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Alcoholgebruik
automobilisten
steeds minder

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het aantal
automobilisten dat na alco-holgebruik toch achter het
f'Uur kruipt, is sinds 1983
""astisch gedaald. Vooral in
tet noorden en oosten van

land is sprake van een
■^se vermindering,
■""it blijkt uit een nog niet gepu-reerd rapport dat het Ver-
loskundig Centrum van deuniversiteit van Groningen heeft
>emaakt in opdracht van Veilig

Verkeer en Nederland. In het
westen en zuiden van het land is
de daling minder sterk.

In de periode,voor 1983 gebruik-
te één op de acht automobilisten
vooral in het weekeinde (vrijdag-

en zaterdagavond) te veel alco-
hol. Daarna is dat aantal lang-
zaam gedaald van 1 op de 12'
automobilisten in 1987 tot 1 op
de 15 nu. „In de nabijetoekomst
moeten we 1 op de 25 kunnen ha-
len", zegt onderzoeker De Bruin.
Om dat te bereiken, is het nodig
dat de voorlichting over risicols
bij rijden onder invloed door-
gaat. „Daarnaast moet er een
goede pakkans zijn. Verder
wordt het steedsbelangrijker dat
'de directe omgeving van mensen
die autorijden druk op hen uitoe-
fent om geen alcohol te gebrui-
ken".

Werknemersgrindsector

Willenstaken
door egbert hanssen

KASBRACHT - De 350
Fknemers in de grindsector
Ren nog liever vandaag dan
l°rgen de boel platgooien. DeNv- en Houtbond FNV kon
F gisteravond in Maasbracht
Wns een bijeenkomst met
| kaderleden in de grindbag-
'fbedrijven ternauwernood
■'orkomen.
P Werd afgesproken dat indien de
Noverheid in juni geen 'sociaal
Nlfonds' bij de grindboeren af-
'ngt er na de bouwvakvakantieNe acties worden gehouden.

r vakbond wil dat de grindboeren
|cce ekwartjes per ton van de laatste!*niljoen ton grind die in Limburg
|S gewonnen worden opzij leggen
f 1afvloeiingsregelingen, omscho-
N> en dergelijke te kunnen beta-

F Werkgevers wijzen dat af omdat
f onvoldoende zekerheid hebben
fer nieuweconcessies in Limburg.

" Zie verder pagina 16

het weer

K°G ONBESTENDIG
y°k vandaagblijven we onder
."Moed van een lagedrukge-
*l?d. Na het optrekken van de
zitbanken moeten we reke-
i:!ng houden met veel bewol-
-sl,ig en slechts af en toe zon.

S°k vormen zich buien die in
6 middag en avond vergezeld

J^ttnen gaan met onweer en
De middagtempe-

*tuur wordt 16 graden en de
pnd is zwak tot matig uit
r^idwest. Na vandaagkomt er
*feleidelijk verbetering in het

met meer zon, afne-
JjJ^nde neerslagkans en hogere

oor actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
;*unt u bellen 06-91122346
}VANDAAG:"^«op: 05.52 onder: 21.21
"^aanop: 23.50 onder: 06.02
'^ORGEN 05.51 onder: 21.23

23.50 onder: 06.41

Standpunt
Sovjet-president Michail Gorbats-
jovhoudt echter nog steedsvast aan
zijn standpunt dat men slechts on-
derhandelt met buitenlandse mo-
gendheden en niet met een 'eigen'
Sovj et-republiek.

De Westduitse ministervan buiten-

landse zaken, Hans-Dietrich Gen-
scher, ze i gisteren dat het Westen
Gorbatsjov moet helpen om diens
hervormingspolitiek tot een succes
te maken.
„Het is ons belang dat het beleid
'van President Gorbatsjov in het bin-
nenland en in het buitenland suc-
cesvol is", zo zei Genscher in een
gloedvol betoog tot het Westduitse
parlement, de Bondsdag.

Eremetaal in duplo
voor Sjeng Kremers

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Bij zijn af-
scheid als commissaris der ko-
ningin is dr Sjeng Kremers gis-
termiddag in een volle Staten-
zaal letterlijk door de knieën ge-
gaan. Dat gebeurde tijdens het in

■ meerderlei opzicht gewichtige
moment waarop minister lenDa-I les van Binnenlandse Zaken. hem de versierselen omhing die
behoren bij het grootofficier-
schap in deOrde van Oranje Nas-
sau.
Naast deze koninklijke onder-
scheiding was er voor de schei-
dende gouverneur ook eerbe-
toon in goud uit eigen gewest.

Gedeputeerde Emile Masten-
broek reikte hem namelijk na-
mens de Staten van Limburg degouden erepenning van de pro-
vincie uit.
De gecalligrafeerde motivering
luidde: „Uit bijzondere erkente-lijkheid voor uw inspirerende
bestuurlijke leiding aan de maat-schappelijke gn economische
vernieuwing van Limburg".
Als persoonlijk afscheidsge-
schenk ontving het echtpaar
Kremers van Provinciale Staten
een twaalfdelig viscouvert.

Gedeputeerde Staten hebben in-middels aan Leendert van Dijk
uit Valkenburg opdracht gege-

ven een portret van Kremers te
schilderen, bestemdvoor de gou-
verneursgalerij in het Provincie-
huis. „De galerij der onsterfelij-
ken", schertste Mastenbroek.

Na volgende week dinsdag zal
deze gedeputeerde voor onbe-
paalde tijd het gouverneurschap
waarnemen. „Ik zal zorgen dat u
een goede opvolger krijgt", be-
loofde minister Dales gisteren
aan de scheidende gouverneur.
Kordaat voegde zij er echter aan
toe: „Verder zeg ik er niks
over..."

" Zie verder pagina 17

;"Ex-gouverneurKremers ging door deknieën', zodat minister Dales wat gemakkelijker de
onderscheidingkon omhangen. Foto: WIDDERSHOVEN

Parijs wil Moskou
en Litouwen helpen

PARIJS - President Frangois Mit-
terrand heeft gisteren Litouwen en
de Sovjetunie voorgesteld in Parijs
te komen praten over het probleem
van de onafhankelijkheid van de
Baltische republiek. De Franse pre-
sident heeft tijdens zijn ontmoeting
van een half uur met de Litouwse
premier Kazimiera Prunskiene ver-
klaard geen^ndere mogelijkheid te
zien dan onderhandelingen, aldus
zijn woordvoerder.
Mitterrand heeft Moskou al eerder,
te zamen met deWestduitse bonds-
kanselier Helmut Kohl, opgeroepen
onderhandelingen te beginnen met
Litouwen dat op 11 maart eenzijdig
de onafhankelijkheid heeft uitge-
roepen.

Vrouw herkent
na twee jaar
verkrachter

ROERMOND - Een 37-jarige
TOUW heeft gisteren vlakbij het
itation van Roermond een man
ïerkend die haar twee jaar gele-
ien in die plaats had verkracht.
"3e vrouw waarschuwde de
;poorwegpolitie die de verdach-
e in de kraag greep en hem over-
iroeg aan de politie.
3e man, de 32-jarige M. P. uit
itoermond, heeft inmiddels be-nend. De vrouw had direct na deverkrachting in 1988 aangifte ge-
laan.

Directeur Deleye uiterst sceptisch

Volvo Zweden
wil 'Born' terug

Van onze redactie economie

BRUSSEL - Het Zweedse
concern Volvo AB overweegt
"weer een meerderheidsbelang
te verwerven in de Nederland-
se onderneming Volvo Car
BV. Volgens de nieuwe top-
man van de multinational,
Christer Zetterberg zijn daar
op het ogenblik gesprekken
over gaande. Zetterberg zei
dat gisteren op een persconfe-
rentie in Brussel. De overna-
me zou bedoeld zijn om de po-
sitie van de Zweedse onderne-
ming te verduidelijken alvo-
rens de alliantie met Renault
wordt aangegaan.

Volvo AB bezit op het ogenblik der-
tig procent van de aandelen in de
Nederlandse autofabriek. De reste-
rende "70 procent is in Nederlandse
handen. De Nationale Investerings-
bank bezit 49 procent namens het
ministerie van Economische Zaken
en de overheid heeft 10 procent bij
DSM 'geparkeerd. Het chemiebe-
drijf heeft zelf nog 8 procent en de
NV Industriebank Liof heeft de res-
terende 3 procent.

„De Nederlandse overheid zit in
principe niet gebakken aan haar
aandelenpakket", aldus een woord-
voerder van het ministerie van Eco-
nomische Zaken gisteren in een eer-
ste reactie. En ook DSM ziet - als de
overheid akkoord gaat en er een
goede prijs wordt geboden - geen
belemmering om de aandelen van
de hand te doen.

Afschuw over
schennis graf
joodse man

CARPENTRAS - In Frankrijk is ge-
schokt gereageerd op een gruwelijk
anti-semitisch voorval. In de nacht
van woensdag op donderdag heb-
ben onbekenden het graf van een
joodse man geopend, het lijk door-
stoken met een parasol en het ver-
volgens op een grafsteen gelegd.
President Francois Mitterrand en
premier Michel Rocard hebben hun
afschuw en verontwaardiging over
de gebeurtenis uitgesproken.

De schennis vond plaats op de jood-
se begraafplaats in het Zuidfranse
Carpentras, in de buurt van Avig-
non. De vandalen beschadigden 34
graven en brachten anti-semitische
leuzen aan.

'Niet verstandig'
De president-directeur van het Ne-
derlandse Volvo Car BV, ir A. D&-
leye reageerde sceptisch op de uit-
spraak van Zettenberg: „De Zwe-
den hebben het nu in de praktijk
toch al voor het zeggen."

Volgens Deleye gaat het voorlopig
ook alleen maar om geruchten. „Na-
dat de Zwedentien jaar geledenhun
meerderheidsbelang in Volvo Car
BV hebben afgestoten, konden we
uit een diep dal kruipen. De kracht
en flair die we de afgelopen jaren
hebben ontwikkeld, zullen we
kwijtraken als we weer worden op-
genomen in de Zweedse multinatio-
nal."

Deleye: „We zijn nu halverwege in
ons streven een gezonde fabrikant
te worden van middenklasse-auto's.
Maar het zal nog tot na de 400-gene-
ratie durenvoor we uit eigenmidde-
len aan nieuwe ontwikkelingen
kunnen doen. Dat zal echter niet
meer kunnen als we eenmaal inge-
lijfd door Volvo AB dividend over
de winst moeten afdragen."

Mitsubishi
Deleye bagatelliseerde gisteren ook
het verhaal van de Franse minister
van Industrie Roger Fauroux die
onlangsin het parlement verklaarde
dat Volvo besprekingen voert met
het Japanse autoconcern Misubishi
over samenwerking. „Mitsubishi
praat op het ogenblik met iedere fa-
brikant in Europa om zodoende hier
vaste grond onder de voeten te krij-
gen voor 1992. Maar een deal kun je
voorlopig vergeten."

Lesvliegtuig
stort neer:
drie doden
Van onze correspondent

ADUARDERZIJL - Bij een onge-
luk met een lesvliegtuig van de
Rijksluchtvaartschool Eelde zijn
gistermiddag alledrie inzittenden
om het leven gekomen. Het gaat om
de 38-jarige instructeur W.A. Vos uit
Haren en twee boordwerktuigkun-
digenvan de KLM die een omscho-
lingscursus tot vlieger volgden.

Het vliegtuigje boorde zich na een
mislukte looping in de dijk bij het
dorpje Aduarderzijl, ten noordwes-
ten van Groningen. Daarna vloog
het toestel in brand.

Hoe het ongeluk heeft kunnen ge-
beuren, is nog onduidelijk. Het le-
ren vliegenvan een looping behoort
tot de opleiding. De Rijkslucht-
vaartdienst en de dienst Luchtvaart
van de rijkspolitie stellen een on-
derzoekin naar de toedracht van het
ongeluk.
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WK-premie
Milan-trio

naar Oranje
DEN HAAG - De drie Neder-
landse spelers van AC Milan zul-
len hun WK-premies onder de
overige Oranje-internationals
verdelen. Gullit, Van Basten en
Rijkaard willen met dit gebaar
de kritiek de kop indrukken dat
het hen alleenom geld te doen is.
Dat verklaarde Ruud Gullit gis-
teravond voor de tv.
Gullit maakte tevens bekend, dat
hij de komende week zijn con-
tract bij AC Milan met drie jaar
zal verlengen.

0 Zie verder pagina 21
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CDA en PvdA:
Veronica

streng straffen
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - CDA en PvdA willen
dat Veronica streng wordt gestraft,
nu is gebleken dat deze omroep
commerciële en personele belangen
heeft bij het commerciële TV-sta-
tion Veronique. Dergelijke belan-
gen zijn in strijd met de mediawet.

Het PvdA-Kamerlid Van Nieuwen-
hoven vindt dat een straf van twee-
honderdduizend gulden 'volstrekt
onvoldoende' is. „Blijkbaar heeft
Veronica enige miljoenen overge-
houden om daarmee Veronique te
steunen", zei zij gisteren voor de
NOS-televisie. Zij sloot zelfs niet uit
dat de totale zendtijd van Veronica
zou moeten worden ingetrokken.
Samen met haar collega Beinema
(CDA) heeft Van Nieuwenhoven
vragen gesteld aan minister d'Anco-
na (WVC). Zij vragen de minister bij
het commissariaat voor de media
aan te dringen op een strenge straf
voor Veronica. De minister zelf
voelt daar ook wel' voor, maar zij
heeft daar geen zeggenschap over.
Het commissariaat voor de media
beslist daar geheel zelfstandig over.

9 Zie ook pagina 1 2

Siberië lonkt
naar toeristen

(ADVERTENTIE)

PARK
Royaal 4-gangen

Keuze-menu
voor f. 55,-?

I iEn we schenken ver nog "ja i gratis een halve fles speciaal
geselekteerde Pullman-huiswijn bij.

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

heden die natuurlijk vers en smakelijk
gevarieerd zijn dankzij de verwerking

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

bestaand uit een voorgerecht, een
heerlijke soep, een vlees- ofvisgerecht

en een nagerecht uiteraard.
En ü bepaalt een keuze uit de
verschillende mogelijkheden.

Reserveer meteen even.

PULLMAN—
GRAND HOTEL

Heerlen
Groene Boord 23,6411 GE Heerlen,
| Telefoon 045.713846. |

\- ■ '-FJ— --" h*.—]

(ADVERTENTIE)

Zaligebrunch met
.schitterenduitzicht!

Elke zondag van 12.00 tot 14.30 uur een zalige brunch
met allerlei heerlijke warme en koude gerechten.

■>*_ . Slechts/ 32,50 p.p.Kinderen tot 12 jaar betalen/ 1,-- "'£''<'^\sr voor iedere 10cm van hun lengte. Het schitterende
y^m^r uitzicht is gratis en het gebruik van het binnenzwembad\^r ookl Maak er een feestelijke zondag van en kom naarS_W_^J___J_pl ■ onsprachtig gelegen hotel in Epen.

__#s»__________sW Graag wel even reserveren!

f. '\ \ (fft) Golden Tulip Zuid Limburg
_/__■—_s&——J Julianastraat23a, 6285AH Epen (L). Tel. 04455 - 1818.fax 04455-2415„Tot volgend jaar!"

(ADVERTENTIE)

" " "i '■■ ■«■in

(ADVERTENTIE)

8 710404%00017



Guesch Patti & Encore
Nomades, EMI
Haar paradijselijke single Etienne
met bijbehorende, van erotiek zin-
derende videoclip zullen met geen
mogelijkheid meer uit mijn geheu-
gen verdreven kunnen worden.
Dank zij haar rauwe, hypersensuele
stemgeluid en het in '88 verschenen
debuutalbum Labyrinthe is roek-
zangeres Guesch Patti met de snel-
heid van een TGV uitgegroeid tot
het boegbeeld van de Franse Nou-
velle Vague, die inmiddels aardig
op weg is ook de Lage Landen te
overspoelen. Samen met haar vaste
begeleidingsgroep Encore dook de
part-time ballerina, mode-ontwerp-
ster, regisseuse én choreografe on-
langs wederom de studio in voor de
opnamen van het met enige span-
ning tegemoet geziene Nomades.
Dertien songs, waarin Guesch zich
met een vette knipoog naar gitarist
Jam' Ba vol overgave en passie uit-
leeft in het heavy rockidioom, hier
en daar gelardeerd met een vleugje
funk. Broeierige chansons ook, vol
power, waarin La Patti in gespierde
taal stelling neemt tegen aardse za-
ken als drugs, werkloosheid en fas-
cisme dan wel haar sexuele verlan-
gens de vrije loop laat. Nomades
klinkt als een klok, bevat een aantal
sterke composities - waaronder de
terechte singleL'Homme au Tablier
Vert en het formidabele Et Même -en is duidelijk een stuk heavier dan
zijn voorganger. Encore, alors!

laurens schellen

popagenda
MEI

" 11 Jacobusmavo Bom, Jacobus-rock

" 11 Fenix Sittard, The Jack of Hearts

" 11 Ojé Echt, Dry Clean Only

" 11 Exit in G Landgraaf, DTM en
No Sence

" 11 Slik Maastricht, Flexatone & Th«
Nightblooms

" 11 Effenaar Eindhoven, Cheb Zahouan
(rai)

" 12 Zion Elsloo. swingavond

" 12 OJC Watjang Oirlo, Crossroad

" 12 Kelderke Sittard, Loose the Bleus

" 12 Sjor Roggel, DAMN

" 12 Mafcentrum Maasbree, Celtic Soul
brothers

" 13 De Boerderij Geleen, WW-Band

" 13 OJC Watjang Oirlo, Jeopardy, (16.0 C
uur)

" 13 Mafcentrum Maasbree, Her Majesty

" 14 Mafcentrum Maasbree, Fietsefreem

" 14 Rockfabrik Übach Palenberg, Fran
tic Flinstones & Ten Strike

" 18 Ojé Echt, Doebisjek

" 18 café Hazen Wijlre, Fietsefreem

" 18 Effenaar Eindhoven, Caspar Brotz-
mann & The Bevis Frond

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

" 19 't Jachhoes Maastricht, Fietsefreem

" 19 Unitas Brunssum, Death & Re-ani-
mator

" 19 Slik Maastricht, The Seers & The
Lone Rangers

" 19 Futu Swalmen, De Nozems en Al of a
Doodah

" 21 Effenaar Eindhoven, Roots Radics

" 21 Rockfabrik Übach/Palenberg, Cliff
Barnes & The Fear of Winning, Win-
ning Idiots

Hit
Ook als gesprekspartner heeft Oleta
Adams, die thans met 'Rhythm Of
Life' onder eigen naam op weg is
naar een eerste internationale hit,
haar hart voortdurend op de tong.
Een achteloze opmerking over het
Hollandse publiek is bij Oleta
Adams al goed voor een even vurig
als gedetailleerd betoog over haar
persoonlijke ervaringen in Apel-
doorn, waar ze twee jaar geleden in
een plaatselijke pianobar als muzi-
kaal behang heeft gefungeerd. „De
hele maand augustus zelfs! Wat was
ik eenzaam, daar in mijn uppie op
een zolderkamertje. Maar het posi-
tieve is geweestdat ik toen goed heb
leren fietsen en zodoende zelf
prachtige bijzonderheden als Paleis
Het Loo en de Apenheul heb opge-
spoord."

Tijdens dat 'Nederlandse intermez-
zo' had Oleta Adams al lang en

breed met de jeugdige platenmiljo-
nairs van Tears For Fears in de stu-
dio samengewerkt. Vertrouwd met
tegenslagen had ze echter niet veel
hoop dat haar vocale bijdragen ook
nog eens de aldoor uitblijvende op-
volger van het succesalbum 'Songs
From The Big Chair' zouden halen.
„Toen Curt me op een gegeven mo-
ment belde was mijn eerste vraag:
'Je hebt zeker alles wat ik heb inge-
zongen gewist?' Hij schoot in de
lach en brulde 'Mens, hoe kom je
daar nou bij? Ik wil je juist uitnodi-
genom mee te werken aan de afron-
ding en om met ons op tournee te
gaan.'Andermaal heb ik toen geroe-
pen 'Lieve Heer, bedankt, dat is heel
erg aardig van TJ'."

Geluk
Gebrek aan geluk, aan iets anders
kan de langdurige stagnatie in haar
zangloopbaan, ruim drie decennia
geleden op vijfjarige leeftijd in het
kerkkoor van haar vader begonnen,
niet liggen. „Hoe komt het toch dat
ik maar niet verder kom, heb ik me
zo vaak afgevraagd. Ik ben er soms
radeloos van geworden. Als ik dan
naar de radio luisterde, wist ik toch
een ding heel zeker: aan mijn zingen
kan het nooit liggen", blikt Oleta
Adams hoofdschuddend terug. „Op
een gegeven moment heb ik me
echter maar verzoend met de situa-
tie. Geniet van het heden, laatje niet
meeslepen door allerlei mooie dro-
men, dat is stilaan mijn instelling
geworden."

De daverende stroomversnelling in
haar carrière als gevolg van het 'on-
gelooflijke avontuur' met Tears For
Fears heeft haar nog niet van die ge-
dachten kunnen afbrengen. „Dit lie-
ve sprookje heeft me, naast een he-
leboel schitterende ervaringen, al-
leen wel een eigen album opgele-
verd, waar ik tot in lengtevan dagen
trots op zal zijn."

Louis du moulin

Pinkp p'90
Pinkpop '90. Een nieuwerubriek, die slechts een kort leven be-
schoren zal zijn. Tot de vierde juni - en dat is dus vier afleve-
ringen lang - houden we u op de hoogte van nieuwtjes en aar-
digheidjes over de eenentwintigste aflevering van Pinkpop.
We beginnen maar met de nieuwe poster van Pinkpop 1990.
Vandaag rolt hij van de persen, als het goed is. Uit je bol gaan
is het thema. De illustratie, een schilderij van niemand minder
dan Herman Brood, demonstreert dat overduidelijk. En nu
maar hopen dat de tienduizenden bezoekers van Pinkpop dit
advies niet letterlijk opvolgen.
De speculaties zijn weer begonnen. Zou Mick Jagger komen of
niet? De Rolling Stone behoort tot een van de vele illustere gas-
ten van Pinkpop in het verleden. En tijdens Pinkpop zijn de
Rolling Stones nog bezig met hun Europese tournee. Wat let hem
even een uitstapje naar Landgraaf te maken? Ook de naam
van Prince is al gevallen. Die zit Pinkstermaandag in een Am-
sterdams hotel. Pinkpop-boss Jan Smeets weet van niets. Maar
sluit ook niets uit.
Voor wie alvast een voorproefje wil nemen op Pinkpop zendt
het popprogramma Vrij Spel van Omroep Limburg een drie-
luik uit over de optredende groepen. Zaterdag na het nieuws
van 17.00 uur. Een goed alternatiefvoor de Ncrv op Drie.
Tenslotte nog wat wetenswaardigheden over The Mission, de
afsluitende act op Pinkpop. Alle verhalen over roodvonk zijn
uit de lucht gegrepen!!! Wel is gitarist Simon Hinkler er eind
april onverwacht vandoor gegaan tijdens een tournee in Ca-
nada. Maar niet getreurd. Een dag later hadDave 'Wolfie' Wol-
fenden zijn plaats al ingenomen. Maandag de vierde treden ze
gewoon op. Met Wolfi.

Amerikaanse ontdekt door Tears for Fears

Oleta Adams heeft
eindelijk eens geluk

Tears For Fears plukte een
anonieme zangeres-pianiste
genaamd Oleta Adams uit een
sombere hotelbar in Kansas
City en sindsdien bezit het
Britse popduo (wel) plotseling
soul. Waar miljoenen al dan
niet argeloze luisteraars over
de wereld de afgelopen maan-
den deze conclusie hebben ge-
trokken, heeft het tot voor kort
miskende talent zelf ernstige
twijfels over de haar toege-
dichte reuze-invloed op haar
ontdekkers Roland Orzabal en
Curt Smith.

„Niemand maakt mij wijs dat die
jongens geen soul in zich hadden.
Daarvoor bezaten hun muziek en
hun teksten te veel gevoel. Het eni-
ge dat ik heb gedaan is ze bevrijden
van de enorme gereserveerdheid
die Engelsen nu eenmaal eigen is."

OK Corral naar
Lorelei-festival

De uit Vaals afkomstige rock en roll
band OK Corral speelt 23 juniop het
openluchtfestivalBizarre, dat wordt
gehouden bij de Lorelei in Koblenz
(BRD). Dit festival heeft als topacts
The The en de Ramones.
OK Corral werd medio september
1988 door vier jonge muzikanten op-
gericht. Na een succesvol optreden
tijdens de Limburgse 'Nu of Nooit'
talentenjacht volgden verscheidene
optredens in het internationale
club- en festivalcircuit.
Dit jaar stond OK Corral al in de
Bisquithal in Bonn op het zesde
bluesfestival en in het Carlton in
Aken. In juni 1990 zullen de opna-
mes gereed zijn voor een debuutel-
pee die geproduceerd zal worden
door Armin Rühl, de drummer van
Herbert Grönemeyer.

" OK Corral

Busreizen
Buro Pinkpop organiseert busrei-
zen naar het concert van Madonna
in het Feyenoord Stadion in Rotter-
dam op 24 juli. De gecombineerde
entree-buskaarten zijn verkrijgbaar
bij Satisfaction in Heerlen, Siva in
Sittard en Music+ in Maastricht.
Bus- en entreekaarten voor het op-
treden van Madonna in het Mün-
gersdorfer Stadion in Keulen op 15
juli zijn verkrijgbaar bij Ticket Ex-
press in Landgraaf.
Mensen die in het bezit zijn van een
entreekaart voor een van de concer-
ten van deRolling Stones, Prince of
Tina Turner in Rotterdam, kunnen
bij de WV in Roermond terecht in-
dien ze willen inschrijven voor een
aansluitende busreis. De bussen
vertrekken vanaf het station in
Roermond. Een retourtje kost 25
gulden. Reserveren kan aan de balie
van de VW in Roermond.

recept
Kabeljauwring
Benodigdheden voor 4-6 personen:
ca. 400 g kabeljauwfilet (diepvries),
zout, tabasco, 2 eieren, 2 dl slag-
room, 2 tl fijngehakte dille.

Zet de mengkom van de keukenma-
chine en het mes bij voorkeur in de
diepvries om door en door koud te
worden.
Laat de vis nagenoeg helemaal ont-
dooien en snijd daarna in stukken.

Pureer de vis in de keukenmachine
samen met eieren, zout en tabasco
naar smaak. Zet de gepureerde vis
ongeveer 15 minuten terug in de
koelkast. Plaats de mengkom daar-
na weer op de keukenmachine en
schenk al draaiend de slagroom bij
de vispuree.
Vet een ringvorm in met olie of bo-
ter en schep dehelft van devispuree
in de vorm. "Maak in het midden van de ring een

'spoor' van gehakte dille en schep
daarop de resterende puree.
Elk plakje puree krijgt dan een
groen hartje.
Zet de vormin een heet waterbad en
schuif alles in een goed voorver-
warmde oven van 180-200°C. - stand
3V_/4. Bak de vis'ring' in ongeveer 30
minuten gaar. Stort op een snij-
plank en serveer de paté warm of
koud in gesneden plakken.

hub meijer

pop
ld-elpee
The Clean
Vehicle, Rough Trade

Ook, of misschien wel juist in het
popwereldje zijn er zaken die de ij-
zeren wetten der logica te boven
gaan. Neem nu de Nieuwzeelandse
gitaarband The Clean. Het trio, ge-
vormd door de broertjes Hamish
(drums-zang) en David (gitaar-zang)
Kilgour en bassist Robert Scott,
speelt zich al bijna een decennium
lang uit de naad. Bepaald niet tever-
geefs, want in eigen contreien kan
de band bogen op een grote popula-
riteit. Hoe navrant is dan het feit dat
de heren in tien jaar tijd nog niet één
volwaardig album achter hun naam
hebben staan. De schamele studio-
oogst bestond tot nog toe immers
uit minder dan een handjevol mini-
elpees. Maar zie, met Vehicle is het
dan eindelijk zover. Een pracht van
een plaat, waarop de groep in even
krachtige als ontwapenende een-
voud te keer gaat. Dertien hartver-
warmende pop- en rocksongs zon-
der ook maar een greintje produk-
tionele franje en opsmuk, meren-
deels voorzien van het beproefde
'kort & hevig'-garantiecertificaat en
pakkend-melodieuze refreinen. Met
een onbetwiste hoofdrol voor Kil-
gours rinkelende gitaar, die sterk
doet denken aan de Velvet Under-
ground-sound. (H)eerlijke muziek,
óókvoor in deauto of op het strand.

Concertavond
in Voerendaal

Het Muziekcollectief Voerendj
houdt zaterdag haar jaarlijkse pj
sentatiedag. De bij het collecfl
aangesloten bands krijgen die _
de gelegenheid zich te presenten
aan het publiek. Er zijn optrede
van Penthouse, The Big Chili, Ö]
co Basta, Pigs Might Fly en Gord'
Smith & Band. Het podium is i*
als vorig jaar bij café De Poat'
Voelender in Voerendaal. De entr
kost 3,50 gulden. De optredens 'ginnen om 20.00 uur.

WW-Band in
Boerderij

De WW-Band speelt
zondagmiddag 13 mei
in het kader van de 'Zat-
mantour' in het jonge-
rencentrum De Boerde-
rij in Geleen. De 'onge-
veer' vijftien muzikan-
ten van deze kolder-
band zullen hun 'disco

cajun bluessalsa bebop
rappoclappo' ten geho-
re brengen. De zaal gaat

open om 15.00 uur, het
optreden vangt een uur
later aan. De entree kost

vijf gulden. Moederdag
wordt in ere gehouden
door de WW-Band.
Moeders die altijd al
eens de Lambada met
zanger Ton Meisen heb-
ben willen dansen, mo-
gen binnen voor half
geld.

" De WW-Band is op Zatman-tour.

Death terug
in Brunssum

De Amerikaanse trashformatie
Death keert zaterdag 19 mei terug
naar Brunssum. De band speelde
vorig jaar in rockcafé Sheltur voor
een bomvole zaal. Dit jaar is het con-
cert in zaal Unitas. Death brengt
snoeiharde en snelle muziek, onder
meer te horen op de nieuwe elpee,
Spiritual Healing. Het voorpro-
gramma wordt verzorgd door de
Engelse band Reanimator. Kaarten
(a 12,50) zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Satisfaction Heerlen,
Gaaspiep en Music Plus in Maas-
tricht, Siva Sittard en CD-shop Ge-
leen.

The Jack of Heart
vanavond in Feni

Van onze verslaggever
SITTARD - De vaderlandse roM
formatie The Jack of Hearts st I
vanavond op de planken van
Sittardse jongerencentrum Fe
aan de Odasingel. De sound van
groep, geformeerd rond zanger-g|
rist Fred Kienhuis, kan getype*
worden als pure rock 'n roll zon'1
franje.

The Jack of Hearts werd twee j'
geleden opgericht en heeft tot IJtoe één - door de popcritici g'
ontvangen - album achter l»'1
naam staan. De drie daarvan getfl
ken singles Streetwise, Desire
Schooldays kregen nogal wat >
play op Radio Drie en kenden
bescheiden hitnotering.
Het concert begint vanavond <21.30 uur, de zaal in Fenix gaat«
uur eerder al open. De entree in
voorverkoop bij platenzaak Siva
Sittard bedraagt ’7,50. Aan
avondkassa betaal je een rijksda
der meer.

Oplossing van gisteren

HARMONIK/i
A-lE, DER-i
af-eer.-ba
soes-toèb
TENT-SNlt
-RK- EG"
LIES-SENS
EELT-PREÏ
ER-ELI-TÏ
S-VREES-1
TENNISBAt

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 vat voor olieprodukten; 4
zeevis; 7 plaatskaartenloket; 9 voegwoord;
11 wijfje v.e. kanarie; 12 uitroep; 13 teken
van de dierenriem; 15 soort papegaai; 16
handschriftkundige; 19 muzieknoot; 20
voorzetsel; 21 Europeaan; 26 sierlijk dier;
27 vlaktemaat; 28 bijbeldeel (alk.); 29 grie-
zelig; 31 1000 gram (afk.j; 32 staat in de
VS; 34 zwak; 35 telwoord.

