is
en van plan om het huidige ge-

°üw aan de Lindanusstraat te de-
.6ri met het centrum voor kunstzin-uSe vorming.

e Verklaring die deLBA geeft voor

MAASTRICHT - De fractie Groen
Links in de Maastrichtse gemeente-
raad wil van het college weten hoe
het nu precies zit met de spoorbrug
over de Maas. Naar aanleiding van
een bericht in het Limburgs Dag-
blad van gisteren vraagt de fractie
om opheldering.

Man wandelt
naakt door
Maastricht

MAASTRICHT - Spiernaakt liep
een 20-jarige man uit Haarlem
deze week rond half zeven over
deTongerseweg in Maastricht.

De politie pikte de man snel op
en tegen de dienstdoende agen-
ten vertelde hij dat hij bij Vroen-
hoven (België) in het Albertka-
naal had gezwommen en daarna
zijn kleren niet meer had kunnen
vinden.
De politie is, met de man, die
twee dagen in Maastricht logeer-
de, naar het Albertkanaal gere-
den en daar werd - na goed zoe-
ken - dekleding teruggevonden.

Maar de nationale taken blijven
uiteraard in Den Haag. Zo willen we
echt geen leger voor Limburg op-
richten. De overheid dient evenwel
een raamwerk op te stellen, waarin
de regio's voldoende speelruimte
hebben om hun plan te trekken, ook
over de grenzen heen", aldus
mrRongen.

Groen Links wilnu weten of het col-
lege door de NS op de hoogte is ge-
steld van het opheffen van de lijn en
of het college op de hoogte is van
een eventuele verhuizing van de
brug. Groen Links verwacht stap-
pen van het college.

Nu de goederenspoorlijnvan Maas-
tricht naar Lanaken verdwijnt (per
26 mei) bestaat de kans dat de brug
naar Ravenstein wordt overge-
bracht om daar dienst te gaan doen.

Vertrek commissarissen
Pie Medical blijft duister
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liepen. Ze kwamen steeds hij-
gend bij."

In 1987 volgde voor Pie Medical

krabbelde Pie langzaam uit het
dal omhoog, hetgeen vorig jaar
leidde tot een winst van ’l,l mil-
joen.

opnieuw een terugval in de Ver-
enigdeStaten en het bedrijf sloot
het boekjaar af met een verlies'
van drie miljoen. Sindsdien

In 1985 deden zich echter de eer-
ste problemen voor. In de Ver-
enigde Staten bleek het bedrijfondanks ontkenningen van di-
recteur Wim Claessen zware ver-
liezen te incasseren. Een paar
maanden later moest dezelfde
Claessen cle onderneming verla-
ten omdat het vanwege verschil-
len in visie niet boterde met me-de-directeur Alberts.

Koophandel leken de problemen
bij Pie Medical gisteren overi-
gens nog ernstiger dan ze al zijn.
In de berichtgeving in het Lim-
burgs Dagblad werd ondermeer
geciteerd uit de jongste editie
van het mededelingenblad van
de Maastrichtse Kamer van
Koophandel. Daarin stond een
naar nu is gebleken foutief be-
richt over het uittreden van ven-
noten bij Pie Medical.

HEERLEN - De directievan Pie
Medical weigerde gisteren een
hadere verklaring te geven voor
de overhaaste uittocht van de
commissarissen van het aan de
Parallelmarkt genoteerde be-
drijf. Vanuit het bedrijfsleven
werd 's ochtends verrast gerea-
geerd op de ongebruikelijke
stap. Normaal gesproken sturen
Commissarissen bij problemen
de directie weg, nu stappen ze
zelf op. De drie commissarissenlegden eergisteren hun mandaatneer „omdat een gebrek aan on-derling vertrouwen verdere sa-
trienwerking met de directie on-
mogelijk maakt".

Claessen is nu overigens direc-
teur van TV-Gazet in Maastricht
en Alberts heeft als enige de lei-. ding over Pie Medical. Alberts
liet in die tijd al weten dat het.voor commissarissen bijzonder
moeilijk is om bij een bedrijf als
Pie Medical te functioneren. Hij
voorzag een botsing tussen decontrolerende en de adviserende
functie van deraad. „De taak van
de commissarissen bij een kleine
onderneming is veel zwaarder
dan bij een grote onderneming."

Vallen
„Het leidinggeven aan Pie Medi-
cal gebeurde de afgelopen jaren
met vallen en opstaan", gaf direc-
teurB. Alberts ooit toe in een in-
terview in het Financieele Dag-
blad. Samen met studievriend
Wim Claessen richtte hij in 1976
een bedrijfje in produkten voor.
de medische diagnostiek op.

" Directeur B. Alberts wilde gisteren geen commentaar geven. Archieffoto: WIDDERSHOVEN

Na het vertrek van Claessen
kwam register-accountant B. A-
mesz in 1986 als financieel advi-
seur naar Pie Medical. Later
werd hij een van de commissaris-
sen. Vlak na zijn in diensttreding
zei ook Amesz al: „De ontwikke-
lingen gingen hier bij Pie Medi-
cal gingen zo snel, dat de com-
missarissen voortdurend achter-

Ze gaven daarmee aan geen mo-
gelijkheden meer te zien samen
te werken met B. Alberts, de di-
recteur en mede-oprichter vanhet in medische elektronika ge-
specialiseerde bedrijf. Omdat
alle partijen nog steeds het stil-
zwijgen bewaren, is het nog
steeds onduidelijk waar het con-flict om draait. Een woordvoer-der van directeur B. Alberts wil-
de gisteren alleen kwijt dat ge-
probeerd zal worden nieuwe
commissarissen te vinden vóór
de aandeelhoudersvergadering
°P 23 mei.

Ooor een fout bij de Kamer van

De zaken gingen zo voorspoedig
dat het bedrijf zes jaar geleden
naar de parallelmarkt kon. De
onderneming kreeg er een warm
onthaal en de kranten stonden
bol van het succesverhaal van de
twee yuppies. Pie Medical groei-
de uit tot een onderneming met
een omzet van ’36 miljoen. We-
reldwijd kreeg het bedrijf eigen
verkoopkanalen en zelfs in Chi-
na wist men orders binnen te ha-
len.

** 2 provincie



Donderdag 10 mei 199020
Limburgs Dagblad

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve moeder, groot- en over-
grootmoeder

Harmina Grietina
Snippe-Olijve

betuigen wij hierbij onze oprechte dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Brunssum, mei 1990

Dankbetuiging
Vóór uw hartelijk medeleven na het overlij-
denvan onze lieve moeder en óma

Maria
Vonken-Steinbusch

betuigen wij onze welgemeende dank.
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, mei 1990
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 12 mei as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd
te Molenberg.

Enige en algemene kennisgeving
Wij gevenkennis dat op 7 mei 1990 na een moedig
gedragen lijden is overleden, onze vader, schoon-
vader en opa

Rudolf Verscharen
op de leeftijd van 56 jaar.

Lilian en Mark je
René, Liesbeth en Desirée
Bert, Anita enRobbie
M. Willemsen

9 mei 1990
Corr.adres: Laagstraat 21, 6432 NC Hoensbroek
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 11 mei as.
om 13.30 uur in het crematorium te Imstenrade.
Geen condoleren.

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor de belangstelling en
het medeleven dat ons werd betoond bij het plotse-
lingoverlijden en de crematievan onze dierbare va-
der, schoonvader en opa

Pierre Bemelmans
Kinderen Bemelmans
en kleinkinderen

Maasbracht, mei 1990
Boegspriet 18
De plechtige zeswekendienst vindt plaats op zater-
dag 12 mei 1990 om 19.00 uur in de parochiekerk
van St.-Gertrudis te Maasbracht.

Dankbetuiging
Wij danken u oprechtvoor devele blijken van me-
deleven bij het overlijden van mijn man, onze pap
en opa

Han Boves
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 12 mei om 18.00 uur in de basiliek te
Meerssen.

Mevrouw A. Boves-Rokx
kinderen en
kleinkinderen
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KEUKENCENTRUM
MUYRERS & WIJNEN
GEEFT WEER EEN HALVE

KEUKEN KADO!

Diverse schitterende keukenopstellingen gaan onze
showroom verlaten!!
Voor de snelle beslisser is er veel geld te verdienen,
want wij hebben ze thans voor de helft afgeprijsd!
Ons keukencentrum onderscheidt zich door zijn exclu-
sieve ontwerpen en design met topmerken zoals:

SteMatic cl§§b rosebi Bteloiiy
Eigen montage- en onderhoudsdienst doorvakkundige
mensen
Uw garantie is onze service reeds meer dan 90
jaar lang!

Ijl -h"É \"T Keukencentrum

1 5 558 M"Vrers4>fe^ Wijnen bv
L„_.^_^t^ Markt 11, Simpelveld, 045-441800
Openingstijden showroom: maandag t/m vrijdag 8.30-17.30.
Donderdag koopavond. Zaterdag van 8.30-16.00 66T0

Voor de vele blijken van medeleven door ons on-
dervonden na het overlijden en bij de begrafenis
van onze dierbare zwager, oom en neef

Jan Nicolaas
Wagemans

danken wij u van harte.
Familie Wagemans
Familie Quickx

Nieuwstadt, mei 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden za-
terdag 12 mei as. om 19.00 uur in de parochiekerk
van Sint-Jan de Doper te Nieuwstadt.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van deelneming ondervonden
bij het overlijden van mijn lieveman, onze zorgza-
me pap en opa

Hein Smeets
betuigen wij onze oprechte dank.

Leni Smeets-Martens
kinderen en kleinkinderen

Nieuwenhagen, mei 1990
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 12
mei 1990 om 19.00 uur in de parochiekerk O.L.
Vrouw Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.

Het waarom zal nooit beantwoord worden.
Het gemis zal altijd blijven.

Het is alweer een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van hem die ons zo
dierbaar was, mijn allerliefste man, pap,
schoonpap en opa

May Curvers
De eerste jaardienstzal worden gehouden op
zaterdag 12 mei as. om 19.00 uur in de grote
St.-Jankerk te Hoensbroek.

Mevr. A. Curvers-Jurgens
Riet, Henk en Mark
Otermans-Curvers

4. JanBeunen, 75 jaar, echtgenoot van Maria Lau-
t men, Hulsstraat 7, 6101 MH Echt. De plechtige
eucharistieviering wordt gehouden op vrijdag 11
mei om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Landricus te Echt.

t Maria Peters, 89 jaar, weduwe van Johannes
Gerris. Corr.adres: Kloosterwandplein 156, 6041

JARoermond. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op zaterdag 12 mei om 11.00 uur in
deOnze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

Wr^s^.*ssfci__l B^~ o Am
.■■'■■-■'■■:^ ~-^. .-i?r.\-*W-gßß_B__t VV _-S.-...'.f_riÉ__^n__^^^_k j_^ _fsapH

%X <*_3fi^^i^B

"S Limburgs Dagblad

gpiccolo s

officiële mededeling
GEMEENTE SCHINNEN

Bekendmaking
De burgemeester van Schinnen
maakt bekend dat de Raad dezer ge-
meente besloten heeft te verklaren
dat voor de navolgende gebieden
bestemmingsplannen worden voor-
bereid:

1. een gedeelte van het gebied van
het bestemmingsplan "1" te
Doenrade;

2. een aantal percelen welke gele-
gen zijn aan de Past. Alberts-
straat te Puth;

3. de percelen kadastraal bekend
gemeente Schinnen, sectie D, nr.
4254 en 4255, alsmede 3953(ged.);

4. het terrein op de hoek Hagens-
straat - Rector Simonsstraat (ged.
Odiliaplein) te Sweikhuizen.

De betreffende besluiten zijn op 20
april 1990 van kracht geworden.
De raadsbesluiten met bijbehoren-
de tekeningen liggen vanaf heden
ter gemeentesecretarie, afdeling
Ruimtelijke Ordening ca. Scalahof
1 te Schinnen voor een ieder ter in-
zage.
Schinnen, 9 mei 1990
De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen—— —^^^.i ■————■ i ii i——■—

_____B_T _g» '^MMM

Meimaand Bandenmaand. Kijk maar ■ w Am W W J i FAM ■ MB BB m l _,__«■ <_ __ _ i/AAnnm
eens hoe voordelig Kwik-Fit u een rotsvaste ■ 4 flf É Ê Vai T \fOORDEEL

e lil JI f 1 mJLIJ KOMPLETE UITLAATSYSTEMEN

En klaar terwijl u wacht. 3/"'B3-8/'B5 ' Ê*Tm

' ■ *■>. ||r : '^Wil Renault 5 Super 1000,1100en I M trtrl

[^H>£NWogoflg] WnZSoo^fMcff S" 22^WTWÜlffWll VU//L/in / VV^L/AL/Li.l. /tyil_l_^y | , J__, g L Nissan Sunny 1.3;"82-9/86 JlJll/l
___J_________L__________| __L______| Hliß^Bfl ' : '"" :-". . ;.. '..„,« | T~f ■■:,^li(É_Wißto;__^o Tp Nissan Cherry 1.3;9/'B2-9/'B6 _____________[__(
|____J______________________J IL, L_- F s^tófe „^jßL_ 3. Citroen BK 1400RE; 7/'B3"/l JË SBJËBÉ, «IË P M^^Ël^^^Pterfe^ Ford Escort III 1300;5/'B3-2/'B5 # # <|"
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■tJt"" _^ijgj__g___ M <i|l|WWflff'i Ford Sierra 1600; 10/'B2-9/'B4 Ml UJ_TB

135 SR 13 99r IpP Wk : |||jf ; fc; VWGolf 111600 diesel; 8/'79-'B7 jJUJiiUlTTlm

— --, ._. itn' 11 III&, tÉ#Üp iH^ébi«> *lH Bk 4. Nlitsubishi Colt benzine wm^m**.165 SR 13 1197 §§ WÊÊk l»» 1^ ü |«l +diesel;4/'B4-5/'B6 T~ll
ni;/7nCDn OQ- B ||_^ pß^. --- -^ipi H fl|_*, Mazda 323 1100, 1300 en 1500cc; _■ _> __■_■

__n__l__Hn__^__7V l_T_[ ___________■ pP ||Hl| OpelKadert E 1.3 N+S;9/'B4-9/'B7 IJIIJJjHJLjjj
BPBBpHH^^PB^^^^IBB I_^_«bJ Jf^-HSi Een uit'aat is nietaltijd in zn geheel aan___________________ J____J_É Wm aW IBl^il B^-^n* vervanging toe. Laat onze monteurs dus

135 SR 13 69r M W^^rtiJm JÉfc*,. <^ lo^e* Bnnk _tll"^ 'JU
155 SR 13 79ï"S PrW^ffiß- P^M '^P^W^Wifflf't "-

165 SR 13 89r 1 KWy^-lVtlt7:*iW:f'i»l-l^f¥:F;/:iyjF>l
175/70 g 1,3 ■■_~, . 89rri WAAROM U BIJ KWIK-FIT m l\^-^ l

(90iït%"eenB,,Kwik-F.t staat nog meer T I I f% TACH TIT 'r T '
bandenvoordeel. Bel dus even als uw band £k \ [1 GtJclJ Z. *W ~ Onderhoudsvrij

hier niet bij staat nfc■ ■ ' " %*IW»-B* *-■ ■ _____■ fj ia
il ■ 600 getrainde en ervaren ■Kwik-Fit koopt heelgroot en dus IZL^VI"I■ f/#T# 7 »J#T_* T/i f 'f'ljkjld monteurswerken met de meest zeer voordelig in. - "Alleen mmc. nß>l

r* 1 -^ 7IW V^/_ f i^_ rif f / professionele apparatuur. «Altijd binnenzonder afspraak en ' ( 'Voordebagagewagen/aanhangerenvouw- «DeKwik-Fit Consumenten-code klaar terwijl u wacht. —BJ f |'M 'J lij II V, _■_■
wagen BANDEN EN VELGEN extra voordelig. streeft naar 100%tevreden ,

■. -,—-, «Dubbele garantie, op m'j IJk Q_f -j'Vtf/jLrm

XX 59r 5«,-__ 69r £S*e~ / SBe ; s^Sr" alleen bij kw.k-f.t gQ. =

■ ■■ ' / /ï/VrlrP / ■■^■■VbjjbVbSb9VVM>^PbjPbJ_BMß_bjbjbhbjhb^^ '3

■^■jMnHHH _____^_____TTV^E"bR^H ~~——~~~—"— ■/ / ~— ■ tjf_H^lr^^fTM^^^^__a^*T>T^B_-l

23 AWEA^- Mobil Olie of Total Olie. |
ïl CONTROLE WmWm WÊM W^MWW // A r^Tl^^ *£ I

Neem geen risico. V A _ji t7___| V ««L^' ’ /: _■ *J^lr«^m voor'n4cyl. 39- JBH "'"r^r15 r él^// *£ J7mf // Ê mm "-"«^ & 1|T a l_| rem-controle __T £ i iI k WL^^ÏÏ f>' M I iWI 1 1 Voor'nScyl.ofmeer 59r «j

-^iJ [ 4oS^ic^rs1(R)"l V / / mWVA I PRIJZEN INCL. NIEUW OLIEFILTER ||
_B_ .- « __. .__ — -■ Alle prijzen zijn md.BTW, montage en schriftelijke garantie.

KHMÜifiB NUMMER 4>INEUROPA s e «>> e
A/R ook APK en Remservice in deie vestigingen (R) ook Remservice.

Heerlen Heerenweg 1,045-723821.Heerlen (R) Heerlerbaan 193,045-423017.Eindhoven (A/R)Ambachtsweg 11,040-481407"Eindhoveri (A/R) C^elstraat92B 040-552828.EindhovenLeenderweg 73,
040-119705. Eindhoven/Woensel Bruggelaan 10,040-426888.CeleenRijksweg Centrum 83/87,04490-40347. Roermond (A/R)Keulsebaan 502,04750-20120. VenloPrmsessesingel 1/4/5,077-540058.
Venray (A/R) Stationsweg 113, 04780-11850. Weert (R) Roermondseweg 64, 04950-30008.