Verticaal: 1 klein persoon; 2 dreumes;
omslag voor papieren; 4 boom; 5 muziek
noot; 6 langzaam; 8 alleenzang; 10 dwaa*»
12 praatgrage vogel; 14 speelruimtetusse'
hoeveelheden; 15 leesteken; 17 tovergodi*l,
18 niet bevestigd; 21 gemeendheid in sttf
ven; 22 keurig; 23 roofdier; 24 woonschip.
25 telwoord; 29 alvorens; 30 opening; 3»
voorzetsel; 33 muzieknoot.
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THE FIRST SUMMER PROMS



SLIMMER PROMSCONCERT 'M
Voor het eerst in Kerkrade een ow

Engelse traditie! *>'m

êagds'blem«

timen
toens
Blau
j^erci
'del

OORSPRONG 'agßd E

Proms is afgeleid van promenadeconcerten. Dit z^cri

informele concerten met een buitengewoon **&
aantrekkelijk populair programma, bedoeld voor e*S

groot publiek. Het Summer Promsconcert inj^
Kerkrade is afgeleid van de Engelse traditie. *&*.
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Het orkest wijkt af van de normale uitvoeringen &«,
maakt er een happening van. Voorzien van vlaggeQ

wimpels, spandoeken, gekke hoeden en andere^
attributen, wordt een bijzondere sfeer opgebouwd d<
Af en toe zingt het publiek uit volle borst mee, dafüg

weer luisteren ze ingetogen naar de prachtige*£§
klanken van Rossini, Wagner, Weber en Woodw.

Natuurlijk zal het Promsconcert in Kerkrade m&p,
het Limburgs Volkslied worden afgesloten. Lorg

Spee zorgt samen met het LSO en het combo va^a
Cor Bakker voor een muzikaal hoogtepunt in d f̂e

Summer Proms '90.

PROGRAMMA
The first Summer Proms is een populair concert dat gericht i

op de jeugd maar ook op de traditionele concertbezoeker!
»Pa

Het programma ziet er als volgt uit: K}*
Giacomo Meyerbeer - Kroningsmars uit Le Prophete **>or

Joseph Haydn - Trompetconcert, 2e en 3e deel i^Georges Bizet - Voorspel tot Carmen at
Carl Maria von Weber - Jagerskoor uit Der Freischütz*^Richard Wagner - Matrozenkoor uit Der Fliegende Holland^
Pietro Mascagni - Intermezzo uit Cavalaria Rusticana * e

Charles Gounod - Soldatenkoor uit Faust "^Charles Gounod - Balletmuziek uit Faust at
Lori Spee begeleid door combo Cor Bakker ?°0r

ge
PAUZE lee

'St

Otterini Respighi - Ouverture, Can Can en Galop m,
uit La Boutique

Gioacchini Rossini - FantasqUe
Jean-Baptiste Arban - Carnaval de Venice

Eduard Strauss - Old England for ever Polka
Optreden van Lori Spee

Sir Henry Wood - Fantasia on Britisch Sea Songs
Sir Edward Elgar - Pomp and Circumstances March nr.

Limburgs Volkslied >e
'e

1
ie

Vrienden van het Limburgs Dagblad bezoeken deze t
eerste Kerkraadse SUMMERPROMS

MET ’ 2,50 REDUCTIE f
op de entreeprijs. *

.9
M
[c

Bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en de VW-Vaals*^kunt u in het bezit komen van entreekaarten. fOp vertoon van uw vriendenpas betaalt u ;t

’ 17,50 i.p.v. ’2O-. f
ALWEER ZON BIJZONDER MUZIKALEKORTINÊ

VOOR DE VRIENDEN VANHET
LIMBURGS DAGBLAD



Nepvliegen
omWC schoon

te houden
Van onze correspondent

CHIPHOL - De luchthavenchiphol is een experiment be-nnen met nepvliegen om het
**ast de pot piesen van mannen

" beperken. Volgens Jos van Be-a
'> hoofd schoonmaakbeheeran de luchthaven, heeft onder-

uitgewezen dat mannenraag op iets mikken bij het plas-*=n.

,edaf: „Mannen die staand hun'as doen, moeten de straal rich-
1- Nog vaker dan normaal gaat

£at op een luchthaven fout. Ze
*Un nerveuzer dan gewoonlijken/agen vaak ook nog een tas omfe schouders die het richten be-moeilijkt. Of het nou een boom is2 (*e buitenlucht, of een sigaret-
j*j!IPeuk die in de pot drijft. Die
.leg heeft precies zon uitwer-
jng en zorgt ervoor dat er min-'er gemorst wordt. En dus dat dec s schoner blijven",
k
■■?'Schiphol worden de toilettenJftien keer per dag schoonge-
i aakt en een maal per dag hele-
maal schoongespoten en gedes-erteerd.

Alders zegt
boeren de
wacht aan

|HECHT - Wanneer in 1994 geen
Paciteit van 6 miljoen ton voor de
"^erking van mest is bereikt, is

van deveestapel onont-ornbaar. De overheid bestudeert
ds verschillende varianten van

■*e zogeheten volume-maatregel.
} zei minister Alders van milieu-

gisteren op een symposium,er duurzame landbouw intrecht.
een scherp getoonzetteredevoe-,
*"*> gaf de voor het milieu verant-
ordelijke bewindsman ook aan

snel aan een oplossing moet
Po" den gewerkt voor de minstens
brt hectaren door fosfaat verza-
le z,andgebieden. Indien dit pro-

'nu niet gericht' wordt opge-
l> danzal inkrimping van de vee-"apel wellicht nogvóór 1994 aan deac komen, aldus Alders.

Positief
overleg CAO
Kruiswerk

*-N HAAG - Voor een deelvan de
!h nemers in de gezondheidszorg
iV^t eind van de CAO-perikelen in
<£,£**-" De vakbonden AbvaKabo,

'^ en LAD hebben gisteravond
hoofdlijnen overeenstemming

lip' *"met de NationaleKruisvere-'f*B over de nieuwe Kruiswerk-'*U (20.000 werknemers). Met een
,j nruimte van 5,5 procent is aan de
lan ân zes Procent die de bonden
«aden gesteld, bijna voldaan.
9QriUeuwe CAO loopt van 1 januari
"Uim 1 l april 1991' De fmanciële
'ol *^'e 's gecreëerd, wordt als
tri'

gt verdeeld. Alle werknemers
ler fn "^ Procent salarisverhogingr 1 april 1990. Voor de functie-
V ardering van verpleegkundigen
Üt Verzorgenden wordt 1,5 procent
getrokken. De overige 0,5 pro-nt is voor secundaire arbeidsvoor-}e,arden- Daaronder vallen de com-
fort atie van de belastingen volgens
'an en regehngen voor kinderop-ng en ouderschapsverlof.

nen.slotte is de leeftijd waarop de,
e]Vlmurr>vakantietoeslag werd toe-
aar d' verlaagd van 23 naar 21

Extra's
De bewindsman wil wel iets extra's
doenvoor de laagste inkomensgroe-
pen. Hij is daartoe wel verplicht
aangezien in het regeerakkoord
staat dat er geen negatieve inko-
menseffecten mogen optreden,
waardoor de minima onder de nul-
lijn terecht komen.
Een tweede knelpunt bij de invoe-
ring van de inmiddels tot plan-Si-
mons omgedoopte stelselherzie-
ning, is de verzwaring van de collec-
tieve lastendruk. Die neemt toe met
0,3 procent, ofwel circa 1,2 tot 1,5
miljard. In het regeerakkoord is
evenwel bepaald dat de lastendruk
niet verder mag toenemen en minis-
ter Kok heeft al vele malen het
waarschuwende vingertje geheven.

Ziekenfondsen
Bovendien zit er nog een addertje
onder het gras. De ziekenfondsen
moeten in het nieuwe stelsel gaan
concurreren met departiculiere ver-
zekeraars. Om die strijd aan te kun-
nen, moeten zij een financiële buf-
fer opbouwen van 2,5 miljard. Het
geld daarvoor kan komen uit een
verhoging van de bijdrage van het
rijk, maar daarvoor is geen geld.
Een tweede mogelijkheid is een ge-
ringe verhoging van de premies
over een aantal jaren uitgesmeerd.
Maar ook dat betekent een verzwa-
ring van de collectieve lasten.

Deze financiële perikelen zijn voor
het kabinet, reden geweest om de
voltooiing van de stelselherziening
over deze regeerperiode heen te til-
len. In 1995 moet het project zijn
voltooid en mag een volgende coali-
tie de financiële draden aaneen kno-
pen.

Nodig
Dat hebben de ministers van defen-
sie van de NAVO duidelijk gemaakt
aan het eind van de bijeenkomst
van de Nucleaire Plan Groep in het
Canadese Kanakaskis. De NAVO-
bondgenoten zijn het er unaniem
over eens dat kernwapens in Euro-
pa nodig blijven.

Er is in Kananaskis geen besluit ge-
vallen over de invoering van een
nieuwe kernraket die door vliegtui-

gen kan worden afgevuurd, de
TASM. Maar de Nederlandse minis-
ter Ter Beek erkende dat de TASM
het enige substrategische wapen is
dat in ontwikkeling is.

Jaarlijks 50 doden
door passief roken

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG- In Nederland ster-
ven jaarlijksnaar schatting min-
stens vijftig niet-rokers aan long-
kanker, opgelopen door passief
roken. Aldus de stichting Volks-
gezondheid en Roken, in een re-
actie op het onderzoek van het
Amerikaanse Milieubescher-
mingsbureau EPA. In Amerika
wordt het aantal longkankerpa-
tiënten tengevolge van passief
roken op jaarlijks.3Boo geschat.

Volgens wetenschappelijk me-
dewerker B. Baan van de stich-
ting Volksgezondheid en Roken
loopt minimaal vijf, maar moge-
lijk zelfs vijftig procent van de

niet-rokers die longkanker krij-
gen, de ziekte op via passief ro-
ken. „De geraamde vijftig dode-
lijke slachtoffers in ons land is de
benedengrens. Waarschijnlijk
ligt het sterftecijfer door passief
roken aanmerkelijk hoger".
Een nauwkeurig wetenschappe-
lijk onderzoek naar het precieze
aantal slachtoffers van passief
roken is naar de mening van

Baan niet nodig,
„We weten dat passief roken de
gezondheid schaadt. Dat is on-
omstotelijk aangetoond. Exacte
aantallen slachtoffers doen er
danverder niet zo toe. Er moeten
gewoon afdoende maatregelen
getroffen worden. Het rookver-
bod in openbare gebouwen is
slechts een begin. Ook binnen
bedrijven en in de horecabran-

che dienen minstens rookvrije
ruimten te worden ingesteld".
De Nederlandse niet-rokersvere-
niging dringt wel aan op een
nieuw epidemologisch onder-
zoek, naar aanleiding van de
Amerikaanse bevindingen.
„De Nederlandse onderzoeksre-
sultaten, zoals die er thans lig-
gen, worden nog altijd door de
tabaksindustrie tegengesproken.
Harde cijfers kunnen daarin ver-
andering brengen. Wij willen het
initiatief nemen. Middelen om
een dergelijk onderzoek zelfstan-
dig uit te voeren hebben we ech-
ter niet", aldus mevrouw E. van
Calker, bureau-coördinator van
de Nederlandse niet-rokersvere-
niging.

Voorstel ziektenkostenverzekering gepresenteerd

Plan-Simons wordt
voor minima nadelig

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De herziening
van het stelsel ziektenkosten-
verzekering heeft een negatief
inkomenseffect voor een groot
aantal groepen. Uit berekenin-
gen blijkt dat in het bijzonder
alleenstaanden, tweeverdie-
ners en kostwinners met twee
kinderen, allen levend van een
minimuminkomen, er gemid-
deld een procent op achteruit
gaan.

Staatssecretaris Simons (Volksge-
zondheid) voelt er niets voor om alle
groepen compensatie te bieden.
„Het is niet de bedoeling om alle
minnen te compenseren", zei hij
gisteren bij de officiële presentatie
van zijn plannen voor de komende
jaren in de zorgsector. De hoofd-
punten van de nota waren vorige
week al bekend gemaakt.
Door de stelselherziening gaan al-
leenstaanden op het minimumni-
veau er 11,10 gulden per maand (0,7
procent) op achteruit. Een kostwin-
ner met twee kinderen met een mi-
nimuminkomen moet het met 17,10
guldenper maand (0,9 procent) min-
der doen. Alleenverdieners gaan er
niet of nauwelijks of achteruit. Ook
ambtenaren gaan er in het nieuwe
stelsel qua koopkracht op achteruit.
Het negatiefeffect beperkt zich dan
overigens niet tot de minimum-in-
komens.

Ter Beek
VS-minister Cheney reageerde niet
afwijzend op het voorstelvan minis-
ter Ter Beek om eenzijdig alle nu-
cleaire artillerie-granaten van de
NAVO te schrappen, ook als de Sov-
jetunie niet ingaat op het verzoek
van de NAVO om hetzelfde te doen.

Cheney zei dat zoiets 'zeer wel mo-
gelijk' is, mits het gebeurt in bond-
genootschappelijk overleg.

In dezelfde bewoordingen liet ook
secretaris-generaal Wörner van de
NAVO zich uit.

# Zie ook pagina 5

Verenigde Staten roepen ambassadeur terug

Premier Roemenië
laakt boycotoproep

BOEKAREST - Premier
Petre Roman van Roemenië
heeft gisteren zijn gal ge-
spuwd over de oproep van
twee oppositieleiders aan
waarnemend president lon
lliescu, zich terug te trek-
ken als kandidaat voor het
presidentschap, waarna zij
hetzelfde zouden willen
doen. Doel van hun oproep
is uitstel te verkrijgen van
de presidentsverkiezingen
op 20 mei. Dan zouden de
Roemenen over tien dagen
alleen nog een parlement
kiezen. Het tumult rond de
verkiezingen was gisteren
voor de Verenigde Staten
aanleiding om de ambassa-
deur voor overleg terug te
roepen.

Roman wees er op dat lliescu in
het begin van de jaren '70 het lef
had 'nee' te zeggen tegen presi-
dent Nicolae Ceausescu, terwijl
de oppositieleiders Radu Cam-
peanu van de liberalen en lonRatiu van de boerenpartij hoog
en droog in het buitenland ver-
bleven in de jarendat Ceausescu
alseen nieuwetsaar in Roemenië
regeerde. Zij keerden pas naar
hun vaderland terug nadat de
president en zijn vrouw Elena

rond Kerst 1989 waren afgezet en
gefusilleerd.
De premier noemde de oproep
van de oppositieleiders ondemo-
cratisch. Hij meent dat hun actie
volgt op hun afweging dat zij
kansloos zijn tegen lliescu en
zich daarom tijdig terugtrekken.
De keus dient echter aan het volk
te worden gelaten, aldus Roman.
De belangstelling voor de dage-
lijkse demonstratie op een plein
in het centrum van Boekarest

lijkt overigens aanzienlijk te ver-
flauwen. Sinds 22 april stonden
dagelijks duizenden Roemenen
te demonstreren met leuzen als
'Liever dood dan rood', maar gis-
teren dromden er nog geen dui-
zend samen op het universiteits-
plein.

Washington haalde gisteren zijn
ambassaüeur voor overleg terug ''in het lichtvan inlichtingen over
onregelmatigheden tijdens de
verkiezingscampagne die de
vraag opwerpen of de verkiezin-
gen vrij en eerlijk zullen verlo-
pen", aldus woordvoerster Mar-
garet Tutwilervan het ministerie
van buitenlandse zaken. Vóór 20
mei is de ambassadeur weer op
zijn post, voegde ze er aan toe.

Gisteren ging de vroegere dissi-
dente oppossitieleidster Doina
Cornea in hongerstaking uit pro-
test tegen 'oneerlijkheden in de
verkiezingscampagne.

binnen/buitenland

VVDen PvdA
blokkeren
mestdebat

'an onze parlementsredactie

N HAAG - WD en PvdA heb--Ite zamen een door het Groen'ks-Kamerlid Willems aange-
agd spoeddebat over de mest-
'Memen geblokkeerd. Willems
*% het debat gisteren aan naar
leiding van berichten over ru-

' tussen de ministers Braks
ndbouw) en Alders (Milieu) over
aanpakvan de mestproblemen in
fandbouw. Het is zeer ongebrui-
lJk dat door Kamerleden aange-
§de spoeddebatten in deKamer
'den geblokkeerd.
Jerris betoogde in de Kamer dat
geruzie opnieuw zal leiden tot

'raging in maatregelen waardoor
Milieuvervuiling van de land-

-IVv wordt teruggedrongen. Vol-
's het GL-Kamerlid is dat onver-toaar. Hij betichtte Braks er ver-van bewust de zaak te willen af-
""nen.

de VVD stelde hetKamer-Blauw, tevens voorzitter van de
voor landbouw,

'de Kamer al eerder een notitie
1Braks over de zaak heeft ge-
agd. Die moet voor 1 juni in de
■""er zijn.

*5e eerste twee weken daarna zou
P een overleg met Braks kunnenlatsvinden, eventueel gevolgd
Dr een formeel kamerdebat in dekte helft van juli.

Feenstra sloot zich
«lauw aan.

NAVO wil kernwapens
met langere reikwijdte

Van onze correspondent

KANANASKIS - Onder druk
van de gewijzigde omstandig-
heden in Oost-Europa gaat de
NAVO haar nucleaire strategie
veranderen. De nadruk zal
daarbij verschuiven van kern-

wapens met een kort bereik
naar kernwapens met een lan-
gere reikwijdte.

Deze zg. 'substrategische' wapens
zullen steeds belangrijker worden
in de afschrikking, nu de bondgeno-
ten bereid zijn de wapens voor de
korte afstand (zoals de Lance-raket-
ten en de kerngranaten) waaraan
minder behoefte bestaat, uit hun ar-
senalen te schrappen.

Veel doden bij
vliegramp Mexico
MEXICO-STAD - Tientallen men-
sen hebben de dood gevonden bij
het neerstorten gisteren van een
Mexicaans passagiersvliegtuig. On-
der de doden is een katholieke bis-
schop.

Op driekilometer van het vliegveld
van Tuxtla-Gutierrez in het zuiden
van Mexico stortte het toestel van
een regionale maatschappij neer na-
dat het plotseling hoogte had verlo-
ren.

Volgens de eerste berichten zijn er
27 doden en zes gewonden.
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uit

Chaos
Acties van verkeersleiders op
de luchthaven van Stockholm
hebben geresulteerd in een gro-
te chaos in het Zweedse vlieg-
verkeer. Tientallen binnen- en
buitenlandse vluchten zijn
geannuleerd en de overige
vluchten ondervinden urenlan-
ge vertragingen. De verkeers-
leiders begonnen woensdag
aan stiptheidsacties. Zij willen
niet langer overwerken en
eisen dat meer personeel wordt
aangetrokken om een einde te
maken aan de volgens hen
chronische onderbezetting van
de verkeerstoren.

Ambassades
Buitenlandse Zaken en Finan-
ciën zijn het er niet over eens
welk ministerie de uitbreiding
en modernisering van Neder-
landse ambassades in Oost-
Europa moet betalen. Minister
Van den Broek (Buitenlandse
Zaken) wil extra geld uit de al-
gemene middelen, minister
Kok (Financiën) vindt dat zijn
collega maar binnen zijn eigen
begroting ruimte moet vinden
voor een uitgave van in eerste
instantie 15 miljoen gulden.
Een woordvoerder van Buiten-
lands Zaken noemt een verster-
king van het personeel v_m de
ambassades in de Oosteurope-
se hoofdsteden met 38 beleids-
ambtenaren 'een absoluut mi-
nimum.

Milieukunde
Met ingang van het nieuwe stu-
diejaar start de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen (KUN) met
twee nieuwe vrije studierich-
tingen op het gebied van de mi-
lieukunde. Volgens het bestuur
van deKUN voldoet de univer-
siteit daarmee aan de steeds
toenemende vraag uit het be-
drijfsleven naar academici met
een multidisciplinaire oplei-
ding in de milieukunde.

EG-Iran
Vertegenwoordigers van Iran
en de Europese Gemeenschap
(EG) komen volgende week in
Dublin bijeen om te praten
over een verbetering van hun
betrekkingen. Die waren door
de affaire rond de schrijver Sal-
mon Rushdie bekoeld. Dat
heeft Radio Teheran gisteren
bekendgemaakt.

Vernield
Onbekenden hebben in de
nacht van woensdag op don-
derdag vrijwel alle slangen ver-
nield van twee Shell-tanksta-
tions aan een provinciale weg
in het Westfriese dorp Wijde-
nes. De beide tankstations lig-
gen tegenover elkaar. Over het
waarom van de actie is niets ge-
bleken, zo heeft een woord-
voerder van de Alkmaarse
rijkspolitie gisteren meege-
deeld.

Varkenspest
Het Produktschap voor Vee en
Vlees (PW) vraagt toeristen
die naar Spanje en Portugal
gaan om geen varkensproduk-
ten mee terug te nemen uit die
landen, vanwege de daar heer-
sende besmettelijkeAfrikaanse
varkenspest. Als de ziekte in
ons land de kop opsteekt, bete-
kent dat een regelrechte ramp
voor de varkenshouderij. Het
eten van besmet vlees brengt
geen risico met zich mee, aldus
het PW.

'Hubble'
Door een 'domme' rekenfout
heeft de ruimte-telescoop
'Hubble' nog geen foto's kun-
nen maken, zo hebben verant-
woordelijken voor het project
bekendgemaakt. NASA had ge-
hoopt dat 'Hubble' woensdag
zijn eerste foto, van het sterren-
veld 'Theta Carinam', zou afle-
veren. Maar een verlegen
woordvoerder zei dat een sim-
pel rekenfoutje er de oorzaak
van was dat de supertelescoop
zijnwerk nog niet kon doen. De
telescoop is verkeerd gericht,
op een halve graad van het be-
oogde doel, dat op 1.260 lichtja-
ren ligt van de aarde.

Tijgertjes
In de dierentuin van Omaha
zijn drie reageerbuis-tijgertjes
geboren. Het is voor het eerst in
de geschiedenis dat deze me-
thode met succes bij tijgers is
toegepast, zo maakte de dieren-
tuin bekend. Volgens dieren-
arts Lee Simmons kan het een
doorbraak betekenen in het be-
houd van de bedreigde dier-
soort.

Soldatengraf
Bij graafwerkzaamheden op de
Apeldoornseweg in Arnhem
zijn gisterochtend minstens
tien lichamen gevonden van
vermoedelijk militairen uit de
Tweede Wereldoorlog. Bij het
graven van een sleufkwam een
aantal schedels en botten naar
boven. Uit de resten van kle-
ding die bij de lijken werden
aangetroffen, maakt de politie
op dat het om militairen moet
gaan.
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I GELEEN HOENSBROEK II Hofdwarsweg 69 Nieuwstraat 25 II Krawinkel Oost Centrum
Tel. 04490-42516 Tel. 045-211889 j
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t (/Sabuhuió van^rrelaen
Sittard

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

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

stoelen, autostoelen,
campingbedjes en sitters
Uit voorraad leverbaar

openingstijden di, wo, vr 1-6 u
donderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u

't Babyhuis van Helden
P Stadswegske 17*^dJ________!-,

Schouwburg (_ I

Hotel de prinsQ I

Geleen kijksweg koer-ond< S*
H
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Burgemeester Peper
(links) van Rotterdam
plaatste gistermorgen een
krans bij de Willemsbrug
ter herdenking van het
feit dat vijftig jaar gele-
den bij het begin van de
Tweede Wereldoorlog de
strijd om de Maasstad
uitbrak. De Tweede Ka-
mer herdacht ook met toe-
spraken van voorzitter
Deetman en premier Lub-
bers de Duitse inval in Ne-
derland. Opvallende af-
wezige bij de herdenking,
die door vrijwel alle Ka-
merleden werd bijge-
woond, was de Centrum-
democraat Janmaat.
Ruim 7.000 veteranen be-
zochten gisteren tenslotte
de open dag die het minis-
terie van defensie voor
hen had georganiseerd op
verschillende legerplaat-
sen en bases.
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j»piccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters mei een woord in
hoofdletters Mimmum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
'Vermist Gevonden / 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties / 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts |
Minimumhoogte: 10 millimeter Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: / 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag 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.

r

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) tt&fy

Mededelingen

Haal uw
kinderen binnen

Ik ga met rijden beginnen

Personeel aanbod
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
DAKDEKKER kan nog werk
aannemen Tel. 045-229242
tussen 18.30 en 20.00 uur.
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.

Personeel gevraagd
Meisjes gevraagd met

MDGO-opleiding
richting mode en kleding

Wij bieden een leuke baan met goedewerksfeer CAO-loon
Vaste baan niet uitgesloten.I Tel. 04493-4788.

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 langsof bel 04490-49393 en vraag naar dhr. Wevers.
Edah-slagerij, Rijksweg Zuid 87, Geleen.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

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

Voor informatie:
04490-14222 Jeanete Vaessen

Sittard, Rosmolenstraat 4
04490-56156 Mariëlle Schutgens

Geleen, Rijksweg Zuid 1a
045-718366 Jaap Roelofsen

Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
043-210551 Adriane Keulen
Maastricht, Hoenderstraat 3

Dactylo Uitzendburo
heeft de banen!

Administratief medewerker m/v
van ca. 26 jaar met een HAVO/MBA-opleiding of HEAO-
BE voor een akkountantskantoor in de omgeving van Sit-
tard. U heeft veelvuldig kontakt met klienten en gaat ver-

schillende gegevens verwerken m.b.v. de computer.
LTS-ers elektro of elektronica m/v
of kandidaten, die enige ervaring hebben in de metaal

kunnen aan de slag in ploegendienst bij een relatie in de
omgeving.

Chauffeurs m/v
met en zonder groot rijbewijs kunnen aan de slag in banen
met goedetoekomstmogelijkheden. Indien U een groot rij-
bewijs heeft gaat u rijden en laad- en loswerkzaamheden
verrichten. Zonder groot rijbewijs gaat u naast rijden ookmagazijnwerkzaamheden verrichten. Deze banen bieden

goede toekomstmogelijkheden.
Heftruckchauffeur m/v

gezocht, die langere tijd beschikbaar is. Deze baan biedt
goede verdiensten.

Medewerker m/v
voor een bedrijf in de regio Roermond. De werkzaamheden
bestaan uit het stellen en zagen van natuursteen. Wij zoe-
ken bij voorkeur een kandidaat met ervaring. Deze baan is

voor lange tijd.
Vakantiekracht m/v

van circa 18 jaar, kan aan het werk op een camping in de
regio. U gaat allerlei werkzaamheden verrichten in de pe-

riode van 23 mei t/m 25 augustus.
Vakantiewerk!

wil je graag nog een zakcentje verdienen voor de vakantie.Wij kunnen je misschien daarmee helpen. Wij hebben di-verse mogelijkheden voor vakantiekrachten. Neem alvast
een pasfoto, fiscaal, bank/giro-, en inschrijfnummer van het

ziekenfonds mee.
Bel voor meer informatie of stap eens binnen bij Dactylo

Uitzendburo in
Sittard, Rijksweg Zuid 63, 04490-14190 of

Beek, Stationsstraat 9, 04490-74404

Dactylo, dat werkt wel zo leuk_ __. _

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.

Las- en montagebedrijf Van Daal-Dieteren BV vraagt
C.-Bankwerkers/Pijpmonteurs en

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

Metselaars en betontimmerlieden
gevraagd voor Duitsland.

Melden bij J. Nieling. Tel. 04490-38441.
Gevraagd

Groepsvervoerchauffeur m/v
Pers. aanmelden na tel. afpr. 045-444444.

Puntelstraat 32a, Simpelveld.
SPEELCLUB MAASBRACHT 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
* 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.

Las- en contructiebedr. Zwikstra
vraagt voor direkt

Pijpfitters na ISO E en Argonlassers met ervaring monteurs
voor montagewerkzaamheden. Tel. aanmelden van 9.00
tot 17.00 uur tel. 01880-333746 na 17.00 uur 04492-4575.

' Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt met spoed

Isolatie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in Roermond. Kandidaten kunnen zelf be-
palen hoeveel dagenper week ze willen werken, eventueel
alleen in het weekend. Deze baan is ook geschiktvoor stu-
denten en als vakantiewerk. Bent u tussen de 18 en 65 jaar
en wilt u snel aan de slag, reageer dan.

Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in Stem. De werkzaamheden vinden plaats
in dagdienst en bestaan uit het persen van diverse onder-
delen van dakgoten.

Voor informatie:
04490-56156, Mariëlle Schutgens of Ingrid van der Veld

GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1A

Europlast Nederland bv
Aluminium en kunststof kozijnen

vraagt:
All-round kozijnmonteur -

Sollicitaties richten aan:
Europlast nl„ Viaductweg 27, 6224 AA Maastricht.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
bij een bedrijf in Landgraaf. De geschikte kandidaten zijn

goed gemotiveerd, bereid de handen uit de mouwen te ste-
ken en in 3-ploegendienst te werken. Er wordt een goede
salariëring en reiskostenvergoeding geboden. U gaat wer-

ken in een prettige werkomgeving. De banen zijn voor
langere tijd.

Voor informatie:
045-718366, Cilly de Wildt of Ingrid Driessen
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

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

bewijs, part-time. Pers.
aanmelden Akerstraat

Noord 132, Hoensbroek.
Wij zoeken een

Kapper/kapster
Ben je creatief, modern, is je
vak ook je hobby? Bel dan:
Hairstudio All-in

Tel. 04498-52040.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks gelden hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time. Pers. aanm. Hom-
pertsweg 12, Landgraaf.
DAMES gevr. v. privé, goe-
de verdiensten, werktijden in
overleg. 045-462805.
FRITUREHULP gevr. m/v
voor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.
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
Gevraagd allround vakbe-
kwame dames- en heren-
kapster. Min. lft. 21 jaar.
Haarmode LIGNE, Wijlre.
Tel. 04450-1973.
Gevr. KEUKENHULP en er-
varen kelner of serveerster.
Melden na tel. afspr. 045-
-228858.
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.
Serieuze bijverdiensten met
COSMETICA. Ook voor da-
mes met kleine kinderen.
Tel. 045-310300.

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.
Niet-rokende KINDER-
OPPAS in bezit v. auto, voor
onregelm. tijden, min. lft. 25
jr., omg. Heerlen. Br.o.nr. B-
-4513, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
HULPKOK gevr. voor week-
enden en seizoen. Tel.
04406-12477.
Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten-
deels thuis plaatsvinden. Er-
varing gewenst. Bel 045-
-714687 tijdens kantooruren.
P&S, Honigmanstraat 378,
Heerlen
Meisje of jonge man voor
onze BLOEMKWEKERIJ,
met tuinbouwopleiding en/of
ervaring. Tuinbouw Stokker-
mans, Esschenweg 70,
Heerlen.
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 M/V v.a.
18. jr. (gedipl.). Inl. na 18.00
u. 043-436813/045-442556
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.
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. Proeflassen onder
toezicht LLoyds. Hoog loon.
Tel. 01686-2205.
BUFFETHULP en part-time
chauffeur gezocht. Tel. 045-
-463616.
Parttime HULP en werkster
gevraagd. Inl. tussen 10.30
uur en 11.30 uur Akerstr. 8,
Heerlen. Restaurant Prince._

TAXICHAUFFEUR gevr.
omg. Kerkrade, voor wee-
kenddienst. 045-460014.
Herenkapsalon vraagt part-
time KAPPER/STER en een
heren kapper/ster die een 3-
jarige MDGO-opl. gedaan
heeft. Br.o.nr. B-4535, L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Nette CHAUFFEURS gevr.
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.
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 Ulestraten. Tel.
043-642271.
Gevraagd beslist ervaren vr.
FRITUREHULP. Tel. 045-
-418725.
Vrouwelijke AFWASHULP
voor in de ochtenduren ge-
vraagd, tevens restaurant-
serveerster gevraagd. Hotel
de Tourist, Valkenburg. Tel.
04406-12484 tussen 17.00-
-20.00 u. voor afspr. bellen.
TAXICHAUFFEUR part-ti-
me voor enkele uren 's och-
tends. Pers. aanm. Keekstr.
46, Heerlen, 18.00-19.00 u.
BABY-OPPAS gevr. lft. 50-
-60 jaar, voor kind van 5 jaar,
vanaf aug. gedurende 2
jaar. Tel. 045-325862.
JONGEMAN gevr. voor
Hoensbroek voor het bezor-
gen v.d. Volkskrant. Tel.
045-222144.
Gevraagd: een ervaren
part-time VERKOOPSTER
op modisch gebied. Leeft.
25-35 jr. Modehuis
Schaepman Ter Horst,
Brandstraat 6, Sittard. Tel.
04490-19953.

GEZINSHULP gevr. in gezin
met 2 kind. Moet beslist
goed met kinderen kunnen
omgaan en zelfst. kunnen
werken. Leeft. v.a. 18 jaar,
volle werkweek. Goede re-
acties na 19 u.: 045-711245
LEERLING-KAPSTER gevr.
v. maandag, dinsdag en va-
kantieperiode. 045-766040.
PART-TIMERS gevr. voor
de zaterdag in AGF-
branche. Tel. soll. tussen
16.00-17.00 u. 045-217420.
AKB-Hulsberg B.V. vraagt
met spoed ervaren colonnes
timmerlieden voor werk in
Aken. Tel. 04499-4479 of
045-310348.
PORTIER gevr. aanmld.
tussen 19 en 20.00 uup op
zat. en zond. Dancing Las
Vegas, Sunpln. 2, Landgraaf
Wegens uitbr. van ons team
vragen wij een ERVAREN
full-time verkoopster; 1 er-
varen part-time verkoopster.
Prettige werksfeer in zeer
modern bedrijf. Traiteur sla-
gerij Jos Aben, Hoensbroek.
Tel. 045-212813. ;
Gevr. WINKELMEISJE plus |
parttime voor slagerij, met .
ervaring. Br.o.nr. B-4555, lL.D. Postbus 3100, 6401 DP '.
Heerlen.

Te huur gevraagd
T.h. gevr. WOONRUIMTE
voor werkend echtpaar, in
Sittard of Maastricht. Tel.
045-461544. .
Te huur gevr. OPSLAG- 'RUIMTE of schuur, iets op- 'knappen geen bezwaar. Ca. :
70 tot 125 m2. 045-750238.
Woonhuis te huur gevraagd
in de gemeente BRUNS-
SUM. Telefonische aanbie-
dingen 043-616288." ~ . ...... r—^ —OG te huur
CENTRUM Heerlen, étages
te h. v.a. ’350,- excl. Br.o. I
nr. B-4543, L.D. Postbus i
3100, 6401 DP Heerlen. ;
Te h. GARAGEBOX Nam. '.
Driess. Landgraaf ’ 450,- p. ,
halfjr. Tel. 045-719789 (na '20.00 uur). :
SCHAESBERG, te huur app |
’7OO,- mcl. energ. Kamer i

’ 350,- mcl. energ. Tel. 045- |
720667 b.g.g. 724399. ,
Te HUUR kantoor- of win- i
keiruimte circa 70 m2. Inl. i
045-715160. |
Te h. in HEERLERHEIDE i
geh. nieuw gestoft, zit/slpk., <ondergebr. in Bungalow m. j
gebr. v. keuk., douche, eig. <opgang, ’ 100,- p.w. all-in. 'Inl. van 20 tot 22 uur. <
045-223482. ■
SITTARD: per direkt, gem 'woonruimte plm. 25 m2. Tel. '04902-41838 tussen 18.00- j
19.30 uur.
ï

Onroerend goed te koop aangeboden

Brunssum, K. Doormanstr. 4 !
Halfvrijst. woonh. met cv, woonk., badkmr., 'douche en v.w. 3 slpk. Vr.pr. ’ 102.000,- k.k.

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

Brunssum: Akerstr. 27
halfvr. woonh. m. tuin, keld., 3 slpk. Vr.pr. ’ 82.500,- k.k.

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

Heerlen, Gravenstraat 8
Zeerruim gerenov. woonh. m. gr. keld., gr. woonk., keuken
met compl. aanb., bijkeuk. m. douche, w.a. en v.w., terras, \

4 slpks., gr. zold. m. vst. trap. Vr.pr. ’ 104.000,- k.k.
Ass. kantoor Van Oppen B.V.

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

Bouwplannen?

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

plusm 70Qm2, prijzen ’ 125.000,- v.o.n.
Heerlen

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

Grubbenvorst
Exclusieve villa-terreinen gelegen aan

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

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

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

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

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

Schinveld
Bouwkavels geschikt voor de bouw van

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

’ 42.000,- v.o.n.
Swalmen

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

Sittard
Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard,

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

Stem
Laatste bouwkavels in het plan "De Bramert Zuid"

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

’ 80.000,- v.o.n.
Susteren

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

Prijzen vanaf ’ 65.000,- v.o.n.

GROUWELS/DAELMANS tel. 043-254565.
Zaterdags tussen 10.00-13.00 uur: 043-641321. "HOENSBROEK, Heerler-

weg 76, goed gelegen 2/1
kap met mooie tuin, 4 slpks.,
perc. opp. 350 m2, geheel
voorzien v. rolluiken.

’ 129.000,-k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

" Te huur/te koop gevraagd:(
woonhuis met minimaal 2 st. (; slaapkamers en tuin, omgé- ■I ving Gulpen-Wittem-Vaals- (
Voerendaal-Simpelveld. Br. <i o.nr. B-4511, Limburgs i.Dagblad, Postbus 3100, I
6401 DP Heerlen.

VOCHTIGE
MUREN

Vraag gratis het boekje
VOCHTPROBLEMEN
EN DE BESTRIJDING

'—Mik TJ

Door Nico Lardenoije
Beëd. vochtdeskundige
Postbus 3115 Maastricht

Tel. 043-436162.
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.
Te koop eengezinswoning in
LEMIERS-Vaals. Te bevr.
zat. en zond. 09-49-241.
57787.

Te k. WONING met ruime
garage en tuin. Ook geschikt
als bedrijfspand te Kerkrade
Tel. 045-454729.

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.

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.
SITTARD, Broekstraat 16,
rustig gel. klein boeren
woonhuisje, te renoveren,
met (parkeer)plaats, geen
tuin, pr. ’32.000,- k.k. Inl.
04490-80087.
Door samenwerking met
DUITSE Makelaar, zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.

Bedrijfsruimte
Te huur of te koop gevraagd

Garagebedrijf
omgeving Heerlen / Valkenburg

Br.o.nr. B-4548 L.D., Postbus 3100, 6401 DP, Heerlen.
OPSLAGRUIMTE te huur
ca. 60 m2. Goed bereikbaar.

’ 300,.- p.mnd. 045-229921
Landgraaf (Schaesberg), de
Wendelstr., ca. 100 m2, BE-
DRIJFSRUIMTE te huur,
geschikt voor kantoor,
showroom, handel etc. Inl.
045-414573.

Te huur nabij centrum Sit-
tard, zeer representatief
KANTOORPAND. Aanvaar-
ding: direkt. Voor meer in-
formatie: 04490-29292.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966 J

Kamers aangeboden/gevraagd
HEERLEN-Centr. kamer in
studentenhuis. Tel. 045-
-455755 Of 045-710029.

Te h. 3 gemeub. kamers te
KERKRADE. Tel. 045-
-421662 b.g.g. 045-427224.

Nette studente zoekt kamer
met eigen kookgel. in
MAASTRICHT per 1-8 of
eerder. Tel. 03455-76551,
na 16.00 uur.

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.

: Gemeub. kamer te huur
Holtskuilenst. 1, EYGELS-
HOVEN^— "'

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
T.k. metalen kantelpoort br.
250 cm, hoog 275 cm, tegen
ieder aannemelijk bod, 045-
-219205.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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.

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

Winkel & Kantoor

HUUR NU TELEFAX
vanaf ’ 39,- per maand

Tel. 04490-56068 / 08851-16550.

HUUR KOPIEERMACHINE
vanaf ’ 59,- per maand

Tel. 04490-56068 / 08851-16550.

Burocenter
Koop - Huur - Huurkoop

* Computers vanaf ’ 54,- per maand
* Laserprinters vanaf ’ 89,- per maand

* Faxapparatuur vanaf ’ 49,- per maand
* Copiërs vanaf ’ 39,- per maand

* Kasregisters vanaf ’ 25,- per maand
* Telefooncentrales vanaf ’ 50,- per maand

Dorpstraat 125, Brunssum.
Tel. 045-273525

LIMBURG
Burg. Lemmensstraat 263A, Geleen. Tel. 04490-40444.

Fax. 04490-55979.
Het nieuwe adres voor al uw

telecommunicatie-apparatuur
* telefaxen * semafoons * centrales
* beantwoorders etc.

Officieel DEALER Panasonic, Storno, Okifax en Murata.
Bel voor onze interne leaseprijzen.

Te k. electronische KASSA
en weegschaal, 11 mnd. ge-
bruikt, t.e.a.b., 045-216130.
Als u ons voor 12uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

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

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

Te koop Faema HORECA-
KOFFIE-AUTOMAAT 3
groeps, nog in bedrijf te
zien, pr. ’2.700,-. Te bevr.
04406-13102. "Te k. verplaatsbare KAN-
TOORUNITS voor diverse
doeleinden geschikt. Afm.
6x9 m. Prijs ’ 10.500,-. Tel.
04490-56339.
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.

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.
Bar/COFFEESHOP in
Adam (Jordaah) weg. sterf-
geval ter overn. aangeb. Pr.
’16.500,- mcl. compl. luxe
invent. extr. ijsm., citr.pers,
plaf.ventilatoren, stereo-
inst., t.v. enz. Plus aanw.
drankvoor. t.w.v. ’3.000,-.
Horeca pap. vereist. Br.o.nr.
B-4554 L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Dr Frans en 't Toos zint getrouwd, al 25 joaren hubt
bienoa geen inkel gries hoar, Tegeliekertied, al heie _N ]

bedach kriet dr Frans dr Abraham gebracht \
Proficiat, Marlie en Will. %*
Joep Peggy ProfiCfn

e

Abraham proficiat! Wmm * a:
Tot zaterdag 19 mei. met je 11e verjaard*^ 1

De Luxemburg Reünisten Papa, Mama en J°l_Vl

Communie v__ _£Ur

Wilt u het communicantje p
feliciteren?

Dat kan!
Bel nu het Piccoloteam voor meer informatie:

045-719966
1 j

Landbouw en Veeteelt
Tek. 6 jr. HAFLINGER mer-
rie HFK 2876 en haar op 8
mei 1990 geboren super
hengstveulen. Beiden witte
staart en manen en mooie
voskleur. Moeder van de
merrie is de bekende Natio-
naal kampioen Truida HFK
2452. Tel. 045-444294 tele-
fonisch geen prijsopgave.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop SCHARRB
PEN, bruin en zwar»
straat 20, Dicteren. J
04499-1341.
Te k. partij consumptie
VOEDERAARDAPPEU
tel. 04405-1303

AutO'a

Profiteer nu!!! Tj
KARCHER HD 595 °C

Hogedrukreiniger, 500 Itr./uur, 100 bar. jn
Compleet met hogedrukslang 10 mtr., spuitlans^wasborstel, reinigingsmiddel en wandconsole. ..

NU SPECIALE VOORJAARSPRIdZEN! 6r
tic

K^l?P B vi
In de Cramer 31, Heerlen. MTel. 045-716951. Jft.

Donderdag 10 t/m zaterdag 19 mei ste
Toyota en Caravan-show bijfe

Mengelers in Landgraaf te
In samenwerking met Caravancentrum Beckers ff .

organiseren wij van donderdag 10 t/m zaterdag 19 mtó
een speciale Auto-Caravan-Show. U bent van hatö7

welkom op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 i*s ldonderdag (koopavond) van 9.00 tot 21.00 uur'O j

Tevens bieden wij aan een Kip Kampeerauto t. HB7 5-f
VW Campingbus en div. auto-occasions van alle mee

Autobedrijf Mengelers BV W
Baanstraat 129, Landgraaf. Tel. 045-318888. _~.

Auto Klankstad E
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. >n

Tel. 045-413916 lei
k

matatk**************** ________-____r s*************mj

_____________
n

la.
Extra aanbieding i

Showroomklare auto's 0 KM lï
Fiat Panda fe

Fiat Uno ï
Fiat Tipo g

Fiat Croma
tot ’ 5.000,- kortinf' 5 Mei geopend.

ie

Occasion-weekenc
Bij aankoop van een occasion v.a. ’ 7.500,- ontvan!

Philips radio/cassetterecorder type 552
(inclusief diefstal-slede) ’ 6
Luxe sierwieldoppen ’ 1
Luxe vloermatten f 1
TOTAAL, ' ’ 8»<

voor één e

Tientje
Fiat Klankstad

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-41391'
5 Mei geopend. I

Volvo36olnj ! 1987 ’ 17.44Ford Scorpio 2.0 GL 1987 ’ 29 9'
Ford Scorpio 2.0 CL . 1987 ’ 23.9'

Ford Automobielen,
nieuw en gebruikt

£ m Automobielbedrijf
_d_^"^H ARAN Janssen B.

Haefland 6, Brunssum. Tel. 045-251872.
Voor Piccolo's zie verder pagina 6
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Taboe
Na depublikatievan De Jong in 1970 fVeeft de
pers ge'en enkele aandacht besteed aan het
dreigement van de koningin. „Het was na-
tuurlijk taboe dat een lid van hetkoningshuis
zelfmoord wilde plegen," aldus De Jong.

In de NOS-documentaire vertelt Bernhard
openlijk dat hij onder druk werd gezet door
zijn schoonmoeder. „Bernhard heeft schijn-
baar behoefte zijn hart te luchten. Blijkbaar
is hij vergeten dat ikzijn situatiein mijnwerk
heb beschreven. En eerlijk gezegd, zelf wist
het ook niet meer."

De Jong betwijfelt of Wilhelmina zich daad-
werkelijk van kant zou maken. „Zij deed wel
meer gewaagde uitspraken. Ze heeft ook ge-
zegd dat ze zich van het leven zou laten bero-
ven, als zij in handen kwam van de Duitsers."

RIOD
Volgens de biblothecaris van het Rijksinsti-
tuut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), D.
van Galen Last, voegt de mededeling van de
prins in de documentaire niets toe aan de ge-
schiedenis. „Het is slechts human interest."
Het instituut doet er dan ook niets mee. „We
nemen het voor kennisgeving aan en slaan de
band op."

Studie naar ziekten en verrichtingen in huisartsenpraktijk

Grote vershillen in 'medische consumptie'
TRECHT - De helft van de bevolking heeft in een pe-
9^e van drie maanden minstens één keer contact met
Jtt huisarts. Tussen de huisartspraktijken zijn evenwel

'e. verschillen: het aantal contacten per 100 pa-
cten varieert van 73 tot 160 per kwartaal, met een ge-
adelde van 115. Dit is een van de talloze uitkomsten

de gisteren in Utrecht gepresenteerde Nationale Stu-
le naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.an het Nederlands Instituut voor onderzoek van de eer-
elijns gezondheidszorg (Nivel).

onderzoek heeft tien miljoen—«aen gekost, betaald door het mi-
serie van Volksgezondheid en de
ilJ^Kenfondsraad. Er waren 335.000'«enten, 161 huisartsen, 193 assis-

80 projectmedewerkers en
> o onderzoekers bij betrokken.
m

«fi7 artsen en assistentes hebben in
t k

6" 1988 maandenlang registra-
'ui bijgehoudenen per praktijk zijnurv Patiënten ondervraagd.

'Episoden'
rr*Jj p deze manier zijn voor het eerstIh sevens bekend geworden over
jflekte-episoden' in plaats van
ffchten en ziekten die bij moment-J^amen alleen maar zonder voor-

en follow-up kunnen
°rden genoteerd.

* Nationale Studie heeft honderd

Joen gegevens opgeleverd, die
iddels hebben geleid tot vier ba-
■"■pporten,' twaalf deelstudies,

Stallen databestanden, tien pro-
'otie-onderzoeken en een groeiend
intal onderzoeksprojecten in sa-
leriwerking met andere onder-
wijsinstellingen. Veel gegevens

J°eten nog worden geanalyseerd.

thet algemeen wordt maar 10 pfo-"tt van alle gezondheidsklachten
i*1 de huisarts voorgelegd. Deachten die bij een enquête onderbevolking het meest worden ge-
i(?mc' (met bovenaan hoofdpijn,

I -of ■ en hoesten), komen dan
k nietovereen met de meest voor-
wende klachten in de huisart-
jj aktijk (top-drie:.hoge bloeddruk,
Controle en luchtweginfecties).

"J minstens 45 procent van de con-cten huisarts-patiënt komen ove-
Pens meerdere gezondheidspro-
etrien tegelijk aan de orde.

l/e gegevens over ziekten wijzen uit
'f* ziekenfondsverzekerden in het

Semeen zieker zijn dan particulier
(vooral hart- en vaat-

i£kten, psychische klachten» dia-pes, astma). Op het platteland en
Me drie grote steden zijn de men-
fn het ziekst. In het noorden zijn

de lichamelijke klachten het ern-
stigst, terwijl het zuiden het hoogst
scoort met 'stress-gevoelige' aan-
doeningen en vage klachten. In het
midden van het land is sprake van
een wisselend beeld.

Infecties
Vergeleken bij tien jaar geleden
worden huisartsen nu vaker gecon-
fronteerd met ouderdomsziekten,
psychiatrische problemen, sportlet-
sels en - de onderzoekers vinden
dat verrassend - acute infecties. De
gegevens duiden erop dat de huis-
artsen niet actief en systematisch
bezig zijn met preventie.

De huisartsen werken gemiddeld
ruim 48 uur per week. Dertig pro-
cent van dezetijd wordt besteedaan
praktijkorganisatie, overleg en
scholing. Het aantal patiënten per
huisarts heeft een grotere invloed
op het aantal werkuren dan de sa-
menstelling van de praktijk (bij
voorbeeld veel bejaarden). Een
spreekuur-consult duurt gemiddeld
acht minuten, in de grotere praktij-
ken iets korter.

De kwaliteit van het voorschrijven
van geneesmiddelen blijkt goed.
Een kleine 12 procentvan alle 'ziek-
te-episoden' gaf aanleiding tot ver-
wijzing naar de specialist of de fy-
siotherapeut. Vrouwen, ouderen en
ziekenfondsverzekerden maken
een grotere kans op verwijzing dan
mannen, jongeren en particulier
verzekerden.

Assistente
De onderzoekers noemen het opval-
lend dat meer dan een kwart van
allecontacten in de huisartspraktijk
via de assistente verloopt. Zij speelt
een zelfstandige - in de meeste ge-
vallen ongecontroleerde- rol bij het
uitschrijven van herhalingsrecep-
ten van door de specialist en de
huisarts voorgeschreven genees-
middelen. Zeventig procent van alle
herhalingsrecpten wordt door de as-
sistente uitgeschreven.

Kohl over noodlijdende DDR-economie:

'Zonder hervormingen
geen monetaire unie'

BONN - Als er geen overeenkomst
tot stand komt tussen de Bondsre-
publiek Duitsland en de DDR ovferdrastische hervormingen in denoodlijdende Oostduitse economie
komt er geen monetaire unie. Dit
heeft bondskanselier Kohl gisteren
gezegd in het Westduitse parlement.
Toch heeft Kehl er wel vertrouwen,
in dat de Westduitse" mark in de
DDR kan .worden geïntroduceerd
op 2 juli, Zoals de bedoeling is.

De twee landenzijn het eens over de
richtlijnen voor een monetaire unie.
Over de bijzonderheden daarvan, en
ook over andere punten in het ver-
drag tussen beide Duitslanden, is
het overleg nog aan de gang. „Voor
mij is het"duidelijk dat de omwisse-
ling van de Oostduitse munteen-
heid onlosmakelijk is verbonden

met een algemene overeenkomst
voor het staatsverdrag," aldusKohl.

De Oostduitseregering is vastbeslo-
ten te voorkomen dat onroerend
goed wordt opgekocht door West-
duitsers. De eis van Bonn dat wes-
terse beleggers Vrij zijn zijn Qost-
duits onroerend goed te kopen is
dan ook afgewezen. Bonn meent dat
dat een ernstige belenïmering voor
investeringen betekent.
Woensdag liet Hans Klein, woord-
voerder van de Westduitseregering,
weten dat er een compromis in de
maak is. Westduitsers zouden in de
DDR onroerend goed mogen kopen
als dat wordt bestemd voof fabrie-
ken en als daardoor banen ontstaan.
Wat de Oostduitse regering daarvan
vindt was gisteren nog niet duide-
lijk.

binnen/buitenland

Om prins Bernhard le dwingen gezin naar Engeland te begeleiden

Koningin Wilhelmina
dreigde met zelfmoord

ibt Van onze Haagse redactie
WN HAAG - Koningin Wilhelmina heeft in
hl'!i 1940 gedreigd met zelfmoord als haar

loonzoon prins Bernhard bleef weigeren
—'-nses Juliana en hun kinderen Beatrix en
Fjfjne naar Engeland te begeleiden. „Ik heb

sn seconde aan het dreigement van mijn
fioonmoeder getwijfeld. Ik heb haar zolang
1ze leefde niet op het spreken van een on-

I 'arheid kunnen betrappen." Dat zegt prins
iV'rnhard in de documentaire 'Oranje en
■ta Geel, de slag om Den Haag' die de NOS
■jteravond heeft uitgezonden.

I t conflict tussen prins Bernhard en konin-
T tWilhemina speelde zichaf op 12 mei 1940.
[koningin was naar paleis Huis Ten Bosch
tomen om namens het kabinet Bernhard
■waarschuwen dat hij met zijn gezin naar

irdlëeland moest vluchten. De prins had bij
3lai Duitse inval gezegd dat hij in Nederland

blijven om tegen zijn vroegere vader-
-?$ te vechten. Als ik koppig bleef, 'zou zij
_*» van kant maken', aldus Bernhard in de
_£Umentaire.

De auteur drL. de Jong heeft in deel 111 van
zijn standaardwerk over Nederland in de
Tweede Wereldoorlog een halve pagina ge-
wijd aan de hooglopende ruzie tussen Bern-
hard en Wilhelmina. Gedetailleerd beschrijft
hij het conflict.

„Je moet de dynastie in veiligheid brengen.
Ik overleef het niet als er iets mis gaat," zei
Wilhelmina tegen haar schoonzoon, maar
Bernhard bleef weigeren. Was het'niet vol-
doende als hij zijn vrouw en kinderen tot IJ-
muiden begeleidde? Wilhelmina (Siste dat hij

de Noordzee overstak. Als haar dochter, haar
oogappel, de riskante tocht niet zou overle-
ven 'zou ze zich een kogel door het hart schie-
ten', zo schrijft De Jong.

Overstag
Albanië heeft eieren voor
zijn geld gekozen. Na zich
bijna vijftig jaar lang van de
buitenwereld te hebben af-
gezonderd, is het marxis-
tisch-leninistische bewind in
Tirana ten dele overstag ge-
gaan. Met de blik naar het
Oosten gericht, daarheen
dus waar gedurende de
laatste zes maanden com-

irwjjiiitisctie regimes in bloedige en geweldloze volksopstanden
ton vat.werden gebracht, heeft partijleider Ramiz Alia, de pragma-
tistiaè.'O^rtrolger van de bikkelharde dogmaticus Enver Hodzja, tij-
dlgv4|é"anficipeerd.

* hef politburo hebben ingezien dat op den duur mogelijk
öök^het Albanese volk zich tegen het gezag zou kunnen keren.
Prëige,nd onheil moet dusvoorkomen worden. Vandaar datrege-

«. -iJ}^ t&fa.rty zich nu in het onvermijdelijke schikken. Min of meer
; rwor hei>voorbeeld van Hongarije en de Sovjetunie is het de partij-

Jftf^-diö het initiatief voor de ombuiging ontplooit. Het is
tffeörléam-tfetmeer Albanië 'tegen derestvan de wereld' maar met
a^Wefêld, inclusief de VS, de Sovjetunie en de EG. Met alle drie,

* ***s'^ltlurS*'Rbm!Z Alia onlangs in een rede te Tirana, wil Albanië (nieu-
ej^andën aanknopen. Voor het koppige Balkanlandje met zijn

jria_j};e,^qchjeropgeraakte economie is het ook de enige manier
kt<_ .9m **>&§ te. gunnen evolueren in de stijl van deze tijd.

Tuana Jregdt uit het isolement, hetgeen ook betekent dat het voort-
ap.rj^^lpeemi aan de conferenties van Veiligheid en Samenwer-

(CVSE), waarop het zich tot dusver als enig Euro-
i pae&'iSi«_UßQfi>it heeft laten zien, omdat - naar Albanese overtui-

§fn«f«* steeds werden overheerst door de su-
f*pléï'rrf#géndheden VS en de Sovjetunie.

fö^fteding tdt CVSE wil echter zeggen dat de betrokken lidstaat
niet öiréVfï'respect toont voor de elementaire rechten van de mens,

.^mi^'., dienaangaande ook een aantal verplichtingen op zich
rój, zoals jj*ie in Mand 111 van de eerste CVSE-conferentie in Hel-

'n-ki^l§iai, zijn geformuleerd.
afgekondigde versoepeling van een aantal strafbepa-

mogélijkheid voor Albanezen voortaan een reis naar het
buiienlqnd. te maken en het besluit dat beoefening van de gods-
dieps__v^!er .zal worden toegestaan, duiden erop dat het de Alba-

.*«. ftöC3ei>WsQrfensjs. Echter zal moeten worden afgewacht of het regi-
ma.fei(<«la4enuitvoerlegging van zijn beloften inderdaad de veron-
iSte^gfékte'-Sèepelheid zal'betrachten. Uitreisvergünningen lijken

**fcrorfjf?nag uitsluitend voorbehouden te zijn aan (streng) geselec-
lee'fde rfiëitsen, en wat de godsdienst betreft, moet men zich reali-
sërén^da^ex sinds de door Hodzja gelanceerde, bizarre anti-reli-

S.do(1967) in het land praktisch geen priester of kloos-,
*_.$ w&et- rondloopt, terwijl het merendeel van de kerken, mos-

-e_o_jklo®sters en kapellen - in totaal 2169 gebouwen - destijds
ie gs&k&oißt, danwei omgevormd tot sportzalen, fabrieken, ateliers
jft'dergelijke.
Maar het begin is er. Ook in Albanië is het marxisme-leninismeop

octit. Definitief, naar het schijnt.
F.S.

On dankshiaat in nieuwe wapenwet

Douanebevoegd
tot arresteren

correspondent
ARNHE? "ï)e opsporingsbe-

ictEêid' 7ah " douane-beambten
aan de^ftditérenzen blijft, ondanks
een Cmtfflli|roiohheid in de nieuwe
Wet W^ip^ff^rr Munitie, onverkort
van kracht In"het kader van de
Vfeemdelmgehwet "zijn alle doua-nieYs-'onbê^Mrgd ambtenaar van
de ■r^ksp^litie én hebben als zoda-
nig d^ïre^e^gdheid om mensen, die
wapen» over'dff'grens willen smok-
kte4erT,'aain%' r»a«den.'
Het n^isterie^vari. JBinnenlandseZaksnjjjje^ejiiygt*. 'dit als reactie op
uitLa_ng_jQ,' yan woordvoerder D. de
Jong^ Y^jfiiKjde''N>ederlandse Douane-
boncl. iTOlgéns 'deze organisatie kan
eèaöo.uahe.-bejambte bij het ontdek-
ken van it wapenbezit als
gevo enoërhd hiaat in de
nieuwe wM'mefzelf handelend op-
trederf*Dit zbü Voorbehouden zijn
aarr deri_ks^*óf gemeentepolitie, die
pêr teüefbdW' gealarmeerd dienen te
w&rëeh*-.* J --■

Verklaring
In- tef^nSfelting tot vóór de inwer-
kingtreding Van de nieuwe wet door
de dijSliéfie^gefteurde, zou de politie
verttecflleif'nfet tef plekke arreste-
ren $fo3Bi,°heh aaabieden een verkla-
ring tS iöfitctórtekeinen waarbij zij
vïiJWïHftg"ratüataftd doen van de ge-
vondenL^'SWUFwapens» Strafvervol-

ging zou hierbij achterwege blijven.
De bond heeft bij het ministerie van
Financiën en in gesprekken met Ka-
merleden erop aangedrongen de
Wet Wapens en Munitie met spoed
aan te passen.

Teamleider G. Koelewijn van het
douanedistrict Arnhem, waaronder
de drukste grensovergang van Ne-
derland, Bergh-Autoweg, valt, laat
weten dat van eerder geschetste si-
tuatie in de dagelijksepraktijk geen
sprake is. „ledere grens-douanier is
onbezoldigd ambtenaar van de
Rijkspolitie en mag dus verdachten
aanhouden. Dat hoort nu eenmaal
bij de uitvoering van de Vreemde-
lingenwet."

Geschrapt
Bij het tot stand komen van de nieu-
we wet was het, zo zegt hij, oor-
spronkelijk de bedoeling de opspo-
ringsbevoegdheid van de douane
juistuit te breiden. Omdat de Twee-
de Kamer daar bezwaar tegen had,
is dieverruiming uit de ontwerpwet
geschrapt. Bij Bergh-Autoweg zijn
in het eerste kwartaal van dit jaar 23
keer wapens in beslag genomen.
Dat is meer dan gemiddeld over
zon periode in voorgaande jaren.
Volgens de douane ligt dit aan een
intensiveringvan de controle aan de
grens. Aangetroffen zijn vuur-, gas-,
alarm-, slag- en steekwapens.

Reactie NAVO-bondgenoten op voorstelTerBeekecherlauw
Kamer achter afschaffen
van nucleaire artillerie

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De regeringspartijen
CDA en PvdA staan vierkant achter
de oproep van Defensie-minister
Ter Beek aan de NAVO-landen om
desnoods eenzijdig de nucleaire ar-
tillerie af te stoten. Ook de VVD
vindt dat de nucleairekanonnen het
meest in aanmerkirtg korneti afge-
schaft te worden in het kader van de
nucleaire ontwapening, maar voelt
niets voor eenzijdige stappen van de
NAVO. Dat blijkt uit dereactiesvan
woordvoerders yan de partijen op
het voorstel datTer Beek woensdag
in het Canadese Kananaskis deed
tijdens een vergadering van de Nur
cleaire Plan Groep van de NAVO.

De NAVO-bondgenöten hebben
echter lauw gereageerd op het voor-

stel. Volgens TerBeek was er 'brede
sympathie' voor het voorstel, maar
geen van zijn collega's sprak zich ér
openlijk voor uit. Alleen de Britse
minister King liet weten er niets
voor te voelen. De Duitse en Ameri-
kaanse bewindslieden hielden zich
op de vlakte. Zij zien wel, net alsTer
Beek, kansen voor verminderingen.

De Nederlandse Defensieminister
lanceerde in Kananaskis het plan
alle nucleaire artillerie van de
NAVO te schrappen. Moskou zou
moeten worden opgeroepen hetzelf-
de te doen in het kader van onder-
handelingen over de wederzijdse'
nucleaire afschrikking. Het CDA-
Kamerlid Frinking spreekt van een
'keurig verhaal': „Het CDA wil al
sinds 1980van de nucleaire artillerie
af. Als de NAVO dat eenzijdig doet,

*JSw.
♦.-."-*_">

vind fïfltel prima." Het PvdA-Ka-
rné'.ltt'Yfjs' staat oök achter het plan
van zIjK/riart'TO.noöt Ter Beek: ..Dit
is geheel m'-ftjn-ltiét het standpunt
dat' dfe "_l*?aft'*'aHang inneemt. Wie
"■J-an Öêze^TOgté^stle omvalt van Ver-
bezifeg^éft'd^afgelopen maanden
fïfter^^S^yW^uik gelegen dart
rechtofe'Sgéstaaa."

Prioriten
De VVD'eï'. Wélsglas onderschrijft
cTaf repêYkfhg'vah de nucleaire artil-
lerie ■prioriteit moét hebben bij de
ontwape*ningsbesprekingen: „Ze
staan"fb-óraah in de*rij van nucleaire
sysfernéfr^die* opgedoekt kunnen
wördetiVMaW rk snap niet waarom
er nw-fio-g-gepraat moet wordenover

-èefiaij&lséi'9tepperi, als we op zoveel

verschillende plaatsen onderhande-
len tussen NAVO en Warschaupact.
Ik zou me kunnen vinden in het
aanbod deze artillerie als NAVO te
schrappen, mits het Warschaupact
daar ook wat tegenover stelt."

In de discussies over kernbewape-
ning is al verschillende malen ge-
suggereerd de nucleaire artillerie af
te stoten. In ons land staan 76 213-
-mülimeter houwitzers waarmee op
een slagveld kernkoppen kunnen
worden afgeschoten over een vrij
korte afstand. Het gebruik van de
wapens valt officieel onder de nor-
male NAVO-procedures, wat bete-
kent dat er voor het afvuren van de
kernkoppen door de commandant
toestemming gevraagd moet wor-
den.