AUTOBANDEN UITLATEN QUE VERVERSEN SCHOKDEMPERS ACCU'S REMSERVICE TREKHAKEN ONDERHOUDSBEURTEN APK-KEURINGEN

Bij ÖrtllClCrS M E U B E L STA D is het zaterdag

MOEDERDA
Bij iedere aankoop een geurige verrassing voor moeder
(zolang de voorraad strekt)

Kom vrijblijvend binnen en overtuig u van de diverse moederdagaanbiedingen

SanderS meubelstad Kerkrade, Valkenhuizenerlaan 20 (verlengde Heerlerbaan), Heerlen, tel. 045-415990
_



Wat zullen we moeder dit jaargeven? In ieder geval geenfriemeltjes of 1 /Jïl|g2 / \\ «_§_!?
froemeltjes, waar ze niets aan heeft. Voor moeder is alleen het beste ö^ll|s}) /gafer^ SaHa: goed genoeg! Bij Schunck hebben ze mooie, leuke, aparte, 1 I &jfi§ TTrropvallende, gekke, originele, luxe, modieuze, grote en kleine g 11 oT-s Jft \geschenken, waar jemoeder echt blij mee maakt. En daarom U a^ <~> /| \gaan grote en kleine kinderen naar Schunck. Want daar slaag je /x___^^lua fljöfl /'Ilvoor Moederdag't best! *-^-h^Bf^ 'U

;^- ■ S'tÊ' Umr p__ _— pa PHI II 1 ■>
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:'* >* ■**!»*.;■■■. :;>^ Ij^r
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BH^r \l i iiiiiu n iiim i in ui |ni mmmWm^mWÊÊÊm^mmWmm ves Saint Laurent. Eau de toilette spray in de geur jHHl'' ■Jjf\

,^^ *^^\ BYOUTERIE '"<>'" '^^ de geur "L'Air du Temps" (48 ml).
_bbb_bb_bb_bWQbHbbbb^bbW % T",P' ' Voor moeder j—=|—r

?s _f Rieten boodschappenmand. «r— # Trifari 94 Krt *' //^Iggi r Groot model. In diverse kleuren. % g nniSrnifor Nina R|CCL Eau de tollette sPraVin de mmmM F „ , 17QC jC 9°df a„tedcollier- geur"Nina" (30 ml).Met gratis toiletzeep.pi» „ '""Voor moeder 17,95 % 113.- ,y Vo rmoe
y
der ~ v__ LüSSI n PÜPjf^ Voor moeder Dj,--

*$$r— ■» j Gloria Vanderbilt. Luxe witte toiletbox „?
.t % V met eau de toilette spray (50 ml) en jj|Ê2"?£SSk

Plastic shopper vanTE Itó^Sófmoede?0 49,95 VH
_é_B_ __flfin Erbacci. Met ritssluiting en mm^mW Ipuk toilptmandip mpt toilptzppn JJ I binnenvakje. In geel, wit, Eö^'^Jfr *f rq th m ' badzout pn badschuim '' %

geschenkverpakking. \>^w^^ \\^~^^FT^JFmWJ^Fw^^k (50 ml) en bad- ~ ïPHï
Voor moeder 17,50 dCiÉLM LxL ff k^mW Voormoeder 79," J«-^ *■»■***"

daar winkel je voor je plezier !
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Auto's

Martin JORRITSMA 1e klas
jDccasions: Audi 80, 1.8 S,
"30.000 km., '88; VW Golf
11300 CL, 5-drs., '87; VW
Golf 1300 CL, 3-drs., '87;
.VW Polo coupé 1300 '87;
"VW Golf 1800 GTi, '83; Su-
zuki Alto GLX, autom., '89;
■Suzuki Alto GL, '88; Peu-
geot 205 Junior, '88; Fiat
"Panda 1000 CL, '87; Opel
torsa 1300 GL, '86; Ford
Escort 1300 caravan, '85;
Ford Escort 1100 Laser, '85;
Auto's met bovag-garantie,
APK keuringsstation, Pasto-
Tystr. 106, Nuth 045-242412
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. VW LT diesel
camper, m.'Bs, alle extra's,
4-per§., in nw.st.; BMW 524
turbo diesel, m. 84, autom.,
’12.750,-; Renault 9 GTS,
m.'B4, ’7.900,-; VW Golf
Caddy t.87, in nw.st.; Mazda
626 coupe 1.6 GL, f81,

’ 3.500,-; Golf Gti t.'7B, geh.
uitgeb. ’ 5.500,-; Week-
aanbieding stunt: Lada 2105
m.'B7, vlam nieuw ’4.900,-;
Mitsubishi Lancer 2 L, Turbo
"170 Pk, fB3, ’ 7.900,-;
Cherry t. '84 5-drs. nw. mod.

’ 6.900,-; Peugeot 305 GL t.
184 ’ 5.900,-; Toyota Corol-
la 1.6 DX Coupé t.'B2
’4.500,-; Citroen GS Club
Pallas t. '83 ’ 3.700,-; Mits.
Colt GLX t.'Bo ’1.900,-;
Suzuki CX 1000 Coupé t.83
’4.500,-; Ford Escort 1300
GL t. '83 ’6.900,-; Ford
FiestallooSt.'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,-; Lada 2105, bwj.
«4, ’2.900,-; Golf t.'7B,

’ 1.000,-; Datsun Cherry t.
'81, ’1.700,-; BMW 315 t.
"83 ’5.900,-; VW Kever
bwj. '72 in nw.st. ’3.700,-;
Opel Kadett station t.'Bl
’3.900,-; Rover 2600 t.'B2

’ 1.900,-; Datsun Cherry
diesel, 5-bak, t.'B4, nw.
model, ’4.900,-; Opel Re-
kord 2 L S, fB2, ’ 2.900,-;
Renault 4 stationcar, geel
kent. f83, ’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 Kadert
1600 S Coupe bwj.'79
’3.900,-; Lada 2105 t.'B4
’2.300,-; Golf Sprinter t.'Bl,
’3.100,-; Mazda 121
coupé, bwj.'77, ’2.100,-;
Honda Prelude autom., t.
'81, ’3.900,-; Opel Kadett
13 S Berlinat.'Bl, ’3.900,-;
Mitsubsihis Celeste 2000
GT, fBl, ’2.100,-. Opel
Rekord 2 L, t.'B2, ’ 2.900,-.
Datsun Violet 5-bak, t.'B2,
’2.700,-; Opel Kadett sta-
tion, '81, ’4.500,-. Div.
goedkope iruilers, alle auto's
met nw. APK, geopend van
ma t/m vrij van 09.00-19.00
uur, zat. tot 17 uur. Inr.fin.
gar. mog.
Te koop FIAT 600, bwj. '66,
j.g.St. Tel. 045-443903.
Te koop nieuwe Fiat PANDA
1000 LI.E. Italia, '90, 0 km,
wit, speciale prijs ’ 12.750,-
-met 1 jaar fabr.gar. Leije-
naar's autocentrale, Ridder
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
Ford FIËSTA 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.
Ford FIËSTA 1.1, te k. van
1e eig., 4-'BB, rood, met vele
extra's. 04490-15657.
Te koop Ford ESCORT
XR3i bwj. '84. Inl. na 17.00
uur 045-723814.
Te koop Ford ESCORT 1.3
GL bwj. '81, pr. ’5.300,-.
Tel. 045-312482.
ESCORT 1300, 5-drs., t.'Bl,
zeer mooi, vr.pr. ’ 3.950,-.
Kasteellaan 57, Heerlen
Honda Civic AUTOMATIC
'84, roodmet, 43.000 km, i.
nw.st., Koningsweg 37,
Kerkrade. 045-455432.
Honda ACCORD bwj.'7B,
rood, APK 1-2-'9l, trekh.,
goede auto, ’ 1.000,-. Tel.
045-225386.
LADA, bwj.'7B, APK tot '91,
koppeling def., vr.pr. ’ 300,-
Donatusstr. 11.7, Nuth.
Lada NIVA Jeep sportwln.,
bull-bar, uitbouwset, APK,
puntgaaf, motor 100%, pr.
’2.000,-. TeJ. 045-422217.
Te koop MAZDA 323 bwj.
'80, i.z.g.st., APK. Tel. 045-
-215094.
MAZDA 323, bwj.'Bo, APK,
v.pr. ’1.550,-. Zandkuilen-
str. 11, Hoensbroek
MERCEDES 190 D wit, bwj.
'85, van particulier, schade-
vrij, div. extra's, 155.000 km,
vr.pr. ’ 24.000,-. Tel.
04490-20388.
Te koop Mitsubishi COLT
GL, 1983, zeer mooi,
’4.950,-. Kissel 46, Heer-
len, 045-723142.
Mitsubishi GALANT 1800
GLX Turbo Diesel, roodmet.
nw. model '85, APK 6-'9l,
vr.pr. ’7.750,-. 045-319328
Te k. Datsun LAUREL 260 C
aut.'77, liefh. auto, tel.
04458-2166, na 18.00 uur.
Opel KADETT 1300 bwj.
nov.'BB, ’ 17.500,-. Te bevr.
Dassenln. 33, Schaesberg.
Opel KADETT 13 LS, bwj.
'85, 4-drs., 1e eig., rood,
zeer mooi. Kissel 42 Heer-
len.
Tek. Opel MANTA A, 1972,
’1.200,-. Tel. 045-325671.
Stationcar Opel KADETT
rood, 12 S, '80, APK 3-'9l,
vr.pr. ’2.200,-. 045-322619
Te k. PEUGEOT 305 diesel
'81, 150.000 km, ’2.150,-.
/el. 045-32536&

Te k. PEUGEOT 309, 5-drs,
31.000 km, bwj. '86,

’ 11.500,-. Tel. 045-222451
Gave RENAULT 5 zeer zui-
nig, sportv., nw. bnd, rood,
APK, t.'B2, ’1.950,-. Marij-
kestr. 28, Landgraaf-Nieu-
wenhagen.
RENAULT 11 GTL Spring,
luxe uitv. met o.a. zonnedak
en trekhaak, bwj. '88, km.st.
24.000, als.nw., vr.pr.
’17.500,-. Tel. 045-254978
na 18.00 uur.
Te koop SAAB 900-i Special
3 deurs, zwart, 1987, 55.000
km., perfect onderhouden.
Tel. 045-425.425
SUBARU Mini bus, highroof,
geel kent. 1985, ’4.950,-.
Kissel 46, Heerlen, 045-
-723142.
Toyota CAMRY 1.8 DX Lift-
back, met LPG, type 1984,
’4.950,-. Kissel 46, Heer-
len, 045-723142.
Te koop Toyota STARLET
bwj. '78, APK 10-'9O, pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-452008.
TOYOTA Cressida, '77,
APK '91, vr.pr. ’950,-. Tel.
045-222988 Fazantstr. 2
Heerlen.
Koopje! GOLF, bwj.'B6,
gunstige prijs, inruil mog.
Caumerweg 70, Heerlen.
Tek. GOLF Diesel, puntgaaf
zeer goede motor, APK 11-
-'9O, ’ 2.500,-. Corisberg-
weg 98, Heerlerbaan.
Te koop SCIROCCO TS,
geh. uitgebouwd, pr.

’ 2.250,-. Tel. 04406-15746
Zeldz. mooie VW JETTA
diesel t. '82, 1e lak, hfdst.,
sportv., trekh., alarm, ste-
reo, APK etc. etc. ’ 4.950,-.
Schaesbergerstr. 136, Kerk-
rade-Terwinselen.
Te k. VW PICK-UP, bwj. '68,
APK gek., voor hobbyist.
Prijs redelijk. 045-323788.
Te k. VW POLO, Oxford, kl.
rood, bwj. '86, plm. 56.000
km. ’ .10.700,-.045-271923
VW GOLF LS aug. '80, APK
5-'9l, mooi! ’2.450,-. Tel.
045-319328.
Te k. VOLVO 340 GL, '86, i.
z.g.st., veel extra's,

’ 13.500,-. Tel. 045-753054
Te koop VOLVO 440 GL,
bwj. juni '89, km.st. ca.
10.000, kl. wit. Tel. 04499-
-1697.
VOLVO 343 DL 1984, zeer
mooi, ’ 5.250,-. Kissel 46A,
Heerlen, 045-723142.
VOLVO 232 GL automaat
1981, APK 4-'9O, ’2.250,-.
Kissel 46A, Heerlen, 045-
-723142.
Te koop VOLVO 340 De
Luxe autom. z.g.a.n. '86.
20.000 km. 045-256298.
Te k. VOLVO 740 GL sept.
1986, 1e eig., part. 123.00 C
km, LPG, trekh., schuifd..
radio/cass., i.z.g.st..

’ 23.000,-. Tel. 04405-
-1462.
Te koop VOLVO 244 DL 81
rood, APK 5-'9l, gas
04490-14897.
Te k. VOLVO 66 GL bwj. '81
38.000 km orgineel! APK 5-
91 ’ 2.250,-. 045-453572.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-
Tel. 045-427671.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
RENAULT 18 TS bwj.'Bo,
gerest, als nieuw! Ford Gra-
nada '78 i.z.g.st. stuurbekr.
en schuif/kanteldak, tel.
045-311288.
Opel Rekord 2.0 LS '85 4-
drs.; Rover 216 SE nieuw-
staat bwj. '85; Metro 1300
sport 3-drs. '88; Mini Mayfair
'87; Austin Meastro 1600
Mayfair 5-drs. 5-speed '86;
Triumph acclaim 4-drs. '83;
BMW 318 i automatic en
stuur servo '82; Ford Escort
1600 GL 5-drs. '82; Rover
820 E fastback demo-auto
'89; Opel Rekord 2.0 '81;
Volvo 66 GL automatic als
nw; Volvo 343 DL automaat'
'77; Fiat Uno 45 '84. Rover
dealer HAVE, Industrie-
straat 31, Sittard. Tel.
04490-15195. APK-keu-
ringsstation. Tevens verhuur
spuit/moffelcabine.
Meer geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, "Centrum" vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.
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 1200 S 5-'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.
Opel ASCONA 1.6 m. '84,
’5.900,-; Opel Kadett 1.2
'80 ’ 2.900,-; BMW 730 au-
tom. '79 ’2.900,-; BMW
320.6 LPG '81 ’3.500,-;
Nissan Cherry m. '83

’ 3.750,-; Renault Fuego
'81 ’2.750,-; Mazda 323
GT '81 ’2.900,-; Taunus
1600 '79 ’1.850,-; Audi 80

’ 2.250,-. Inr. mog. 045-
-211071, Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

VW PASSAT turbo diesel,
'87; Mitsubishi Colt GL die-
sel '86; Opel Manta 4x, o.a.
2.0 GTE '83; Opel Monza 30
CE, autom. nw.st.; VW Der-
by LX m.'Bl; Fiat Panda 45
m.84; Ford Taunus Combi
'80; Ford Escort Sport au-
tom., '79; Opel Ascona m.
'80; Citroen HY Camper '74;
Triumph TR7 cabriolet '80,
USA-uitv. nw.st.. Hoogstr.
200 Hoensbroek. 045-
-227395.
Ford Siërra'2.o 5-bak Sedan
'87; Corsa '83; Kadett 1200
'86; Ford Siërra 1600 5-drs.
'87, nieuw model; Opel As-
cona 1600 5-drs. '82; VW
Golf CL 1300 '86; Ford Siër-
ra 2.0 GL 5-drs. stationcar
'86; Opel Kadett 3-drs. '87
automatic; Opel Kadett Se-
dan '87; Opel Kadett 1200
Stationcar '82; 2x Opel Cor-
sa 1200 S '87; Opel Kadett
1300 '82 ’5.500,-; Honda
Civic aut. '83; Opel Kadett
1600 '85; Mitsubishi Celeste
'79 ’1.750,-. Auto's met
Bovaggarantie. Inruil en fi-
nanciering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.

AUDI 100 5 cyl., automatic,
bwj. '79, APK 2-'9l, vr.pr.

’ 1.600,-. 045-230346.
Weg. bedr. auto CITROEN
BK leader, LPG, bwj. '87,

’ 12.500,-. 045-242351.
NISSAN Bleubird 2.0, 4-drs,
bwj. '86, 1e eig. ’ 10.500,-.
Tel. 045-444868.
Te k. Opel CARAVAN Sta-
tioncar 1.2, 1981. Goed on-
derh. 5-drs, Parmentierstr. 2
Heerlen na 18.00 uur.
Te k. RENAULT 5 Parisien-
ne-uitv, bwj. 15.10.'82, APK
15.10.'90, vr.pr. ’ 3.300,-.
04454-2092.

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

Motoren en scooters

mm®
Uitnodiging

12 mei grote Lenteshow
Maak een proefrit met

Honda
Pan European

VFR 750 F
African Twin
Magna 750
CBR 600

Opruiming
restanten kleding en helmen tegen

Superprijzen
nieuwe kleding en helmen

collectie 1990
Bieffe - GTS - Arai - Damen

10% korting op onderdelen, kleding, laarzen enz.
Motoshop Gulpen 8.V., Rijksweg 59, telefoon 04450-2451

Te k. gevr. LOOPMOTO-
REN en sloopmotoren en
schade-wegmotoren. Te-
vens gratis afhalen. Tel.
04450-3192 b.g.g. 2962.
Te k. YAMAHA Off the Road
125cc, TD, wit, '79, tel.
04458-2166, na 18.00 uur.
Te koop SUZUKI 750 cc
bwj. '78. Dam, Diamantstr.
21, Heerlen.
Te k. YAMAHA DT MXSO, 5
gang, vr.pr. ’ 2.250,- bwj.
'89.045-315492..
Koopje! weg. vertrek buitenl.
motor HONDA CB 650 SC,
Amerikaanse uitv., kent. NL,
bwj. 5-'BB, 16.000 km,
’5.000,-. 09-32-11.386319
net over de grens Stem.
Te k. SUZUKI 550cc, bwj.
'80. Vr.pr. ’2000,-. Tevens
trekh. van Ford Orion

’ 150,-. Tel. 043-477953.

(Brom)fietsen
Te koop zeer spec. SUZUKI
TSX '89, nw.st., ’2.500,-.
V. Heinsbergln 11, Valken-
burg, tel. 04406-12750.
Te koop YAMAHA DT bwj.
'86, goed onderh., vr.pr.
’900,-. Tel. 045-313446.
Te k. gevr. SNORBROM-
MER in prima staat. Schrijf
brief naar Postbus 22126,
6360 AC Nuth.
Te k. YAMAHA DT 50 MX, in
nw.st., bwj. '87, Vredeshofje
2, Kerkrade na 18.00 uur.

Zonwering
Te k. 2 ZONNESCHERMEN
4.7omtr. breed, p.st. ’ 400,-
-i.g.st. Tel. 045-414107 na
11.00 uur.

Watersport
Te koop gevr. KINDER-
ZWEMVEST en kindersurf-
set (mast-giek-zeil). Tel.
045-314959.

Sport & Spel
DARTBORDEN Nodor no. 1
’50,-, 3 stuks of meer,
’44,50. Topsport, Bergstr.
25, Sittard. 04490-25918.

Vakantie

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper

Bezoek onze showroom
Te huur 4-6 pers. ZOMER-
HUISJES en stacaravans,
met licht, water en w.e. in
bosachtige omgev. van de
Overijsselse Veght. Vrij po-
ny-rijden en zwemmen.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.
Te huur STACARAVANS io
camping aan zee (Zld./
Walch.). Vrij vóór 7-7 en
vanaf 4-8. Inl. na 17.00 uur
01181-1882.
Te huur in zonnig Zeeland
won. mét tuin in MIDDEL-
BURG, 6-pers., kind. geen
bezw., 5km van strand, per.
1 t/m 28 juli ’495,- p.wk.
Tel. 01180-33386.
Te huur nieuw - verbouwd
monument in ZUID-
FRANKRIJK nabij Aix en
Provance voor vakantie, nog
vrij 2 weken juli en aug. Tel.
045-242676.
Malle Molen AANBIEDING,
12/5 - 30/5 vakantie woning
in dorp aan zee. Tel. 01189-
-2953.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Caravans
Arcon Campers

Grasbroekerweg 122,
Heerlen, 045-722566. Luxe

comfortabele 2 pers.
campers, in 3 uitv.

Inruil en financ. mog.
CARAVANSTALLING;
Gronsveld 04408-1251.
Donderdag Rekreatie-
koopavond bij DE OLDE
Caravan B.V. Voor een Wilk
of Beyerland tour-caravan,
een Walker vouwwagen, al-
le onderdelen en accessoi-
res, service-reparatie-
verhuur, spec. aanb. van
voortenten, caravan opzet,
spiegels, TV antennes, etc.
etc. naar Dr. Nolenslaan 141
Ind.park Nrd., Sittard. Tel.
04490-13534.
CARAVAN Astral, type '80,
4-pers., vr.pr. ’ 2.250,-. Tel.
04490-74101, na 18.00 uur.
Te k. GEVRAAGD alle mer-
ken tourcaravans en vouw-
wagens. Contant geld. Tel.
045-323178.
Te koop VOUWWAGEN Tri-
gano, 4-pers., met voortent,
geh. dubbeldaks, in pr.st.,
vr.pr. ’1.700,-. Tel. 045-
-311448.
4-pers. CARAVAN Con-
structam, vr.pr. ’ 2.750,- i.g.
st. Zondagstr. 43, Heerlen.
Z.g.a.n. CARAVAN te koop,
mcl. alle toebeh. en voortent
Tel. 04498-57925.
Te huur luxe STACARAVAN
op camping de Kikmolen
Opgrimbie (België), vrij t/m
14-7 en vanaf 12-8. Tel.
045-210575.
Te koop caravan BÜRST-
NER City 4-5 pers. mcl.
voort. geh. nw.st., geisol.
verw., ijskast en diepvries,
toilet, douche, bwj. '86,

’ 12.500,-. 045-321297.
Tek. CARAVAN Wilk, 4 tot 5
pers. met goede voortent,
bwj. '77, t.e.a.b. Te bevr. De
Insel 14, Brunssum.
Te k. weg. ziekte kampeer-
wagen hobby, als nw. Pr. N.
O.T.K. Tel. 04490-28367.
Koopje: i.z.g.st. 6-pers.
BUNGALOWTENT. Uiverstr
21, Heerlen. (Na 17.00 u.)
Te k. voll. inger. VW KAM-
PEERBUS m. voort. Flori-
bertusstr. 17, Brunssum.
045-256344 Inr. carav. mog.
Gezocht overdekte CARA-
VANSTALLING in of omgev.
Nuth. Tel. 045-244963.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. DWERGSCHNAUT-
ZER, reu, 8 wkn. ouders
aanw. Nusterweg 44, Sittard
Tel. 04490-14659.

In/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.

Te koop alle maten TUIN-
HUISJES, kippe- en honde-
hokken. Tel. 045-321252.
Europaw. Z. 410, Landgraaf.

Te k. TUINHOUT, tuintegels
bielzen. Nationale Houthan-
del 8.V., Parallelweg 4,
Heerlen. Tel. 045-711052

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoei
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.

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

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

KOSTHUIS gezocht, man
leeft. 35 jr. Br.o.nr. B-4519,
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

Weer of geen weer j.man 29
jr. zkt. MEDEWANDE-
LAARS m/v v.d. Ardennen in
de weekends. Vereiste:
goede schoenen, kleding,
een redelijke conditie en ui-
teraard door en door natuur-
liefhebber. Evt. eigen verv.
Br.o.nr. B-4539, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Radio e.d.
Te koop Sony TAPE-RE-,
CORDER, Akai tape-recor-
der en Philips cassettedeck.
Tel. 045-213969.

TV/Video

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, licht bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60% kor-
ting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizendenkoopjes:

Akai midiset
M312, digitale
tuner, verster-

ker, dubbel cas-
settedeck, geen

’ 998,-of

’ 698,- maar

’ 298,-
Maar ook: Seleco kleuren

TV 2155467 met stereo en
teletekst en afstandsbedie-

ning met 3 jaargarantie,
geen ’ 1.798,- of ’ 1.498,-
-maar ’ 798,-. Maar ook: A-
kai platenspeler APA 101,

geen ’ 248,-of ’ 178,-
-maar ’ 88,-. Maar ook: Ari-
stona videorecorder 86585

met afstandsbediening ggen

’ 1.298,- of ’ 998,- maar

’ 698,-. Maar ook: Philips
elektro/elektro combinatie
AKB 456/580 RVS met o-

venverlichting, thermostaat,
onder- en bovenwarmte.

geen ’ 1.488,- maar ’ 798,-
-en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. va.

’ 75,-. Afstandsbed. va.

’ 125,-. Radio/tv FRANK
BV, Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Gevraagd VIDEÖ'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 Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Bel de Vakman
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
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.
OPRITTEN in klinkers of
sierbestrating tuinaanleg.
045-423699.

Te koop gevr.
fë k" gëvT ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def.
geen bezw. 045-726206.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Gevr. SNORBROMMER,
schotelantenne, video, kleu-
rentv's en stereotorens.
04406-12875.
Dringend te koop gevraagd,
DAMESPOCKETS zoals;
Bouquet, Intiem en Jasmijn
en alle mogelijke andere.
Vandaag gebeld vandaag
gehaald! 09-3287786810
bel nu!

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal. Ma. en di. gesloten.

Grote show van rotan, pitriet en teakhouten
Serre, tuin en veranda meubels

o.a. dealers van: Barlow Tyrie
Engelse tuin en park meubelen

Rohé het bekende Nederlandse merk.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van. honderden ,
spiksplinter-

nieuwe keukens
van modern tot klassiek

voor minder dan
de halve prijs.

In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmetingen
voor

ongekend lage
prijzen

Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast, een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen
Loperweg 8 ,

Echt
Tel. 04754-86188 Geopend

maandag t/m zaterdag.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.

Te k. mooie grote kristallen
HANGLAMP voor herenhuis
of grote kamer, bronzen en
houten hanglampen, mooi
bewerkt, tevens hardhouten
buitendeuren met glas voor

’ 60,- p.stuk. Emmastr.- 63,
Schinveld,. gemakkelijk be-
reikbaar via de weg naast de
Curver.
2-zits leren BANK, plus bij-
beh. salontafel, eik. uitv. Tel.
045-413750
In 't SLUISJE koopt u spul-
len voor in uw huis, zoals
Delfts-blauw, porselein, ste-
reo's, video's, meubels en
computers. Hoogstr. 19,
Landgraaf. 045-323788.
Ruil in! koop daardoor
spotgoedk. nieuwe MEU-
BELS, en wie heeft deze
prijzen? zoals witte eethoe-
ken v.a. ’ 395,- met kolom-
tafel v.a. ’495,-; ultra mo-
derne witte wandmeub'els
v.a. ’ 595,-; grote sortering
bankstellen modern en klas-
siek v.a. ’ 395,-; blank ei-
ken en Reliance meubels;
schitterende 2-zits banken;
kolom en toogkasten; rundl.
kuipbankstellen; grote en
kleine wandmeubels. Beta-
lingsregeling zonder rente
en! denk aan het inruilen
van Uw oude spullen
(scheelt dikwijls enorm in de
prijs). Ook maken wij 1e klas
stoffeerwerk met allermooi-
ste stoffen spotgoedk. O.K.
Hallen, Agnes Printhagenstr
22-24, Geleen-centrum,
vlakb^ Alb. Heijn.

Te koop hoogstaande
SCHEMERLAMP m. ge-
draaide notenhouten poot
en zijden kap. 045-411832.
Te k. leren BANKSTEL. Pr.

’ 900,-. Tel. 045-229501.
Weg. verbouwing gehele
INBOEDEL te koop. Tel..
045-314976.
Te k. INBOEDEL. Annemo-
nenstr. 101 Kerkrade.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

INBOEDELS gevraagd. Al-
leen klein goed. Tel. 04406-
-12875.
Zoekt u 2e-hands MEU-
BELS (veel keus). Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Kachels/Verwarming

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

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

Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

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

Computers

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

Software pakket in huis.
Bel voor meer informatie:
04998-92062

' Óók voor particulieren
Te k. COMPUTER ACT A-
pricot PC/KT, ’795,-. Tel.
04490-14325.
Te koop AMIGA 500 met
stereo kl.monitor, disks,
boeken. Tevens C6A-kaart
voor PC. Tel. 045-229256.
COMMODORE PCI mcl.
monitor 5,25 dr. intern 360
3,5 dr. extern (amiga) 720
Mouse, ’ 750,-.043-212406
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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.

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 specialeklantenkaart. 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

PIANO'S huur met koop- _~ . . . ~recht van ’65,- tot ’2OO- ?_[s?._£ gevr solo-gitarist/
p.m. Gratis transport. Alle ZANGER of drummer/zan-
merken gebruikte piano's 9er voor be>kend duo met
fA^Ci- npr iaar Van Urk veel werk. 045-210881, b.g.
W4ess?èrsiPngelJaa42, R'dam! 9-045-317000 na 17.00uur.
Tel. 010-4363500. TOETSENIST gezocht voor
Te k. prof. DRUMSTEL. Tel. trio (dansorkest). Tel. 045-
-04455-2354 na 18.00 uur. 241908/226875.

Diversen

verse asperges
voor de diepvries

Nu of nooit.

per kist 5 kilo va. ’ll,-.
Maximarkt Kerkrade (naast Bristol), Nullanderstr. 102.
Verwen moeder met 'n
mooie broche, kussen,
shawl, van pure zijde

in handwerk
La Zijderie

Stationstr. 17, Sittard.
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
ASPERGES te koop ’ 6,- p
kilo, 1e kwaliteit. Kruisstr
11C, Sittard

Nieuw! - Nieuw! - Nieuw! Nu
ook op zaterdag totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE door jonge masseuses
045-353489.
Te koop TEKENTAFEL mei
tekenmachine, 2 jr. oud, als
nieuw, vr.pr. ’ 900,-. Inl. Ne
18.00 uur 045-316047.
Te k. WASAUTOMAAT Phi-
lips, droogtrommel Philips,
4-pits gastoestel, gashaard,
2 damesfietsen, alles in z.g.
s.t. Tel. 045-229739.

Kontakten/Klubs
OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN??? 'WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UÜ!

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

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

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.

Privéhuis Michelle
a hole in one

tel. 045-228481/229680
Club Pin Up

Sexy pin-up girls, excl. serv. Geop. vanaf 14.00 uur.
Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-272929.

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 sfeervan '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.

De Nationale
8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

live-info: 013-321395.

045-326191
Escortservice. All-in.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

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

graaf, v.a. 14.00<wr.

Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

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

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 aör.
Tel. 04490-48768.
Inschr. dames gevr.

Diana escort
tel 045-320323

tot 03.00 uur 's nachts

Diana privé
045-320343

met Liane en Lorry

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.

Brigitte
Privé, 045-254598.

Summer Gj
en wel 9st. bij madaf

terfly, open vanal,^
Hommert 24, Vaes

Nieuw Nieuw
Melanie

v.a. 10.00 uur. Ook
zond. Tel. 045-72

Jonge volsl. vr. onl
045-7291 (

Te huur
p. uur, p. dag, p. we
mooi inger. apparti

spec. voor paren of I
Info. 045-23071
Videoclul

nieuwe films aanwö

’ 20,-. Tel. 045-71
Meisje aanwez
Club 200

Geleen vraagt met
enkele MEISJES. V

den in overleg, interi
lijk. Tel. 04490-4 J

Escortservice
045-4226*

v.a. 12.00 uu
nieuw bij De
4 leuke dames. Indu
13 Kerkrade-W. v.a

uur. 045-41388
tev. meisjes ge

Club La Pal
Nu vemieuwc

Ben je wat van pi
zetten je in vuur er

Bredestr. 31 M'trict
214485. Tev. meisje

Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966

06-lijnen 1Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.%

06-320.330.03 J9
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 Gid5.....06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

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

50 et p/m I
Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.!
Harry's Gaybox 06-320.330.

Homobox 06-320.325.50_______
50 et p/m I

06-gaycafe limbu|
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen <ver weg kunnen wonen. 50 et. p/m

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.3!
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.3:
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.32!

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.3"
35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35 .

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

Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.1
GAY ONLY

Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.3J"Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.32?
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...o6-320.32;Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.3?

SPECIAAL AANBEVOLEN:
Marion deWilde belt wildvreemde mannen op en lokt:

tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het rw
06-320.326.31___ Dag en nacht ca. 50 cent per minuut. I

Gay-two-Gay |
06 voor twee *Direkt apart. Druk of draai een nul

voor een andere partner.

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

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

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ctp/m

Rijpe vrouw 41 jr.

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

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

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

Griekses^
MARCHA 50 et pi

320.3254
Doma SM \t

Dagboek van een vro _)
vijfde dag. vrijdag06-340.300!80 (50 ct|

Ik weet van *winding niet |
ik moet doej
* Eroslijn,

06-320.321 i
50 et p/m I

Ouderwets bestraft. t
vrouw pakt de \

mattenkloppj
om het meisje manie!

leren. Lesbisch.!
06-320.330.19 (50 ctj

Pas na deze j
strenge

straf voelt Hannah hol
gelofelijk het is om te rl

gehoorzamen...S.M
06-320.330.51 (50 ctj

Voor Piccolo's j
zie verder pagina'
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Volgens Venderbos is enige tege-

Vijftig jaar uitvindingen basis van chemieconcern van vandaag

'Zonder lab DSM was
Limburg nu agrarisch' Door twee energiecrises kreeg

het verbruik van grondstoffen
en energie natuurlijk veel aan-
dacht. Na 1982 ging DSM zich
meer richten op fijnchemicaliën
en hoogwaardige materialen en
op het milieuvriendelijker pro-
duceren. Research hielp een
handje door de ontwikkeüng
van produkten als RIM-nylon,
Stanyl en Dyneema. Al die vin-
dingen waren succesvol. Of, zo-
als Venderbos het in hitparade-
termen samenvat: „Allemaal
hits, slechts een enkele flop."

Energiecrisis

In de jaren '70 kon de inmiddels
bereikte positie (vooral als bulk-
chemist) verder worden uitge-
bouwd. In het onderzoek lag de
nadruk op versterking van de
processen, schaalvergroting en
het vinden van nieuwe toepas-
singen. Zo werden melamine en
succesvolle stoffen als benzalde-
hyde en phenylglycine ontwik-
keld.

Voor de toekomst heeft Vender-
bos nog een flink aantal poten-
tiële succesnummers. Als moge-
lijke 'hits' noemt hij onder meer
de engineering plastics Stapron
en LCP; een nieuw proces voor
EPDM-rubber; een nieuw 'fe-
nol-proces; milieuvriendelijke
verven; een verfijnde samenstel-
ling van aminozuren; betere re-
cyclingtechnieken en tot slot de
ontwikkeling van een nieuw,
ademend folie op basis van Dy-
neema-technieken.

Onderzoek met behulp van een electronenmicroscoop in

GELEEN - „Als aan het
eind van de jaren dertig de
directie van de Staatsmij-
nen niet had besloten een
researchlaboratorium op te
richten, zou Limburg nu
misschien net zo agrarisch
zijn als Drenthe." Directeur
Dick Venderbos van DSM
Research zegt het met een
trotse glimlach. Hij weet
hoe belangrijk het chemie-
bedrijf is voor Limburg. Dit
jaar bestaat DSM Research
vijftig jaar. Het eerste echte
laboratorium van de Staats-
mijnen vormde de baker-
mat van het huidige miljar-
denconcern. „Van een
staatsbedrijf met chemie als
bijwagen is een sneltrein
gesmeed met chemie als lo-
comotief', drukt Venderbos
het plastisch uit.

Na de oorlog begon hetresearch-
laboratorium pas echt op toeren
te komen. Nu is het uitgegroeid
tot één van de vijf grootste indu-
striële onderzoekscentra van.
Nederland met in Geleen alleen
al ongeveer 1500 medewerkers.
In totaal werken in de research
bij DSM 'all over the world' on-
geveer 2300 mensen. " Drie directeuren van DSM Research op een rij: v.1.n.r.: drL. J. Revalier (1963-1980), de

huidige directeur ir D.J. Venderbos (vanaf 1985) en drs D. H. Torn (1980-1985).