Eenwording
Vos wijst erop dat de naderende
Duitse eenwording een extra argu-
ment is deze wapens af te schaffen:
„Nog voor de Duitse eenwording
nam de Westduitse minister van
Buitenlandse Zaken Genscher al
het standpunt in: 'hoe korter de af-
standen, hoe doder deDuitsers. Nu
die Duitse eenwording zich afte-
kent, is er steeds minder reden deze
systemen te handhaven."

Delen tempel
na storm

weggevaagd

Vrijdag 11 mei 1990 "5

"Bij een orkaan, volgens des-
kundigen de zwaarste die In-
dia ooit heeft geteisterd, wer-
den gisteren onder meer de-
lenvan een oude tempel weg-
gevaagd. De storm heeft
woensdagavond in de deel-
staat Andra Pradesh 57 men-
senlevens geëist. Honderden
mensen raakten gewond. Het
noodweer, waarin de wind
snelheden van meer dan 250
kilometer per uur bereikte,
richtte grote schadeaan in de
honderd kilometer lange
kuststrook rond de haven-
stad Hamsaladivi. De India-
se permier Vishnawath Pra-
tap Singh reist vandaag
naar het rampgebied om de
ravage in ogenschouw te ne-
men. Het Indiase persbureau
MTI meldde dat rond 1.000
dorpen met in totaal een mil-
joen inwoners te lijden heb-
ben gehad door de storm. De
stroom- en telefoonverbin-
dingen zijn verbroken en
150.000 mensen zijn inder-
haast in 400 in noodopvang-
plaatsen ondergebracht.
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is inclusief het - Restaurant Voor sportmassages,e°ruik van alle met een * -Sportmassages kuurbaden en schoonheids-

ngeduide voorzieningen: - Kruiden- en be-handelingen.dient men
"u«"/25,- modderbaden ruim van te voren te

'5 uur ’ 32,- -Schoonheidssalon reserveren.
h een hele dag ’ 48,-. - Badshop

] binnen- en Het hele jaar door geopend - In Therhnae 2000 vindt
Jj buitenbaden dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur. u een bron vari weldaad eni / het gezondheidsprogramma
V Saunalandschap 'w dat u zoekt.*

Solarium /f^ *
TUT-dR/ï _.

/ Meditatie IrlttVPT/t, jp^"^ydrogymnastiek 2000 Kn=f V.
L^ Thermae 2QOO, Cauberg 27, 6301 BT Valkenburg a/d Geul, Telefoon (04406) - 16060
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Auto's

Hamstr. 211, Kerkrade. Tel. 045-412545.

Occasionshow Exclusief
Mercedes 260 E grijs 1985
VW Golf GTI groenmet 1989
BMW 320 I Schnitzer blauwmet 1986
Audi 90 Quattro wit 1986
Opel Kadett GSI zwart 1988
VW Golf I.Bi Manhattan zwart 1989
VW Golf 1.6LX grijs 1987
Peugeot 205 XLD rood 1985
Nissan Sunny I.6SLXautom. rood 1988
Seat Malaga GLX i blauw demo 1989
Seat Ibiza 1.2 XL wit, demo 1989
Seat Terra, bezine wit, demo 1988
Nissan Patrol 3.3 TDrood 1986

Div. inruilauto's vanaf ’ 1.000,-. APK gekeurd.

De mooiste inruilauto's staan bij

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

- Te k. 7-pers. luxe toyota-bus
Model F 2.0 GL benz., stuurbekr., 2 elec. schuifd., getint

glas, kl. wit, bwj. 86.
Rötscherweg 54, Übach over Worms.

Inruilauto's
Fiat Panda diversen, vanaf 1986 ’ 5.900,-
Fiat Uno 45 - 55S - 60S - 75SX vanaf 1985 ’ 8.900,-
Fiat Tipo 1.4wit 1988 ’ 19.700,-
Citroën 2CV6 Transat wit 1984 ’ 3.900,-
Citroën AX 1.0 E rood 1988 ’ 12.900,-
CitroënßX 1.4RE beige 1983 ’ 7.900,-
Ford Escort 1.3Laser beige 1985 ’ 10.900,-
Ford Sierra combi wit 1983 ’ 7.900,-
Mitsubishi Colt 1.2 GL blauw 1985 ’ 10.750,-
Opel Kadett 1.3 S- LS rood 1985 ’ 11.900,-
Opel Kadett Stationcar bruinmet 1981 ’ 4.900,-
Opel Ascona 1.6S- LS beigemet 1985 ’ 10.900,-
Seat Marbella wit 1989 ’ 10.900,-

Inruil - financiering - Bovaggarantie.
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34
045-742121

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard

Tel. 04490-16565.
Opel Corsa 2-, 3- en 5-drs.
'85 t/m '89; Opel Kadett 3-,
4- en 5-drs. '85 t/m '89; Opel
Kadett Club 3-, 4- en 5-drs.
'87 en '88; Opel Kadett GT
'85 en '88; Opel Ascona 4-
en 5-drs. '85 en '88; Opel
Ascona 5-drs. 2.0 I GT '88;
Opel Veetra 1.6 I '89; Opel
Rekord Traveller '86; Opel
Omega 2.4 I '89; Opel Se-
nator aut. '83 en '88.m
D i

(bij Makado)

Opel Kadett
2-3-4-5-drs.

1.2-1.3-1.6 motor
'83 t/m '89

30 stuks in voorraad

(bij Makado)

Vreemde
merken oa.
Fiat Panda en Uno

VW Golf 1.3 *87
Toyota Corolla en Tercel

Peugeot 205 en 309
Nissan Sunny '82-'B4
Ford Escort '81 t/m '87
Ford Siërra 2- en 5-drs.

Lada 210785
Mini Mayfair '85

Mitsubishi Tredia '84

BMW
316, alpine-wit, 1-'B7;

316, antrac.met., 1-'B7; 316,
grijsmet., 4-'B7;

318i, blauwmet., 5-87;
520i, grijsmet., 1-'B7;

520i, antrac.met., 2-88;
525i, zwartmet., 3-88;
730iA groenmet., 4-'B7;
735iA, zwartmet., 4-'B9.

Kera
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade, tel. 045-452121.

Speciale prijs
BMW 318i, m. Techniek uitv.

Showroommodel, rood.
Auto met div. originele ace.

Kera B.V.
Kerkradersteenweg 5,
Kerkrade, 045-452121.

(bij Makado)

Opel Veetra
nieuw en gebruikt

Nu uit voorraad leverbaar

(bij Makado)

Opel Corsa
2-3-4-drs.

'86-'B7-'BB-'B9
Keuze genoeg.

1 (bij Makado)

j Opel Omega 20i. Demo, sept. '89, 16.000 km
j ’ 7.000,- onder nieuwprijs
I

__s___Kjiii
(bij Makado) ■

Opel Ascona
'82-'B3-'B4-'B5

Diverse uitvoeringen

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard.

Tel. 04490-16565
BMW 31687; Citroen BK 19
TRS Break'BB; Citroen Visa
11 RE '85; Fiat Uno 60 S
'86; Ford Escort 1.1 '85 ;
Ford Escort 1.3 CL '87; Ford
Escort 1.4 CL '87; Ford Es-
cort 1.4 CL 5-drs.'B6; Ford
Escort 1.6 5-drs. '86; Ford
Fiesta 1.1 S '87 en '88; Lada

" 210586; Mazda 323 LX 1.7
D '87; Peugeot 309 KR '87;
Peugeot 505 GLD Break
'88; Saab 900 '86; Toyota
Corolla 1.6 i 16 Valve '89;
Toyota Corolla 4-drs. '87;
Volvo 360 GLT '86; Volvo
340 DL 3-drs.'B3, '84 en '87;■ Volvo 340 DL 5-drs. '86;
Volvo 240 DL met LPG '88;
VW Golf 5-drs diesel '87;
VW Golf 5-drs. Avance '87.
Pel
OPtL

■Bil 1

Knutselkoopjes
Panda 45 1981, ’ 900,-;. Panda 45 dcc. 1981 ’ 350,-;
Fiat 132 1980 ’750,-;

Opel Kadett 1980 ’ 1.750,-.-
Fiat Creusen, Heerlen,

Parallelweg 34. 045-742121
Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU-
TO'S, ’ 500,- 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 koop MINI 1300 bwj. '79,
zwart, met schuifd. en brede
banden, vr.pr. ’1.700,-.
Tel. 045-253153.
CHEVROLET Camaro, '78,
8-cyl., LPG, i.z.g.st., alarm,. div. nwe. onderd., ’6.500,-.
Tel. 04458-1757.. 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. .
FIAT type 127, 3-drs. km.
70.000, bwj. '82, vr.pr.

’ 3.500,- mr. mog. p/a Mau-
ritsweg 3, Elsloo. 04490--. 71481. .
Audi 100 cc benzine, juni '88
met extra's. Tel. info
04490-54055 of 's avonds
04498-54488.
Te k. MINI 1100 special,
bwj. '76. Tel. 045-716845.
Te k. t.e.a.b., AUDI 80 diesel
bwj. aug.'Bl, km.5t.150.000,
Tel. 045-318970.
AUDI 100, 1980, APK t/m
april '91, pr. ’ 600,-. 045-
-740041 b.g.g. 751632

AUDI 100 5-cyl. automatic,
bwj. '79, APK 2-'9l, vr.pr.
’1.600,-. 045-230346.
Te koop MINI Special 1100,
nw. accu en banden, APK
mrt. '91. Tel. 045-212819.

|BMW 520im. '84, div. ex-
tra's, ANWB gek., vr.pr.

’ 12.500,-. Tel. 045-425507
Te koop BMW 316 bwj. '81,
APK 5-'9l, ’2.600,- zeer
mooi. 045-223681.
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.
BMW 323ibwj. '80, kl. an-
tracietmetallic, zeer mooie
auto, ’ 7.600,-. 045-322773
316180 na 17.30 uur.
Te koop BMW 318ibwj. '81.
Kleikoeleweg 12, Landgraaf.
BMW 320/6 bwj. '82, 5-bak,
LPG, enz. i.z.g.st. ’ 6.750,-.
Inr. kan 045-316940.
Zeldz. mooie BMW 316, bwj.
nov.'B4, 1e eig., veel ace,
51.000 km., vr.pr. ’ 15.000,-
Gladiolenstr. 80, Kerkrade,
045-415379.
Te koop CHEVROLET Mon-
za Taun Coupé, bwj. '78,
APK 25-4-'9l, vr.pr.
’1.650,-. Tel. 045-210461.
Te koop weg. omst.heden
zeer mooie CITROEN BK
1.9 Diesel, APK '91, bwj.
'84, vr.pr. ’ 6.750,-. Tel.
045-272006.
Te k. CITROEN Visa, bwj.
nov. '83, kl. rood, ’ 4.250,-.
Te1.045-444510.
Tek. CITROEN BK 14, bwj.
'86, kl. wit, 78.000 km, LPG
inst., trekh., radio, APK I-
'9l, ’ 9.750,-. 043-212342.
Te k. CITROEN BK 14 RE
5-drs. bwj. '83, 5-bak, APK
5-'9l, als nw. 045-453572.
Te k. VISA, bwj. '81 (koopje)
en Visa, bwj. '85, p/a Mau-
ritsweg 3, Elsloo. 04490-
-71481.
Te koop DAIHATSU' 850
CAB minibus, wit, 26-9-'B4,
orig. 55.000 km, geel kente-
ken, met opklapbank, koop-
je ’ 4.750,-. 04747-2549.
Te k. Datsun LAUREL 2.4
'83 wit, vele ace. Tel. 04458-
-2166, na 18.00 uur.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978. ,
BMW 315, 1982 en Opel
Manta 16 SR, '78, mr. mog.
Caumerweg 38, Heerlen.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met :
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fëet geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Te k. onder garantie en ser-
vice: Mercedes 190 D, 2.5
div. extra's, 1986; Mercedes
190 d, div. extra's, 1987;
Opel Omega 20, 1988; Opel'
Kadett GSi, ' 1986; Opel
manta 2.0 GSi, 1984; Audi
80 LS, div. extra's, 1988;
VW Golf 1300 Manhattan
1988; Ford Escort 1600,
1986; Samba Cabriolet,
1983; MGB Cabriolet, 1977;
Seat Marabella 1987; BMW
316, 1980; Ford Sierra 1800
1985; Ford Fiesta diesel,
1987; Opel Ascona 1600 S,
1982; Inr. fin.gar. Autohan-
del L FRANKEN V.0.F.,
Ganzeweide 59, Heerler-
heide, 045-216475
Te k. FIATXI.9, bwj. '81, kl.
rood, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel.
04499-3325
Te koop Fiat PANDA. 34
rood, bwj. 11-'B4, in nw.st.
Tel. 04490-47737.
CABRIOLET Fiat 124 Spi-
der Am. uitv. 2000imet ka-
talys. bwj. '81, zwart met
beige kap, gerev. motor, vr.
pr. ’ 17.500,-. Weegbree 22
U.o.W. Tel. 045-322586.
Te koop Ford TRANSIT, '79,
t.e.a.b. Tel. 045-711090.
Te koop FORD Sierra 1.6
GL 5-drs., i.z.g.st., APK 5-
91, bwj. '83. 04499-4070.
FORD Escort 1100 Laser
'84; Ford Fiesta 13 S '80;
Ford Fiesta 1100 '80. Kissel
42, Heerlen.
Te koop Ford ESCORT 1.6
veel extra ace, bwj. '84, pr.
’8.250,-. Tel. 045-230049.
Te k. FORD Escort 1.3 Van,
nieuwste model, bwj. 10-'B6
schadevrij, als nieuw. Tel.
043-213059.
Te koop Ford ORION, bwj.
'84. Te bevr. 04456-588, na
15.00 uur.
Te koop Ford SIERRA 1600
EML, bwj. nov.'B6, 3-drs.,
mod. XR4, APK, tel. 04490-
-46159. Verl.-set, sportv.
Ford ESCORT 1.6 CL
autom., in st.v.nw., bwj. mei
'86, km.st. 37.000, 5-drs.,
schuifd., schadevrij, uiterste
pr. ’ 16.500,-. 045-224822
Ford ESCORT 1300, bwj.
'84, 5-drs., Schievelbergstr.
4, Brunssum (Schuttersveld)
Zeer mooie Ford ESCORT
XR3i, cabriolet, bwj.'B4, veel
ace, vr.pr. ’22.500,-. Gla-
diolenstr. 80, Kerkrade. Tel.
045-415379.
Ford TAUNUS 2.0 L 6 cyl.,
bwj. '78, APK 2-'9l, 100%,

’ 1.250,-. 045-314373.
Te k. Ford TRANSIT, bestel
met ramen, techn. 100% in
orde, alleen wat spuitwerk,
pr. ’1.500,-. Tel. 045-
-211034 (na 16 u. vrijd. en
zaterd.). Tev. 2 achterban-
ken v. Ford Transit, z.g.a.n.
ESCORT type 13 L 5-drs.
'83, zeldz. mooi. kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Ford SIERRA 1.6 L 3-drs.
bwj. 5-'B5, 1e eig., 1e lak,
schadevrij, kl. blauw, auto is
in st. v. nieuw, ’8.950,-.
Pas gekeurd, 043-254462.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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. ■
Automaat Honda CIVIC m.
'81 zilver, APK 5-'9l z.mooi!
’2.450,-. 045-319328.
Te k. JEEP, bwj. '83, diesel,
vr.pr. ’ 4.200,- mr. mog. p/a
Mauritsweg 3, Elsloo. Tel.
04490-71481.
MAZDA 1.3, 1984, LPG,
zeer goed, pr. ’ 7.500,-.
045-740041 b.g.g. 751632
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
Te koop MAZDA 626, bwj.
'81, i.z.g.st. Tel. 04490-
-11543.
Koopje! MAZDA 323, t.'Bo,
met APK, vr.pr. ’ 650,-. Tel.
045-224879 'MAZDA 626 Stationcar 2.0
GLX, wit, bwj. '88, stuurbekr.
get. gl., electr..ramen, pr.n.
o.t.k. Inr. mog. 045-414659.
MB 220, LPG, model 115,
'73, in goede conditie, pr.
’3.000,-. 045-740041
b.g.g. 751632
MERCEDES 190 D wit, bwj.
'85, van particulier, schade-
vrij, div. extra's, 155.000 km,
vr.pr. ’ 24.000,-. Tel.
04490-20388.
Te k. MERCEDES 240D
aut., bwj. '77, kl. wit, i.g.st.
Tel. 04454-3189.
MERCEDES 190 D, bwj.
'87, 124.000 km, voorzien
van extra's, evt. mr. bespr.
baar. Tel. 045-720654.
Te k. MERCEDES 240 TD
stationcar, w.w. glas, slot.
vergr., sportvelg. weg. omst.
hed. De Koumen 54,
Hoensbroek, .
Te koop Mitsubishi COLT
1300 GL, bwj. nov. '80, div.
extra's. Tel. 045-220030,
vrijdag na 20.00 uur.
Te koop Mitsubishi COLT
GL, 1983, zeer mooi,
’4.950,-. Kissel 46, Heer-
len, 045-723142.
Mitsubishi GALANT 2.3 GLX
turbo diesel '81, APK 3-'9l,
’2.650,-. 045-322619.
MITSUBISHI Galant 1.6 EL,
apr. '86, 38.000 km. Bijz.
mooie auto, uitst. st. v. on-
derh. Nwe. banden en nwe.
uitl. Tel. 04490-34411.
Te k. Datsun LAUREL 260C
aut.'77, liefh. auto, tel.
04458-2166, na 18.00 uur..

: Opel KADETT 1300 bwj.. nov.'BB, ’ 17.500,-. Te bevr., Dassenln. 33, Schaesberg.
Te koop Opel KADETT 1300, S '75, APK 4-'9l, in prima, - St. ’ 1.000,-. 045-727735.

■ Te k. Opel KADEET coupé. autom. opknapper ’ 950,-,. p/a Mauritsweg 3, Elsloo. Tel
! 04490-71481.. Te k. Opel KADETT bwj. '88,, 4-drs. P. Schunckstr. 930,
i Heerlen.

■ Opel KADETT 1200LS bwj.. '81, in nw.st. . Tel. 045-

-■ 424793, na 15.00 uur.
■ Opel REKORD 2.0 N, 1978,. APK 22-09-'9O, met trekh.,. vr.pr. ’ 1.150,-. 045-714987

' Opel ASCONA 1600, bwj.. '85, op LPG, 4-drs., Schie-,.velbergstr. 4, Brunssum.■ (Schuttersveld).. Te koop Opel KADETT. Hatchback 12 N groenmet.,

" bwj. 9-'9O, in nw.st. Mei-
doornstraat 21, Geleen.

' Opel ASCONA 19N bwj. '80,. APK 5-9.1, ’.1.500,-. 045-
-314373.

I ASCONA 18 E cabriolet 2-. drs. kl. grijs, div. extra's,, Irmscher uitgev., rood leer
inter., ATS-velgen, 55.000
km, evt. Pioneer cd-inst.

1bwj. dcc. '86. Collumbusstr.
85, Heerlen. Na 17 uur.
Tek. Opel MANTA A, 1972,

" ’1.200,-. Tel. 045-325671.
■ Te k. Opel KADETT 5-drs., bwj. '86 z.g.a.n., van part.. Tulpstr. 57 Vaesrade-Nuth.. Te k. Opel ASCONA 1.6 SR
i bwj. '79, APK 12-'9O, vr. pr., ’ 1.200,-. Teutelebroekstr.

107, Kerkrade-Chevremont.

' CORSA Hatchback sportv.,
i 5-bak, '85, zeldz. mooi, 1e. lak, ’ 7.750,-. 045-231678.. Te k. PEUGEOT 305 diesel
i '81, 150.000 km, ’2.150,-.

Tel. 045-325364.
Te k. PEUGEOT 309, 5-drs,
31.000 km, bwj. '86,. ’11.500,-. Tel. 045-222451
Te k. PORSCHE 911 coupé
met Carrera 31 i, met veel

i access.j. nw.st. 045-325955

" Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'83, i.z.g.st., APK 3-'9l, nw.
band.Jel. 04499-4070.
Weg. omst. hed. RENAULT: 19 TR, bwj.'9o, met extra's,
km.st. 5.800, nw.pr.
’25.700,- vr.pr. ’22.500,-.
Tel. 045-272120
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 k. RENAULT 4, ’ 500,-.
04490-25019.

. Te koop RENAULT 4 bestel,. grijs kenteken '80, kl. wit,
km. 80.000, i.g.st., APK tot
j10-7, vr.pr. ’ 1.450,-. In de. Meigraaf 19, Schinveld. Tel.
045-257213.

; T.k. RENAULT 4 GTL bwj.

' '82, APK 2-'9l, 100% in or-
jde, elke keuring toeg. Vaste
pr. ’ 1.250,-. 04490-20552.
Koopje! van dame

'RENAULT 5, 1981, met

' APK, vr.pr. ’ 1.350,-. Bele-- mietert 209, Heerlen.,

■ 045-225268
__^

ROVER 3.5 Saloon V8bwj.- '69, i.z.g.st., APK-gekeurd,■ kl. grijs. Tel. 045-214612.

' Te koop SAAB 900-i Special- 3 deurs, zwart, 1987, 55.000■ km., perfect onderhouden.

' Tel. 045-425.425 .
Te k. Simca TALBOT, bwj.: '81, pr.n.o.t.k. 045-459604.
SUBARU Mini bus, highroof,: geel kent. 1985, ’4.950,-.
Kissel 46, Heerlen, 045-- 723142.

! Subaru mini JUMBO busje
bwj. nov. '85, APK 5-'9l.- Magdalenastr. 14, Heerlen,

' na 17..00 u.
"Te k. SUZUKI bus, Carry,
i bwj. '80, pr. ’850,-. Tel.
045-272943. ■
Talbot HORIZON LS, type
'82, kl. rood, benzineverbr.

' 1-15, APK tot 5-'9l, i.st.v.
nw. weg. omst. ’ 2.350,-.■Tel. 04490-29612. .
Toyota CAMRY 1.8 DX Lift-
back, met LPG, type 1984,; ’4.950,-. Kissel 46, Heer-

-1 len, 045-723142.
Te koop Toyota STARLET
bwj. '78, APK 10-'9O, pr.■ ’ 1,000,-. Tel. 045-452008.

;Te koop STARLET bwj. '80,

’ 1.300,-. Honingboomstr. 1: D, Brunssum.
TOYOTA Cressida, T7,
APK '91, vr.pr. ’950,-. Tel.

■ 045-222988 Fazantstr. 2
1Heerlen.
1Toyota CARINA eind '79, 4-- drs., beige, APK '91,
!’ 1.475r. Tel. 045-320457.

Te koop VW GOLF '78,

" APK, ’1.850,-. Tel. 045-
-722120.
Te k. VW JETTA CL, bwj.

: '87, 4-drs. schuifd. kat. en
5-versn. 045-460825.

; VW GOLF 1.6 CL, 10-*B6,
bijz. mooi, ’12.750,-. ml.
045-455778.
Te k. VW-bus, nw. bnd. nw.

' uitl. 2L motor, geel kent.
APK gek. vr.pr. ’2.250,-,mr. mog. p/a Mauritsweg 3,

tElsloo. 04490-71481.
Te k. VW PASSAT, bwj. '75,
90.000 echte km. APK gek.
vr.pr. ’ 750,-. 045-227279.

Te koop JETTA Diesel, 4-
drs., bwj. '86, apart mooi,
’11.500,-. 045-218925.
Koopje! GOLF, bwj.'B6,
gunstige prijs, inruil mog.
Caumerweg 70, Heerlen.
VW Golf CABRIOLET GLI,
prachtige staat, verlaagd,
Im-velgen, ’ 17.500,-. Ken-
nedylaan 7, Limbricht.
Te k. VW POLO, Oxford, kl.
rood, bwj. '86, plm. 56.000
km. ’ .10.700,-.045-271923
Te koop donkerbl. GOLF D
CL bwj. '86, mcl. sportv. Tel
04490-51164.
Golf GLi, CABRIOLET, con-
cours-cond. ’17.500,-. Re-
tersbeek 53, Klimmen.
VW GOLF 1600 cc M.'B2,
APK en sunroof, bijz. mooi.
’4.250,-. Tel. 045-454087.
Te k. VW JETTA diesel i.z.
g.st., motor, en mech. 100%
in orde, bwj. '82, vr.pr.

’ 5.250,-. Broekstr 62,
Schinveld.
Te k. VW-BUS pers. vervoer
i.z.g.st., ’4.750,-, Broekstr
62, Schinveld.
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 k. VOLVO 740 GL sept.
1986, 1e eig., part. 123.000
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.
VOLVO 244 GL Diesel,
goede staat, keuring 9-'9O,
’2.900,-. 09-32.11.386319.
VOLVO 340 GL Sedan, zeer
mooi, veel extra's, '86. Tel.
045-753054.
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.
Opel KADETT 12N '80

’ 3.500,-; VW Golf'Bo

’ 3.900,-; VW Derby'79
’2.200,-; VW Golf D'79

’ 3.600,-; Renault Fuego
GTS'BI ’ 3.900,-; Ford
160079 ’1.950,-; Honda

Civic aut.'Bo ’2.900,-; Mit-
subishi Galant'Bo ’1.900,-.
Oude Landgr. 101 Schaes-
berg-Landgr. 045-311078.

Te k. 25-50 AUTO'S van '’5OO,- tot ’ 3.000,-, «APK.
Handelsweg 12 Susteren. :
Meer geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW. Autobe- \middeling, "Centrum" vraagt
voortdurend APK-gekeurde ,
AUTOMOBIELEN. 045- '227395 b.g.g. 04459-1665.
GOLF D '78 ’1.450,-; Ke-
ver '71 ’1.250,-; Kadett '79
’950,-; Escort ’950,-;
Fiesta '79 ’ 1.250,-; Datsun ;
'79 ’ 950,-. 04499-3398.
Autohandel F.v. OPHUIZEN ■biedt aan: Ford Fiesta 11i
CL, t.'9o; Mazda 323 GLX
1.3 5-drs. '88; Ford Escort :
16 CL 5-bak '85; Ford Es-
cort 1100 Laser 5-bak, div.
extra's '84; Mitsubishi Ga- :
lant Turbo D '85; Citroen BK
14 RE 5-bak 11-'B5; Nissan
Micra FDX '85; Opel Ascona
16S 4-drs. '83; Mazda 626
GLX 20 diesel 11-'B4; Opel
Kadett 12 S '80'; Subaru '1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Citroen
Visa GT 5-bak '83; Opel Ka-
dett 13 S berl. 5-drs. '81;.
Audi 100 5S '82; Peugeot '305 GL i.z.g.st. '79; Ford
Escort 13 GL aut. '78; Ci- 'troën GSA 5-bak '83; Fiat '127 speciaal 5-bak '82; Re-
nault Fuego TX 2.0 '81;
Honda Civic '78; Peugeot
504 Tl aut. '78 ’ 1.500,-. In- \
koop, verkoop, financiering. ;
Diverse inruilers. Akerstr. N. '52C, Hoensbroek. 045- l
224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u. :, i
Opel KADETT t. '80

’ 2.550,- APK; VW Polo
bwj. '79, zeer mooi, APK,
’1.950,-; onderdelen Mer-
cedes 280 S, kl. mod. P. .
Nuytsstr. 157, Heerlerheide ,
(Hitjesvijver)
Ford Siërra 2.0 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.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-42261 O/ook 's avonds.
VOLVO 480 ES, inj. turbo
uitv., bwj. 1986, wit, Pesch-
str. 27, Geleen.

Garage LOVEN Heerlen BV
Topoccasions:, Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 HB 2.0 LX'B7 met LPG;
Mazda 626 HB 2.0 GLX '84
en '85; Mazda 626 HB 1.6
LX '85; Mazda 626 Coupé
2.0 '88 met LPG; mazda 626
Coupé 2.0 GLX '86 en 3x
'87; Mazda 626 Coupé 1.6
LX '83; Mazda 626 HB 2.0
Diesel LX '86; Mazda 323
Sedan 1.5 GLX '87; Mazda
323 Sedan 1.3 GLX 2x '87;
Mazda 323 Sedan 1.5 GLX
2x '86;; Mazda 323 Sedan
1.3 LX 2x '86; Mazda 323
Sedan 1.3 GLX2x '85; Maz-
da 323 Sedan 1.7 Diesel
GLX '88; Mazda 323 1.7
Diesel GLX Estate '88; Maz-
da 323 HB 1.3 Sport '87;
Mazda 323 HB 1.1 LX '87;
Mazda 323 HB 1.3LX '85 en
'86; Mazda 323 HB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 HB 1.6 i
GTX'B6; Mazda 323 HB 1.5
GLX aut. '86; Mazda 323 HB
1.3 aut. '83; Opel Kadett 1.3
Club Royal open dak 28-10-
-88; Opel Kadert. 1.2 '85 en
'86; Opel Kadett 1.3 '87;
Opel Kadett Sedan 1.3 S
'86; Opel Ascona 1.6 S '83;
Opel Omega 1.8 S '87;
BMW 315 '81; Honda Civic
1.2 '82; Ford Fiesta 1.0 C
'87; Ford Fiesta 1.1 S '88;
Ford Escort 1.3 C '86; Ford
Escort 1.3 Laser '86; Ford
Siërra 2.0 GL Laser LPG-
onderb. '86; Ford Siërra 1.6
Laser '85; Peugeot 405 SRI
1.9 '87; Lada Stationcar
2104 1.5L '86; Subaru Justy
GL aut. '88; Seat Ronda '85;
Renault 25 TS zeer mooi
'85; VW Jetta '87; Volvo 340
'86. Goedkopere inruilers:
Datsun Laurel aut. 6-cyl. '82
4.500,-; Datsun Bluebird
aut. '81 5.500,-; Opel Asco-
na 1.9 '79 ’3.500,-; VW
Passat aut. '74 ’ 750,-; VW
Polo '77 ’1.750,-; Volvo
343 DL '80 ’ 3.950,-; Mazda
323 HB 1.5 '81 ’4.250,-.
Verzekering en eigen finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.
Te k. BMW 316 kl. rood, bwj.
'85, sportief uitgev., 3 M
serie, puntgaaf. vr.pr.

’ 20.000,-. 04490-23203.
Te k. DATSUN 1808, coupé
type '80, APK tot '91, kl. bl.
metal., ’1.125,-. Wilhelmi-
nastr. 56, Nieuwenhagen.
Te k. ALFA Romeo Sud 1.5,
t.'B2, APK '91, 5-bak, vr.pr.
’1.850,-; Renault 18 sta-
tionc, '80, met APK,
’1.250,-. Rozestr. 228,
Heerlen.
Te k. LADA stationcar, bwj.
2-11-'B4, APK tot '91. Tel.
045-224546.
Te k. MERCEDES 190 die-
sel, bwj. '84, ’ 22.500,-. Tel.
045-458126

Te k. VW Golf GTi, btf___§
Opel Kadett Caravan 5
bwj. '82, 2 keer; Mert___
300Dbwj. '79. Rötschf
54, Übach over WormsAßl
Opel Rekord 2.0 LS t?",
drs.; Rover 216 SE rF l

staat bwj. '85; Metroan 'sport 3-drs. *88; Mini M"» «el
'87; Triumph acclaim Jp 43
'83; BMW3lB*automa*3,3
stuur servo '82; Ford frag
1600 GL 5-drs. '82; Mer
820 E fastback demom d
'89; Opel Rekord 2.oie ij
Volvo 66 GL automatienzi
nw; Volvo 343 DL aut&iaat
'77; Fiat Uno 45 '84. |e rdealer HAVE, lndi_.an)
straat 31, Sittard. Wa
04490-15195. AP%\\Cringsstation. Tevens ve' y
spuit/moffelcabine. ***"■iTe k Honda Civic aut
'79, ’1.500,-; Ford i/^zeer mooi, ’ 3.500,-, » V
APK; Citroen CX bwj
’750,-; motor Ford |y-,
met versn.bak ’ 650,-"IJ
carross.ond. Ford i
Maastrichterstr.
Brunssum.
Opel ASCONA 1.6 nv
’5.900,-; Opel Kadet^C'80 ’2.900,-; BMW 73CIntr
torn. '79 ’2.900,-; Pc V
320.6 LPG '81 /3.!P«U
Nissan Cherry m. aen

’ 3.750,-; Renault fl Di,
'81 ’2.750,-; Mazdablaj
GT '81 ’2.900,-; Tadse
1600 '79 ’ 1.850,-; Alter©
’2.250,-. Inr. mog. I
211071, OverbroekersWt is
Hoensbroek. aar:
VW PASSAT turbo d"' z<
'87; Mitsubishi Colt GL^eisei '86; Opel Manta 4x.heii
2.0 GTE '83; Opel Mon#he
CE, autom. nw.st.; VW^sti
by LX m.'Bl; Fiat Pandi in
m.'B4; Ford Taunus dkot
'80; Ford Escort Sport h<
torn., '79; Opel Ascon'rj.^
'80; Citroen HY Campei_elTriumph TR7 cabriolet^USA-uitv. nw.st.. HooL
200 Hoensbroek. _f„
227395. . ë
Te k. sch. auto's Fiat K>ezi
DA '86 met zijsch. Suhd
mini Jumbo '86 met ac^TTsch. p/a Mauritsweg 3,irig
100. Tel. 04490-71481.jte
Te k. Opel CARAVAN'cU
tioncar 1.2, 1981. Goed
derh. 5-drs, Parmentiers
Heerlen na 18.00 uur.
Te k. Opel GT, bwj.
geheel gerest., in pr. st
rapp. aanw. vr.pr. ’ 17.C
Tel. 045-427402. ! '

Te k. RENAULT 5 Parik,
ne-uitv, bwj. 15.10.'82, pl
15.10.'90, vr.pr. ’ 3.3
04454-2092.