DSM als middelgroot chemiebe-
drijfzal nooit zoveel in research
kunnen investeren als de grote
Westduitse en Amerikaanse con-
cerns. De ontwikkeling van pro-
dukten als Dyneema en Stanyl
kostte alles bij elkaar, grofweg

’ 200 miljoen. Dat zijn dan kans-
rijke produkten. Hoeveel de
minder geslaagde vindingen het
bedrijf jaarlijks kosten, valt
slechts te gissen.

Miljoenen

Een proeffabriek voor katalytische processen in1950.

search iedere drie ofvier jaareen
succesvol produkt te ontwikke-
len. Vergeleken met de concur-
rentie is dat een zeer goede sco-
re.

Het chemiebedrijf geeft zijn on-
derzoekers grote vrijheid om
dingen te ontdekken of uit te
zoeken. Wie een aardig idee
heeft, kan probleemloos

’ 25.000,- besteden om het uit te
werken, ongeacht het uiteinde-
lijkeresultaat.

Dat zijn overigens niet allemaal
genieën dieconstant aan het 'uit-
vinden' zijn. De research-afde-
ling stopt veel energie in het ver-
der verbeteren van al bestaande
samenstellingen en processen.
En in een groot aantal proeffa-
brieken naast het hoofdkantoor
van DSM Research op het ter-
rein in Geleen wordt voortdu-
rend geprobeerd de produktie-
technieken te verbeteren.

Natuurlijk is ook niet alles uit de
koker van DSM Research zo ge-
weldig, erkent hij. „De meeste
ideeën sneuvelen halverwege,
als het gewoon niet goed is of als
we zien dat de concurrentie ge-
woon al iets beters in huis heeft.
Het is een kwestie van veel
schieten en af en toe raken."

nisch idee, maar dan blijkt de
markt daar echt niet op te zitten
wachten."

De knappe koppen in Geleen die
dagelijks aan verbeteringen en
nieuwe technieken werken, wor-
den aardig in de watten gelegd.

Ijskast Hits
Het karakter van het onderzoek
heeft in de afgelopen jaren enke-
le veranderingen ondergaan.
Vanaf 1950 tot nu toe wist Re-

In de jaren '50 en '60 was het
voor DSM zaak om 'vanuit het
niets' zo snel mogelijk een vaste
plek in de chemiewereld te vin-
den. Daarom richtte deresearch
zich vooral op het betreden van
nieuwe gebieden met nieuwe
processen en produkten. Het
was een tijd waarin produkten
als salpeterzuur, ureum, capro-
lactam, mengmeststoffen, de
eerste generatie EPDM-rubber
en hogedichtheidpolytheen in
het lab werden ontwikkeld.

DSM zou door de steeds toene-
mende kosten in de toekomst
wel eens terrein kunnen verlie-
zen op de grotere concurrenten.
Venderbos maakt zich wat dat
betreft echter geen al te grote
zorgen. Hij vertrouwt op de re-
search op eigen kracht en op de
eigen specialiteiten. Een fusie
van DSM met een branchege-
noot omwille van de bundeling
van de research acht hij daarom
onnodig. „In de afgelopen vijftig
jaar hebben we vanuit een grote
achterstand een vooraanstaande
kennispositie in de chemie op
weten te bouwen. En kennis is
het machtsinstrument van DSM
waarmee we nog lang vooruit
kunnen."

„Zo krijgen we een behoorlijke
produktie aan ideeën", aldus
Venderbos. DSM heeft op die
manier in de loop der jaren niet
alleen de enorme vooraad van
zevenduizend octrooien opge-
bouwd, het bedrijf heeft ook een
ijskast vol met prachtige ideeën,
die om de een of andere reden
niet uitgevoerd zijn. Venderbos:
„Vaak hebben we een leuk tech-'

Oud- directeur 't Vloot over accountantsrapport:

'Dan moeten alle VJV's
Limburg voor de rechter'

Maastricht. De grootste was het
VJV-Bogaardenstraat, waar
G. van R. directeur was. Daarnaast
had je nog het VJV-Meerssenen het
VJV-'t Vloot eveneens in Maas-
tricht. Beide vroegere directeuren
van de kleinere VJV's werden na de
fusie, adjunct-directeur in de nieu-
we organisatie.

SCHINNEN - De
brandweer van
Schinnen heeft gis-
teren uren werk ge-
had aan een brand
bij een bedrijf voor
isolatiematerialen.
De brand ontstond
tegen vijfuur 's mid-
dags in een pand aan
de Hoeverveldweg,>
vlakbij de A76. Het
vuur ging gepaard
met een enorme
rookontwikkeling.
Bij het blussenkreeg
de brandweer assis-
tentie van korpsen
uit de regio.
Enige tijd bestond
ontploffingsgevaar,
omdat in het be-
drijfspand een aantal
gasflessen was opge-
slagen. Enige om-

Explosiegevaar
bij brand
in fabriek

standers kregen pro-
blemen met de
ademhaling,' ver-
moedelijk door gas-
sen die door het ver-
branden van het iso-
latiemateriaal vrij-
kwamen. Er deden
zich echter geen per-
soonlijke ongeluk-
ken voor.
De brandweer was
gisteravond nog

uren bezig met na-
blussen. De politie
sloot vanaf de afrit
Schinnen de weg af.
Niet zozeer vanwege
de werkzaamheden,
als wel voor het gro-
te aantal nieuwsgie-
rigen dat naar de
brand kwam kijken.
Over de oorzaak van
de brand was gister-
avond nog niets be-
kend.

Van onze verslaggever

I^STRICHT - De oud-directeur—_ VjV-'t Vloot te Maastricht
>A Verhoeven (43 jaar) heeft gis-

►^ gezegd dat alle VJV's in Lim-pi° voor de rechter zouden moe-

5t
verschijnen, als er door accoun-

wordt wat wel en niet
-< onder de VJV-regeling. „JeIj*1 accountants niet laten aange-
lat vormingswerk is. Er is in

D
/iis
,T 8 heel wat afgefilmd en ge-

tM^ onder de noemer vormings-

I Roeven zei dit op de zevende zit-■ r^ag in de omvangrijke VJV-af-
i waarmee de Maastrichtse

6J*|bank zich momenteel bezig-
y- De vroegere directeur van

''ut te Maastricht> G. vanß.
/} terecht op verdenking van
./«e en oplichting,

--problemen bij het VJV leidden
t

e dat de stichting failliet ging.
5 »WUntants van net mysterie van
Pie bepaalden dat er voor een be-
i'eir.Van 677.000 gulden te veel aan
h Bdie was uitbetaald. Kritiek
~t ?'ïl er op het accountantsrapport, inspecteur van het Volwas-

waaronder de
s vielen, omdat de accountants

tiö^uel activiteiten hadden aange-
[ rij* 1 als zijnde 'geen vormings-

Drugsmokkelaar wil
strafvermindering

Het was van te voren al duidelijkdat
de beide collega-directieleden van
Van R. niet al te veel vriendelijkhe-
den ten beste zouden geven. Behal-
ve van de administratie, kwam de
kritiek vooral van hen. 'Hub Key-
bets (45 jaar) was sinds 1 augustus
1977 directeur van VJV-Meerssen.

Zij stonden zeer argwanend tegen-
over hun nieuwe 'baas' en hadden
grote moeite met zijn'functioneren.
Ze hebben herhaaldelijk aan de bel
getrokken omtrent de problemen
die ze voorzagen. Niet alleen bij de
directeur G. van R. zelf, maar ook
bij het bestuur en bij de inspectie.

Gemanipuleerd
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Een 38-jarige
Brunssummer, die in 1988 in Zwe-
denveroordeeld werd tot twaalf jaar
gevangenisstraf, heeft gisteren voor
de rechtbank in Maastricht voor
strafvermindering gevraagd. Zijn
raadsman mr Th. Hiddema stelde
voor de straf om te zetten in zeven
jaar. De officier van justitie stelde
echtervoor om de Zweedse straf om
te zetten in negen 'Nederlandse' ja-
ren. In het gunstigste geval zou hij
in Zweden in vrijheid zijn gesteld na
dehelft van de strafte hebben uitge-
zeten: 2 juli 1994. Door de eisvan de
officier van justitie is de kans groot
dat voor hem precies dezelfde da-
tum geldt van invrijheidsstelling.
Want in Nederlandgeldt dat iemand

na tweederde van zijn straf te heb-
ben uitgezeten, in vrijheid wordt ge-
steld.
De Brunssummer werd door de
Zweedse rechtbank veroordeeld, en
het Hof bevestigde die straf, nadat
hij met 34,8 kilogram amfetamine
gepakt was. De Zweedse rechtbank
beschouwde hem als een belangrij-
ke schakel in een organisatie. Hoe
de veroordeelde het gisteren ook
probeerde om voor de Maastrichtse
rechters zijn onschuld van destijds
uiteen te zetten, de rechtbank moest
hem mededelen dat zij niet bevoegd
was ook maar enigszins daarop in te
gaan aangezien zij alleen mag be-
slissen over eventuele strafvermin-
dering.
De rechtbank zal over twee weken
uitspraak dften.

Rechtbankpresident Wortmann
vroeg Keybets of hij wist hoe het
kwam dat,het VJV in de financiële
problemen was geraakt. Hij had

Voor de rechtbank verklaarde hij
gisteren dat Van R. vijfkeer zoveel
deelnemersuren had opgegeven (op
grond waarvan de subsidie van
O&W werd bepaald) dan hij zelfhad
berekend. „Er werd echt enorm ge-
manipuleerd."

Zwartboek

daareen bijzondereverklaring voor.
„Door het alsmaar opschrijven van
deelnemersuren, hoewel er niet zo-
veel deelnemers waren, kwam er
een tekort aan deelnemersbijdra-
gen. Die bedraagt vijf procent van
de totale kosten."
Ruud Verhoeven constateerde na
de fusie van de drie VJV's dat er bij
het VJV-Bogaardenstraat deelne-
merskaarten ontbraken, waarop
eigenlijk de basisgegevens van de
deelnemers moesten staan. Verhoe-
ven was als adjunct-directeur belast
met het toezicht op de administra-
tie. Toen hij merkte dat er gesjoe-
meld ,werd schakelde hij het be-
stuur in. Hij verklaarde gisteren dat
het bestuur hem gevraagd had de
inspecteur precies te vertellen wat
er allemaal mis was niet het VJV
van Maastricht. Op grond van die
verklaring is de inspecteur toen
aangifte gaan doen.

Verhoeven( schreef ook nog een
zwartboek, getiteld 'De maat is vol',
waarin de gebeurtenissen in 1987 in
het VJV beschreven staan. Over dat
boek zei Verhoeven gisteren. „Ik sta
er nog steeds achter, maar het is in
een bepaalde tijd geschreven. Hier
en daar ben ik over de schreef ge-
gaan, vooral waar ik mensen be-
schuldigd . heb. De zaak heeft nu
veel grotere proporties aangenomen
dan eigenlijk nodig was. In dat licht
heb ik er sjpijt van dat ik het zwart-
boek geschreven heb."

/januari 1987 bestonden er drie

'chillënde VJV's in, ep rond
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Van onze redactie economie Als volgende week donderdag
minister Andriessen vanwege
het 50-jarig jubileum naar Ge-
leen komt, wil Venderbos de
wens van DSM nog eens onder
de aandacht brengen.

(ADVERTENTIE)

Off Off OQ Off Off DO oo off off off off off off off off off off off off off off
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* Hoe kunt u moeder
* beter verrassen dan *
* met een gratis
* moederdagdiner? *

vJp de 2e zondag in mei mag het moeder aan niets ontbreken.
<& Dus verrast u haar met een lekker gratis $

etentje. Want wie op moederdagbij IT\ t-2
* Baron Hotel Heerlen of Baron Hotel IJARON *a De la Station gezellig gaat dinerenhoeft L^J VIW-/1 ~

voor moeder niets te betalen. Ze zal zeker HOTELS INTERNATIONAL

* smullen van het overheerlijke 3-gangen verrassingsdiner. Voor &
volwassenen rekenen wij slechts’ 39,50 p.p. Kinderen

* , genietenongetwijfeld van het lekkere kindermenu a ’ 15,-. *
ft De 13e meiwordt dus heel speciaal: thuis wordt niet gekookt, a

niet afgewassen en de spaarpotten van de kinderen kunnen dit

* jaarheel blijven, want zij trakteren moeder uiteraard. <êl

* BARON HOTEL BARON HOTEL ** DE LA STATION-. HEERLEN *Stationstraat 16 Wilhelminaplein 17

* Heerlen Heerlen *Tel. 045 - 719063 Tel. 045 - 713333
*<ft> (ft? <ft> (ft> <ft> <ft> cft> cfti cft> (ft> <ft> <ft? (ft> (ft) (ft> (ft? <£" (ft> <ft> (ft?Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off CO Off Off l off Off p__^ ___,

GELEEN - DSM Research zal
dit jaar ongeveer ’435 miljoen
uitgeven. Tien procent meer dan
in 1989. De groei is nodig om in
de pas te lopen met de buiten-
landse concurrenten. Het che-
mieconcern heeft nu ongeveer
2300 researchmedewerkers in
dienst.

Pleidooi voor meer overheidssteun herhaald

Research-bijdrage
DSM sterk verhoogd De hartekreet van Venderbos

komt grotendeels overeen met
de brief die vier andere grote Ne-
derlandse bedrijven eind vorig
jaar naar Lubbers stuurden.

Brief

DSM heeft sinds het bedrijf be-
gin dit jaarbij minister dr J. An-
driessen van Economische Za-
ken aanklopte voor steun voor
de research-activiteiten, nog
geen antwoord ontvangen.
Komt die overheidssteun, bij-
voorbeeld in de vorm van extra
fiscale aftrekbaarheid er niet,
dan wordt het voor DSM aan-

trekkelijker om meer research-
activiteiten naar het buitenland
te verplaatsen, aldus irDick Ven-
derbos, directeur van DSM Re-
search.

DAF, Océ-van der Grinten, Stork
en Fokker vroegen toen om uit-
breiding van de voor technolo-
giebeleid beschikbare middelen,
de zogenaamde technische ont-
wikkelingskredieten (TOK).

nen dan in Nederland, aldus
Venderbos. De Nederlandse sti-
muleringsregeling voor bijvoor-
beeld milieutechnologie haalt
het volgens hem niet bij een ver-
gelijkbare regeling in ■ West-
Duitsland.

móetkoming van de overheid ge-
boden om de concurrentie aan te
kunnen met de grote chemiecon-
currenten in West-Duitsland, Ja-
pan en de Verenigde Staten.
In die landen kan research op
veel meer overheidssteun reke-

fimburgs dogblad provincie



06-lijnen

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).
Lifesex, een
Grieks

" trio, waarbij het zo
waanzinnig toegaat, dat we

moesten stoppen...
06-320.326.71 - 50 Ct p/m

Als de hand van de
strenge

nan gloeitna de bestraffing,
gebeurt er iets met 't blondje
06-320.326.72 - 50 et p/m

Een jongen
leest over chantage. Nu

weet hij wat hij zal doen met
de knappe buurvrouw.

06-320.326.73 - 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
jen zonnendeknul een man
kennen die het hem leert.

Homo
06-320.326.91 - 50 et p/m

De triobisexbox
Voor vrouw vrouw man, of
■nan man vrouw relaties. De

enige box die deze
contacten waarmaakt.

06-320.326.88 - 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
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

Bij hem thuis leren 2 heren
een knul hoe hij hem moet

verwennen. Homo.
Grieks...

06-320.329.22 - 50 Ct p/m
Na veel aarzeling

gehoorzaamt Vera aan haar
gevoel. Ze volgt de bevelen

van haar vriend...
S.M.

06-320.329.23 - 50 et p/m
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
beleefde

06-320.326.93 - 50 Ct p/m
Lifesex op dit nummer is

Lifesex
Eerlijk, soms schreeuwend.

Met alles uit...de naakte
waarheid.

06-320.321.32 - 50 et p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

Het leven begint bij 40, ook
het sexleven. Op de
40-plus Box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 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 Ct 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
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
De Rosie-Relatielijn, voor

modern
Sex-contact op
06-320.324.50 - 50 et p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie mei, zie
je hen, 'naakt-fotö's'.
Het gebruinde meisje

ontdekt 't geheim. Nu is zij
de .... Meneer en mevrouw

worden haar.... SM
06-320.330.61 - 50 et p/m
Meisjes zoeken sexcontact
Sex contactlijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Lekkere meiden willen
verwend worden

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 Ct p/m

Ga 'ns lekkervreemd met 'n
hete meid.

' Tippelbpx
06-320.326.66 -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

Zoek je een leuke vriendin?
Bel de

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 et p/m
Heb je zin in sexcontact?
de Afsprakenlijn
06-320.325.80 - 50 Ct 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

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

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

*Sexlijn*
06-320.320.09

Nymfomaan-live 50c.p.m.
06.320.326.09.

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

Zoekt u 'n vrouw?

06-910.910.22
50 cpm. Dames inspr.

01720-33202.

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.

Ligt uw hart in
Limburgs natuur?
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Van onze verslaggever

Landelijke
fietsdag

HEERLEN - ledereen die een
eigen fiets ter beschikking heeft
kan zaterdag de 17e Landelijk
Fietsdag rijden. In Oostelijk
Zuid-Limburg is een Carboon-
route uitgestippeld die door
Heerlen, Brunssum en Land-
graaf voert en een lengte heeft
van 35 kilometer. Overigens kun-
nen de fietsers in Landgraaf een
kijkje gaan nemen in de Strijtha-
germolen die dan voor de eerste
keer open is.

Nieuwe naam
bouwhandel

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster

Behalve 'Van de Venne' hee
Meyer International ook het hou
en bouwmaterialenbedrijfMeerter
en Zn. Bv uit Nuth overgenomej
Het Nuthse bedrijf handhaaft voo
lopig wel nog zijn eigen naam.

Van de Venne Van der Sluis is cci
van de grootste en oudste leveran
ciers van bouwmaterialen, tegels ei
sanitair. Vooral in Zuid-Limburj
waar dezenaam al ruim tachtig jaa
een begrip is.
„Onze grootste zorg geldt momen
teel de particuliere kopers die no|
even moeten wennen aan de nieuw*
naam. Er verandert echter niets aai
onze filosofie. Alles blijft bij he
oude", verzekert directeur M. Hel
wegenvan het 35-man sterke bedrij
in Heerlen.