Voor Piccolo's ' 'n
zie verder pagina I'°«
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DE NIEUWE HYUNDAI PRESTO, .

GETEST MET SPECIAL EFFECTS. „
Wat de nieuwe Hyundai Presto voorzn prijs allemaal biedt, daar kunt u bij andere lang 1 1,
'ar

naar zoeken. Ruimte voor 5 volwassenen in alle comfort. Een hypermoderne, elektronisch v\
lei

geregelde 1.5 liter motor (53 kW/71 pk). Goedvoor 160km/u. Maar ookvoor een flinke caravan.

En zn geregelde 3-weg katalysator voldoet nu al aan de strengste Amerikaanse normen! *
En danzn "specialeffects": exclusieve striping, sportievewieldekselsen een stereoradio- la

v
c

cassettespeler (met digitale klok en anti-diefstalslede) - bij de nieuwe Hyundai Presto zijn ze alle- .^
' . Ssmaal standaard! iti

e.Voorwielaandrijving, anti-duikgeometrie, schijrremmen niet veutilatiesleuven voor en rtr

onafhankelijke wielophanging rondom staan borg voor sportiefrijplezier èn uwveiligheid- De wiel- L
kuipen zijn extra beschermd. De belangrijkste stalen panelen gegalvaniseerd. ft

Hvundai geeft dan ookrustig 6 jaargarantie op decarrosserie en een algehele garantie IV H>muiai Presto in I
■*\ & ■■■"" -■:':- b'f ö r c' , I*. c;rtl. uitvoering vanaf \

van maar liefst 3 jaar! De 3-deurs Hyundai Presto. Test hem zélf. Want een betere keus kunt u nier 1_**_ AAP

WÊÈr

:■■■~:^_H a*Wa%'}'?'.'^:?:

■-_____■:■:■■ ■''' '■'■"■:-:■:-:-' "■: :■'-:-:-:-:-'■:-:■: :-:■:■:-:■:■"■:■..____. ■:■ ■
______ ________ ___________ _______ ___, "__

__ ___ -'___-- __"

HYUNDAI: G Si; GETEST. GETEST;,_WIA
De Pony Presto en Excel zijn produkten van Hyundai MotorCompany. (_ttalogusprijs inclusiefBTW afimporteur. - )

1

Brunssum Autocentrum Sanders8.V., Akerstraat 128,Te1.: 045- 251644 HeerlenAuto Vaessen,Beitel 19,-Tel.:045 -42 4010 Stem GarageCentrum Sta

Heerstraat Centrum 9, Tel.: 04490- 31940
A
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Venezolaanse
ministervalt

IMF aan
jetfjACAS - De voorwaarden die
za^ternationaleMonetaire Fonds

Pc Wereldbank aan hun leningen
3^'nden beroven ontwikkelings-
!>ln van nun vrijheidvan hande-

Fj Die beschuldiging heeft de Ve-
minister van buiten-T*«se zaken, Reinaldo Figueredo,

en geuit.
rstrt is werkelijk absurd dat aan de
_^aarse middelen die wij ontvan-
d(' zoveel voorwaarden zijn ver-GL^en dat wij langzamerhand de

4x,*>eid verliezen onze eigen econo-
aniche prioriteiten te stellen". De
W'ister zei dat de nieuwe afspra-
in* m de GATT (Algemene Over-
komst inzakenTarieven en Han-
rnSr alleen maar erger maken.IjATT is volgens Figueredo een
|etjSel van juridische afspraken
00rln geen aandacht bestaat voor

PPecifieke belangen van ontwik-
'ftgslanden.

't heeft een aanvraag inge-
rr*T*l Voor het udrnaatschaP van de

ayT. Vorig jaar heeft het land een
l''ng gekregen van het IMF en mo-jJtteel is het in onderhandeling
N' de Wereldbank.ie<f

Inflatie in
Argentinië

erdergedaald
MosAIRES - Argentinië heeft

inflatie flink zien dalen in april,
l'bezuinigingen die nodig waren

van de inflatie heb-
echter geleid tot een economi-e recessie, waarvan het einde

6ens economen en zakenmensen
' n-iet nabij is.

lriflatie is afgenomen van 95,5
,!:erit in maart tot 11,4 procent in
'U- In de twaalf maanden tot en
i 'Haart zijn de consumentenprij-
' gestegen met 20.000 procent.
J"' moet eerst nog slechter wor-

' voor het weer beter gaat. Pas te-
het eerste kwartaal van volgend

""kunnen we herstel verwachten,
Sf WÜ blijven de regering steu-J > zei een functionaris van een

bedrijf.

vraag in het eer-
van 1990 was 35 tot 40

Cent lager dan in dezelfde perio-
vorig jaar. De bezettings-

van de industrie is nog maarProcent en de werkloosheid isgnomen, zo verklaarde Rodolfo®Sl> voormalig president van de
J***rale bank en nu economisch ad-Jr'ar van president Menem. Rossi

erop dat in juni al teke-
van herstel zichtbaar zijn.

beurs-overzicht
Dal

- Op de Amster-
"jP^se effectenbeurs zijn don-

rdag veel noteringen omlaag
.§aan. De algemene stem-'ï^gsindex daalde 0,7 punt tot

TM. De omzet bleef met f 1,1
Hiard gematigd, ongeveer ge-

ij*', verdeeld over aandelen en
De vastrentendegarden noteerden prijshou-

i^-üps belandde dieper in deHsn a een "laaSste punt vanu .60 sloot het elektronicafonds
,*? f 31, een verlies van f 0,90. De
*^?et was met fB3 miljoen of
'59.564 stuks zeer ruim. Philips
gjarn hiermee bovenaan de om-
/-ranglijst. KLM was eveneens

t_PUw met een verlies van f 1,30

'f 32,10. Unilever, waarvan de
"ste-kwartaalcijfers vrijdag:. °rden bekendgemaakt, verloorjeneens fL3O op f 141,30. Ko-
«klijke Ohe en Akzo raakteny-ler vier dubbeltjeskwijt.■ n "^e industriële aandelen ver-!j°'r Hoogovens verder terrein.

Ïük staalfonds raakte op f 75 zeslabeltjes achterop. Elders bij
hoofdfondsen kwamen over-. egend verliezen voor. De paar

"dsen die het in de ochtend
", g aardig deden, zoals Aegon,
akhoed en Fokker, moesten

I^JJ winsten in de loop van de
ddag voor een groot deel inle-

'erfn' Wolters Kluwer evenwel
r*-iet de markt met een winstJn flop f53.

lal C*e l°kale markt kwamen be-
Ve verliezen ook een aantal

Kasten voor. Übbink steegLp'4o tot f9l en Hollandia Kloosn tientje tot f 500. Bols wonf2P /176,50. Relatief sterk om-
in °g gingen Multihouse (plus

■lu'40 op fll) en NBM-Amstel-
d (plus f 0,30 op f 17).

Hagelunie
Volgens de Hagelunie, de verze-
kering van vooral agrarische en
glastuinbouwbedrijven, heeft
schadeclaims ter waarde van 150
miljoen gulden gekregen na de
stormen. Zo blijkt uit het jaarver-
slag 1989 dat gisteren verscheen.
Hagelunie dat in 1989 nauwelijks
'getroffen' werd door natuuram-
pen, vreest dat de voorjaarsstor-
men een verlies van 30 miljoen
gulden gaan opleveren.

Van onze redactie economie
HAARLEM - De Nederlandse
Aardolie Maatschappij NAM BV
heeft het Haarlemse ingenieursbu-
reau Fluor Daniel BV in Schalkwijk
een opdracht verstrekt voor het ont-
werp van een gecombineerd olie-
/aardgas-produktieplatform. Het
komt in de Noordzee te staan, 200
kilometer ten noorden van Den Hel-
der. Met de order is een bedrag van
25 miljoen gulden gemoeid. Het
contract is getekend.

Volgens de Fluor directie betekent
de opdracht, die tevens ingenieurs-
werk inhoudt voor DSM Energie,
Unocal Netherlands Groep en de
Elf Petroland Groep, anderhalfjaar
arbeid voor honderd personeelsle-

Cementverbruik
daalt in 1990

MAASTRICHT - De
Groep CBR (Ce-
mentbedrijven), die
opereert op de Euro-
pese en Noordameri-
kaanse markt, ver-
wacht dit jaar min-
der cementverbruik
in Nederland als ge-
volg van een terug-

loop in de huizen-
bouw. Het verbruik
in Nederland steeg
vorig jaar slechts
met 0,5%. In de ons
omringende landen
lag dat percentage
beduidend hoger. De
stijging in Frankrijk
bedroeg 3%, in Bel-

gië 7% en in Noord-
rij nland/Westfalen
ook 7%.
Het personeelbe-
stand van de vesti-
gingen in Nederland
(waaronder ENCI
NV Maastricht) nam
vorig jaar toe van
1270 naar 1477. Over
de hele wereld telt
CBR nu 6808 perso-
neelsleden. Hoofd-
aandeelhouder van
deGroep is deGene-
rale Maatschappij
België.

Ook Hagelunie verwachtfors verlies in 1990

Al twee miljard aan
stormschade vergoed

Van onze verslaggever

HEERLEN - Bijna twee mil-
jard gulden hebben de verze-
keraars in Nederland totnutoe
uitbetaald aan schadeclaims
als direct gevolg van de twee
grote voorjaarsstormen, die in
januari en febuari ook Lim-
burg teisterden.

Mevrouw Van Leeuwen van de
Bond van Verzekeraars zei dat het
einde van de afhandeling van
schadegevallen nog niet in zicht
is. Overigens hebben de verzeke-
raars geen duidelijk zicht op de
regionale spreidingvan schadege-
vallen. Mogelijk dat later een eva-
luatie duidelijk kan maken welke
deel van de enorme schade in
Limburg werd veroorzaakt.

De Bond van Verzekeraars zal
voorlopig niet diep ingaan op het
verschijnsel schadefraude. „Wij
weten uit steekproeven dat er her
en der wat slordig is gerekend
maar door de boot genomen, ge-
ven Nederlandse verzekerden vrij
exact de werkelijke schade op.
Het inzetten van experts voor alle
schademeldingen zou de kosten
exorbitant hebben opgedreven".

Bij de verzekeringsmaatschappij-
en zijn eén miljoenclaims geregis-
treerd. Het werk dat daarmee ge-
moeid is en was, is te vergelijken
met de normale arbeid van tien
maanden. In de branche wordt
dan ook nog gigantisch overge-
werkt, aldus de Bond.

# De voorjaarsstormen richtten voor miljarden guldens schade aan. Ook in Limburg, zoals bij
het bedrijfRendamax inKerkrade, was de schade enorm. Archieffoto: CHRISTA HALBESMA

beurs van amsterdamslotkoersen/optiebeurs
HoofrJfnndsen vk sk

AEGON 122,80 122,70
Ahold 136,10 137,10
Akzo 119,60 119,10
A.B.N. 37,60 37,20
Alrenta 154,00 154,00
Amev 56,30 55,80
Amro A. in F. 88,70 88,70
Amro-Bank 74,60 c 74,30
BorsumijW. 79,40 79,30
Buhrm.Tet. 65,70 66,00
C.S.M.eert. - 82,90 83,10
"AF 29.20 29,00
DordtPetr. 127,50 127,30
DSM ' 114,40 114,20
Elsevier 84,90 85,30
Fokker eert. 47,80 47,90
S!lHrOCuC' 3430 32'70d
HCblechn. 15,10 15,00
Heineken 119,30 119,00
Hoogovens 74,60 d 74,10
Hunter Dougl. 107,80 107,60Int.Muller 92,00 92,00
5 mj-

3340 32,10
Kon.Ned.Pap. 44,70 44,50
Ko."'*?1!. 6 1 '^'o2c 'Ü9'Bo
vmdd .1!' 1 lAr, 7250
NMB Postbank 50,60 50,10
Nedlloyd 87,00 86,60
§c.ei. „uu 3ln ,_?'?„Pakhoed Hold. 184,50 185,20
|:h_*Ps 39" f,'."s°*fco ij*'" "<ZRodamco 79,50 79,30
Rolinco 93,00 92,70
?°"; ,*?..- lArl '=;,„StorkVMF 54,40 54,50
Unilever 142,60 141,30
Ver.BezitVNU 97,00 96,30
Volmac Softw. 40,10 38,70
"c 38,40 37,90
Wessanen 70,40 70,20
Wolters-Kluwer 52,20 d 53,00

Binnenl. aandelen

bsr ss
S SS
AHRnhtlr* i*Qn ÏÏÏAn? VPri? i,n' 'A^HnlH, flS'lS .mmaSSS".- flü 19'nnRAM^in nn'S iS*ïï"i"p "J-» '00,50
Batenburg 98,70 98,90
Beers 133,00 133 00
Begemann 164,50 165 00
BeUndo 321,00 321.00
Berkei's P. 5,00 5,15
Blydenst-Will. 33,40 33,20
Boer Dc, Kon. 321,50 321,00
deßoerWinkelbedr. 69,90 69,50
Bols 174,50 176,50
Boskalis W. 18 50 18 50
Boskalis pr 2140 2140

Braat Beheer 45,50 46,20
Breevast 16.90 16,75
Burgman-H. 3300,00 3300,00a
Calvé-Delft pr 815,00 810,00
Calvé-Delft c 960,00 955,00
Center Parcs 51,50 51,20
Centr.Suiker 81,60 82,00
Chamotte Unie '.00 7,00
Cindu-Key 277,00 265,00a
Claimindo 310,00 309,00
Content Beheer 25,40 25,90
Cred.LBN 45,10 45,10
Crown v.G.c 1°8.00 109,00
Delft Instrum. 50,00 49,80
Desseaux 242,00 243,50
Dorp-Groep 37,50 37,50
Econosto 424,50 422,00
EMBA 123,00 123,00
Eriks hold. 122,00 122,00
Flexovit Int. aj.00 94,20
Frans Maas c. '20,50 119,00
Furness 137.00 136,50
Gamma Holding 99,50 95,30d
Gamma pref WO 5,70d
Getronics 32,10 32,10
Geveke 49,40 48,80
Giessen-de N. 275,00 270,00
Goudsmit Ed. 418,00 418,00
Grasso'sKon. 120,20 120,10
Grolsch 138,00d 138,00
GTI-Holding . 205,00 203,00
Hagemeyer 105.50 106.50
HAL Trust B 14,50 14,40
HAL Trust Unit l4-50 14,50
H.B.G. 209,50 210,50
HeinHold 102,30 102.00
Hoek's Mach. 190,50 190,00
Heineken Hld 102,30 102,00
HolLSea S. 1,18 U8Holl. Kloos 490.00 500,00b
HoopEiï.bk. 11,40 11,10
Hunter D.pr. 4,25 4,20
ICA Holding 15,80 1530
IHC Caland 48,00 47 30
Industr. My 203,00 203,00
Infotheek 29,10 29,50
Ing.Bur.Kondor 620,00 620,00
Kas-Ass. 47,00 46,90
Kempen Holding '4.40 14,50
Kiene's Suik. 1420,00 1422,00
KBB 83,20 84,50
KBB c. 83,20 84,60
Kon.Sphinx 141.50 141,30
Koppelpoort H. 295,00 310,00
Krasnapolsky 215,00 215,00
Landre & GI. 84,50 65,00
Macintosh 44,20 44,10
Maxwell Petr. 680,00 678,00
Medicopharma 83,30 64,80
Idem (div90) 59,00
Melia Int. WO 6,50
MHVAmsterdam 48'°0 48,00
Moeara Enim 1159.00 1167,00
M.Enim OB-cert 15100,00 15020.00
Mooien en Co 26,80 26,80
Mulder Bosk. 89,30
Multihouse 10'80 11,00
Mynbouwk. W. 413,00 413,00

Naell' 300,00
NAGRON 50,00 50,00
NIB 591,00 591,00
NBM-Amstelland 16,70 17,00
NEDAP 367,00 365,50
NKFHold.cert. 332,00 331,00
Ned.Part.Mij 43,00d 43,20
Ned.Springst. 9600.00 9600,00
Norit 1200,00 1200,00
Nutricia gb 85,00 85,50
Nutricia vb 94,50 94,20
Nijv.t.Cate 108,50 108,00
Omnium Europe 14,00 14,00b
Orco Bank c. 74,30 74,80
OTRA 228,00 227,00
Palthe 109,60 108,80
Pirelli Tyre 30,10 29,90
Polygram 36,40 36,50
Polynorm 119,00 120,40
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 45,00 45,00
Reesink 74,60 75,50
Riva 52.00 52,80
Riva (eert.) 52,50 52,80
Samas Groep 70.50 70,20
Sarakreek 29,30 29,20
Schuitema 1340,00 1300,00
Schuttersveld 51,20 52,00d
Smit Intern. 71,30 71,00
StBankiers c. 24,90e 24,60
Stad Rotterdam c 47,10 47,50
TelegraafDe 95,80 94,50
Text.Twenthe 360.00 360.00
Tuüp Comp. 46.80 47.50
Tw.Kabel Hold 154,20 154,00
Ubbink 88,60 91,00
UnionFiets. 43,00 43,50
Ver.Glasfabr. . 363.00 343,00d
Verto 85,00 84,50
Volker Stev. 81,20 81,60
Vredestein 23,30 22,80
VRG-Groep 71.00 70,80
WegenerTyl 202,00d 205,00
West Invest 25,40 25,80
West Inv. wb. 104,00 105,00
Wolters Kluwer 200,00d 203,00
Wyers 43,20 44,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,00 38,00
ABN Aand.f. 72,70 72,50
ABN Beleg.f. 58,00 58,00
'ALBEFO 51,40 51.40
AldollarBF$ 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 234,00 234,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,10
AmericaFund 280,00 281,00
AmroEur.F. 75,10 74,10
Amro Far E.F. 61,00 60,80
Amro Neth.F. 76,40 76.30
Amro N.Am.F. 60,80 60,50
Amro Obl.Gr. 154,70 154,60
Amvabel 74,30 73,80
AsianTigersFd 61,20 60,50
AsianSelFund 46,70 46,70
Bemco Austr. 47,20 47,20
Bever Belegg. 5,70 5,70

BOGAMIJ 110,20 110,20
CLN Obl.Waardef. 101,50 101,50
Delta Lloyd 43,20 43,40
DP Am. Gr.F. 25,10 25,10
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-Holl.B.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,70 59,60
Eur.Ass. Tr. 10,50' 10,50
EOE DuStlnF. 300,00 299,00
EurGrFund 64,40 64,40
Euro Spain Fd 8,10 8,10
FlorenteFund 101,60 101,60
Gim Global -49,40 49,40
Hend.Eur.Gr.F. 225,00 225,00
Henderson Spirit 61,00 61,00
Holland Fund 75,10 75,20
Holl.Obl.Fonds 116,80 116.80
HolLPacF. 104,00 103,50
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.500 46,70 46,50
Intereff.Warr. 281,10 281,00
Jade Fonds 164,00 163,00
JapanFund 25,20 25,70
Jap.Ind.Alpha Fd 10300,00
JapanRot. Fund yen 8850,00
Mal.Cap.F,$ 8,20 8,20
Mees ObLDiv.Fonds 97,40 97,30
MK Int.Vent. 49,00 49,00
Nat.Res.Fund 1310,00 1320,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 39,70 39,90
NMB Global F. 48,00 48,00
NMB Oblig.F. 34,90 35,00
NMBRente F. " 102,60 102,60
NMB Vast Goed 38,50 38,80
Obam, Belegg. 215,00 215,00
OAMF Rentef. 12,25 12.10
Orcur.Ned.p. 46,90 47,00
Pac.Dimens. 101,90 102,00
Pac.Prop.Sec.f. 42,20 42,80
Pierson Rente 101,50 101,50
Postb.Belegg.f. 52.20 52,20
Prosp.Int.High.Inc. 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73,50 73,50
Rabo Obl.div.f. 48,50 48,50
Rabo Onr.g.f. 83,60 83.70
Rentalent Bel. 132,50 132,50
Rentotaal NV 30,90 30,90
RG groen 50,70 50,40
RG blauw 49,70 ■ 49,00
RG geel 48,20 47,80
RodinProp.$ 109,00 110.00
Rolinco cum.p 89,90 89.90
Sci/Tech 17,50 17,50
Technology F. 17.60 17.60
Tokyo Pac. H. 222,50 230,00
Traiis Eur.F. 84,30 83,90
Transpac.F. 395,00 395,00
Uni-lnvest 113.00 113,00
Unico Inv.F. 79,20 79,20
Unifonds 38,50 38,50
VWN 59,80 59,80
Vast Ned 124,10 124,30
Venture F.N. 41,00 41,00
VIB NV 82,20 82,00
VSB MixFund 50,90 50,70
WBO Int. 67,70 67,60
Wereldhave NV 198,70 199,80

Yen Value Fund 83,00 83,50

....__■.._...___ __....-._...Buitenlandse Obligaties
8% EEGB4II) 9840 98.40
3'/;iEngWarL 3030 31,00
5% EIB 65 99*60 -„__, ._ _____,__«_,w'- n.ameriK. aandelen
Alb. Fisher 1,20 1,20
Allied Signal Ind 35 50 35,50
Amer Brands 6470 64.80
Amer. Expres 27,00 27.50
Am.Tel.& Tel. 40,50 40,60
Ameritech 60,60 60,80
Amprovest Cap. 11500 -
Amprovest Inc. 218,00 -
ASARCO Inc. 24,00 24,70
Atl. Richf. 113,00 112,50
BAT Industr. 6,90 6,90
BellAtlantic - 49.60 49,60
BellCanEnterpr 38,80 38.20
Bell Res.Adlr 0,20 -Bell South 54,50 54,80
BET Public 2,60 -
Bethl. Steel 17,70 17,50
Boeing Comp. 73,40 73,70
CDL Hotels Int. 0,88 -
Chevron Corp. 70,25 -
Chrysler 16,20 16,10
Citicorp. 23,00 22,40
Colgate-Palm. 59,00 59.00
Comm. Edison 33,20 33.00
Comp.Gerr.El. 615,00 620,00
Control Data 19,10 18.70
Dai-Ichi Yen 2330,00 2310,00
Daiwa Sec. yen 1550.00 1550,00
Dow Chemical 62,00 63,20
Dv Pont 38,75 -
Eastman Kodak 37,60 38,20
Elders IXL 2,90 -Euroact.Zw.fr. 142,00 -Exxon Corp. 45,75 45,80
FirstPac.HKs 1,45 -
Fluor Corp. 43,40 -

ar- ss.STc. S"m
Honeywell 92,25 95,00
mt.Bus.Mach. 110,50 110,90
Intern.Flavor 60,60 -
Intern. Paper 49,70 -
ITTCorp. 52.80 52,70

K.Benson® 5017,30 -1 i«„„ i„rf 11on -yinL ton Ind. 72,20 4,0

ultfl Mmm, f{ïl mSÏSt! g
imnmMnhS n fin'sn 60 50

Mor«ns 3520 35*20s£_?_i_ Autf 1000 o*oNews Corp Auss 10,00 10,10

OnnPpirrnm 97* m firnt^ P %m tl' nIto® 1»

Pepsico 68,00 66,80
Philip Morris C. 43,80 43.30
Phill. Petr. 26,10 26,10
Polaroid 43,10 42,60
Privatb Dkr 279,30 284.00
QuakerOats 47,00
St.Gobin Ffr 635,00
Saralee 28,00 27,00
Schlumberger 54,25 54,30
SearsRoebuck 35,50 36,00
Sony (ven) 48,00 47,30
Southw. Bell 55,10 56,00
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 31,80 31,70
Texaco 58,80 58,60
Texas Instr. 36,20 36,00
The Coastal C. 31,80 32,80
T.I.P Eur. 1,55 1,55
ToshibaCorp. 1070,00 1070,00
Union Carbide 21,00
Union Pacific 70,00 70,00
Unisys 14,70 14,25
USX Corp 33,50 32,8,0
US West 36,00 36,60
Warner Lamb. 109,00
Westinghouse 75,50 74,00
Woolworth 61,30 60,70
Xerox Corp. 47,50 48,30

Certificaten Amerika
AMAXInc. 45.00 45,00
Am. Home Prod. 193,00
ATT Nedam 74,00 73,50
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 206,50 206.00
Boeing Corp. 135,00 135,00
Can. Pacific 32,00 32,00
Chevron Corp. 120,50 ,
Chrysler 30,00 29,50
Citicorp. 40,50 40,50
Colgate-Palm. 109,00 108,00
Control Data 31,50 31,50
Dow Chemical 112,50 114,00
Eastman Kodak 67,00 68,50
Exxon Corp. 85,00 85,00
Fluor Corp. 79,00
Gen. Electric 120,50 121,00
Gen. Motors 82,50 82,50
Gillette 97,00 95,00
Goodyear ' 65,00 65,00
Inco 46,00 45,50
I.B.M. 201,00 201,00
Int. Flavors 112,00
ITT Corp. 119,00
Kroger 23,00 23,00
Lockheed 60,70 60,60
Merck & Co. 135,50 136,00
Minn. Min. 149,00 150,00
Pepsi Co. 123,00 126,00
Philip Morris C. 79,50 78,00
Phill. Petr. 46,30d
Polaroid 72,00 71,00
Procter & G. 131,00
Quaker Oats 94,00
Schlumberger 99,00 97,50
Sears Roebuck 64,00d 64,00
Shell Canada 58,00 58,00
Tandy Corp. 56,50 " 57,70

Texas Instr. 65,00 64,50
Union Pacific 128,00 128,00
Unisys Corp 28,50 28,50
USX Corp 61,50 60,50
Varity Corp 3,90 -Westinghouse 138,00136,00dWoolworth 112,00 111,00
XeroxCorp. 82,00 82,00

rortjfi P_«-n nverinW»rilllMHMHmwi_
Deutsche B. 803,00 798,00
Dresdner B. 427,00 431.00
Hitachi(soo) 1100,00-'Hoechst 289,00 286,00
Nestlé 8450,008450,00'Siemens 770,00 768,00_________ SL -on.EllrO-ODligatieS & COnV.
Aegon warr 12,60 12,60
io>/_ ABN 87 92,50 92,75
l3Amevßs 98,00 98,00
10Amev85 101,60101,60b
n Amev 86 91,40 91,60
lO'/2 Amroß6 95,30 95,30
10 Amro 87 93,50 93,50
5% Amro 86 90,00 90,00
Amro Bank wr 10,00 10,00
Amrozw 86 70,40 70,75
9 BMH ecu 85-92 95,7595,75a
7 BMH 87 94,75 94,75
lO'/nEEG-ecu 84 99,00 99,00
93/iEIB-eeu 85 95,25 95,25
12V_HIAirl.F 95,75 95,75
111/.NGU 83' 100,00 100,00
2'aNMB Pb.B6 83,80 84,50
NMB Postb.war. 82,25 81,75
8% Phil. 86 95,50 95,50
.6V.Phil.B3 99,00 99,00
;llßaboß3 101,50 101,50
9Rabo 85 94,5094,50.

,7 Rabo 84 94,00 94,00
_,Pai-llelmarkt
Alanhprj 2680 2680
toehuzer 4100 c 4150

=1 E»c=SÏ »SS
DfDn^ctr. 2,00 29,50

R^l"'6'*l' 'lij. *$?*2£Sk?MK 4130 4100Ehco.KLMK. 4,30 4,00
E&LBeegg. 71,0 71,20

" rSt ?'n n\mt&Lßelegg.J (5,50 /5,/
FreeßecSh 3220 32,20
Geld.Pap.c. 66,00 65,10
GoudaVuurvc 108,00 109,20
Groenendijk 36,0035,00f
Grontm.ij c. 200,00 200,00
HCA Holding 54,80 54,50
Heivoet Holding 60,30 60,00
Hes Beheer 260,00 259,50
Highl.Devel. 14,70
Homburg cert 3,75 f 3,70

Interview Eur. 7.00 7,00
Inv. Mij Ned. 46,30 45,50
Kuehne+Heitz 47,00 48,40
LCI Comp.Gr. 16,10 15,80
Idem 8 st. 0,66 0,66
Melle 308,50 283.00
Nedschroef 130,00 130,70
Nevas st.(cert) 0,81 0,82

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

aegn c jul 125,00 344 2,20 2,40
p/fl p jun 300,00 1020 0,90a 1,20
djfl c jun 190,00 710 0,90 0,80
d/fl c sep 190,00 522 2,80 2,80b
dsm c jul 120,00 229 1,90 1,90
els c jul 85,00 261 2,90 2,90b
eoe c mei 280,00 543 2,80 2,10
eoe c mei 285,00 282 1,10 0,70
eoe p mei 275,00 602 1,80 1,90
eoe p mei 280,00 350 3,60 3,70
gist c jul 30,00 257 4,00 3,60b
hoog c jul 80,00 242 2,00 1,70
hoog p jul 75,00 317 3.50 3,70
hoog p jul 80,00 452 6,70 6,70
kim c jul 32,50 444 2,40 1,90
kim c jul 37,50 794 0,50 0,40
kim c 091 40,00 224 2,50 2,20
kim c o93 35,00 273 8,10 7,60a
kim p jul 30,00 258 0,70 0,80
kim p o93 35,00 589 6,10 6,70
natn c jul 75,00 322 1,30 1,50
phü c jul 30,00 352 3,20 2,60
phil c jul 32,50 503 1,70 1,30
phil c jul 40,00 392 0,30 0,20
phü c jul 42,50 426 0,20 0,10
phil c jul 45,00 1526 0,20 0,10
phil c okt 30,00 300 4,50 3,80
phü c okt 32,50 245 2,70 2,20
phil c okt 35,00 286 1,70 1,20
phü c jan 32,50 342 3,60 3,30
phü c o91 55,00 895 1,10 1,10
phil c o93 30,00 1013 9,70 9,40
phil p jul 30,00 834 0,80 0,90
phü p jul 32,50 528 1,70 2,10
phil p okt 32,50 297 2,20 2,60
phil p okt 35,00 1137 3,70b 4,50
phil p jan 35,00 293 4,20 4,80
phü p o93 30,00 832 4,10 4,50
phü p o94 45,00 1152 13,30 14,00a
olie c jul 140,00 351 3,00 3,00
oüe c jul 145.00 347 1,60 1,40
olie p jul 130,00 218 1,30 1,60, oüe p jul 135,00 220 2,80 3,10
oüe p jul 140,00 408 5,30 5,70
oüe p o93 115,00 213 6,80 6,80
top5 c okt 550,00 282 8,00a 6,00a
unü c jul 150,00 347 1,80 1,50
unil p jul 140,00 410 2,70 3,00
voc c okt 37,50 306 4,30 3,80

,voc

■-»■ B=bieden+e«-ft».
b=^. t^+'lf"'«-"«£■ }~ESZ£d=___^l_!___ IZV"I'?+i

*J=|^+hed- ïk=sottoers »or.ge dag
c f=gclaan+l,ten i-sWkMm g.steren

economie

Benzeenaffaire kost
Perrier 143 miljoen

chfmsARIJS - Het Franse
cpfankenconcern Per-: jp begroot de kosten
roan de benzeenaffaire
i M* februari van dit jaar
-n t> 430 miljoen frank (f
ma'13,3 miljoen). Dat be-
d rXag heeft Perrier in
!; fder geval opzijgelegd
mem de kosten te dekken
2 Oie i n verband met de
ia»enzeenzaak zijn ge-
haakt.l, 'e nettowinst van de

Pl^am in 1989 uit op 266
ygW.oen frank (f 88,7

miljoen) tegen 1,03 mil-
jardfrank in 1988.
In deze cijfers zijn bui-
tengewone baten mee-
gerekend, die het con-
cern ontving door de
verkoop van bedrijfson-
derdelen. In 1988 boek-

te Perrier een buitenge-
wone bate van 857 mil-
joen frank (f 286 mil-
joen) en in 1989 van 254
miljoen frank (f 84,6
miljoen). Zonder die
buitengewone bate zou
de nettowinst in 1989
uitkomen op 12 miljoen

frank (f 4 miljoen).De
bronwaterproducent
moest in februari van
dit jaar' ongeveer 160
miljoen flessen mine-
raalwater uit de handel
nemen nadat bij steek-
proeven in de Ver-
enigde Staten in enkele
flessen Perrier een te
hoog gehalte aan ben-
zeen was aangetroffen.
In de dagen na deze ont-
dekking bleek een aan-
tal flessen Perrier in an-
dere landen ook ben-
zeensporen te bevatten.