" Brigadier Hulshof

Onlangs heeft Meyer Internationa
ook de volledige eigendommen ver
worven van KLöckner-Baubedar
GmbH, een groep hout- en bouw
materialenbedrijven met 23 vesti
gingen verspreid over West-Duits
land. In dezevestigingen werken ir
totaal 470 personeelsleden. Klöck
ner-Meyer, zoals het bedrijf nu heet
heeft inmiddels een behoorüjke po
sitie in de DDR verworven.

" Leerlingen van mavo Wormdal plakten gisteren hun school dicht.
Foto: MARCEL VANHOORN Concert

Kerkrade

'Mijnspoorweg pas
in 2000 klaar'

Zilveren directeur Openbare Werken Ad Janken:exposities

Donderdag 10 mei 199025

lossing voor het probleem
Schaesbergerweg nog een hele
tijd uit zicht. Zo rond de eeuw-
wisseling verwacht Janken de
realisatie van de Mijnspoorweg,
die de Schaesbergerweg via de
Zwart 5 moet ontlasten.

was geen probleem, al deed het
mij persoonlijk wel pijn. "
„Nu zou ook de hele autoweg
Heerlen - Maastricht, dwars door
het Geuldal, er nooit gekomen
zijn. Door alle bestemmingsplan-
procedures zijn we bijvoorbeeld
al vijftien jaarbezig met de voor-
breiding van de Zwart 1 van
Brunssum naar Heerlen. Ik denk
niet dat we dat project binnen
drie jaar hebben afgerond", stelt
de jubilerende directeur Open-
bare Werken.

HEERLEN- ToenAd Jankenop
15 april 1965 in dienst trad bij de
gemeenteHeerlen waren de mij-
nen nog volop in bedrijf, al zou
minister Joop den Uyl aan het
eindvan dat jaarnogkeihard uit-
halen door de sluitingaan tekon-
digen. Heerlen was druk bezig
met de aanleg van de stadsauto-
weg. Er lag alleen een gelijk-
vloers stuk van Terworm tot de
Burgemeester Waszinkstraat.

Schandelerboord, zodat er meer
ruimte ontstaat voor voorsor-
teervakken."

„Het grootste probleem was de
mijnschade. Het heeft tot 1974
geduurd voor het laatste viaduct
werd opgeleverd. We moesten
steeds wachten totdat de zaak
zich gezet had, dan kregen we
het groene licht pas. De schade
werd vergoed door Oranje Nas-
sau. De Imstenraderweg ging
daarom lange tijd via een Bailey-
brug over de autoweg heen."

kleine ring heeft slechts eendoorsnee van 400 meter. Dankrijg je automatisch veel stop-lichten. Je had ook verschillende'zijstraten kunnen afsluiten, maar
waar blijf je dan met met het ver-keer?"

Janken vindt trouwens niet dat
er teveel wegen aangelegd zijn of
worden. „Kijk maar naar de
voorspellingen over verkeers-
stromen. We hebben de verwach-
ting voor het jaar 2000 nu al weer
overtroffen." Janken denkt de
oostelijkerandweg in zijn laatste
zes dienstjaren nog te kunnen
realiseren voor wat betreft de
Zwart 1 en de Zwart 5 zuid, die
van Kerkrade via Landgraaf naar
Heerlen leidt.

„Die weg móet er komen, maar
het is ook een kwestie van finan-
ciën. De door de bewoners voor-
gestelde oplossing, via een kor-
ter tracé, kost nog minstens tien
miljoen. Dat bedrag moet door
Heerlen zelf betaald worden,
vanwege het lokale belang van
de weg. Maar ja, men heeft nu
alle geld bijeen geschraapt voor
het centrumplan..." En in alle op-
rechtheid zegt Janken dat hij
niet graag aan de Schaesberger-
weg zou willen wonen.
En via deze toevoerweg komen
we in het centrum uit, waar het
gemeentebestuur de komende
tien jaar grote bouwplannen
heeft. „Dan moet je ook het ver-
keer van en naar het centrum
stroomlijnen. Dat betekent een
autowegafrit naar de Looier-
straat toe in de vorm van een
lus."

Was de mijnschade toentertijd
een vertragende factor, nu is
deze fakkel met ere overgeno-
men door protesten van omwo-
nenden. „In de jaren zestig ge-
beurde gewoon wat de raad be-
sloten had. De stadsautoweg
dwars door het Imstenraderbos

Grootste zorg vormt echter het
parkeren. De huidige parkeer-
plaatsen verdwijnen grotendeels
voor nieuwbouw, zodat de ge-
plande parkeergarages geen ex-
tra capaciteit opleveren. „De
werknemers in het centrum
moet jebuiten de directe city la-
ten parkeren. Dat kun je berei-
ken door de tarieven daar laag te

Janken kan wel enkele verbete-
ringen aan de Groene Boord aan-kondigen. „De verkeerslichten
worden daar beter op elkaar af-
gestemd en het ziet er naar uitdat een aparte fïetstunnel moge-
lijk is bij het viaduct richting

Ook Janken erkent dat de city-
ring niet optimaal is. „Maar ja, de

houden of het parkeren gratis te
maken."
Allemaal beton, is de indruk die
je krijgt. Maar dat blijkt niet te-
recht te zijn. „Heerlen heeft per
inwoner een grote hoeveelheid
groen. Misschien niet in het cen-
trum, maar wel direct daarbui-
ten. Er is veel groen aangelegd
rond wijken als Meezenbroek en
bij het ziekenhuis." En zo kan de
'betonnen' pijn verzacht worden
voor een directeur die ook ver-
antwoordelijk is voor het groen-
beheer in Heerlen.

Over de laatste schakel, de Zwart
5 langs het Schaesbergerveld en
Molenberg, is hij minder zeker.
„Die komt er zeker niet voor
1995." En daarmee is ook de op-

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,
°chaapskooiweg 95. Werk van kunste-naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di»m vr en zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-
JJ uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
Werk van Walter Swennen. T/m 4/6,
DPen di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17"ur. Galerie Slgne, Akerstraat 82a.schilderijen van Berdt Mullenders en
Wen van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m 10/6.
"Pen wo t/m zo van 14-17 uur. Stads-schouwburg. Werk van Theo Lenartz.J'fn 15/5 Thermenmuseum. Heerlen in
J°gelvlucht. T/m 10/6,open di t/m vr 10-- uur, za en zo 14-17 uur. Geologisch
Museum. Voskuilenweg 131. Expositie
["leren vroeger en nu. T/m 6/7, open maVn vr9-12 uur en 14-16 uur. ABP. Black
J-ountry, foto's van Leo TiUmanns. T/mï»/5, open tijdens kantooruren. Galerie"e Nor, Geerstraat 302. Expositie 'Ver-
schuivingen' van Alma Vis. T/m 13/5.
Jf Kloosterweg 1. Foto-expositie van
°e Fotokring Geleen. T/m 4/6, open tij-
-2r>s kantooruren. NMB, Bongerd 13.
ïjXpositie van mevr. Captijn de Ridder.
1/rn30/6, open ma t/m vr 9-16 uur.

HOENSBROEK
ABN bank, Fototentoonstelling, Jan La-

Jfierrchs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16
—'"Ur. ABN bank. Fototentoonstelling

; ar> Jan van Veen. Van 15/5 t/m 15/7,
j'Pen werkdagen van 9-16 uur. Slotge-

Ldouw Kasteel Hoensbroek, Beelden-
van Jo Ramakers. T/m

*»" open dagelijks van 10-17 uur.
NUTH
galerie Jac Vinken, Stationsstraat 282.
childerijen van Pierdomenico Regaz-

~?n' en beelden van Lo van der Linden.'ffi 15/gopen _j t/m vr van 9_iB uur en23 van 9-17 uur.
LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Werken op
Papier van de Amerikaanse kunstenaar
!«Uk Ritchey. T/m 27/5, open do t/m zoVa« 13-17 uur.

UBACHSBERG

bioscopen

Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
R en' schilderijen en sieraden van Ben"onkev Vanaf 18/3.Open, iedere zondag
£>h 13-ig uur. Werk van Thijs Hekkens.40 13 en zo 20 mei, open van 14-18 uur.

Spekholzerheide wil
inspraak Wiso Split

'Het wordt tijd dat wij ook eens aan het woord komen'

MAASTRICHT/HEERLEN - Ze
vestigingen van bouwmaterialer
handel van Van de Venne Van de
Sluis, met onder meer bedrijven ii
Heerlen en Maastricht, heten voon
aan PontMeyer, naar de eigenaa
van de bedrijven. Deze naamswijp
ging vindt plaats in het kader vai
een landelijke operatie waarbij ij
totaal 45 Nederlandse bedrijven zij]
aangesloten. PontMeyer, samen
voeging van de met name in he
westen, bekende houthandel Pon
en het Engelse bedrijf Meyer Inter
national, is door fusies en overna
mes de grootste leverancier vai
hout- en bouwmaterialen in Neder
land.Het dichtgeplakte einde...KERKRADE - De Raad van State heeft de bij de affaire Wiso

Split betrokken partijen om een reactie gevraagd. Ook de be-
woners die een klacht hadden ingediend, zijn om commentaar
gevraagd. Die weigeren nu in te gaan op het verzoek van de
rechter. Ze eisen spreektijd op de nog te houden hoorzitting.

HEERLEN
f^jal: Look whos talking, dag. 16.30
.|!'" en 21 uur. Rivoli: Always, dag.■ 'a-30 18en 20.30 uur. Maxim: She Devil,

P^uag; 15.30 18.15 en 20.30 uur. H5: Tango
'* Cash, dag. 14.30 19 en 21.30 uur. The
"ar of the Roses, dag. 14.15 18.45 en*U5uur. Internal Affairs, dag. 14 18.30*n 21 uur. Romeo, dag. 18.30 en 21 uur,ao ook 14 uur.Koko Flanel, dag. 14 18.30n 21 uur.

MAASTRICHT
J^bi: Look whos talking, do 21 uur.,lne cook, the thief, his wife and her'over, dag. 21.15 uur. Bom on the fourth
2 July, dag. 21.15 uur. She devil, do
X*-30 uur. Cinema-Palace: Tango &

dag. 19 en 21.30 uur. Koko Flanel,aa8- 18 en 21 uur. The war of the Roses,aag- 18.30uur. Dead Poets Society, dag.
'15 uur. Lumière: A dry white season,ag. 20 uur. Afrika-special, dag. Swee-ue'dag. 22 uur.

SITTARD
orum: Look whos talking, dag. 20.30uyr. Koko Flanel, dag. 20.30 uur.

ROERMOND
s°yal:Look whos talking, do 20.30 uur.,n°yaline: When Harry met Sally, dag.

uur. Een woordvoerder van de actie-groep: „ Het wordt tijd dat wij ook
eens aan het woord komen en
spreektijd krijgen toebedeeld. De
Raad van State zal van ons het drin-

gende verzoek ontvangen aanwezig
te mogen zijn bij de hoorzitting. Wij
blijven in ieder geval achter het be-
sluit van de provincie en de ge-
meente staan."

Van onze verslaggever

Zondagsdienst in
verpleegkliniek

heeft te maken met het opheffen van de mavo. Zo-
als bekend fuseert 't Wormdal het komend school-
jaar met het Eijkhagencollege. Het gebouw zal
gaan fungeren als een activiteitencentrum voor ge-
handicapten.

KERKRADE - Fanfare St. Barbara
uitKerkrade staat zaterdagavond li
mei in het Gemeenschapshuis Hei-
lustvoor het eerst onder leiding van
Jo Beckers op de planken in ver-
band met het traditionele voorjaars
concert. Het concert begint om 'S.Q
uur. De entree is gratis.

Cindy Beijer, een van de activisten en in afwach-
ting van deeinduitslag vertelde dat ook de meesteleraren instemden met de 'stunt. „Behalve de con-
gierge. Die had even moeite met al die kranten."

LANDGRAAF — Op veel scholen in de regio werdgisteren de laatste schooldag gevierd. In de Land-graafse kern Waubach besloten zevenendertig
eindexamen-leerlingen van mavo Wormdal hunlaatste schooldagmeteen 'plakactie'. Het schoolge-bouw aan de Salesianenstraat werd dichtgeplakt
metkranten. Directeur JanPeters vond hetweleengoede stunt. „In ieder geval beter dan wat de leer-lingen de voorgaande jaren bedachten."
Dat dit jaar voor het dichtplakken gekozen werd

Rapporten
De bewonersgroep die zich verzet
tegen deactiviteiten van Wiso Split,
wijst op het feit dat VROM heeft na-
gelaten de politierapporten in deze
kwestie op te vragen. De politie van
Kerkrade zegt wel te beschikken
over interne gegevens van het be-
drijf, maar wil niets kwijt over het
bestaan van eventuele rapporten.
Ze wil afwachten wat de Raad van
State nu gaat doen.
Tegen het Kerkraadse bedrijf Wiso
Split dat mijnsteen verbrandt, is
een procedure aangespannen. Bij
de actieve verbranding van het af-
valmateriaal zou zwavelwaterstof
vrijkomen. Naar aanleiding van
klachten van de omwonenden werd
door de provincie een onderzoek in-
gesteld en Wiso Splitkreeg een ver-
bod opgelegd.
De door de Raad van State gehou-
den hoorzitting, werd een tijd gele-
den geschorst. Er werd gevraagd
om een advies van het ministerie
van Volksgezondheid, Ruimtelijke
Ordening en Milieu (VROM).
Dat advies is inmiddels al uitge-
bracht. Het wees voornamelijk op
de noodzaak van een nieuwemeting
naar de uitstoot van zwavelwater-
stof.De door deprovincie verzamel-
de gegevens zouden namelijk niet
betrouwbaar genoeg zijn. De datum
waarop de onderbroken hoorzitting
zal worden voortgezet, is nog niet
bekend.

Promotie

- In de Heerlense ver-6egkliniek worden morgen, vrij-
■>.§> acties ondernomen om het
,g O-overleg in het ziekenhuiswe-

' n onder druk te zetten. Zoals be-
nd eisen de bonden een fikse op-

?rardering van de CAO met zes
waarvan vier procent als

{
°nsverhoging. De Nationale Zie-

I wil het verplegend per-ceel slechts met 3 of 3,5 procent
■^Sernoet komen.

„aar aanleiding hiervan zullen aan-
aande vrijdag overal in het land

j *s worden gehouden. Zo ook in
l heerlense verpleegkliniek, waar
j ' Personeel vrijdagmiddag zon-
JJSdienst draait, terwijl dan ook
j

n symposium zal worden gehou-
j. n Waar het personeel in 'rouwkle-
l ftg' naar toe gaat en waar de vak-
l, nd zal ingaan op de actuele pro-blematiek.
Ij °°rdvoerder Math Thewessen van
,* actiecomité verwacht dat er
VTiv? "^ personeelsleden komende

aan de actie zullen deelne-
-6^n-.Een en ander betekent dat de
Üa genin de kliniek vrijdagmid-

ÈS minimaal bezet zullen zijn. Deue wordt gesteund door diverse
en de kli-ekdirectie. Thewessen sluit overi-

nip
S niet uit dat de volëende week
Uwe acties op touw zullen wor-etl gezet.

Van onze verslaggever

Van onze correspondent

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg
Kantoor Heerlen,
® 045-739284
|[nile Hollman,
® 045-422345
Hans Rooijakkers,
S 045-714876
F'ank Seuntjens, chef
® 04750-22937
Richard Willems,
® 04406-15890
Joos Philippens,
® 04455-2161
Kantoor Kerkrade,
® 045-455506
Jeanette Ackens,
® 045-351740

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

De hoofdagenten Gerrit Hulshof
en Frans Janssenvan het Bruns-
sumse politiekorps zijn met te-
rugwerkende kracht (per 1 ja-
nuari) bevorderd tot brigadier.
Gerrit Hulshof(31) trad in 1975 in
dienst van de politie en was 12
jaar werkzaam bij de algemene
dienst. In 1987 werd hij overge-
plaatst naar de recherche, waar
hij zich vooral met jeugd- en ze-
denzaken bezig hield. In zijn
nieuwe functie zal hij als ploeg-
brigadier/wachtcommandant te
werk worden gesteld.
Frans Janssen (33) kwam in '77
bij depolitie. Sinds 1982 is hij bij
het Brunssumse korps werk-
zaam. Ook hij werkte tot 1987 bij
de algemene dienst om van daar-
uit naar de recherche te worden
overgeplaatst^ Janssen speciali-
seerde zich in drugdelicten. Ook
hij wordt nu als ploegbrigadier-
/wachtcommandant te werk ge-
steld.

Vergunning transporteur
tijdelijk ingetrokken

HEERLEN-Kanaal 5 van dekabel-
netten in Heerlen, Kerkrade en
Maastricht gaat het aanbod fors uit-
breiden. Kanaal 5 is het kanaal
waarop Totaalnet Zuid-Limburg in
het kader van het kabelexperiment
de diensten van Videotex aanbiedt.

Mogelijkheden kabelexperiment uitgebreid

Totaalnet biedt ook
Belgische dienstenNieuw is het aanbod van Belgische

diensten, die de abonnees van Vi-
deotex nu al, en binnenkort nog
meer, tot hun beschikking hebben.

Dat zijn oproepbare diensten als
Editel (actuele koersen van de
Beurs van Brussel), Comed (spel-
letjes en intelligente puzzels), Euro-
tel (telebabbel en spelletjes) en
Flanders (toeristische en culturele
informatie over België).

de onderzoeken en de consumen-
tentips.

Ook zal binnenkort het bestand van
de provinciale bibliotheekcentrale
op te roepen zijn, een bestand van
zon 45.000 titels. Verder zal de ge-
meentelijke informatie van de drie
gemeentenbinnenkort via Videotex
de huiskamers binnen kunnen ko-
men.