BASF
houdt

omzet vast
Van onze redactie economie

ARNHEM - De BASF-groep heeft
de recordcijfers van het eerste
kwartaal 1989 in de eerste drie
maandenvan dit jaarbijna weten te
evenaren. Hoewel de omzet van de
groep met 0,7 procent daalde naar
11.887 miljoen DM en de winst voor
belasting met 6,6 procent omlaag
ging naar 845 miljoen DM, bleef het
totale niveau van winst en omzet
hoog. De resultaten werden enigs-
zins gedrukt door toenemende con-
currentie en wisselkoersen. BASF
verwacht dat het omzetvolume over
de komende maanden gehandhaafd
blijft.

De omzetten stegen bij deruwe ma-
terialen en de energiesector. Ook de
zaken bij de divisies consumenten-
produkten, particuliere informatie-
systemen en pharmaceutische pro-
dukten ontwikkelden zich gunstig.
Met uitzondering van de speciale
chemicaliën, kleurstoffen en finis-
hingprodukten kon het hoge omzet-
niveau van de zelfde periode vorig
jaar op alle terreinen worden vast-
gehouden.

Bij de divisie agrarische chemica-
liën evenaarde de gewasbescher-
mingsmiddelen de omzetten van
vorig jaar, hoewel de kunstmesten
lager uitvielen. Ook bij de chemi-
sche produkten en plastics konden
de hoge verwachtingen niet geheel
worden waargemaakt.

De buitenlandse markt ontwikkel-
de zich voor BASF gunstig. In
Noord-Amerika kon het chemie-
concern haar positie verder verste-
vigen. De resultaten van de belan-
gen in Brazilië stondenin het eerste
kwartaal onder druk van het econo-
misch herstelprogramma in dat
land. BASF verwacht bij een suc-
cesvol verloop van het herstelpro-
gramma een versteviging van haar
positie in dat land.

Inflatie BRD in
april op 0,2%

FRANKFURT- De Westduitse con-
sumentenprijzen zijn in april met
0,2 procent gestegen. In de twaalf
maanden tot en met april gingen de
prijzen met 2,3 procent omhoog.

In de twaalf maanden tot en met
maart stegen de prijzen met 2,7 pro-
cent. In 1989 bedroeg de inflatie 2,8
procent. Uitgezonderd de kosten
voor energie stegen de consumen-
tenprijzen met 0,2 procent in april
en met 2,7 procent in de twaalf
maanden tot en met april.

Anderhalf jaar werk voor honderd ingenieurs

Miljoenenopdracht van
NAM voor Fluor Daniel
den. Volgens woordvoerder Thijse-
link zal deze opdracht een grote eco-
nomische uitstraling hebben naar
andere bedryven in ons land. Fluor
moet ook de materialen inkopen.

Fluor moet het complete zeer gede-
tailleerde ontwerp maken voor alle
technische installaties en boven-
bouw van het offshore produktie-

platform-complex F3. Het dient om
een olieveld in ontwikkeling te
brengen dat zich uitstrekt in de
blokken F2, F3en F6op het Neder-
landse deel van het continentaal
plat. Aangezien dit olieveld tevens
aardgas bevat, zal Fluor ontwerpen
maken voor installaties waarmee
olie en gas kunnen worden geschei-
den. Maar tevens installaties voor

het verwerken van beide produk-
ten. Op het bovendek komen werk-
ruimten, accommodatie voor de be-
manning en een helicopterlanding-
plaats.

Het platform moet medio 1993 klaar
zijn. Eind dat jaar komt het veld in
produktie. De olie wordt per tanker
afgevoerd. Het aardgas zal door een
nog aan te leggen pijpleiding (NOG-
AT) naar land worden getranspor-
teerd. Bij Fluor, dat industriële in-
stallaties ontwerpt en bouwt, wer-
ken meer dan negenhonderd men-
sen. Het bedrijf maakt deel uit van
het internationale Fluor concern
waar in vijftig kantoren twintigdui-
zend mensen werken. De omzet is
twaalf miljard gulden.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 10-5-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles inkg:
GOUD: onbewerkt ’ 21.720-/ 22.320,
vorige ’ 21.710-/22.310, bewerkt ver-
koop ’ 23.920, vorige ’ 23.910 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 260-/ 330, vori-
ge ’ 265-/ 335; bewerkt verkoop ’ 370
laten, vorige ’ 380 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,775 1,895
belg.frank (100) 5,28 5,58
deense kroon (100) 28,00 30,50
duitse mark (100) 109,80 113,80
engelse pond 2,95 3,20
finse mark (100) 45,65 48,15
franse frank (100) 31,95 34,70
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,30 16,00
jap.yen (10.000) 113,00 119,00
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) 1,72 1,88
turkse pond (100) 0,060 0,095
zweedse kr. (100) 29,20 31,70
zwits.fr. (100) 129,00 133,50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,84375-1,84625
antill.gulden 1,0150-1,0450
austr.dollar 1,3900-1,4000
belg.frank (100) 5,4295-5,4345
canad.dollar 1,58125-1,58375
deense kroon (100) 29,435-29,485
duitse mark (100) 112,455-112,505
engelse pond 3,0855-3,0905
franse frank (100) 33,335-33,385
griekse dr. (100) 1,0895-1,1895
hongk.dollar (100) 23,5250-23,7750
ierse pond 3,0110-3,0210
ital.lire (10.000) 15,270-15,320
jap.yen (10.000) 117,44-117,54
nwzeel.dollar 1,0530-1,0630
noorse kroon (100) 28,765-28,815
oostenr.sch. (100) 15,9770-15,9870
saudi ar.ryal (100) 49,0750-49,3250
spaanse pes. (100) 1,7880-1,7980
surin.gulden 1,0125-1,0525
zweedse kr. (100) 30,630-30,680
zwits.frank (100) 132,095-132,145
e.e.u. 2,2965-2.3015

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 192,70 191,80
id excl.kon.olie 186,40 185,40
internationals 187,60 186,40
lokale ondernem. 200,20 199,80
id financieel 146,80 146,40
id niet-financ. 253,10 252,50
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 254,80 253,80
id excl.kon.olie 236,80 235,70
internationals 256,20 254,60
lokale ondernem. 252,10 251,70
id financieel 195,60 195,10
id niet-financ. 307,10 306,80
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 117,10 116,40
internation 104,20 103,20
lokaal r 119,40 118,80
fin.instell 107,90 107,40
alg. banken 103,20 102,30
verzekering 113,40 113,20
niet-financ 122,90 122,20
industrie 126,60 126,20
transp/opsl 127,90 126,40

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

Akzo 118,80-119,00 (119,10)
Kon Olie 139,50-140,00(139,80)
Philips 30,70-31,10 (31,00)
Unilever 141,30-141,50 (141,30)
KLM 32,10-32,40 (32,10)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2732.66 1159.67 213.53 1010.40Hoogst 2755.63 1168.03 215.04 1018.33
Laagst 2716.44 1151.32 211.14 1003.21
Slot 2738.51 1160.74 212.53 1011.13
Winst/
verlies + 5.63 - 0.71 - 1.25 + 0.04

f nmbur.sda.b.ad _■
Vrijdag 11 mei 1990"7
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a__i____^____ir^^^f
M ALLE MERKEN-SHOW! Ë
BW BMW3I6Ï, stiadow line, verlaagd. Im-velgen 1989 k%WJ^V Toyota Corolla GTI 16w, speciale uitv 1989 JVL^m Opel Omega 2.4i, cd-uitv., digitaal dashboard etc 1989 kmmLwm Peugeot 309 GR, profil-uitv 1989 J_fJ^V Mitsubishi Lancer GL, nw st., 12.000 km ' 1988 __■_V Honda Civic 1.4 GLX, blauwmet 1988 k%m_V Citroen BK 14RE, kl. rood 1988 LWL^m VWPolo Fox, blauwmet, 15.000km 1988 LmWL^m BMWS2OÏ, nw. mod., shadow-line, ww-gias. etc .1988 J_fBW Mercedes2soo, blauw-zwartmet., cv, ww-glas, etc 2x1988 m\\WL^LW Opel Corsa 1.3 N swing, rood gt. mtr 1987 JV

tUW Mercedes 230 E, antizitmet., schuifdak. Im-velgen 1987 mmWV Audi 80S, nw. mod., kl. wit, ww-glas etc 1987 LWM
Ê^m Mercedesl9oautom., ABS, ww-glas. im-velgen, nw.sl 1987 LmWJ^V Opel Kadett, div. types en uitv., 7 stuks 1987 mWJV VW Jetta CL diesel, 4-drs. bronszit met 1986 HWBW Toyota Corolla Liftback 1.8 GL diesel, blauwmet 1986 k***WJV Mercedes 190 E,antrizitmet, ww-glas, 76.000km 1986 L\WJV V01v0340 DL 1.7 Itr. motor, antrizitmet., 51.000 km 1986 k\WJV NissanMicraDX,blauwmet,3-drs. 1986 ____fJW Ford Orion 1.6 GL, 4-drs. met, 52.000km 2x1986 _VJV Mercedes 200, W124 autom, verlaagd, JVJ^V Im-veigen, schuifd. etc 1985 _^V_^f BMW 520i, delphinmet., schuifd.. ww-glas, cv etc 1985 ____■BW Volvo 740 GL, 2.3 Itr.motor, blauwmet., WmW servo etc nov. 1984 JVV EXCELLENT OCCASIONS! _f_| Jaguar Oaimler 3.6, antrizitmet., airco., kamW leer, 23.000km 1989 —WJV Mercedes 300 E, blauwzwartmet., airco., ÊW

Ê^m lederen bekled, etc 1987 mW
_^V 78596 _^B

_V Telefooninfo: 045-728484. _V
Mft?_o_f_^HW?c_ff*?^
>■■■■■■■■■*--****-■AA____a_è*i_fc_iii_i____F j

IVECO VOERTDE VLAG I
IN EUROPA.

Daily/TurboDaily. Deze serie succesvolle
bedrijfswagens van Ivecobiedteen combinatie vanper-
sonenwagencomfort en -rijgedrag met de constructie
en prestaties van een echte truck.

Ongekende laadcapaciteit en laadvolume.
Motorvermogen van 103 pk in de turboversieen 75 pk
in de natuurlijkaangezogen versie met directe injectie.

Met de Iveco Daily/TurboDaily komt u
goedvoor de dag.

A.P.K. KEURINGSTATION
VAKAwE TACHOGRAAFSERVKE V.D.O.

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

'n^-l "*§*>— £(§p3=F@=&
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COUMANS GELEEN
Alfa 331.3 Milano, grijsmet jan.'86
Alfa 331.3S, alfarood mei '86
Alfa 331.3 S, alfarood febr. '87
Alfa 331.3 Junior, alfarood mrt. '88
Alfa 331.3 Junior, wit mrt. '88
Alfa 331.7 Q.V., zwart aug. '88
Alfa 331.7 Q.V., zwart mrt. '89
Alfa 331.3 S, nieuweuitvoering, alfarood febr. '90
Alfa 751.8L, alfarood juli'87
Alfa 751.8L, wit okt. '87
Alfa 751.8L, alfarood apr. '88 ■Alfa 751.8,van particulier, groenmet apr. '86
Alfa 751.8, van particulier, groenmet mrt. '86
Alfa 331.3,van particulier, wit jan.'87
GTV 6-2.8 Grand Prix v. particulier, alfarood febr. '87

Ford Escort 1.6 KR 3-i mei'Bs
Ford Escort 1600L mei '82
Ford Sierra 1.8Laser T nov.'Bs
Ford Scorpio 2.0 CL nov. '86
Ford Sierra 2.0iS jan.'87
Volvo 740 GLF. TD intercooler nov. '87
Volvo 240 GLTK6okt. '88
Volvo 340 GL 1.7 jan. '86
Volvo 360 GLF. mrt. '86
Volvo 340L okt. '84
Opel Omega CD 2.0 NE autom., ABS, airco dcc. '87
Opel Corsa 1.3 NB S6mrt.'B9
Opel Corsa 1.2S Van-uitvoering sept. '85
OpelKadett HB 1.6D jan.'83
Mazda 2.0 coupé GLX apr. '84
SeatMalaga GL 1.2K6mrt.'BB
Audi 100 65KWK6febr. '87
Mercedes Benz 230 E okt. '85
Saab 900 juni'85
Renault 11 GTX mrt.'B7
BMW 520 i febr. '84
Mini 1000HU sept. '84
Austin Metro Surf 1.3 mei '87
Lancia Bianchi All2sept. '83I 78888

——— 'i

... ..■.■.■_■..... ret:___ -an
De door Seat gesponsorde tennis-ster Gabriela die menigberijder veel opwinding zullen bezorgen. de sportieve striping en de aërodynamische wieldoppe^e

Sabatini is één van de charmantste verschijningen op de Neem alleen al de 900 cc, of 1200 cc Motor System Rijden in de Ibiza Sabatini is dan ook een verh'hee
internationalebanen. Een echte topper. Porsche met 5-versnellingsbak, die de bestuurder ervaring. Om hethoofd koel te houden is daarom, speci^d

Even charmant en sportief is het nieuwe actie- moeiteloos naar niet toegestane snelheden brengt. in dit actiemodel, een zomers zonnedak gemonteerd. at.
model van Seat: de Ibiza Sabatini. Met eigenschappen Het pittige karakter wordt nog eens benadrukt door Exclusieve charme vinden we niet alleen terugilde. 1 de elegante lijnen van de carrosserie, maar ook in het e

■«■■«■■mM^M^^M interieur. Noemen we slechts de bijzonderebekledingl
B^4^lt»i Wl^J Lw M J^i^^^i rï° v'oerrriatten met subtiel tennis-logo. *

(

MflWlA 900 cc, of 1.2LMotor System )$L
Porsche, katalysator, jnfMMrn'

5-versnellingsbak, sportieve *s>x >% Hf>e<
M____" 1 striping, aërodynamische j.^%; 'arr

Wa»Wmm*m^^m Immkm " u j i " i S-* *_nP" n
mW^^^^^ wm^^Wm wieldoppen, zonnedak, speciale /#___i|_Bm 6 n

lm ■__. bekledingen vloermatten, wis-was ___I_H__h|^^_. \^H-^^IÉ- r „ . , ___g_?^__^V mJ5i__, '^^missmmmmmii^'',m'mm _ 't/. | r-M |P%, installatieachter.
*■ BPFrs

j ’" ]mnmmf^ajaMgÊÊÊMÊf^^mm'm^ wSmmmmsmT*^' Natuurlijk biedt de Ibiza Sabatini nog veel en v _u_

V___É____m__hh__M__M__B_B__| ___________H__^_J____L'^____L f"H meer. Maar dat moet u zelf zien en ervaren. Kom dus sifn__Rfl KoflÈili _____9_________ml o Jli'igiS naar onze showroom en ook u zult het ontdekken: de S^r
Bi Ibiza Sabatini is een regelrechte ace. _*n

TBK _S_K^_r msmKm SË _&!«____ ——
!/" £ I ÜL' - \/ ii r- 'arHjgi ■§ |j| HT Volkswagen Groep. ab

BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V,DSM-straat 7,04490-71243. HEERLEN,Autosport Brouns B.V,Schelsberg 175,045-725507. HOENSBROEK, ACH., Jeugrubbenweg20,045-222455.K^ i
RADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045412545. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer), Rötscherweg 60,045-313588. MAASTRICHT, Automobielbedrijf G.H.Boosten & Zi»ru
Bergerstraat 68-70,043-634367. MAASTRICHT, Autobedrijf Peter Bancken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergeren
04490-14364. , u
Prijzen inclusief BTW,exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomst met eenlooptijd tot in mei 1991 in samenwerking met onzefinancieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden, voöje i
inruil bij te betalen bedrag, meteen maximum van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en alleen bij aanschaf vaneen nieuwe Seat personenwagen in mei 1990en registratie vóór 16juni 1990.Importeur Pon Car b.v.,Leusden. Tel.: 033"tag

Mazda 626 Sedan 1.8GLX '88
Mazda 626 HB 2.0 LX met LPG '87
Mazda 626 HB 2.0 GLX '84 en '85
Mazda 626 HB 1.6LX '85
Mazda 626Coupé 2.0 metLPG '88
Mazda 626 Coupé'2.o GLX '86 en 3x '87
Mazda 626 Coupé 1.6 LX '83
Mazda 626 HB 2.0 dieselLX '86
Mazda 323 Sedan 1.5GLX '87
Mazda 323 Sedan 1.3GLX 2x '87
Mazda 323 Sedan 1.5GLX 2x '86
Mazda 323 Sedan 1.3 LX 2x '86
Mazda 323 Sedan 1.3GLX 2x '85
Mazda 323 Sedan 1.7diesel GLX '88
Mazda 323 1.7 dieselGLX Estate '88
Mazda HB 1.3Sport '87
Mazda323Hßl.l LX '87
Mazda 323 HB 1.3 LX '85 en '86
Mazda 323 HB 1.5 GLX '86
Mazda 323 HB 1.6iGTX '86
Mazda 323 HB 1.5 GLX aut '86
Mazda 323 HB 1.3 aut '83
Opel Kadett 1.3Club Royal open dak 28-10-'BB
Opel Kadett 1.2 '85 en '86
Opel Kadett 1.3 '87
Opel Kadett Sedan 1.3S '86
Opel Ascona 1.6 S '83
Opel Omega 1.8S '87
BMW 315 '81
Honda Civic 1.2 '82
Ford Fiesta 1.0C '87
Ford Fiesta 1.1 S '88
Ford Escort 1.3 C '86
Ford Escort 1.3Laser '86
Ford Sierra 2.0 GLLaser LPG onderb '86
Ford Sierra 1.6Laser '85
Peugeot 405 5R11.9 '87
Lada Stationcar 2104 1.5L '86
Subaru Justy GLaut '88
Seat Ronda '85
Renault 25 TS zeer mooi '85
VWJetta '87
Volvo 340 , '86

Goedkope inruilers:
Datsun Laurelaut. 6-cyl. '82 ’ 4500-
Datsun Bluebird aut. '81 ’ 5500-
Opel Ascona 1.979 ’ 3500-
VW Passat aut. '74 ’ 750-
VWPolo'77 ’1750-
V01v0343 DL '80 ’ 3950-
Mazda323 HB 1.581 ’ 4250-

Verzekering en eigenfinanciering.
Palemigerboord 401, Heerlen, tel. 045-722451.

78592

mazpa

mmarnnc mmrmsmiur

Opel Rekord 205 Travelier '85
Opel Ascona 1600 4-drs '85,87
Opel Ascona 1600 5-drs '87
Opel Kadett '83, '84, '85, '86, '87
Opel Kadett Sedan '86, '87
Opel Córsa 5-drs '87
Opel Corsa 3-drs '85, '86, '87, '88
Opel Kadett autom '84, '86
Nissan Sunny dcc. '85
Mazda 323 GLX '86
Peugeot3o9XS(lospk)l6lnj '88
Subaru Mini Jumbo '88
F3MW3I6 '82
Mitsubishi LancerF '83

Rijksweg 61, Berg & Terblijt
S 04406-41700

78587

Af RENAULT Mfc

TOP'CMféCASION
MET 1 lAAR GARANTIE

Renault 5 SL rood 1987
Renault 11 GTX wit 1987
Renault 21 GTS wit 1986
Renault 25V6Inj. zilvermet 1988

AUTO V.D. WEEK:
RENAULT 9 LOUISIANE ROOD 1985

Ford Taunusaut. zilver 1981
Ford Escort 1.4 CL wit L 1987
Citroen GSA zilver 1985
Citroen Axel wit 1985
Citroen AX 14 TRS beige 1987
Citroen BK 14RE wit 1987
FiatRitmo 70 CL d.rood 1985
Fiat Uno 45 Fire beigemet 1988
Lada 1200beige 1987
Volvo 340 aut. beige 1985
Volvo 340LPG wit 1986
Mitsubishi Lancer d.grijsmet 1985
Mazda 323 DGLX wit 1987
Seat Ibiza 12GLrood 1988
Subaru Justy4WD blauw/zilver 1988
VW Passat diesel bronsmet 1986
78581

RENAULT mm At 15 JAAR LANGJ\ilTWO HEERLEN
Net plezier w»n persoonlijke service!

Beersdalweg97 O045-724200

Vrijdag 11 mei en zaterdag 12 mei

schokdempertestdagen
GRATIS
- schokdempertest- onder de deelnemers verloting van een origineel'

SACHS-sweatshirt- bij montage van SACHS-dempers 40% korting
en grote kans op een gratis set!

Tijdens testdagen
0 verlichtingscontrole # milieutest
uitlaatgassen # bandencontrole

W. van Dijk -zrr
Schrieversheideweg 93, Heerlen

76803 tel. 045-225229
(Bij aankoop van automaterialen: gratis gebruik van brug.)

[* $ SUZUKI—*m*
AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Alto 3-en 5-drs '86,87,88
Suzuki Swift 1.0 5-drs '87
Peugeot 305 SR '82
VWJettaC : '84
Citroen Axel '86
Daihatsu Cuore 850 '88
Fiat Uno 45, Fiat Panda 34+ 45 '85
Skodal3oL '86
Hyundai Stellar '85
Volvo 360 GLI 2.0 '86
Volvo 340 GL autom. 26.000 km '87
Subaru Justy '87
Ford Escort 1.3 '85

Ook diverse andere merken voorradig
Al meer dan 40 jaar

een begrip voor service!
78585 ** "
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|^=i NISSAN-dealer en MERCEDES-specialist

tal JURGEN AUTOCENTRUM
Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions

1/CDL/DAnC Door eigen import: J
|^ | (|"^j[ j^f^ J-\\J Steeds wisselende voorraad nieuwe \

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

ind.terr. Dentgenbach, tel. 045-452570 concurrerende prijzen. t. , j
■ Nissan 200 SX rood, 14.000 km, sept.,'B9 500 SE: autom., M.war-iiet ABS, Pullman, airco, enz. 51.000 tan, 196» r

Nissan 300 ZX d.grijsmet., Turbo T-bar, okt. '87 soo sec: autom., alie e«n.'s, 83.000 km, 1984 1\— 300 E: autom., blauw/zwart, met ABS, leder, airback, alle extra's, ,
Diverse gebruikte Nissans Micra, Sunny, 40.000 km, mei 1989 'J **

Bluebird en andere merken in prijsklassen v.a. 300 D: autom., zilvermet., lederen ben, enz., 1986 , (

’ 6500,-. 260 E: zilvermet., ww. glas, centr. vergr., lichtmet. wielen, r-spiegelr «,
radiocass. etc, 57.000 km, bwj. 1986 J ""

ANDERE MERKEN j» u%Zb 1m mt-' centr- mm" SKD"ww*!"a$^sport,j|
Audi 100 2.2 cc rookzilver, 1986 230 E: ziltermel., velours bekl., 5-bak, teel extra's, 65.000 km, bwj. 198. 1
Daihatsu Charade TS wit, 1988 25„ D per|BUfßrj js Schuif-/kanteld., centr. vergr., ww. glas, div.Ford Scorpio 28i GL alle extra's, roodmet., 1986 ».t,a 'c wi nnrill" menFord Orion 1.4 CL rood, 1986 extra s, 50.000 km, 1388 ~Ford Sierra 1.8CL blauwmet. 1987 250 TD: (Combi) wit, 120.000 lm, Ie eig,, 8-1987 Jj
Honda Prelude 2.0 airtom., goudmet., 1985 200 D: d.blauw, ww. glas, centr. vergr., bwj. 1987 JfnSwLli s_Ti'«*SÏ iqrr 19" E: 2-3 antr.met. ABS. schuif-/k.dak, ASD el. ramen, ww. glas, 1Opel Corsa TR 1.3 S WIL 1986 ..... „„. .., oinnfl_m ISM
Jeep Wagoneer pick-up zwart (type Big Foot) centt. vergr. enz Z4.ow urn, iws 1
Peugeot 205 XE wit, 1986 190E: rookzilver, ww. glas, centr. vergr., sportvelg., 1987 J
Toyota Carina 1.6 GL zilver, 1984 190 D: rookzilvermet., schuifd., ww. glas, centr. vergr. enz. 58.000
Toyota Celica 2.0 KT beige, 1982 km, 1987 J
",*■" £"«"'f1 987 190 D: wit, ww. glas, centr. vergr., 81.000 km, 1987 1Golt GTi beigemet, 1986 —-— —_-a——; *_ :—;—: 1 1
VW Passat diesel wit 1983 19uD: roodmet., ww. glas, centr. vergr., r-spiegel, alarm,
Volvo 7« GL antracietmet. leer zwart 1987 buitentemp.meter, 70.000 km, bwj. 1986 . J
ïolvo 740 GL d.blauw leer beige 1987 190D: zilvermet, schuifd., ww. glas, centr. vergr., Ie eig., 60.000
Volvo 740 GL blauwmet., 1985 km, 1986 j
Volvo 240 DL combi wit, 1983 230 GE: (jeep) autom., groen, alle extra's, bwj. 1983 , f

300 D: autom. 1983, zilvermet., alle extra's, 130.000km, nieuwstaat

V Meer dan 20 jaar ervaring als Mercedes-specialist j

|lIIIIIIIIIIIIIIIM 'I Auto Veneken b.v. | |
Auto Veneken b.v. „Occasioncentrum"
„Occasionkelder" _k»*ml Prins Mauritslaan 171

Leyenbroekerweg 27 m _.*_ 6191 EE Beek
6132 CN Sittard W.'/fffj jva tel. 04490-72882
te1.04490-15777 "l'^^^T1 =

Veneken Sittard Veneken Beek
== Fiat Uno 60S, 3-drs., blauw 1987 Passat Variant I.Binw. model, zilver 1989__== FiatRegatta 70 ES, rood 1984 Golf GTi 16V139PK, blauwmet 1988=EEE Ford Sierra, 5-drs., 2.0 Itr wit 1986 Audi 801.8i 90PK, blauwmet 1989=
'= Opel Kadett 1.2S, groenmet '..'.'.'.' 1983 f^ft^'?*'"- 1*j T=■!T!ï"!_}*rr XE S^K'""!::=:=SI=Opel Kadert 1.3S, gasinst 1987 Golf GTD Memphis 70 PK, grijsmet 1988=== Peugeot 205 XE, rood 1987 Kadett 1.3LPG, blauwmet 1987=== Skoda 120L, wit 1987 8MW3164-drs. 1800 CC, wit 1986== Volvo 343 DL, aut., rood 1982 Audi 801.8Ssportpakket, wit 1987=E Volvo 340 DL, wit 1983 Volvo 480 ES airco., grijsmet 1988==V01v0340 DL, gasinst., blauwmet 1983- Opel Kadett GT1.31.6, wit/rood 1987-1988=
=VWCaddy, diesel, kunststof kap, wit 1987 AuiJi 100 CC Turbo diesel, grijsmet 1987=
=VWPolo,3-drs., 1050cc,wit 1988 JtCoKEL wrt .. 1988=S.. _, ' ■ ' 1Ü.7 Ford Escort 13004-drs., zilver 198issPol 3-drs, 1300 cc, zilvermet 98 Audi 80 Diesel, blauwmet 1984==VWGolf,automaat,wit 1984 LadaSamara rood 1987==VWGolf CL 1600 cc, polarzilvermet 1986 Mazda323lsoo sport, rood 1985== VWGolf CL 1600 cc, blauwmet 1986 Passat 5-drs. 1600 CC, zwartmet 1988== VWGolf diesel, wit 1986 Peugeot 205 XE, rood 1985=
== VWJetta 1300 cc, wit 1985 GolfDiesel 5-bak Manhattan 5-drs., zwart 1989=
SEEE VWJetta CL Turbo, diesel, rood 1985 Golf GTSI6OO. wit 1985=
=VWJetta, diesel, atlasgrijsmet 1986 Vol"3^o GL automaat 5-drs„ roodmet 1983=
s= iau .„« \inn „ ri- "„,w 1000 Goll 1600 automaat, rood 987==" ! ' M * AudiBo4-drs., beigemet 1980== VWJetta 1300, blauw 1984 Golf 1100 CC, beige 1981==VWPassat Comf., 5-drs. 1600cc, blauwmet 1988 8MW3151600CC, groen 1981==VW Passat, 5-drs,GL, 1800 cc 1984 Jetta GTX 1.8,90 PK, grijsmet 1985=

n «,_, .--- <.««*_/__i._j.f Polo, Golf, Jetta, Passat, alle uitvoeringen, alle moto- == BeZOek OllZe OCCaSlOnkelder. ren, diverse kleuren van 1981 t/m 1989, 68x
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllH



Vermogen
Nauwelijks 600 toeren zijn er no

dig om het bakbeest door de tal-
rijke wit bestoven gletsjerrivie-
ren te trekken. Hellingen van
ruim 60 procent neemt hij met
genoegen en de intrecooler zorgt
voor voldoende vermogen met
een haast ongebreidelde trek-
kracht. De 106 pk doen op het
vlakke asfalt bijna fluisterend
door de directe 'dubbele' inspui-
ting en de gekoelde inlaatlucht
hun werk.
In het terrein kun je met een
trekkracht van 242 Nm, die los-

komt bij slechts 2300 toeren met
gemak grote hindernissen over-
winnen. Het enig noodzakelijke
is met beleid schakelen en gasge-
ven.
De toenemende belangstellingin
Europa voor vierwielaangedre-
ven voertuigen heeft nog een bij-
zonder aspect. Kopers willen
meer comfort en daar springt
Isuzu, dat middels de joint-ven-
ture met GM ook personenauto's
maakt, handig op in. Niet alleen
is het interieur op het niveau van

de gewone luxe wagen gebracht,
er is ook een speciale 4WD-auto-
maat. In de 2.6 Itr benzine versie
is naast de 5-bak een elektro-
nisch geregelde 4-traps automaat
met handgeschakelde overdrive
leverbaar.

Banden
Rijden in ruig terrein gaat pas
echt goed als ook de keus van de
banden heel bewust is gemaakt.
Voor dit specifieke gebied ston-
den de Isuzu's op Goodyear ban-
den. De Wrangier MT30x9.50R15
is speciaal ontwikkeld voor ter-
reinrijden en gewone wegen. Het
brede vlake profiel bijt zich goed
vast in zandgrond en zachte aar-
de, op de vlakke weg geeft het
meer trekkracht en minder slijta-
ge. Het open en verpringende
profiel op de hoekenvan deband
zorgt voor een maximale grip.
Alleen door iets teveel gas te ge-
ven ontstaat er wielspin en dan
kan ook deze band het niet aan.
Terreinrijden is steeds en kwes-
tie van de weg 'lezen. In het ene
geval kies je voor snelheid aan-
houden om een modder-par-
cours te doorkruisen. Een andere
techniek is vertrouwen op het
gripvermogen van de band.
Traag rijden en je concentreren
op het voorkomen van het door-
draaien van de wielen in de prut
of de rulle sneeuw.
In IJsland hebben we beide tech-
nieken uitgebreid beproefd. Met
een Oosterse ingetogen nijvere
werklust ploegde deze Japans/A-
-merikaanse overdonderende
4WD-dynamiek zich de door
sneeuwstormen geteisterde stre-
ken. Slechts een verkeerde keus
van de meest geschikt geachte
route of het ontbreken van drijf-
vermogen met buitenboordmo-
tor bracht de Isuzu's tot stil-
stand.