„Een stijgend aantal gebruikers
weet Videotex te ontdekken", zegt
mevrouw Corry Verlaan, voorlich-
ter van Totaalnet Zuid-Limburg.
„Op dit moment zijn meer dan 5000

abonnees aangesloten op Videoto
en hebben wij ruim 800 zeer actievt
gebruikers. Sedert de start vorii
jaarzijn in de drie steden 25.000 Vi
deotex-minuten geraadpleegd. Ée
ker nu we het aantal diensten aan
merkelijk gaan uitbreiden verwach
ten wij dat die getallen sterk zuller
gaan oplopen."

Videotex is te raadplegen met een
tv-toestel met teletekst, gekoppeld
aan een telefoon met druktoetseh
of via de specialeTotaalnet-module
van Totaalnet. Gratis inlichtingen
zijn te krijgen via telefoonnummei
06-0222 773.

Maar ook steeds meer Nederlandse
diensten zijn in Heerlen, Kerkrade
en Maastricht via Videotex oproep-
baar. Een van de voornaamste voor
een breed publiek is de consumen-
teninformatie van de Consumen-
tenbond, jnet name de vergelijken-

De CVW besloot in januari de ver-
gunning van Kurvers voor zeven
dagen in te trekken omdat naar de
mening van de commissie was ge-
rommeld met de tachograafschij-
ven en de urenstaten. Het besluit
volgde ,pp een waarschuwing voor

Het CBB oordeelt dat de commis-
sie de vergunning terecht heeft in-
getrokken op grond van onzorgvul-
digheden met de schijven en de
urenstaten. Op enkele, onderge-
schikte punten is het CBB het niet
met de commissie eens. Om diere-
den werd de termijn van intrek-
king van zeven dagen door de voor-
zitter van het CBB met twee dagen
bekort.

transporteur in een procedure te-
gen de Commissie Vergunningen
Wegvervoer (CVW).

De transportondernemer geeft de
overtredingen deels toe. De vergrij-
pen die hij erkent hebben noch zijn
chauffeurs, noch de concurrentie
enige schade toegebracht, zo stelde
hij op de zitting bij het CBB in
maart.

Kurvers Benzenrade bv heeft met
een spoedprocedure bij het College
van Beroep voor het Bedrijfsleven
in Den Haag (CBB) bereikt dat de
vergunning Beroepsgoederenver-
voer niet voor zeven dagen maar
voor vijf dagen wordt ingetrokken.
Deze bescheiden winst boekte de

DEN HAAG/HEERLEN - De
Heerlense transportondernemer

het overtreden van de CAO-bepa-
lingen die Kurvers in juni 1988 ten
deel viel.

WJuoiterena directeur Openbare Werken Ad Janken met op de achtergrond een stukje
Heerlen waarvan hij het aangezichtdeafgelopen 25 jaarmedeheeft bepaald.

Foto: CHRISTA HALBESMA

per persoon

# Brigadier Janssen

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek



Onze koffietafel |
neemt nogal wat ruimte

in beslag.
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1
Kandijkoek 4 AQ Café Cruz* Cafeïnevrije koffie f\ j«q Natrena zoetjes L QJZ83 400 gram 4^9- . 1"T# **'" vacuüm, gemalen, pak 250 gram AS*- _b*3 g busje 600 stuks O" / 3

/- _' <- * a i __" -nu met gratis theeglas- e.
Gesneden jonge kaas *OO ü Cafe Cruz Aroma koffie a rf\ .
vacuüm verpakt, 143 gram .2*35- 1"# 7 ~ vacuüm- gemalen, pak 250 gram, 3 halen - 2 betalen &Jsr_ HT«*_H_/ Kanis & Gunnink koffie ' A f\Q >c

vm Café Cruz* Oploskoffie Goud TTO vacuÜm Qema'en pak s°° gram AMr "-*#
Gesneden jong belegen £5P pot 200 gram j^ ’# y -met gratis vakantletlp kaart- K

vfcuüm^pakfufgramo^ 1.99 Bauernhof-Schinken OAQ m m"Zfk!f S "L4 „ «_»- I^9 r-snijvers-, per 100 gram 345- Kr.TT/ ongebleekt, doosje 80 stuks 4,69- I»J7 E
® T'!la^ Tfa «o- 99 I * sPaar de waardepunten voor gratis koffie bij Café Cruz koffie. I Krentenbollen 100pakje 20 x 4 gram 449-: Z 7 I _ _ _ . I zak 4 stuks A4- ; 1 #_£7 *f.D|- ■ ———— , . , el

Bent u in het gelukkige bezit van een uitschuifbare
tafel? Laten we 't hopen, want als u van plan bent deze
week een gezellige "koffietafel" te arrangeren, zult u
'm hard nodig hebben. Met zóveel aanbiedingen
wordt het namelijk al gauw een "koffie-uitschuiftafel!'
Lekker veel en allemaal lekker voordelig. Laat Edah
maar schuiven.

Witte
lg*| Galerie chocoladerepen £ _* harde broodjes
*£& diverse smaken, Q AQ TfigMJM^ 4 stüks _-__-_

200 gram 2A9 __-«T/ Wt 3^ yy
Schriek ontbijtkoek 4 JJQ Verkade café noir700 gram 4r?» i«J7 pak 20Q gram w__ \ #öy

Tafelmargarine 4 f\Q Ruiten Troef doperwten 4 4Qkuip 500 gram 4_»_ ■A/ 7 zeer fijn. pot 720 ml. IS* _.|7

e„. t7Q MOEDERDAGIDEÊËN~
3-pak4s96- !"/# ;-_ ..,;

room boter cake 000 i#^_M_ÉP
500 gram 3_r> __ " 7 7

' Caola toiletzeep OO »*" üi
3 x 100 gram 449- ö# H

Merci Vielfalt —_______

_/^^^*_c^_i iuxe cn°co|ade- *r 70IPT!L^W doos 200 gram A&T 0./ J
T-Tl—l-ll "

Délichoc -g^ Galerie
melk of puur, f% AQ Belgische bonbons / QTpak 175 gram 259 ImtTTi ballotin-box 200 gram NU: _ T"« # 3

.... .... ...... ... .....■■■■■■■ ■■■■■■—-ri-i-r■;■'■' ■■■■■-■ Tr...... -i ..; , ~.. in in,, ii,.,, .■,.......r,|.,,,.,.,.„irr m,i.|.i.,|,HMri.;i.r T,'..;; ui . i.i1.1. m ...u
HET DAVERENDE VERVOLG VAN EDAH'S SPAARAKTIE

iMét
flinke korting naar de

Efteling.
Bij Edah spaart u deze maand echt voor uw
plezier Sparen doet u de hele maand mei
namelijk voor flinke korting op het leukste dagje
uit van Europa: de Efteling. Eén volle spaarkaart
geeftmaar liefst 3 knaken korting op een entree-
bewijs. In plaats van 21 gulden, betaalt u dan
slechts 13.50* U kunt dus wel uitrekenen wat u
verdient als u met het hele gezin gaat. En dat is
nog maar de voorpret...

Gratis een doosje overheerlijke
Ferrero Raffaello bonbons.

Wilt u geen gebruik maken van de korting op de toegangskaarten voor de
Efteling, dan hebben we nog een andere verrassing voor u in petto. Eenvolle
spaarkaart geeft namelijk óók recht op twee knaken korting op een doosje
overheerlijke Ferrero Cocosbonbons. En omdat zon doosje normaal 4.99
kost, krijgt u het dus geheel gratis** Misschien iets voor moederdag?
** Of de helft van de waarde in kontanten.

Doe mee met Edah's Prijzenfestival.
Vanzelfsprekend davert ook Edah's Prijzenfestival gewoon door. Spaart u
mee met Edah's spaaraktie, dan doet u natuurlijk ook mee aan Edah's Prij-
zenfestival. Zo maakt u elke maand kans op fantastische prijzen.

M O N DI A TTEIFAIL __f_«s_r Bangaoiufeen vangQkg* _____«£_

AudioSonic |j_£_| PoteroKl AEG AUSTfi/AMA/ftufl/ES ?*■«**:
—■■■_■■■■■■,;., , ... . . . .

; k
Mini suikerklontjes 1 10 Filetsteaks 4 OQ
500 gram 449-. I«17 per 100 gram A49 1./O,_

s
fï_n Koffiemelk vol OO Nieuw: Gyrosburgers
-iP flesje 200 ml. 4rr9___ 7 7 Per 2 stuks 2.19 "T QQ \—— per 4 stuks O " 7 O
Wajang light halvarine 4 _f _7 ~ k
kuip 500 gram I*oo Verse worst

.émf: i-5:.... per 500 gram

fm Filterzakjes nr. 2 H 3-98
ÈiP ongebleekt, 4 (\Q ~ S^f fflf Per kll°
doosje 80 stuks 4r39- 1.U7 %É____T^ . -_ __

-""*___, -^^ik __$ — 4©_»_o«#ö*

rf lEP Aardbeien Q AQ te
fe^^Hl |?» | bakje 500 gram __*0/ L

Gesneden wit-, tarwe- Salademelange f
of volkorenbrood verPakt 1 OQ g
-uit eigen bakkerij-, 1 7O 3 variëteiten, zak 200 gram _ I* 7 O
heelA6§- X.Ol -~ _ fcj_y^ Bananen
Mora loempia's (jgljperkilo K
-diepvries-, t\ 4 Q Jflh~**«~««_«^_„ o
doos2x 125 gram A49_ __"!/ 1[ -■** »>

Ardenner *"fcW**i^: -| _JLQ e
boterhamworst 1 10 I«Ï7 o
-snijvers-, per 100 gram 4_r9_ 1" 17 -___Z " j 'jÖ^É*. -^s*. Tomaten
Vleessaladè j %fc^W Per 500 gram
bakje 200 gram 4ï99-____ 1.Ö7 1 Jf h

"kóêkjëvan de week %éP' goi
Bokkepootjes i ~IJZ lr
pak 150 gram 4r79" I »3D x EDAH SERVICELIJN. Van maandag a

ftlifn?' t/m vnJda9 's morgens van 10 tot 12 6:
WCDC \/| CC.Q ~v uuren'smiddagsvan 2 tot 4 uur kunt 't-f^-> VLEE--) u gratis bellenmet de mensenvan onze service- 4 j_ ■ „«„„m afdeling. Prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/ofBami-ot nasivlees fabrikantenmaatregelen voorbehouden. s

gekruid, Off Prijzen geldigt/m zaterdag 12 mei 1990.Zolang k
per 100 gram 4r39- 7 O de voorraad strekt. 1'

* Edah heeft steeds meer te bieden.T.DAß
_", : i - w-19-Of1



Extra premie
De vaste basisspelers van Roda
JC hebben vijfduizend gulden
extra premie ontvangen voor het
bereiken van Europees voetbal.
De hoogte van het bedrag was
vooraf contractueel vastgelegd
en is afhankelijk van het aantal
gespeelde wedstrijden in het eer-
ste team. De spelers die minder
frequent in het basisteam van
Jan Reker opdraafden, krijgen
een bepaald percentage van de
vijfduizend gulden toegescho-
ven.

Naar Mallorca
Roda gaat volgende week met
een behoorlijk uitgedunde selec-
tie naar Mallorca, waar samen
met Fortuna Sittard, Vitesse en
Real Mallorca een toernooi
wordt gespeeld. John van Loen
en Henk Fraser moeten in Zeist
trainen met Oranje. René Trost,
Michel Broeders en Jos Smits
kunnen de trip niet combineren
met hun dagelijkse beslomme-
ringen.

Hennie Grift
in de staart

JINDIGT- Hennie Grift zakte op
! tweede dag van het EK voor pi-
Ws van de zevende naar de acht-

' Plaats. De nationale kampioen,
'bij de loting de minst sterke dra-
f* kreeg toegewezen, bracht het:(le eerste twee koersen op Dump-
p niet verder dan de achtste
pts. In de derde rit eindigde hij
hs als laatste van de twaalfrijders.

j? in de vierde koers kon de
"laesbergse pikeur zich voorin
/'dhaven. Met Berend K, een dra-
f die in Hilversum ook al goed
P> Werd hij tweede. De kansen op
Pereplaats lijken echter verkeken
|* de in het EK debuterende

een optie van honderd seats ter
waarde van ruim 400.000 gulden te
nemen. Dat is volgens Serve Kuijer
onmogelijk. „Het is een keihard be-
stuursbesluit, en dat hebben we zo-
wel de Stichting als de sponsors la-
ten weten, dat business-seats alleen
rechtstreeks bij Roda JC te koop
zijn. De Stichting Roda '80kan geen
seats kopen bij ons. De sponsors
kunnen daarvoor alleen recht-
streeks bij Roda terecht. Waar-
schijnlijk wil de Stichting echter
verwarring stichten".
Binnen het bestuur van de Stich-
ting Roda '80 heeft een wijziging
plaatsgevonden. Tot secretaris is
benoemd Ben Timmermans, die Jo
Kannekens in die functie opvolgt.
Kannekens heeft tevens besloten
zijn zetel binnen het hoofdbestuur
van Roda JCniet langerte bezetten.

Roda verliest anderhalf
ton aan sponsorgelden

Door conflict met ontevreden geldschietersKERKRADE - De pogingen
van het hoofdbestuur van
Roda JC om de Stichting Roda
'80 te liquideren zijn bij een
aantal bij de Stichting aange-
sloten geldschieters in het ver-
keerde keelgat geschoten. Een
twintigtal sponsors voelt zich
gepasseerd en heeft daarom
besloten de geldkraan dicht te
draaien. In totaal is Roda JC
daardoor een bedrag van on-
geveer 150.000 gulden misge-
lopen.

Vraagprijs
Van Loen nu
3,7 miljoen

Van onze sportredactie

KERKRADE - Roda JC is van
plan netto drie miljoen gulden
over te houden aan het vertrek
van John van Loen. In het con-
tract met de spits staat dat hij
recht heeft op vijfentwintig pro-
cent van de meerprijs boven de
een miljoen gulden. Dat bedrag
moet door de Kerkraadse club
aan Van Loen. worden uitbe-
taald. Zolang Roda drie miljoen
netto wil vangen voor de Utrech-
ter, moet een binnen- of buiten-
landse club dus 3,7 miljoen gul-
den betalen.

Ook de handelwijzevan het bestuur
rond de bouw van de business-seats
- een aantal bedrijven dat al jaren-

Ilang de Kerkraadse club financieel
londersteunt werd niet benaderd -|wekte volgens een gisteren door de
Stichting uitgegeven perscommu-
niqué wrevel. Roda JC-voorzitter
Serve Kuijer neemt de zaak niet zo
hoog op: „Er zal zeker wel een aan-

tal mensen niet tevreden zijn en het
zal ook best zo zijn datzich een aan-
tal sponsors terugtrekt. Daar staat
tegenover dat we ook behoorlijk
wat nieuwe sponsors hebben ge-
vonden".
Roda JCziet niets meer in het voort-

bestaan van de Stichting en heeft 'graag rechtstreeks de beschikking 1
over nu nog steeds door de Stich-
ting geïnde sponsorgelden. De '.StichtingRoda '80 heeft volgens het :persbericht echter besloten te blij- :ven bestaan en voor haar sponsors

Revanche Sampdoria in Europacup voor bekerwinnaars
Meer publiek
Roda JC heeft het afgelopen sei-"
zoen beduidend meer publiek
binnen de poorten van Kaalhelj
de gehad dan tijdens de competi-^
tic 1988/89. Met bijna vijfentwin,-
tig procent steeg het totaal aantal
bezoekers bij de zeventien thuis*'
duels tot bijna 125.000. Afgeloi
pen seizoen bezochten gemid-
deld 7.200 mensen de thuiswed£
strijden van Roda JC, terwijl daf
er een jaar eerder nog maar 5.700
waren. Hoeveel de toeschou-
werswinst aan extra recette heeft
opgeleverd, kon manager Hens
Coerver niet exact zeggen. Ver-
wacht wordt echter dat dit be-
drag ruim een kwart miljoen gul-
den zal zijn. Volgens deRoda JC-
manager is de bezoekerswinst
simpel te verklaren: „Dat heeft
alles te maken met de beter**
prestaties". Door verbetereing
van de accommodatie, er worden
langzaam maar zeker steeds
meer zitplaatsen gecreëerd,
hoopt de Kerkraadse club de re-
cette in de toekomst verder te la-
ten toenemen.

Vialli vonnist Anderlecht
ff Italiaan Pietro Gubbelini namfteren verrassend de leidingin het
ffssement. Gubbelini beschikt
rT bijzondere kwaliteiten. Voor

start van de eerste koers sloeg
? Paard Cycloon op hol. Met eenernaast ingespannen reserve-

koerste de Italiaan vervol-
fts tot ieders verrassing naar eeneede plaats. In de anderekoersens hij ook steeds voorin te vinden.

Sampdoria won verdiend in een ma-
tige wedstrijd. Anderlecht was ove-
rigens als eerste verantwoordelijk
voor het povere niveau van de fina-
le. Als wapen tegen de geliefde uit-
braakgewoonte van Sampdoria,
met zijn scherpe spitsen Mancini en
Vialli, koos Aad de Mos, voor de tac-
tiek van slechts één aanvaller, Mare
van der Linden. Als aanvalsploeg
bestond Anderlecht dan ook nau-
welijks in het Ullevi-stadion van
Göteborg. Sampdoria eigenlijk ook
niet, want de Italianen waren voor
hun kansen langdurig afhankelijk
van de fouten die Anderlechts ver-
dedigers maakten.

GÖTEBORG- Sampdoria, vorig jaarverliezend finalist in het
toernooi van de bekerwinnaars tegen Barcelona, heeft zijn
Europese revanche behaald. Slachtoffer werd Anderlecht. Na
een 0-0 eindstand drukte Gianluca Vialli het klasseverschil in
de verlenging uit in twee treffers. Met het veroveren van de
Europacup II legde Sampdoria de basis voor een Italiaanse tri-
logie. Juventus heeft de Uefacup binnen handbereik. AC Mi-
lan kan er over veertien dagen, tegen Benfica, de Europacup I
aan toevoegen.