Veel auto 's met katalysator voldoen niet aan norm

Foute afstelling niet
door ondeskundigheid

r is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor het ver-
schijnsel dat nogal wat motoren van 'schone' auto's ver-. zijn afgesteld waardoor deze te veel uitlaatgassen
Uitstoten. Wat in ieder geval geen rol speelt, is achterstallig
9J ondeskundig onderhoud door de eigenaar zelf of door

-< beunhazen. Veel garages beweren dat het hier aan ligt.
0 blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor consu-
-" j^entenonderzoek SWOKA naar het, gedrag van de autoge-
n bruikers en het verrichte onderhoud in garages. Opdracht-
-4 §ever was het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke_. °i*dening en milieu.

Aanleiding waren bevindingen
van TNO dat opvallend veel
'schone' auto's met of zonder ka-
talysator niet aan de overheids-
normen voor uitlaatemissies vol-
doen. Dit komt vooral voor bij
auto's met een aangepaste motor
zonder katalysator en bij auto's
met een ongeregelde katalysator.
Auto's met een geregelde kataly-
sator voldoen doorgaans wel.

Alhoewel er dus niet specifiek
één oorzaak is aan te wijzen, is
wel gebleken dat bepaalde oorza-
ken nauwelijks of geen rol spe-
len en andere juistwel. Zo zijn er
aanwijzingen dat een verkeerde
afstelling optreedt nadat de gara-
ge na klachten van de klant be-paalde problemen heeft verhol-
pen als moeilijk starten, snel af-
slaan, slecht lopen en het inhou-
den van de motor. Daarnaast
speelt ook de hoge tijdsdruk in
garages een rol waardoor mindernauwkeurig wordt gewerkt. Ook

komt het voor dat het technisch
niet mogelijk is de motor volgens
de specificaties af te stellen.

In de praktijk is een verkeerde
afgestelde motor vermoedelijk
het gevolg van een combinatie
van factoren, concludeert SWO-
KA. Dit varieert van autotype tot
autotype, is afhankelijk van het
soort uitlaatgassysteem en de
praktijk binnen de garage.

Omdat het daardoor onmogelijk
is voor- de verschillende auto-
merken een oplossing aan te dra-
gen pleit SWOKA voor een ver-
dere stimulering van de verkoop
van auto's met een geregelde ka-
talysator, die schoner zijn en
minder onderhoudsgevoelig.
Daarnaast pleit het instituut voor
een nader onderzoek per autoty-
pe naar de onderhoudspraktij-
ken in garages voor auto's met
een aangepaste motor of met een
ongeregelde katalysator.

Ster in autoruit
even 'wegzuigen

pp k,omt nogal eens voor dat door steenslagop devoorruit van auto's,^n ster' wordt veroorzaakt. De autovakman noemt dat een*oeieoog\ Wanneer dit in het zichtveldvan de bestuurder zit, kan deuto hij de APK afgekeurd worden. Een nieuweruit laten monteren'£ kostbaar.r zijn gespecialiseerde bedrijven die zon koeieoog kunnen wegwer-
Bn^ maar er is nu een metnode om dat zelf te doen, met een evensoed resultaat. In de specialereparatieset die alle hulpmiddelenvoor
£)
e operatie' bevat, is de vacuümspuit het belangrijkste onderdeel.

iV? spuit onder hoge druk een transparante hars uit een vulpatroon
£. het koeieoog.

oe het precies in zijn werk gaat, is duidelijk vermeld in de gebruiks-
wijzing. De set kost in Halfordswinkels (in Limburg in Beek en inweert) 49 gulden.

" Een vacuümspuit is het belangrijkste onderdeel van dere Paratieset.

Stabiliteit
De integraal arm verbindt de on-
derdraagarm aan de boven- en
voorzijde. Deze tussenkoppeling
elimineert hef- en duikneïgingen
van de auto. Hij blijft volkomen
vlak. Oorzaak: de nieuwe verbin-
ding zet het draaipunt van de
langsarm verder vooruit en om-
hoog. Gas loslaten in een bocht
doet beide achterwielen debocht
insturen. Daarmee zorgt de inte-

graalophanging voor een grotere
stabiliteit.

Ook rechtuit gaat de 850iin kri-
tieke situaties door de onafhan-
kelijke verwerking van de langs-
krachten links en rechtsachter
als op rails. De bestuurbare ach-
teras (actieve hinterachskinema-
tik) zal het Forschungs- und In-
genieurs. Zentrum (FIZ) van
BMW nog niet verlaten. De hui-
dige configuratie van de inte-
graal achteras is subliem. De
eventueel extreem optredende
dwarskrachten zouden slechts
op circuits onderdrukt moeten
worden. Niettemin komt ter ver-
hoging van het sportieve imago
die meesturende achteras tegen

1993 als extra op de 850iin het
programma.

auto

Trooper en Campo niet te stuiten
'ls een niet te stuiten Viking die_etië op zoek is naar uitbreidingan zijn machtsgebied, trektpe^e Isuzu Trooper door de to--hit verlaten mistige en be-huwde ruige vlakte in IJs-
!C»nd. Wel begrijpelijk dat terrein-uto's hier pure noodzaak zijn enatze er in allerlei variatiesrond-ïgüden. Het is een onmisbaar stuk
t in deze contreienan levensbelang.

'j de langdurigeintroductie van
JF nieuwe Troopers en Campo's,

-Vert General Motors het bewijs
ze in de nog steeds groeiende

"D-markt meetellen. Met hulp■L. n Isuzu, de Japanse experts bijnj'stek voor dieselmotoren enI Brreinauto's, bouwt de Ameri-
|*anse gigant gestaag aan het
■nede imago. De prijzen van de"ampo's liggen tussen de 24 en~ mille en de Trooper doet 44 totJ» mille. De nieuwe 2.8 TDi kostj>et een wielbasis van 230 cmU ö1.002,- en de 265 cm langerePpsie staat voor ’ 56.462,- geno--^erd.
*Uzu) de eerste autofabrikant

Slfn Japan, bouwt uiterst popu-
,4lre 4WD'S- Met name in de sec-r Pick-ups waar ze in totaliteit
fn produktie van 2 miljoenuks hebben bereikt, timmerten flink aan de (ongebaande)
,^g- Nieuw in het gamma van de'ampo met dubbele en enkele«ome is de direct ingespoten 2.5, . dieselmotor. In het terrein"°mt deze potige 230 cm lange
aabak op vier aangedreven

Ï- le_jen tot ongekende prestaties,
de modder, op sneeuw, rotsen

7rt
ljs blijft het ding gewoon door-

Alleen te diep drijf-;r«rid kan hem tegenhouden.

-fuzu heeft ook de Troope,rs metJT 4-drs lange en 2 drs korte wiel-
basis gewijzigd. Deze auto's rij-

den iets comfortabeler dan de
Campo's, zijn door hun top van
150 km/u ook meer geschiktvoor
de 'grote weg. De hogere op-
bouw zorgt bij flinke zijwind wel
dat een klap doordreunt, je zit
dan al gauw op de andere weg-
helft. Verder laat deTrooper zich
niet kennen onder het aanhou-
dend geweld van de natuurele-
menten.

" De Isuzu Trooper in de onherbergzame streken van IJsland.

uitlaatjes
FS TUNING uit Neede maakt
van de Peugeot een leeuw in
schaapskleren. Binnen de 205-
-serie is de 205 GTI 1,9 het snelste
model. Met 122 pk motorvermo-
gen en een topsnelheid van 202
km/uur is er voldoende poten-
tieel aanwezig. FS Tuning plaatst
echter een nieuwe motor, voor-
zien van 16-kleppentechniek,
een dubbele bovenliggende nok-
kenas, dubbele carburateurs en
andere in- en uitlaatspruitstuk-
ken. Na al deze ingrepen heeft de
205 opeens een top van 240
km/uur bij een motorvermogen
van 220 pk. Waardes voor een
sportwagen als een Lotus Esprit
Turbo ofTVR 390 SE. Ook zijn er
andere vormen van autotuning
leverbaar. Voor meer informatie:
05450-91392.

IN OOST-EUROPA broeit er
veel op autogebied. Volkswagen,
BMW en GM zoeken samenwer-
king met deOost-Europese fabri-
kanten om hun high-tech op het
autotechnische vlak te introdu-
ceren. BAZ in Bratislava, Oost-
duitse personenauto-en vracht-
wagenindustrie, gaat waar-
schijnlijk in zee met Mercedes-
Benz.

Keverklub
komt bijeen

in Budel

Trotse bezitters van een Volks-
wagen Kever kunnen op 16 en 17juni hun kennis én hun auto uit-
breiden. Dan organiseert de Ke-verklub Nederland haar zevende
Keverweekend in Budel. Behal-
ve films en video's over het
wagentje, kunnen de bezoekers
ook hun vaardigheden met de
auto testen. Bovendien is er een
onderdelenmarkt met alles voor
en over deKever.
Het Keverweekend is een inter-
nationale aangelegenheid. Ke-
verliefhebbers uit onder andere

Duitsland, Engeland en Zweden
zullen hier twee dagen lang met
hun favoriete wagen parkeren.
De Keverclub heeft voor dit eve-

nement een vier hectare groot
terrein in Budel uitgekozen. Hier
zullen de Kevers in alle soorten
en maten te zien zijn: vanaf de al-
lereerste Brilkever tot de laatseMexicokever.
Gestart wordt met een rondrit
door het Brabantse landschap
met minimaal 150 Kevers. Ver-
der kan de liefhebber meedoen
aan een sprint in wedstrijdver-
band. Er is ook een Kever-ver-
kiezing: de eigenaar van de
mooiste Kever gaat naar huis
met een beker.

" Het is de zevende keer dat er een Keverweekend gehouden wordt

Minder
schadelijke

autolak
In elk autoleven komt wel eens
een schade aan de orde. Sommi-
ge auto's worden na verloop van
tijd helemaal in een nieuw jasje
gezet. Autolak is daarbij één van
de meest gebruikte hulpmidde-
len. Terwijl automobielen vroe-
ger met koetslak in de verf wer-
den, gezet, was de eerste grote
verandering de ontwikkeling
van celluloselak. Met de uitvin-
ding van de kunststoffen was
ook de synthetische lak geboren.
De twee componenten-lak zorg-
de voor een betere hechting aan
het plaatwerk. Synthetische lak-
ken hebben een betere kleur-
vastheid, zijn sterker en beter te-
gen weersinvloeden bestand,
maar bleken echter minder
vriendelijk te zijn voor de mens.
De belangrijkste boosdoener is
de aanwezigheid van isocyanaat
in deze lak. Isocyanaat is een ver-
harderbestanddeel in twee com-
ponenten-lak dat voor de mens
schadelijk is als het ingeademd
wordt.

AKZO heeft nu in de produktlijn
Sikkens de autolak Autonova op
de markt gebracht. Deze lijn van
autolakken heeft als vriendelijke
kenmerken dat ze snel droogt,
een uitstekende vul-en dek-
kracht heeft, goede vloeiing bezit
en zich goed laat polijsten. Het
belangrijkste kenmerk is echter
dat het isocyanaat-vrij is. Hier-
door levert het werken met deze
lakken minder risico's voor de
gezondheid op. Autonova is de
eerste van een reeks produkten
die in de negentiger jaren op de
markt zullen komen. Met de
mengmachine, 20 uni-mengkleu-
ren en 40 metallic-kleuren, is het
mogelijk 95% van alle kleuren
uiterst nauwkeurig samen te
stellen.

BMW 850: auto met dynamische krachten
Met een variant op het Mercedes-
adagium „Das Beste oder
nichts", heeft BMW de 850ige-
lanceerd. Ingenieurs bij BMW
zijn terecht trots op deze zijde-
zacht vormgegeven auto. De dy-
namische krachten die erin
schuilen blijken overduidelijk
aanwezig, getuige de spitse neus,
de net voldoende uitgebouwdewielkasten, deranke 'sideskirts',
de fonkelende forse aluminium
velgen en de twee dubbele uit-
laatpijpen. Met de 220 kilowatt
(300 pk) die bij 5200 toeren vrij-
komen, dendert deze Beierse
2+2 coupé in een mum van tijd
naar zijn afgestelde maximum
van 250 km per uur. Het kan har-
der (tot 280 km per uur), maar
BMW vindt dat niet nodig.

Wij ook niet. Niet omdat bij die
snelheid een greintje onzeker ge-
voel over ons kwam, verre van
dat. Het ding blijft op zijn 235/50
ZRI6-banden deweg de baas. En
de ABS zet de 1800 kilo wagen-
gewicht in een ommezien kaars-
recht stil. Nog sneller willen en
kunnen rijden is alleen mogelijk
op een racebaan en dat is de
openbare weg nu eenmaal niet.
Onze route in Zuid-Duitslandmaakte op sommige stukken bij-
na verlaten autobaan sprint- en
topsnelheden mogelijk.
Deze nog boven het fenomenale
niveau van de 750i/iL uitgetilde
auto heeft een nieuwe achter-
wielophanging met integraal-as
en verstelbare dempers, vijf
draag- en reactiearmen zorgen
voor een effect dat Mercedes in
gang heeft gezet met de 'raum-
lenke-achse'. Resultaat bij BMW
is een nog precieser reageren op

weg-, rij-, stuur- en weersomstan-
digheden. Alleen moedwillig
kun je de zaak verzieken en de
850ieen koers laten volgen die
leidt tot het bestellen van een
nieuw exemplaar. «

" BMW gaat jaarlijks 10.000 stuks van deze dure auto maken

Versnellingsbak
Normaal gedrag beloont deze
233.000 gulden kostende coupé
steevast met voorspelbaar, dus
in de hand te houden weggedrag.
Een waar genoegen. De leerlooi-
ers gaan drukke tijden tegemoet
met deze 850ials je ziet hoeveel
van dit materiaal in de 478 centi-
meter lange coupé is aange-
bracht. Alleen in de royale kof-
ferruimte is het niet aanwezig.
Daaronder bevindt zich wel de
90 liter tank, diepas leeg is na on-
geveer 900 km rijgenot bij een

snelheid van 120 km per uur
Bijzonder aan deze 850 i is de
standaard zes-versnellingsbank.
Een keuze die is gemaakt om de
450Nm aan trekkracht mooi ge-
lijkmatig te verdelen. Het is niet-
temin aardig om bij de testrit bij
220 km per uur pas door te scha-
kelen naar zijn vijfde versnelling.
De vijfde versnelling levert een
overbrenging van 1 op 1, de extra
zesde versnelling is een overdri-
ve met een verhouding van
0,83:1. De bak schakelt helaas
wat onbehouwen, de voorkeur
gaat dus uit naar de automaat. In
de hoogste stand, de 6e versnel-
ling, is het gebied van 50 tot 250
km per uur te bereiken.

Snufjes
Snufjes als de elektrisch gestuur-
de knop voor de bagageklep, de
vlakliggende deurramen die zich
de laatste 15 millimeter volauto-
matisch 'hechten' aan het rub-
ber, de snelheidsafhankelijke
werking van de ruitenwissers, de
dubbele diefstalbeveiliging en
het stoel- en stuurstandgeheu-
gen maken van de BMW 850ieen
auto die in dit topsegment ver-
nieuwend de toekomst inrijdt.

De fabriek gaat jaarlijks 10.000
stuks van deze dure auto's ma-
ken. Is daar nu wel vraag naar?
Zeker. Veertig van de 70 serieuze
bestellingen in ons land kunnen
slechts gehonoreerd worden. Sa-
men goed voor een handelswaar-
de bijna 10 miljoen. Toch een
leuk begin zo na dezomer, als de
afleveringen van de BMW 850iin
volle gang zijn.

limburgs dagblad
Vrijdag 11 mei 1990 "9
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De afgelopen weken is het Limburgs Dagblad weer overspoeld met oplossingen van Hoe dan ook, de Paasprijsvraag 1990 was wederom een groot succes en... heeft u
de PAASPRIJSVRAAG 1990. Vele postzakken vol; duizenden inzendingen. Bij al die dit jaar niets gewonnen, dan gewoon volgend jaar weer meedoen. \

inzendingen helaas ook vele foutieve oplossingen. Veel inzenders vermeldden het De postzegels op de enveloppen gaan naar de Diabetisch Vereniging Nederland en
aangeboden produkt, terwijl de naam van de adverteerder moest worden ingevuld. zo heeft u toch nog een goed doel gediend.

De juiste oplossing

Adverteerder Pagina-
nummer

Super Game 26
Kupers Reizen 27
Org. van Ned. Tandprothetici 26
Camping de Sterregraef 27
Canton Reiss 27
Henssen Optiek 20
Handelsonderneming Emly 27
Autokeuringsstation Coza 24
Juwelier Bour 27
Autobedrijf Bos 24
Perzenhuis Bougie 19
Autobedrijf Sondagh B.V. 24
Autoschade De Vries B.V. 20
Auto Klankstad 28
Houkes Parket 27
Combi Zijlstra 26
Crutzen Auto's 28
Sporthuis Jos Brey 26
Tapijtland 27
Riksen 25
Bandenspecialist Kicken B.V. 20
Renault Kerres 28
Auto Center Leijmborgh 25
Van Oppen B.V. 28
Houthandel/Zagerij Landgraaf 27
A & S Kurk en Parket 26
Veilingbedrijf Helvetia 28
Van Dooren Kantoormeubelen 24
Goed Wonen/Limb. Handwerk 27
Leeuw Bier 26
Keulen Expert 24
Jos Bogman 28
Partycentrum El Dorado 25
Vossen Keukens 27
Van Ravenstein 20
Fin.kantoor Jorissen 28
Tentenhuis Hans Stassar 20
Tapijtcentrum Hoensbroek 25
Hoppenbrouwers 27
Auto Vaessen . 24
Verkoopcentrum Veneken B.V. 25
Keukencentrum Muyrers & Wijnen B.V. 28
Disco Dance Meetpont 24
Wessels Meubelen 27
De Boekelier 24
Marjolein's Natuurcentrum 26
Rouwette Autobanden 27
Hermans Optiek 24
Hanssen Muziekcentrale 20
Sportprijzen Math Douven 24
Makelaardij O.G. Biermans 27
Guus Nieuwenhuis 25
Bijsmans Kantoormachines 26
Restaurant Van Abshoff/Traiteur Latten 24
Europatuin/Tan Nuth B.V. 27
Kreutz Electronic Service 24
Frumau Lederwaren 28
Interieurverz. F. Eurlings 24
Sporthuis Diana 28
Marathon Sport 26
Bio Markt Natuurvoeding 27
Vadah Autocenter 20
Wocom Interieurs B.V. * 28
Skelterbaan Cauberg 24
Tagorß.V. " 28
Casino Landgraaf 20
Gielen Schinnen 26
Textielcentrale Simpelveld 26
Kerp B.V. 28
Diabo/Damoiseaux B.V. 20
Juwelier Simunt 27
Petrotank B.V. 26
Opel Bergsteyn 25
Winants Boekhandel 19
Atro Heerlen 27
Kellerhuis Keukkens. 28
Van Hulst Reisorganisatie 26
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Op dinsdag 8 mei jl. werd de trekking verricht van de Paasprijsvraag 1990: ~~-^mm^^^^"' * M
Op de foto v. I.n.r.: Marleen Bruns (advertentie-adviseur Limburgs Dagblad), Wiel Es- "****%%%[ ’ - M <

ser (Keulen Expert), Frans van Hulst (Reisorganisatie Van Hulst), Anke Gijsbregts m9^m%m^^^ammm^^^^ «V M
(Regiochef Limburgs Dagblad), Frank van Hulst (Reisorganisatie Van Hulst), Anita
Bertrand (secretariaat advertentie-exploitatie Limburgs Dagblad). f „

Een I.T.T. kleurentelevisie
t.w.v ’ 1000,-
-beschikbaar gesteld door:
Casino Landgraaf, Moltweg 82, Landgraaf
is gewonnen door:
S. Hazen, Leeuwerikstraat 8, Geleen

Een geheel verzorgde 10-daagse reis naar Pineda de
Mar (Spanje) per luxe touringcar voor twee personen (geldig
tot oktober T990)
totale waarde ’ 900,-
-beschikbaar gesteld door:
Reisburo Van Hulst, Oranje Nassaustraat 4, Heerlen
is gewonnen door:
J. Maes, Silhof 20, Heerlen

Een bureaustoel
t.w.v ’ 425,-
-beschikbaar gesteld door:
Emly Handelsonderneming, Handelsstraat 34b, Sittard
is gewonnen door:
J.A.L. Lenaerts, Gerardusstraat 5, Munstergeleen

Een elektrische bureaurekenmachine met telrol
t.w.v ’ 350,-
-beschikbaar gesteld door:
Guus Nieuwenhuis Kantoormachines,
Wilhelminastraat 44, Sittard
is gewonnen door:
Y. Janssen, Dr. Duysenslaan 23, Grevenbicht

Een bureaustoel
t.w.v. ’ 265,-
-beschikbaar gesteld door:
Van Dooren Kantoormeubelen, Handelsstraaf 23, Sittard
is gewonnen door:
R. Loo, Maastrichterstraat 98, Brunssum

Sportartikelen
t.w.v. ’ 250,-
-beschikbaar gesteld door:
Sporthuis Jos Brey, Hoofdstraat 70, Hoensbroek
is gewonnen door:
Roger Lenaerts, Montfortstraat 9, Landgraaf

Een radiorecorder met dubbel cassettedeck
t.w.v ’ 249,-
-beschikbaar gesteld door:
Fa. Keulen, Markt 21, Simpelveld
is gewonnen door:
M.J. van Loo, Aan de Sleutel 17, Landgraaf

Een massief eiken mimi-set
t.w.v ’ 230,-
-beschikbaar gesteld door:
Wessels Meubelen, Haspelsestraat 18, Sittard
is gewonnen door:
Mevr. L. Stams-Houben, Stokhem 50, Wylre

Een stereo autoradio/cassetterecorder
t.w.v ’ 225,-
-beschikbaar gesteld door:
Vadah Autocenter 8.V., Rijksweg Zuid 90-100, Sittard
is gewonnen door:
F, Meuser, Op het Bergske 1, Landgraaf

Een Maroc vloerkleed 1.70 x 2.30 mtr.
t.w.v ’ 200,-
-beschikbaar gesteld door:
A & S Parket, Boschstraat 81,.Maastricht
is gewonnen door:
M.J. Scholtes, Heiveldplein 138, Kerkrade

Een Velouta wandtapijt 0.95 x 1.30
t.w.v ’ 175,-
-beschikbaar gesteld door:
Tapijtcentrum Hoensbroek, Hoofdstraat 141, Hoensbroek
is gewonnen door:
L.J. Jussen, Op den Toren 9, Nuth

1 waardebon a 2 uur gratis bowlen
t.w.v ’ 58,-
-beschikbaar gesteld door:
Bowling- en partycentrum Hoeve De Aar
Welterlaan 45, Heerlen
is gewonnen door:
Bianca Reulings, Rozenstraat 31, Kerkrade
J.H. Pustjens, Klompenmakersdreef 17, Geleen
Dhr./mevr. Hermans, Woeringerstraat 87, Stem

1 prijs bestaande uit:
Stofwispakket + fles parketonderhoud
t.w.v ’ 85,-
-beschikbaar gesteld door:
Houkes Parket, Hoolstraat 45, Voerendaal
Rijksweg Noord 29, Sittard
is gewonnen door:
mevr. U. Grummer-Aquina,
Pastoor van Eysstraat 13, Ulestraten
Fam. Eshuis, Tuinstraat 15, Heerlen

Een Husqvarna elek. graskantenmaaier
t.w.v ’ 159,-
-beschikbaar gesteld door:
Fa. E. Gielen & Zn., Wolfhagen 3, Schinnen
is gewonnen door:
Dhr. of mevr. Franssen, Bekkerweg 102, Heerlen

1 kratje van 12 flessen Jubileeuw
+ exclusieve glazen
beschikbaar gesteld door:
De Leeuw Bier, Valkenburg aan de Geul
is gewonnen door:
E. Beckers, Eoceenstraat 26, Heerlen
W. Brouns, Dassenhoorn 17, Landgraaf
dhr. A. Nijssen, Lod. v. Deysselstraat 21,Kerkrade

I

Een diner voor twee personen li
t.w.v ’ 11
beschikbaar gesteld door:
Restaurant De Blauwe Engel, Valkenburgerweg 21, He|(
is gewonnen door:
Mischa Nelis, Rarenderstraat 41, Vaals L
Een dinervoor twee personen *
t.w.v ’ Ibeschikbaar gesteld door: v

' Traiteur Latten/Restaurant Van Abshoff 'Geleenstraat 16-18, Munstergeleen _
is gewonnen door:
P.J. Nijssen, Maria Gorettistraat 16, Kerkrade,

Een Kodak kleinbeeldcamera met ingeboUV

" elec'tronischeflitser, 5 jaar garantie, filmpje en ba',
t.w.v ’ 1f
beschikbaar gesteld door: . KCombi Zijlstra, Saroleastraat 60, Heerlen <
is gewonnen door: .
Herman Verheijen, Salvatorstraat 30, Sustere'_ _ \
Kadobon te besteden bij Wocom Interieurs
t.w.v ’ if
beschikbaar gesteld door: t
Wocom Interieurs, Oude Veemarktstraat 1, Heerlen I
is gewonnen door: i

L.B.V.F. Kleikers, Bergeikstraat 39, Kerkrade j

lx 6 vrij-entreekaartjes voor een gezellige avon»
in „El-Dorado" Spaubeek )
t.w.v ’:
beschikbaar gesteld door: !
„El-Dorado", Bongerd 5, Spaubeek
is gewonnen door:
Mevr. Dreuning
Carmelietenstraat 28, Geleen
H. Vluggen, Ir. Lelystraat 120, Heerlen■ \Een hygrometer
t.w.v ’ 3J
beschikbaar gesteld door: )
Hermans Optiek, Steenweg 6, Sittard
is gewonnen door:
G.M. de Jong,Kasteellaan 115, Heerlen

Een kookboek "*
met meer dan 600 praktische recepten en tips
t.w.v ’ 2i
beschikbaar gesteld door: .
De Boekelier, Promenade 133, Heerlen s
is gewonnen door: »
Marion Heunen, lllikhoven 8, Roosteren
Een VVV-waardebon ftw-v f\beschikbaar gesteld door: j
VVV Heerlen, Stationsplein 4, Heerlen
is gewonnen door:
Marjon Winthagen,, Acht Bunderstraat 17, Klimmen
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Nederland 2
**J3.05 Nieuws voor doven en[nthorenden.

Dreamers. 3-delige serie naar!el'jknamige speelfilm van Uri Bar-

"" Afl, 3. Ondanks protesten vanbeplanten de pioniers sinaasap-
"ornen op de rotsachtige heuvel-

J Öilly Hotdog en Linda presen-
-*lll Tros Jeugdstation.

'"eathcliff & Co. Tekenfilmse-.J^rh.).
J *Vlf op Melmac. Tekenfilmserie.

17.48 We gaan naar Rome. Britse
4-delige serie over o.a. de Wereldcup
voetbal vanaf de start in 1930 t/m het
13e toernooi in Mexico 1986. Afl. 1:
Sterren en supersterren.

18.15 Popformule. Live acts, nieuwe
videoclips en de Nationale Hitparade.

18.50 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 37.

18.55 De eerste de beste. Recordpro-
gramma.

20.00 (TT-l-»»)Journaal.
20.27 America's funniest home vi-

deos. Amateur video-opnamen op de
buis.

21.00 Op goed geluk. Spelprogram-
ma waarbij de kandidaten elkaar niet
zien, maar op goed geluk samen op
reis gaan.

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

21.50 Jongbloed en Joosten. Actu-
eel programma.

22.29 De TV-dokter. Adviezen van

huisarts Ferdinand Zwaan.
22.30 Sport. Sportmagazine.
22.55 In the heath of the night. Extra

lange aflevering van deze nieuwe
Amerikaanse politieserie. Afl. 1. Poli-
tiechef Bill Gillespie krijgt opdracht
van de burgemeester de zwarte de-
tective Virgil Tibbs aan te nemen als
detective.

00.35-00.40 ""Journaal.

Ditsland 1
Tagesschau.

! "Jnter der Sonne Kaliforniens.
"?■ Afl.: Ein wahres ebenbild.
P*| und frisch. (7), gymnastiek.
tagesschau.

' ynter deutschen Dachern. Die

! ARD-Ratgeber. Vakantietips.

Ï
Tagesschau.
°er grosse Preis. Spelpro-
[^a gepresenteerd door WimIke.
JJarald & Eddi. Sketches met
'jJ Juhnke en Eddi Arent.
persoverzicht.Tagesschau.
ARD-Mittagsmagazin.W'rtschafts-Telegramm.
Sesamstrasse. Kinderpro-

-inia.
Die fünfte Jahreszeit. 9-delige

B- Afl. 9: Ski total. (herh.).
lTagesschau.

'Oogeschichten. Blik achter dem.en van een dierentuin.
L?a'sonbegin. Tsjechische
e|['--Ti uit 1987 van Zoroslav Za-

' *ico en Carla zijn al vijftig jaar
en wonen al die tijd in het-[V°rP.

I 'agesschau.
I Jïckparade."art aber herzlich. Amerikaan-se. Afl.: Unfallopfer., "'er und Heute. Actualiteiten.
i ""WWF-Club. live vanuit dePo.
I J^eute im Ersten."TTjTagesschau.
e? ■Vater braucht eine Frau.

'Se speelfilm uit 1942 van Harald*}■ De jongeweduwnaar dr. Hans
Juister heeft heel wat te stellen

met zijn vier kinderen, vooral omdat
geen enkel dienstmeisje het met hen
uithoudt.

21.50 Gort und die Welt. Documen-
taire over burgeroorlog en vluchtelin-
gen in Zuid-Soedan.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Sophia zicht aus.

23.25 Sportschau.
23.50 Die den Hals riskieren. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1968 van John
Frankenheimer. De parachute-sprin-
gers Mike Rettig, Joe Browdy en Mal-
colm Webson slaan met hun show
hun kamp op in het stadje Bridgeville.

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
12.25 Tennis. Internationale Duitse

kampioenschappen voor heren,
kwartfinale, vanuit Hamburg.

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

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Ohara Serie. Afl.: Der stumme
Zeuge. Aansl. Rente, aber sicher, se-
rie programma's waarin aan de hand
van korte scènes alle vragen m.b.t.
pensioenverzekering beantwoord
worden. Vandaag: Kinderziehung.

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

correspondenten brengen verslag uit.
20.15 (TT)Ein Fail für zwei. Duitse

misdaadserie. Afl.: der zweite Mann.
Matula is getuige als een bankover-
valler door een politie-agent in burger
doodgeschoten wordt.

21.15 Showfenster. Gevarieerd ma-
gazine. Presentatie: Sabine Sauer.

21.45 Heute-journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Met o.a.

Tennis, internationale Duite kam-
pioenschappen voor heren te Ham-
burg. Presentatie: Christa Gierke.

23.15 «Der Zwang zum Bösen.
Amerikaanse speelfilm uit 1959 van
Richard Fleischer. De rechtenstuden-
ten Artie en Judd denken de perfecte
moord gepleegd te hebben.

00.55 heute.

'V-KANALEN,
OLFLENGTEN

(,*'" en CAI-abonnees:i Analen zie schema exploitant

le^ """"wart/wit programma
_^ * stereo geluidsweergave
uv ** tweetalig bij stereo-app.,J ** teletekst ondertiteling

TELEVISIE
lU^'and 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57«land 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

gië/TV 1
e jglf'Uo Schooltelevisie, met Ge-

=aenis: Les 5: Sociale diensten in
n<£reri '80 (V.0.) en Chemie. Lesl^oleculen en ionen (V.0.).c. ®* woudlopers. Engelse serie.
' \ gestolen goed.■ J'k Tak. Animatieserie. Afl. 256..postbus X. Jeugdserie. Afl.: De
f9der Alakaluffen.

Oavid de kabouter. 26-delige:n!''-*Tiserie. Afl. 19: Steen zonderp*uw.
II Programma van de Vlaams-
» lSale omroeP Stichting.

Mededelingen en programma-

] J^'euws.
<oete dromen. Amerikaanse'g't|| '*n uit 1985 van Karel reisz.

ir' heeft na een succesvol begin (
zangcarrière beëindigd, omdat

-fonger is.
,J*annes special. Achtergrond-
I bij het filmfestival van Can-

>
5 Jeuws.»rcWeef bericht. Aansl.: Paarden- ■
n "ld is geld. Programma over

-V£n en geld.
ln Ue adelaar is geland. Ameri-
f'Se speelfilm uit 1977 van John

965. Een groep Duitse parachu-
v^ de opdracht Churchill te -landt in Engeland.

01.05-01.10 Coda. Ik geef niet om
rijm, van Fernando Pessoa, in een
vertaling van August Willemsen.