Na rust werd de onmacht van twee*
ploegen steeds schrijnender. Samp-
doria miste de afronder van de kan-
sen, die ook in de tweede helft ont-
stonden. Pari kreeg de mooiste,
twintig minuten voor tijd. Ander-
lechts hoop op een gelukkigebeslis-
sing via strafschoppen werd in de
verlenging vernietigd. In de eerste
plaats door coach Boskov, die in de
verlenging met Salsano meer op-
bouwend talent in de ploeg bracht.

om een gele kaart, die pas tien mi-
nuten voor rust kwam. Mannini
kwam kort daarna ook in het gele
boek van de Zwitserse scheidsrech-
ter Galler. Voordat deItalianen hun
kaart kregen, was Keshi ook al be-
straft met een kaart.

Onmacht

EK judo mogelijk
in Maastricht

- De Europese titel-
J-ld judo voor landenteams zal_ eh^en<* Jaar *n Nederland worden~e f Uc*en' De Judobond Nederland
jpft nog niet besloten waar het

" 'il 100* wordt gehouden. Maas-
-1 .^nt is een van de kandidaten,
/ e ar Den Haag en Rotterdam din-_ n ook naar de organisatie.

J*dna acht koersen: 1.Gubbelini 90 pnt:
yanstedt 80; 3. HaJlais 76; 4. Thoresen 70:
!>rgensen 66;6. Kontio 63; 7. Fuster 53; 8" 51; 9. Vergaerde 50; 10. Rode 43; 11

"^ 37; 12. Baertschi 29.

Tom Nijssen snel
uitgeschakeld

j^BURG _ Torn Nijssen heeft
n zijn Deense partner MichaelP^tensen de eerste ronde van het
pbelspel tijdens het tennistoer-'°i van Hamburg niet overleefd,

fck re eer serviceverlies waarchts een break tegenover stond,
foor het duo met 6-4, 7-5 van de

fceds/Australische combinatieHnnie Bathman en David McPher-

i*lverdediger Birger Jörgensen,aer na de eerste dag, viel terug
*■" de vijfde plaats, omdat het

::;j?rdvan de Deen in de slotdraverij
| *ele meters voor de eindstreep in
| J°P raakte. De strijd wordt van-
| 'ag voortgezet in Gelsenkirchen.

Kansen
Marchoul en Grün waren de schul-
digen bij ideale kansen voor Samp-
doria, maar doelman De Wilde en
Vervoort op de lijnhielden voor rust
de nul vast voor de Brusselse ploeg.
Het belang voor Anderlecht, dat in
eigen land zowel titel als beker ver-
speelde, leidde tot een 'forse' aan-
pak van de verdedigers Keshi en
Kooiman tegen de spitsen Mancini
-en Vialli. Sampdoria toonde even-
zeer niet over fluwelen verdedigers
te beschikken.
De manier waarop Gudjohnsen
werd aangepakt door Carboni vroeg

Salsano besliste in feite de wed'
strijd. Vlak voor het einde van de
eerste verlenging brak de invaller
dooren raakte vol de paal. De Wilde
probeerde debal, die in zijnrichting
terugsprong, te pakken, maar kreeg
geen greep op het ronde ding, waar-
na Vialli aan een klein tikje vol-
doende had. Onmiddellijk nadat de
tweede verlenging was begonnen,
voltooide de grillige spits de ont-
luistering van Anderlecht met een
schitterendekopbal: 2-0.

Bommen in Vuelta
Incidenten overschaduwen tweede ritzege Uwe Raab

" Mark Degrijse (geheel in het wit) aan de bal voor Anderlecht.

Van onze sportredactie

Kostbaar punt
voor HeraclesRonde van Trentino, derde etappe: 1. Bug-

no, 168 km in 4.35.26, 2. Sierra, 3. Oegroe-
mov zt als Bugno. Algemeen klassement: 1.
Oegroemov 11.59.53,2. Bugno 0.02, 3. Sierra
0.05,4.Zimmermann 0.12, 5. Chiapucci 0.31.

cor. Hij sprintte naar zijn tweederit-
zege en vijfde overwinning van het
seizoen. De leiderstrui bleef in bezit
van Giovannetti. WAGENINGEN - Heracles be-

haalde in zijn eerste wedstrijd
voor de nacompetitie in Poule B
een verrassend 0-0 gelijkspel in de
uitwedstrijd tegen Wageningen.
In de eerste helft kreeg Wagenin-
gen niet één uitgespeelde kans.
Ook Heracles miste aanvals-
kracht. Na de rust werd het kijk-
spel er voor de 7500 toeschouwers
niet beter op. '

Delpire (25) speelde meer dan
vijftig interlands voor het Bel-
gisch team. Naast Blauw Wit wa-
ren ook VGZ/Sittardia en met
name Tachos geïnteresseerd in
Delpire, een technisch bekwame
linkshander met een vernieti-
gend schot. Met de komst van
Delpire is de kans dat Henk
Groener de Neerbeekse gelede-
ren komt versterken, geslonken.
Groener zal nu waarschijnlijk bij
Sittardia gaan spelen.

NEERBEEK - Kwantum Blauw
Wit heeft een tweede buitenlan-
der aangetrokken. Vandaag te-
kent de Belgische international
Jo Delpire een contract voor
twee jaar bij de Neerbeekse
handbalclub. Eerder kwam de
ploeg van trainer Guus Cantel-
berg al tot een akkoord met de
Oostduitse topspeler Bernhard
Krentz van SC Leipzig. Delpire
komt van de Belgische lands-

kampioen Neerpelt en was daar
dit jaar clubgenoot van Wil Ja-
cobs, die komend seizoen de
kleuren van Herschi/V en L gaat
verdedigen.

International
Delpire naar
Blauw WitTrump Tour, zevende etappe Winchester-

Harrisburg: l. Bishop 228,3 km in 5.02,27, 2.
Casado op 3,39, 3. Reiss, 4. Sciandri, 5. Lud-
wig, 6. Henn, 7. Winkler, 8. Aldag, 9. Miller,
10. Kiefel, allen zt als Casado. Algemeen

klassement: 1. Bobrik 25.21,00, 2. Alcala op
2,43, 3. Bauer 2,59, 4. Kvalsvoll 3,00, 5. Ver-
hoeven 3,07, 6. Kiefel 3,13, 7. Speaks 8.
Breukink 3,15, 9. Van Aert 3,18, 10. Swart
3,19.

Patrick Rasch veroverde in de eer-
ste etappe van de Vredeskoers de
paarse trui voor de leider in het pre-
miesprintklassement. De Noordhol-
lander speelde dat klaar door een
solovlucht van tachtig kilometer.
De Tsjech Svorada, ook al snelste in
de proloog, werd winnaar van de in
Magdeburg eindigende openings-
etappe.

Ronde van Romandië, eerste etappe, 172,3
km van Moutier naar Neuchatel: 1. Jarmann
5.01.35, 2. Wilson zt, 3. Rüttimann 0.26, 4.
Skibby 0.29, 5. Leclercq, 6. Richard, 7. Fig-
non ztals Skibby, 8. Acacio da Silva 0.34, 9.
Anderson zt, 10. Hodge zt. Algemeen klas-
sement: 1. Jarmann 5.07.34,2.Wilson 0.07,3.
Leclercq 0.33, 4. Rüttimann 0.36, 5. Mottet
0.40, 6. Skibby 0.42, 7. Richard zt, 8. Ander-
son 0.45, 9. Fignon 0.47, 10. Roosen 0.50.

If - De tweede ritzege- Uwe Raab in de Ronde vaniJ^e werd overschaduwd. Twee
- <0

exPlosies tijdens deetappe van
I terf k)no naar Paniplona verdron-
'tn dagsucces van de Oostduit-

io|^eoProf naar de achtergrond. De
-|g !_}en, die waren geplaatst door
jn Baskische afscheidingsbewe-

( c,8 ETA, 'veroorzaakten weinig
ade. Persoonlijke ongelukkenaen zich niet voor.

i a j°r de start werden derenners een
ie Uur opgehouden door een bom
jj Was geëxplodeerd op zeventien

Q meter van Logrono. De tweede
dln Werd in Rincon del Soto na 70
e nieter gevondenen door de poli-

'fot tot ontPlofflng gebracht. Uit
Ien Sttegen de gebeurtenissen leg-

-0
cte renners een deel van het par-

" ten S geneutraliseerd af. Ze wen-
e

n Pas weer echt te fietsen, nadat
v. organisatie extra veiligheids-«atregelen had toegezegd.
>e h,a °°niaanslagen hebben hoogst-arschijnlijk tot gevolg dat de or-ton!Satle va" de Vuelta in de toe-tst het Baskenland zal mijden.

an jle kilometers voor het einde
en», zestiende etappe werden de

IS overvaUen door een nood-
tr rdat binnen de kortste keren de
'"ieh blank zette- Uwe Raab trok

niets aan van het sinistere de-

Van een fatsoenlijke aanvalsop-
bouw was aan beide kanten geen
sprake meer. Heracles toonde in
de slotfase iets meer lefen claim-
de daarmee terecht het kostbare
punt. De wedstrijd werd gisteren
overgspeeld, nadat het duel dins-
dag wegens noodweer was ge-
staakt.

Goede cijfers
volleybaldames

PSV'ers willen
Dorjee niet kwijt

EINDHOVEN - Hans Dorjee blijft
waarschijnlijk toch bij PSV. Op
aandrang van de spelers heeft PSV
de gesprekken over een verlengd
dienstverband met de assistenttrai-
ner heropend. Manager Ploegsma:
„We praten over een functie, maar
niet als hoofdtrainer. Verschillende
spelers hebben in de wandelgangen
laten vallen, dat ze graag hebben dat
Dorjee blijft. Daarom zijn we weer
met hem in gesprek geraakt".

Ronde van Spanje, zestiende etappe, 165,4
km van Logrono naar Pamplona: 1. Raab
4.44.19, 2. Elliot, 3. Passera, 4. Calcaterra, 5.
Saitov, 6. Silva, 7. Pastorelli, 8. Bolts, 9. Van
Brabant, 10. Jalabert, 11. Moreda, 12. Espar-
za, 13. Joaquin Hernandez, 14. Ruiz-Cabe-
stany, 15. Scirea, 29. Van den Akker, 40.
Suykerbuyk, 59. Nijboer, 92. Wijnands zt als
Raab, 133. Hoondert 1.31, 137. Vos 2.16, 142.
Jacobs 3.14. Algemeen klassement: 1. Gio-
vannetti 69.47.27, 2. Fuerte 1.31, 3. Ruiz-Ca-
bestany 1.32, 4. Delgado 2.00, 5. Julian Go-
rospe 2.01, 6. Ivanov 2.29, 7. Parra 2.35, 8. In-
durain 2.53, 9. Pino 3.02, 10. Farfan 4.34, 11.
Vargas 5.02, 12. Unzaga 5.17, 13. Cadena
5.20,14. Cardenas 5.39,15. Jaramillo 5.55, 75.
Suykerbuyk 51.42, 113. Van den Akker
1.28.44, 127. Jacobs 1.38.02, 133. Wijnands
1.44.00,134.Nijboer 1.45.08,140.Vos 1.50.46,
141. Hoondert 1.53.56.

- MW-speler Pa-jK Meijers heeft een contract bij
6h,T°ngeren getekend. De over-
ÏUr * met de Belgische clvb>eef°mend in de tweede klasse,

il &t een looPt;Üci van een Jaar met| r 'e va?- i nog een seizoen.

MVV'erMeijers
naar Tongeren " BRUGGE - Foeke Booy is in

Hulst tijdens een oefenwedstrijd
van zijn club FC Brugge tegen een
Zeeuws elftal ernstig geblesseerd'
geraakt. Bij een botsing met een te-
genstander liep Booy een gebroken
jukbeen, een lichte hersenschud-
ding en een snijwond onder het lin-
keroog op. "Opwinding in deRonde van Spanje. Pedro Delgado vraagt aan een politieman tekst en uitlegover de bomincidenten.

JEREZ DE LA FRONTERA - Het
speeluurtje voor de Nederlandse
volleybalsters is voorbij. Met 3-0 (15-
-4, 15-3, 15-1) werd Mauritius wegge-
vaagd in de laatste groepswedstrijd
van het B-WK. Oranjevrouwen gaan
met goede cijfers de finaleronde in.
Ze Oranjevrouwen beginnen als
derde(achter de Bondsrepubliek en
de VS), met drie punten en een set-
saldo van 5-3. Dat is drie sets beter
dan de tegenstander van morgen,
Joegoslavië, de nummer twee uit de
andere poule.
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Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

,-10.000,-290,-238,-22-
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,-4- 508,- 599,-

Mits overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK
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DIVERSE OVERCOMPLETE
ROERENDE GOEDEREN

De Inspecteur derDomeinen te
Helmond, Mierloseweg 2c,Postbus1 233, zalop dinsdag22 mei 1990

1 v.m. 10.00uur tezijnen kantore in
I hetopenbaarbij inschrijving ver-
§ kopen:

een partij kasten, buro's, stoelen,
schrijfmachines, autobanden, 1zand-

I straalmachine, gereedschap, ijzer-
schroot, personen- en vrachtauto 's

; etc.

Bezichtiging: maandag 14en dins-
dag 15mei 1990 telkens van 9.00-
-12.00 en 14.00-16.00uur.

De goederenzijn opgeslagenbij
| Afcent Brunssum gelegenop het gratis verkrijgbaar
I Industrieterrein "Hendrik", tegen- tijdens dekijk-:overMix-beton, te bereiken via de M_offi,
Prins Hendriklaan-Rimburgerweg, zijn opgeslagen.
bij de stoplichten linksaf, en verder
door het volgen van deborden met 9^het opschrift "Verkoop Domeinen". post toegezonden.

tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK ~
Bouwkundig tekenaar m/v
voor een architectenbureau in Heerlen. U gaat
zelfstandig tekeningen maken. Wij zoeken een
HBO-erbouwkunde, bij voorkeurmet enige
tekenervaring. Leeftijd: tot 35 jaar.De baan isvoor
langere tijd. Stuur uw cv. of bel ons.
Voor informatie:
045 - 71 99 40, Nino Bellinzis
Heerten, Op de Nobel 1

J_L
pgl Provincie
jf|_J Limburg

meedeling Verordening grondwaterbescherming
M 115H9-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van aanvragen om ontheffing.

Aanvragen.
1. Aanvraag van 3 maart 1990 van Oeckers

Autobedrijf 8.V., Kasteelweg 5 te Baexem
om ontheffing voor hethebben van een
verkooppunt en tevens reparatiewerk-
plaats voor auto's ophetadres Kasteelweg
5voornoemd (Bt 50585).

2. Aanvraag van 20 maart 1990 van de N.V.
Waterleiding Mij. Limburg te Maastricht
om ontheffing voor het maken en hebben
van een pompstation nabij de Heringsweg
in Schinveld, gemeente Onderbanken
(Bt 51374).

3. Aanvraag van 18 maart 1990van J.W. Ze-
len, Eemsestraat 14te Parmingen om ont-
heffing voor het oprichten en hebben van
een konijnenhouderij op het adres Eemse-
straat 14voornoemd (8t51357).

Tervisielegging.
De aanvragen liggen ter inzage vanaf 11 mei
1990a. ten provinciehuize (bibliotheek) tij-
dens de werkuren; b. ten gemeentehuizen
van Baexem (ad 1), Onderbanken (ad 2) en
Helden(ad 3) tijdens dewerkuren en daarbui-
ten op de aldaar gebruikelijkeplaatsen en tij-
den tot het eindevan determijn waarbinnen
beroepkan worden ingesteld tegen de be-
schikking op de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwarenkunnen door een-
iedertot 12 juni 1990schriftelijk wordeninge-
diendbij Gedeputeerde Staten, postbus5700,
6202 MAMaastricht. Degene diedaaromtele-
fonisch verzoekt (043-897632) kan tot5 juni
1990 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degenediebezwaarmaaktkan verzoekenzijn
persoonlijke gegevens nietbekend te maken.

1 - I

S 10 t/m 12 mei £
AM^k^M ____________

_fl _k

M M. w
_fl __k ■_.

M M<A L. A.
m^ÊM M^L

M m\ m.A Lik aW 1 k.
>p^T ____

_fl __r _^_| _^ J^k __^^ v __L
■ Mm, V. m mA MM M^ a^^^M.M Mv^^^

M _k ____f _______) V L_fl l MM* M\ M.M __L amM\. M Mi.
M _^_m__mh_A V _k

_J W am%m m. m.
MM _^H

ÈMm Mu^. aM^M\ Wm\.

Let op! Scherpe prijsdaling
bij Superconfex!
Wie deze week bij Superconfexbinnenstapt, slaat steil achterover van de

prijzen. Kortingen van 30%, 40%, ja zelfs van 50%...! Dat betekent duizenden
stuks prachtige voorjaarsmode tot de helft van de prijs! Neem extra tassen mee
en kom profiteren. Het kan nog t/m zaterdag 12 mei a.s.

_& J
KERKRADE, Einderstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT, Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND, Wilhelminaplein 10A-11.

STEIN, Mauritsweg 134. WEERT, Stationsstraat 17-19 (bij de Hema).
I U BENT "AN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. OINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OPDONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHE KLANTENSERVICE: 04490'i
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door hans straus

'Je kunt een team niet
meer met de zweep slaan'

Rinus Michels over de psychologie in de sport motivatie van buitenaf nodig om
optimaal te functioneren".
Motiveren van teamsporters is
niet gemakkelijk, meent Mi-
chels. „Een trainer moet een spe-
ler opjutten, maar er ook voor
zorgen dat de speler zijn techni-
sche beheersing behoudt. Het is
niet meer mogelijk om een elftal
met de zweep te slaan, zodat ze
gemotiveerd het veld in gaan".
Voor een goede prestatie moet
de trainer zijn spelers individu-
eel benaderen. Als voorbeeld
noemde Michels Jan Wouters.
„Een jongendiebuitengewoon is
gemotiveerd om goed te preste-
ren. Daardoor gaat hij echter
vaak over de schreef, zodat hij
zichzelf niet meer in bedwang
heeft".

DEN HAAG - „Tijdens de Euro-
pese voetbalkampioenschappen
van 1988 heb ik team, technische
leiding en bestuur tegen elkaar
uitgespeeld over de irritatie die
er toen bestond. Dat bevorderde
de sfeer en de motivatie van het
elftal. Het is niet netjes om je als
team tegen het bestuur af te zet-
ten, maar het doel heiligde de
middelen", aldus Rinus Michels
in zijn gastcollege 'Psychologie
in de sport' dat hij gisteren op de
Rijksuniversiteit in Leiden hield.

Michels' betoog handelde vooral
over het motiveren van sport-
mensen. Die worden vaak gesti-
muleerd naar aanleidingvan een
conflictsituatie. Hij verwees
daarbij naar de wereldkam-

pioenschappen in 1982 in Span-
je. „De Italianen deden het toen
niet goed en de spelers kregen
veelkritiek van depers. Toen be-
sloten spelers en teamleiding
zich volledig te distantiëren van
alle media en geen enkel inter-

voor individuele sporters minder
noodzakelijk dan bij teamspor-
ters. „Individuele sporters laden
zichzelf op, omdat die alleen
moeten presteren. Een team-
sporter kan terugvallen op zn
teamgenoten. Daarom heeft die

view meer te geven. Er was daar-
mee een gezamenlijke vijand ge-
creëerd, waaraan zij moesten be-
wijzen dat ze wel konden voet-
ballen. Italië werd wereldkam-
pioen".
VolgensMichels is een motivator

Iason gelooft in eigenkracht
Morgenavond halve finale handbalbeker tegen Niloc

VALKENBURG - Limburg
heeft nog één vertegenwoordi-
ger in de strijd om de beker van
het Nederlands Handbalver-
bond bij de dames. De handbal-
ploeg van Auto Caubo lason, in
de competitie uitkomend op
eerste divisieniveau, is doorge-
drongen tot de laatste vier. De
andere drie ploegen zijnvan ere-
divisiekaliber, een gegeven dat
de prestatie van de Valkenburg-
se cupfighter extra glans geeft.
De handbalsters van trainer
Frits Feuler ontmoeten morgen-
avond om 20.45 uur in een bom-
volle sporthal De Wiegerd in
Valkenburg het Amsterdamse
Niloc in de halve finale van het
bekertoernooi.

eizoensrally Bocholt
[cHOLT - Op de gravelpaden

het Belgische plaatsje Bo-
■*K, bij Bree, woedt zaterdag
ir de Seizoensrally. Ruim hon-

Jj* teams binden de strijd aan.
JJy Vaessens uit Voerendaal ver-wint met navigator Winnie Lar-
Jtoye aan de start in een Opel
wta. Ook Léon Meijers en Hans
J'jsenberg uit Elsloo staan op de

met hun Lada 2105. Man.r6steyn ontbreekt op het appel,
'kon niet op korte termijn over
j 1huur-rallywagen met voldoen-
Potentieel beschikken. Favoriet

Dr de overwinning in deze rally
°r het Belgisch Nationaal Kam-
jjetïschap is Valere Vandermae-
[ met een BMW M3. Zaterdag-
fr§en om 09.01 uur vertrekt defste deelnemer. Tegen 17.30
rdt winnaar aan de finish ver-
Pht.

paan toch in
PItalië

:fr?ÖROP - De 'vice-wereldkam-
~föi motorracen in de 125 cc-klas-
s_Bans Spaan, heeft zich na zijn

'1 de Grand Prix van Spanje op

sJerez-circuit onder behande-
! gesteld van PSV-clubarts Van

5 orekei in Geldrop. Van de Bre-
achtte een operatie aan de ge-

kste middenvoetsbeentjes vancoureur niet nodig. „De Italiaan-y ürcuitarts Costa heeft de gebro-

' botjes goed gezet," aldus de ge-
isheer.

iss'an verwacht op 20 mei aan de
Prix in Italië te kunnen

-^■lriemen. „Met mijn voet ingeta-
6j* en mijn gekwetste hand in een
ytehet moet het kunnen," aldus
Orifortuinlijke wegracer.

IBE - Het büjarttrio van BV
_)be start zaterdag en zondag ge-

:kt in het Nederlands kam-
voor kaderteams.

jWn nemen Jacques Hendriks,
*1 Rouwet en Jan Brouwers het
tegen vier andere ploegen. De

die gehouden wordt in
J^elo, is volgens kopman Jac-

!s Hendriks een loterij. „Het zijn
geplaatste spelers en die

Jf stuk voor stuk aan elkaar ge-
JjSd." De tegenstanders van BV
; 'be in Hengelo zijn Sibculo, Aï-

Nijkerk en Het Ivoor
boxtel.

|; voorbereiding op het NK heeft
| Sibbe, dat zich als Limburgs
h*}pioen plaatste voor de nationa-
||">nale, veel onderlinge partijen
||Pfceld. Jacques Hendriks: „We
Érben zeker een kans."

bbeaast op
ationaletitel

# Chantal Broers, linkerhoekspeelster van lason, op weg naar het doel.De Valkenburgse ziet kansen voor
haar team tegen Niloc. Foto: widdershoven

De pauze gebruikte Oltmans om
zijn elftal op het hart te drukken
zich er niet te gemakkelijk van af
te maken. De stand was op dat
moment al prettig. Lejeune sloeg
na een kwartier de eerste debes-
te Nederlandse strafcorner zui-
ver binnen. „Die hadden we zo
van de video geplukt", zei Olt-
mans, trots op het gedane huis-
werk. De vlijt werd beloond met
een tweede treffer van Lejeune.

Poule A: West-Duitsland - Argentinië
3-1; China - Japan 1-1. Eindstand: 1.
Australië 5-8 (8-2); 2. Engeland 5-8 (4-0);
3. West-Duitsland 5-7 (9-4); 4. China 5-3
(4-9); 5. Argentinië 5-2 (2-7); 6. Japan 5-2
(1-6). Poule B: Nederland - Canada 2-0.
Eindstand: 1. Nederland 5-9 (11-0); 2.
Zuid-Korea 5-7 (17-1); 3. Nieuw-Zeeland
5-5 (8-6); 4. Spanje 5-5 (7-12); 5. Canada
5-3 (2-7); 6. Verenigde Staten 5-1 (3-22).
Halv.e finales, vrijdag: Australië - Zuid-
Korea en Nederland - Engeland.

Oranje ongehavend
uit bikkelhard duel

Canada met bijl in plaats van stickSYDNEY - De Nederlandse hoc-
key sters zijn bij de wereldtitel-
strijd in Sydney ongeslagen eer-
ste geworden in poule B. Oranje
won zonder een stap te veel te
zetten dankzij uitblinksters Li-
sanne Lejeune en Jacqueline To-
xopeus met 2-0 van Canada. De
eerste maakte beide doelpunten,
de laatste voorkwam er twee
door strafballen van Deb Covey
en Michelle Conn te stoppen.

Chantal Broers, linkerhoekspeel-
ster van lason, heeft er wel vertrou-
wen in: „Als we spelen zoals altijd,
hebben we kans. We hebben toch
niets te verliezen? We zijn nu Lim-
burgs laatste vertegenwoordiger.
Dat hebben we bereikt dankzij een
gunstige loting en hard werken. Ik
zie niet in waarom het nu afgelopen
moet zijn met lason, want de belo-
ning, Europees handbal, is een gro-
te stimulans. De trainingen deze
week verliepen prima, we hebben
ons niet speciaal op het duel tegen
Niloc voorbereid, want jemoet gelo-
ven in eigen kracht. Die kracht ligt
vooral in onze snelheid. Onze snelle
tegenaanval, meestal gelanceerd
door Mariëtte Crutzen, is een van
onze sterkste wapens. Bovendien
ben jevoor een volle thuishal verze-
kerd van een extra ruggesteun," be-
sluit de snelle vleugelspeelster."
Ook teammanager Crutzen gelooft
in een stunt van lason: „Ik denk dat
we voor eigen publiek in staat zijn
Niloc tekloppen. In het voorseizoen
verloren we nog nipt van de Am-
sterdamsen. Nu zijn we als ploeg
verder en beter ingespeeld."

De Zuidlimburgse handbalsters
kwamen zo ver door onder andere
Quick '20 (eerste divisie) uit Olden-
zaal en de kampioen van de tweede
divisie, Loreal uit Venlo, te ver-
slaan. Bij winst op Niloc is voor
lason niet alleen een finaleplaats te
verdienen, maar ook Europees
handbal. In de andere halve finale
treedt vanavond immers het Voor-
houtse Foreholte tegen de kam-
pioenskandidaat jn de eredivisie,
PSV, aan. Als de Eindhovense club
wint in Voorhout en bovendien de
landstitel pakt, staat de poort naar
Europees handbal wagenwijd open.

Snelheid

" LONDEN - Het Nederlands ten-
nisteam speelt de promotie-degra-
datiewedstrijd voor de wereldgroep
van het Daviscup-toernooi tegen
Canada. Het betreft een uitwed-
strijd. Bij winst blijft Nederland
voor 1991 in de wereldgroep, bij ver-
lies is degradatie naar de Europese
zone A ofB een feit. De wedstrijd te-
gen Canada wordt gespeeld tussen
21 en 23 september.

" WUPPERTAL - De Amsterdam-
mer Mamadeus heeft in Wuppertal
beslag gelegd op de Europese licht-
weltertitel kickboksen. In de achste
ronde van het gevecht dwong hij de
Duitser Özdem tot opgave.

" DEN HAAG - Het Nederlands
Olympisch Comité gaat een atleten-
commissie oprichten. Het bestuur
van het NOC heeft de aanbeveling
van het Internationaal Olympisch
Comité overgenomen en zal tijdens
de ledenvergaderingvan 28 mei met
een voorstel komen.

" PEKING - Martin Teffer mag
voorlopig niet volleyballen. De 25-
-jarige allrounderuit de Nederlandse
ploeg kreeg ditvlakvoor het vertrek
naar China van artsen te horen. De
speler heeft last van bloedstolsels in
zijn rechterarm. Deze zouden in het
ergste geval kunnen leiden tot af-
sterven van hand en vingers.

" NIEUWLEUSEN - Jan Janssen
gaat zijn racefietsenfabriek verko-
pen. De overdracht aan Union in
Nieuwleusen krijgt een dezer dagen
zijn beslag. De eerste Nederlandse
winnaar van de Tour de France
(1968) blijft aan de fietsenfabriek
verbonden. Zijn fabriek in Putte
blijft bestaan, ookzullen racefietsen
onder zijn naam op de markt blijven
verschijnen.

" AMSTERDAM - Bettine Vriese-
koop keert terug in de Nederlandse
damescompetitie tafeltennis. De
oud-Europees kampioene gaat in
het nieuwe seizoen voor Tempo
Team spelen. Eerder versterkte de
Amsterdamse ploeg zich met Emilie
Noor. In de Nederlandse competitie
speelt Vriesekoop overigens in het
eerste mannenteam, Noor in het
tweede mannenteam.

" SITTARD - Vandaag worden
voor het Sittards Stadstoernooi
voetbal devolgende wedstrijden ge-
speeld: terrein GVCG: Sanderbout-
Sittardia '80 en GVCG-SVM; beide
wedstrijden beginnen om 19.30 uur.
Op het terrein van OVCS zijn de
duels DVO-OVCS (18.30 uur) en Sit-
tard-SVM 2 (20.15 uur).

" AJACCIO - Didier Auriol won
voor de derde achtereenvolgende
keer de Corsica-rally. Na vier etap-
pes en dertig klassementsproeven
finishte hij met zesendertig secon-
den voorsprong op de Spanjaard
Carlos Sainz.

" VELSEN - Niels Overweg is de
nieuwe trainer van Telstar. Hij volgt
Cees Glas op, wiens contract niet
werd verlengd. Overweg tekende
een contract van één jaar.

" MAASTRICHT - Het competitie-
duel tussen MVV '02 en Caberg, dat
afgelopen zondag niet doorging om-
dat de scheidsrechter niet was ko-
men opdagen, wordt vanavond om
19.00 uur gespeeld.

"WENEN - FCS Tirol heeft zich op
de voorlaatste competitiedag we-
derom verzekerd van het kampioen-
schap van Oostenrijk. De ploeg van
Ernst Happel versloeg in een recht-
streeks duel naaste concurrent
Austria Wien (1-0) en is daardoor on-
bereikbaar geworden.

lotto
HAMBURG - Westduitse Mittwochslotto
van gisteren; trekking A: 6-11-13-15-24-49,
reservegetal: 18. Trekking B: 4-9-25-27-43-
-48, reservegetal: 29. Spiel '77: 4579082.

Grindmerenloop trekt
Oosteuropese lopers

lant Oltmans zich na afloop ver-
twijfeld af. „Heb je jeal geplaatst
voor de halve finale en dan krijg
je er nog zon wedstrijd over-
heen. Als de scheidsrechters de
ontwikkeling bij haddenkunnen
houden en het van begin af aan
kort hadden gehouden met een
gele kaart, was er niets aan de
hand geweest."-

Noordamerikaansen toonden
slechts een gezonde afkeer van
verliezen en weinig eerbied voor
de gezondheid van de tegenstan-
der. De strijdkreet 'In een land
met veel bos, mag veel worden
gehakt' werd als oirbaar beoor-
deeld.
„Was het nu spijkerhard of benik
blind?", vroeg bondscoach Roe-

Dat er twee keer èen Canadese
bij de zeven-meter-stip werd ge-
posteerd en zes keer iemand de
bijl probeerde te scherpen bij
een strafcorner, had overigens
meer te maken met het gehalte
van de arbitrage dan met tegen-
vallend, verdedigend spel van
Nederland of oogstrelend, aan-
vallend hockey van Canada. De

j^BURG - Het voormalige mi-jl_rie voor staatsveiligheid in de
heeft Katarina Witt tot mede-

ding willen verplichten. In ruil
!?.r 'Stasi-dienst' had zij voor 5,3
Hloen Mark reclame-contracten
r§en afsluiten. De tweevoudige
rjjipisch kampioene kunstrijden
Pft steeds categorisch gewei-
P»; Witt onthulde de aanbiedin-
!. in een interview met het West-Wse weekblad Stern. De mihoe-Pcontracten werden haar tussen
l?4 en 1988 aangeboden. Witt zeif^s nee, omdat de Deutsche
Fll und Sport Bund individueel
pesloten contracten verbood. In
i blad bekent zij, dat ze wel eens
_.°elens van spijt kende van haarbering.

Katarina Witt
liet te paaien

HEEL - Een goede hardloopwed-
strijd 'uit de grind' stampen is heel
iets anders dan er een in stand hou-
den. Tjeu van Donschot weet er al-
les van. Samen met 'grindboer' Ab
Lubberhuizen nam hij eind '86 het
initiatieftot het organiserenvan een
25-kilometerloop door het grind-
plassengebied tussen Wessem en
Roermond. De eerste drie edities
werden een succes. Anderhalf jaar
geleden werd echter de vraag actu-
eel in welke mate de grindprodu-
centen hun hoofdsponsorschap nog
konden voortzetten. Inmiddels zijn
de bedrijfsverwachtingen verbeterd
zodat 'cash-flow'van derace voorlo-
pig niet in gevaar komt.

Het deelnemersveld voor de vierde
editie van zondag is mogelijk het
sterkste uit de historie.Bij de dames
is dat zekerhet geval nu de start van
de Poolse Ana Kroll (winnares van
1987) en de Tsjechische Ludmila
Melicherova (eerste in de marathon
van Wenen in 2.33.18) vast staat.
De Belgen Werner Mory, Rudy Die-
rickx, Mare 'de Blander en Ray-
mond van Paemel vinden bij de he-
ren de Pool Wislaw Furmanek op
hun weg. Deze heeft 2.13.28 als bes-
te marathontijd. Sterke Nederland-
se troeven zijn vooral de nationale
kampioen Jan van Rijthoven en Jos
Sasse. Kees Kraaijenveld en de
Limburgers Harry Driessen en Mar-
cel de Veen zijn zonder meer kandi-
daat voor een plek bij de eerste tien.
Maar het mooiste zou Van Donschot
toch de komst van Cor Lambregts
vinden. Alleen de hamstrings kun-
nen de Swalmenaar zondag van
deelname weerhouden.

Van Donschot hoopt op minstens
750 deelnemers, temeer omdat rja-
mens elke loper een gulden wordt
gestort in het tunnelproject van hui-
ze St.-Joseph in Heel. De start van
de halve marathon is om 14.15 uur
op het terrein van St.-Anna, terwijl
finish en wedstrijdsecretariaat door
St.-Joseph worden gerund. Oiim
12.45 uur is er een 7.8 kilometerloop
voor recreanten en om 14.30 uur nog
een 2 km voor iedereen. Inschrij-
ving zondag in Heel.

trainerscarrousel

TREEBEEK - Oud Waubach-speter
Jos Mulders neemt komend seizoen
de voetbalvereniging CSVT uit
Treebeek, uitkomend in de tweede
klasse Afdeling Limburg, onder zijn
hoede.

sport in cijfers

TENNIS
Hamburg, tweede ronde: Emilio Sanchèz-
Santoro 4-6 6-1 6-1, Arias-Hlasek 6-4 6-2 6-2,
Leconte-Arrese 6-4 1-6 6-2, Azar-Steeb 6-2
4-6 7-5, Forget-Prpic 7-6 3-6 6-4, Jonsson-
Riglewski 6-0 6-4, Mattar-Gomez 6-7 7-6 6-3,
Agassi-Perez 6-1 1-0 opgegeven, Krickstein-
Yzaga 7-6 6-2, Gustafsson-Filippini 6-3 5-7
6-3, Davin-Agenor 6-3 2-6 6-2, Tsjerkasov-
Wöhrman 6-4 6-1.

Rome, vrouwen, tweede ronde: Sanctiz-Godridge 6-1 6-1, Caverzasio-Halard 7-5 6-2,
Navratilova-McQuillan 6-2 3-6 6-2, Vieira-
Wiesner 5-7 7-5 6-2, Paz-Meshki 6-4 7-5, Céc-
chini-Kschwendt 6-1 1-6 6-3, Lindqvist-Ta-
rabini 4-6 6-3 6-1, Reggi-Coetzer 6-4 6-1, Ma-
nuela Maleeva-La Fratta 6-2 6-2. 4
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In iedere Hollandse man
schuilt een Mario.
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