% Michael Caine in 'The
eagle has landed'. (Bel-
gië/TV 1 - 23.00 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 100 3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4:93,9en9i,g mHz

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

19.00 Buren. Australische. Afl. 351.
Clive ontpopt zich als rock & roll ma-
nager.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

-] 19.30 Nieuws.
20.00 W.O. II . Een klein land in de, wereldoorlog. Afl. 2: De schijnvrede.I 21.00 Natuur, wat doe je ermee?

5-delige serie. Afl. 2: Limburgse hei-
l de, nog altijd bedreigd?
f. 21.25-21.50 Salto Mortale. School-. verlaters, uitzending in het kader van

Afstuderen: Hoe pak ik mijn toekomst
I aan?

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
10.00 Nieuws uit de natuur. Afl. 23.
10.30 Zoom, your english magazine.

Afl. 9.
11.00 School TV-weekjournaal. Afl.

28.
11.30-12.00 Anderland. Afl. 7.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Kanker. Voorkomen is beter
dan genezen, twee Turkse vrouwen
met kanker vertellen over hun ziekte
en de gevolgen. (Afl. uit de serie Me-
delanders Nederlanders).

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Bamboe. Het wondergras, do-

cumentaire-serie over bamboe. Afl. 4:
Bamboe reikt naar de hemel.

19.35 Love stories. Serie. Afl.: De cel-
list. Tijdens een bezoek aan zijn

'dochter in Australië, ontmoet de cel-
list Guy Lorraine.

20.00 ""Journaal.
20.20 Jimmy's. Wekelijks verslag van

de belevenissen in het grootste
streekziekenhuis van Engeland.

20.50 Mijn vaders oorlog. Duitse
speelfilm uit 1985. Na de dood van
zijn vader, krijgt de 17-jarige Hans
Witte diens dagboek in handen, wat
hem laat twijfelen over zijn fascisti-
sche opvoeding.

21.40 Cinema 3. Filmmagazine.
22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
22.45-22.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

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

nastiek. Afl. 12.
09.10 Schooltelevisie.
09.25 Mit dem Fahrrad sicher ans

Ziel. Afl- 2. Vorfahrt- für wen?
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 33. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.50 AK-zwo. (herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 13.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Hufkonzert - Traberimpressio-
nen. Reportage.

20.45 Buchladen. Magazine met
nieuw verschenen boeken.

21.30 West 3Aktuell. Aansl.: Parteien
zur Landtagswahl in NRW.

21.45 ZAK. Weekoverzicht.

22.30 Kleine Weisse - Scharf ge-
würzt. Afrikaanse speelfilm van Jan
Harloff. Vier blanke ontwikkelingsme-
dewerkers worden in een Afrikaans
dorp met fanfare ontvangen.

00.13 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

" Marquard Bohm, Joachim Kemmer en Claus Theo Gartner I
in 'Em Fail für zwei'. (Duitsland 2-20.15 uur)

België RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.20 Schoolte-
levisie. 16-40 Vacaturebank. 17.05
Nouba Nouba, kinderprogramma met
de tekenfilms Cubitus en Bouli. (herh.).
17.35 Papa Bonheur, Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Le héros. 18.05Triang-
le en Bermuda, Braziliaanse serie. Afl.:
Jambo la terreur. 18.30 Jamais deux
sans toi, magazine. 18.53 Programma-
overzicht. 19-00 Journaal. 19.03 Ce
soir, actualiteiten. 19.30 Journaal en
weerbricht. 20.05 Jours de guerre: la
campagne des 18 jours, informatieve
serie over het begin van de Tweede
Wereldoorlog in België. Afl.: Lejournal
de la campagne. 20.25 Grand écran:
JessicaLange-cyclus: Frances, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1982 van Graeme
Clifford. In 1931 durft de 17-jarige Fran-
ces Famer in een studentenrevue een
artikel te publiceren over de dood van
God. Jaren later, op weg naar Moskou
keert de publieke opinie zich opnieuw
tegen haar. 22.45 Les chevaliers de la

nuit, 9-delige Amerikaanse serie. Afl. 6.
Aansl.: Paardenkoersen en weerbe-
richt. 23.40-00.05 Laatste nieuws. Aan-
sl.: BoÖrse, beursberichten.

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

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 RTV-VText.
14.40 RTL-Matinee.
14.45 The Edge of Night. Tv-feuille-

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

16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-
presenteerd door Irene Moors.

17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid- =dagmagazine.
18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Comedyserie. Afl.: E

Pal Joey.
19.20 Bulldozer. Telefoonspelletje. E
19.30 Journaal. E
19.50 Weer. E
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Surpriseshow.
22.00 De Koos Postema Show.
22.50 Journaal.
23.00 Murder by the book. Amerr-':

kaanse speelfilm uit 1987 van Mei E
Damski. Hank Mereer is een schrijver :van detectives. Het personage in al E
zijn boeken, de stoere detective Biff E
Keegan, wint steeds meer aan popu- E
lariteit bij het publiek.

00.30 Rete Mia. Italiaans programma. E
02.50 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 44.
08.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 13.
09.00-10.44 Schooltelevisie.
16.30 News of the week. Nieuws in

het Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in hetFrans.
17.00 Eine Ursache - vielfaltige Wir-
kung. Afl. 2: Der Strukturwandel in
der Landwirtschaft. Afl. uit de serie
Dorfentwicklung/Dorferneuerung.

17.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 13. (herh.).

18.00 Geschichte des Streichtrios.
Afl. 6: De 20ste eeuw.

18.30 Die Campbells. Canadese se-

rie. Afl.: Der unangenehme Freier.
18.54 Kinder-Verkerhsspot. (herh).
18.56 Das Sandmahnchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Was die Grossmutter noch i

wusste. Tips uit de oude doos. Van- i
daag: Kruiden. ]

20.15 Mit dem Schiff über den Berg. i
Ein Tag an der Moselschleuse in j
Trier, reportage over de Moezel.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn i
neun.

21.15 Kopfnuss. Onderwijsmagazine ivoor Rheinland-Pfalz.
21.45 Elternhaus. Eberhard Schulz in i

gesprek met Michael Leinert, inten- i
dant van het Pfalztheater te Kaisers- ;
lautern.

22.30 Die Söhne des Fürsten. Afl. 2: j
Der verlorene Frieden. Na het uitbre- |
ken van W.O. I vestigt het Duitse le- Iger het hoofdkwartier in het slot van I
de Poolse vorst.

23.25 Klassik am Freitag. Yuri Ahro- i
nowitsch dirigiert Roméo et Juliette, i
suite nr. 2, van Prokofjev, uitgevoerd
door het Symfonie Orkest van de
SWF.

23.45 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
On a caché Hilary, documentaire over
een moeder die geen contact tussen
haar kind en haar ex-man wil, omdat
deze het kind seksueel heeft misbruikt.
20.40 Dido and Aeneas, opera van
Pourcell. (herh.). 21.40 Coup de film,
filmrubriek. Presentatie: Terry Focant.
22.05 Journaal, weerbericht en beurs-
berichten. 22.35-23.30 Le rêve d'lcare
ou l'histoire de l'aviation, 12-delige do-
cumentaire serie over de geschiedenis
van de luchtvaart. Afl. 8. (herh.).

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Evoyé spécial.
17.15La Chance aux Chansons. 17.45
Cuisinez avec... 18.00 Des chiffres et
des lettres. 18.20 Iniminimagimo, Tele-
chat, Zoo-folies... 18.50 Club TVS.
19.00 Futur's. 19.30 TVS Infos et mé-
téo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 Une
heure pour Europe. 21.00 Trente, les
années ambiguës. 22.00 Journal Télé-
visé et Météo. 22.30 Ciné-Club: La
dame aux Camélias. 23.55-00.20 Di-
van.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 Het Ge-
bouw met om 7.04 Act. binnenland.
(7.30 Nws.). 8.10 De tafel; 9.07 Re-
dactie Tijdloos Nederland; 10.07
Afd. binnenland met o.a. Mediaru-
briek i.o en BORAT; 11.07 NL met
BORAT. 12.07 Afdeling binnen-
land. (12.30 Nws); 12.52lnformatie
voor de vissers. 12.55 Meded. tbv
land- en tuinbouw. 13.10 Hier en
nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.07
NCRV-V.1.P.-roem. 16.07 VARA
Radio I vrijdageditie. (17.30 Nws).
20.03 Country style. 21.03 Jazzti-
me. 22.03 NCRV-vrijdag-sport.
23.06 Met het oog op morgen
0.02-7.00 Veronica's Oh, wat een
nacht, met om 0.02 Stemband.
2.02 De zwoele zomernacht. 5.02-
-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 KRO's Ontbijtshow. 7.50 Het
levende woord. 8.04 Echo. 8.13
Ontbijtshow, vervolg. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p.... 11.50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee.
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel
plus. 15.30 Binnenlandse zaken.
16.04 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.04Nederlands hitwerk.
18.04 AVRO Radiojournaal. 18.30
De hersengymnastiek. 19.03 De
burgemeester is jarig. 20.03 Hob-
byvitaminen. 21.00-7.00 Zie Radio
1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Rinkel-
dekinkel. 7.04 Ook goeiemorgen.
9.04 Goud van oud. 11.04 D'Rob of

d'ronder. 13.04 Ha, die Holland.
15.04 Dc Top 40. 18.04 Dc avond-
spits. VOO: 19.03 Stenders en van
Inkel. 22.03-24.00 Countdown ca-
fé.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
■13.05 Nieuws voor doven en
"thorenden.
binden waaien om de rotsen,
pirijkse speelfilm uit 1960 van
"9V Ucicky. Na de dood van zijn
!r neemt Dag het beheer van het
3oed over.
""Journaal.
Lekker weg. Toeristisch maga-
Vandaag: De Noordhollandse

De poorten van de Servaas.
J-lageover de restauratie van de
«rvaaskerk in Maastricht.

F ""Journaal.

' Hints. Spelprogramma.
*er van mijn bed show.
Q'ad ijs. Spelprogramma.Brandpunt. Actualiteitenru-

2werfsters. Tv-spel. De oude
j®Louise wordt vergeetachtig, en
■""^alt haar allerminst.
""Journaal."■00.50 De doe-het-zelf-moor-

" Canadese tv-film uit 1985 vannam Parker naar de gelijknamige
ari van Howard Engel.

# Hennie Huisman in de 'Surpriseshow'. (RTL Veronique
20.25 uur)

Radio 4
7.04 Vroeg ochtendconcert I. Le-
clair et Montéclair. 8.00 Nws 8.02
Vroeg ochtendconcert 11. 9.00 Theo
Bruins, piano (3). 9.30 De compo-
nist Lex van Delden. 10.10 Het in-
ternationale concertcircuit. Liede-
ren voor tenor en piano. 11.50 Het
ensemble Wien-Berlin. 12.30 Jazz
op vier-concert. 13.00 Nws. 13.02
Operette. 14.00 Orgels in stad en
ommeland. 14.35 Klein bestek.
15.30 Uit de schat der eeuwen.
16.00 Crème du baroque. 17.00De
cantates van J.S. Bach. 17.40 The
best of brass. 18.00 Nws. 18.02
Musica nova llive. 19.00De boven-
bouw. 20.00 Nws. 20.02 Europees
Concert Podium: Brabants ork. met
Brabant saxofoonkwartet. (In pau-
ze: Muziekspiegel). 22.00 Horizon.
22.30 NOS Jazzgeschiedenis.
23.00-24.00 NOS jazz.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De vertellers.
10.00Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12.00Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier 13.00
Nws. 13.10 Het Gebouw, met om
13.10 Standplaats nergens; 13.40
Het interview; 14.35 Het onder-
zoek. 15.00Muziek in het Gebouw;

1530 NL standplaats Honduras.
15.50 Afdeling binnenland. 16.35
Welingelichte kringen. 17.35 Post-
bus 51 Radio-magazine. 17.55 Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Paulus de boskabou-
ter. 18.20 Uitzending van Groen
Links. 18.30 Homonos. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 De bijbel open. 20.55 België
totaal. 21.05 Schoolagenda. 21.20
Bijbelse toekomstverwachting.
21.40-22.00 Theologische verken-
ningen.

SSVC
13.00 Green claws.
13.25 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Sounds like music.
15.15 Head of the class. Afl. Don't

play with matches.
15.40 Children's SSVC. Afl. The com-

plete Bungler.
16.05 Around the world with Willy
Fog.

16.35 Troublemakers.
17.00 Blue Peter.
17.30 Happy Days. Afl. Richie's Flip
side

17.50 Home and away.
18.15 Steal.
18.40 News and BFG weather.
18.55 Scène here.
19.15 Top of the pops.
19.45 Coronation street.
20.10 No jobfor a lady. Nieuwe serie.

Afl. Who goes home?
20.40 Not a penny more, not a pen-

ny less. Nieuwe serie.
21.30 French and saunders.
22.00 News and Weather Report.
22.30 Clive Anderson Talks Back.
23.05-00.50 The Friday late film.

RTL Plus
06.00 Familie Munster. Amerikaanse

serie. (herh.).
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd program-
ma.

08.30 RTLaktuell.
08.35 Tele-Boutique. (herh).
09.00 RTLaktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preiss ist heiss. Spelshow.

(herh.).
10.35 Mask. Tekenfilmserie, (herh.).
11.00 Der Unsichtbare. Amerikaanse

serie. (herh.).
11.45 Action - Neu im Kino. Filmtips,

(herh.).
12.35 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL orkest.
13.00 Tele-Boutique..
13.30 California Clan. Amerikaanse

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

kaanse serie. (herh.).
15.00 Gut geht's. Gezondheidstips

van Hademar Bankhofer.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Einfach tierisch. Dierenpro-

gramma gepresenteerd door Iff Ben-
nett.

16.30 Vater Murphy. Amerikaanse
serie. Afl.: Ein guter Kern steekt in je-
dem.

17.10 Der Preiss ist heiss. Spelshow.
17.45 Tele-Boutique.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Sierra. Amerikaanse serie. Afl.:

Hochzeit auf dem Berg. (herh.).
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Das A-Team. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Auf Leben und Tod.
20.15 Glanzerder Asphalt. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Ein
schwarzes Schaf.

21.10 Der Zauberbogen. Amerikaan-
se speelfilm uit 1981 van Nick Corea.

22.50 RTLaktuell.
23.00 Jocks - Tennis, Teenies und
Bikinis. Amerikaanse speelfilm uit
1986 van Steve Carver.

00.40 Glanzender Asphalt. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

01.25-01.30 Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT. 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Afl. Ein
riskanter Plan. 09.00 SAT. 1 Bliek.
09.05 Love Boat. Afl.: Un dführe mich
nicht in Versuchung. 09.50 Teletip Ko-
ehen. 10.00 SAT.I Bliek. 10.30 Stin-
gray, Amerikaanse misdaadserie uit
1985. Afl. Mendosas Rache. Aansl. te-
kenfilm. 12.15 Glücksrad. 13.00 Tele-
börse. 14.00 Programma-overzicht.
14.04The Real Ghostbusters. Afl. Letz-
ter Zug in die Ewigkeit. 14.30 Teletip
Reise. Ansl. Horoskop. 14.40 Love
Boat. Afl.: Vickis erste Liebe. 15.30
Verliebt in eine hexe. Amerikaanse fa-
milieserie. Afl.: Oh, du lieber Trauerwei-
de. 15.55 SAT.I Teleshop. 16.05 High
Chaparral. Afl.: Junges Blut. 17.00
SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn. Afl. Der
Überraschungskandidat. 17.35 Teletip
Test. 17.45 Programmaoverzicht.
17.50 Addams Family. BGomez'
Traurn vom groszen Geld. 18.15 Die
Ausgeflippten. Amerikaanse comedie-
serie van J.D. Lobue. Afl. Seine Niere
mag er nicht. 18.45SAT.I Bliek. Aansl.
SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad. 19.50
SAT.I Wetter, aansl. SAT.I Bliek.
20.00 Drei Engel für Charlie. Afl. Wenn
Engel Geburtstag feiern. 20.55 SAT 1.
Bliek. 21.00 Operation Lady Mariene,
Duits/Franse speelfilm uit 1975 van Ro-
bert Lamoureux. 22.30 SAT.I Bliek.
23.00 Teuflische Mission. Spaanse
misdaadfilm van Carlos Aured. 00.15-
-00.25 Programmaoverzicht.

Eurosport
06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show. 09.30 Motor.
Sport News. 10.00 Trans world sport.
11.00WK boksen. 13.00 Vooruitblik op
het WK voetbal in Italië. 14.00 Interna-
tionaal tennis. 19.00 Motorsport. 20.00
WWF worstelen. 21.30 Autosport.
22.00 Basketball. 23.30-02.30 Interna-
tionaal tennis.

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

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Het leven <s mooi. 10.00 Nieuws.
10.03 Platenpoets. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00 Nieuws. 13.10Goed op
Vrijdag. 14.00 Het algemeen be-
lang 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Limburg Vandaag 18.00
Nieuws. 18.10 Hitriders. 20.00 Zig-
Zag. 22.00 Nieuws. 22.05 Country-
Side. 23.30-6.00 Nachtradio, (om
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

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

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 Breakfast News.
10.00 News and weather.
10.05 Open Air.
10.20 Gloria.
11.00 News and weather.
11.05 Matchpoint Quiz Game.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News and weather.
12.05 Open air.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 Hypotheticals.
15.30 Volgens aankondiging.
17.35 Eyespy.
18.00 Newsround.
18.10 Links: the developing world.
18.35 Business marters.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.45 'Allo! Allo.
21.10 Volgens aankondiging..
21.30 United.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 South of the border.
23.30 Newsnight.
00.15 Weatherview.
00.20 Jazz 625: Art Blakey.
00.50-00.55 Saturday's viewing.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and Wea-
ther. 08.15 Touristic magazine. 08.45
The Mix foliowed by News on the Hour.
16.00 Hotline. 17.00 On the air. 19.00
Hit Studio International. 20.00 Concert
van 'The Alarm.' 21.00 Blue Night.
22.00 News and weather. 22.15 The
80's relived. 23.15 Snub. 23.45 Max
Headroom. 00.15 News and weather.
00.30 Blue Night. 01.30 Time Warp.
01.45 Late Night Mix.

MTV Europe
00.00 MTV's Greatest Hits. 01.00 VJ
Maiken Wexo. 02.00 Night Videos.
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 MTV
At The Movies. 12.30 Club MTV. 13.00
VJ Kristiane Backer. 14.00 MTV's Af-
ternoon Mix. 17.00 3 From 1 at 5.17.15
MTV's Afternoon Mix. 17.30 MTV's
Coca Cola Report. 17.45 MTV's After-
noon Mix. 18.30 Week in Rock. 19.00
MTV's Greatest Hits. 19.30 MTV at the
movies. 20.00 Saterday Night live.
20.30 Club MTV. 21.00 MTV Spotlight.
21.30 Yo!. 22.00 VJ Ray Cokes. 23.00
MTV's Coca Cola Report. 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.
12.00 Musik bei Tisch. 12.15 Ver-
anstaltungskalender. 13.00 Trerf-
punkt Frichauf. 14.05 Schulfunk:
Verkehrserziehung. Aus der Rad-
fahrpraxis: Oliver hangt alle ab.
14.15 Musikzeit heute: Klassiek
leicht serviert. 15.Q0 Nachmittags-
studio. 16.05 Spotlight: Euro-Tops.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-
tuell + Sportvorschau. 18.40-20.05
Konzertabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12.15
Casinoparade. 14.00 Viva. 16.00
Entenjagd. 17.00 RTL-Themen.
17.15 RTL-Musikduell. 17.50
Sportshop. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traüm-
tanzer.
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Telefonistes
In de zaal van het Haagse Con-
gresgebouw bevinden zich tege-
lijkertijd onder 200 telefonistes
andere tv-bekenden, als Arme-
marie Oster,Kiki Classen, Gerda
Havertong, Paula Patricio en

Tetske van Ossewaarde. Lies-
beth List laat zingend van zich
horen, en choreograaf Rudi van
Dantzig heeft voor dit speciale
doel een ballet geënsceneerd
voor een groep dansers. Ook in
het Congresgebouw bevindt zich
presentatrice Hanneke Kappen.
Zij zal tijdens de uitzending pra-
ten met len van den Heuvel, de
arts Ivan Wolffers en Max van
den Berg, directeur van de ont-
wikkelingshulp-organisatie NO-
VIB.

NOVIB heeft deze hele week een
actie georganiseerd, die zondag
eindigt onder het motto: „Maak
van Moederdag een Wereld-
feest."

NOVIB wil met het overgemaak-
te geld onder meer volkskeukens
voor de armen in de Peruaanse
hoofdstad Lima kopen, boom-
kwekerijen in Kenya starten en
het volk van de Dayaks steunen,
die zich verzetten tegen het kap-
pen van deregenwouden, waarin
zij tot dusverre nog wonen.

Commissariaat voor de Media constateert steun aan Veronique

Zendtijd Veronica in gevaar
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Het Commissariaat voor de Media over-
weegt om een deel van de zendtijd van Veronica in te trek-
ken en deze omroep een boete op te leggen. Het Commissa-
riaat is op basis van een accountantsonderzoek namelijk
tot de conclusie gekomen dat Veronica door het beschik-
baar stellen van financiële middelen en garanties, mens-
kracht en kennis daadwerkelijk steun heeft verleend aan
de totstandkoming van RTL Veronique. Dat is in strijd met
de Mediawet, die commercie in het publieke omroepbestel
verbiedt.
In een korte verklaring zegt de
vice-voorzitter van Veronica,
Rob Out,dat de omroep geen
'voortijdig commentaar' geeft.

„Gelet op de ernst van de aantij-
gingen van het Commissariaat
voor de Media en de gesugge-
reerde consequenties voor de
continuïteit van Veronica, zou
het voortijdig geven van com-
mentaar de zorgvuldige voorbe-
reiding van het verweerschrift
belemmeren", aldus Out. „De ju-
ridische afdeling van Veronica
en haar externe advocaat buigen
zich momenteel over de kwes-
tie."

De plannen van het commissa-
riaat hebben overigens geen ge-
volgen voor zijn standpunt over
de toelaatbaarheid van RTL Ver-
onique op de Nederlandse kabel-
netten. Daarvoor is niet van be-
lang wie de financiers van Vero-
nique zijn, maar alleen of de Lu-
xemburgse CLT de omroep is
die de uitzendingen verzorgt.
Het commissariaat vindt dat en
is daarom van mening dat Vero-
nique in Nederland op de kabel
mag. Over deze uitspraak loopt
nog een bodemprocedure bij de
Raad van State.

Hoorzitting
Of het werkelijk tot intrekking
van een deel van de zendtijd van
Veronica komt hangt af van een
hoorzitting, waarop de omroep
zich kan verdedigen. Op grond
van het accountantsonderzoek
gaat het Commissariaat er voor-
lopig van uit dat Veronica een
'nevenactiviteit' heeft verricht
die op grond van de mediawet
niet is toegestaan en waarvoor
geen toestemming is gevraagd.
Bovendien heeft Veronica zich
volgens het Commissariaat
dienstbaar gemaakt aan winst
door derden, onder meer van
CLT, de Luxemburgse moeder
van Veronique, wat eveneens
volgens de wet verboden is.

Toen het commissariaat vorig
jaar het onderzoek begon naar de

status van RTL Veronique verze-
kerde Veronica het Commissa-
riaat schriftelijk direct noch indi-
rect aandelen te hebben in Vero-
nique. „Uit het onderzoek blijkt
dat deze informatie niet juist
was", aldus het Commissariaat.

Geld
Een woordvoerster van het Com-
missariaat voor de Media zei niet
in te kunnen gaan op de vraag
wat Veronica precies voor Vero-
nique heeft gedaan. Dat staat in
een rapport dat het Commissa-
riaat niet publiek wil maken. Ve-
ronica maakte daar volgens de
woordvoerster bezwaar tegen,
maar ook heeft het commissa-
riaat zelf bedenkingen tegen een
te grote openheid, omdat het
vreest dat dit in detoekomst zijn
opsporingstaak zou kunnen be-
lemmeren. „In elk geval is zeker
dat er geld van Veronica naar
Veronique is gegaan en dat Vero-
nica betrokken was bij de op-
richting", aldus de woordvoer-
ster.

Het Commissariaat heeft volgens
haar nog geen standpunt over de
hoeveelheid zendtijd die het wil
intrekken. Eerst zal op 23 mei
Veronica zich in een hoorzitting
kunnen verweren en zullen onaf-
hankelijke deskundigen worden
geraadpleegd. Na de hoorzitting
heeft het commissariaat gemid-
deld een week of zes nodig om
tot een besluit te komen.

Veronica is een A-omroep, wat
wil zeggen dat zij gemiddeld per
week op televisie 14 uur en 8 mi-
nuten zendtijd ter beschikking
heeft en 64 uur en 37,5 minuten
op radio. Al geruime tijd doen
geruchten de ronde dat Veronica
ofin elk gevalhaar directeur Rob
Out betrokken zou zijn bij Vero-
nique. De ex-directeurvan Vero-
nique, Lex Harding, was afkom-
stig van Veronica en komt daar
per 1 juni weer terug als direc-
teur radio. Out heeft in publika-
ties altijd ontkend dat hij of de
omroep betrokken waren bij
Veronique.

Lentefeest
HEKSENBERG - Dit week-
einde wordt in een paviljoen
aan de Heigrindelweg te Hek-
senberg/Heerlen een drie-
daags lentefeest gehouden.
Ter gelegenheid daarvan ver-
zorgen 'Die lustigen Dorfmu-
sikanten' zaterdag een show-
avond. Zondagavond worden
de festiviteiten van de voet-
balvereniging Groene Ster be-
sloten met een showavond
van de OBM-band, Alle at-
tracties zijn gratis toeganke-
lijk.

persoonlijke opinie? Ik vind dat
er teveel onderwerpen in te korte
tijd overhoop worden gehaald."

Actie
Onderdeel van Tineke live van-
uit Moskou is de actie om tussen
de 300 en 400kinderen van Tsjer-
nobil, die tijdens de ramp met de
kerncentrale door radio-actieve
straling werden besmet een va-
kantie in Nederland aan te bie-
den. Galina Homchik zegt dit on-
derwerp eigenlijk te serieus te
vinden voor een luchtig pro-
gramma.

Na een paar dagen Moskou zegt
Tineke de Nooy 'geschokt' te
zijn. „De beelden die we in Ne-
derland op televisie zien zijn dus
écht. Al dierijen... Drie uur in de
rij voor twee flesjes bier. Dan
denk ik: dat wordt een dolle
avond. En dan al die kinderen,
die niet meer daneen halfglaasje
melk per dag krijgen." Woedend
werd Tineke toen zij dinsdag
hoorde dat twee Russische pop-
groepen, die in haar programma
optreden zullen play-backen.

„Daar ben ik absoluut op tegen.
Maar mij wordt gezegd dat ze het
niet anders kunnen. Dus heb ik
bakzeil gehaald. Da*t ik helemaal
naar Rusland moet gaan om daar
twee play-back groepen in m'n
programma te hebben. Thijs van
Leer en Hans Vermeulen met zn
Rainbow Train die staan live als
een huis. Daar geef je als Neder-
land toch wel je visite-kaartje
mee af."

Angst
Gevraagd naar haar verwachtin-
gen van beide 'Russische' pro-
gramma's zegt Tineke de Nooy:
„Laat het vooral een rotzooi wor-
den. Ik hoop dat het niet te ste-
riel wordt. Mijn grote angst is dat
mijn directe manier van presen-
teren niet overkomt bij het in de
studio aanwezige Russische pu-
bliek. Dat ik twee keer twee uur
tegen een muur sta te praten."

show
Boudewijn
de Groot in.
nieuwe filniE

AMSTERDAM - In AmsterC
zijn de opnamen begonnen v<*~
de avondvullende speelfilm 1
the music dance' met BoudeW
de Groot in de hoofdrol. 'speelt, onder regie van Pim d«
Parra, een componist die 'dracht heeft gekregen om e
'Europese volkslied' te schrijve
Tijdens zijn werkzaamheid
wordt hij voortdurend gestoo
door opdringerige schuldeis-
en vrouwvolk. Een gastrol wo'_
gespeeld doof Johan Scbj"
meyer, die vorig jaar korte t i
directeur van de Nederlan'^Filmdagen is geweest en die
yens deze productie met juri
sche adviezen begeleidt. Pro<
cent is Sherman de Jesus, cv'
eens een voormalige directe
van de Filmdagen.
Het is de bedoeling dat 'Let h
music dance', waarvoor de opir
men komende zaterdag al \yjl<
den afgerond, in de premije
komt tijdens de Nederlan-^
Filmdagen in september. i?

Op moederdag inzameling voor volkskeukens in Peru

Tv-aktie bij 'Wereldwijs'
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De formule van
de VARA-tv-quiz 'Wereldwijs' is
zondagavond op Nederland 1
nogal ingrijpend aangepast aan
het doel van deze speciale afleve-
ring: 'geld inzamelen voor pro-
jecten in de Derde Wereld. Een
groot aantal bekende tv-presen-
tatoren, werkzaam bij ongeveer
alle omroepen te Hilversum, zal
aan deze speciale 'Wereldwijs'-
show, 'Maak van moederdag een
wereldfeest', meewerken. De uit-
zending begint om 19.53 uur.

Voor de centrale presentator Ro-
bert ten Brink is de 'Wereldwijs'-
aflevering van zondagavond een
vervolg op de bijzondere afleve-
ring van het woordspelletje 'Lin-
go', dat gisteravond te zien was
en voor hetzelfde giro-nummer
geld inzamelde. 'Wereldwijs'
wordt onder normale omstandig-
heden gepresenteerd door Kees
Driehuis.

De tv-presentatoren Paul Witte-
man (VARA), Violet Valkenburg

(KRO), Legien Kromkamp
(NCRV) en Charles Groenhuij-
sen (NOS) zijn zondagavond de
vier kandidaten, die het in 'We-
reldwijs' opnemen tegen 'de on-
bekende moeders. Dat gebeurt
in de Hilversumse NOB-tv-stu-
dio. Op de tribune in de Hilver-
sumse studio zitten 300 moeders,
die in de afgelopen weken heb-
ben gereageerd op de kijkers-
vraag van het woordspelletje
'Lingo.' Vlak voor de start van de
uitzending worden uit die moe-
ders het viertal geselecteerd, dat
met de bekendetv-presentatoren
het 'Wereldwijs'-spelletje gaat
spelen. De thema's van de vra-
gen hebben te maken met de wa-
terproblematiek, het milieu, edu-
catie en het voedsel dat we eten.

# Tv-omroepster Paula Patricio bevindt zich zondag-
avond tijdens de inzamelingsaktie onder 200 telefonistes in
het Haagse Congresgebouw.

Serie over
WK-voetbal

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het wereldkam-
pioenschap voetbal komt nader-
bij, de voetbalkoorts neemt toe.
De TROS levert vanaf vandaag
haar eigenbijdrage met 'We gaan
naarRome. Dat is de Nederland-
se titel voor de vierdelige in En-
geland geproduceerde serie
World Cup Confidential Italy
1990. Waarmee een gedegen
overzicht wordt gegeven van het
hedendaagse voetbal.

In de eerste aflevering, die van-
avond om 17.48 uur op Neder-
land 2 wordt uitgezonden, zien
we een serie portretten van de
beste voetballers van, dit mo-
ment en de meest belovende
nieuwkomers. Onderwerpen in
de volgende afleveringen zijn: de
doelverdedigers, de trainers en
de voorbereiding van het Italië-
spektakel. De reeks werd geheel
op lokatie gefilmd in de belang-
rijkste voetballanden van Euro-
pa en Zuid Amerika.

'Die bureaucratie in Rusland is echt heel erg'

Tineke vanuit Moskou
Van onze rtv-redactie

MOSKOU - „Is dit hetRode
Plein? Nu begint het pas
echt tot me door te dringen
dat we in Rusland zijn." Het
is dinsdagochtend, de eer-
ste dag dat Tineke de Nooy
en haar ploeg opnames ma-
ken voor haar liveprogram-
ma zaterdag en zondag van-
uit Moskou. De Russische
cameraman Joeri Lobov
volgt geduldig de Engelsta-
lige instructies: Tineke met
een gehandicapte oorlogs-
veteraan, Tineke wande-
lend over het Rode Plein.
Inzoomen. Het beeld vast-
houden. Tussenshot.

Lobov is gewend met buitenlan-
ders te werken. Als top-camera-
man wordt hij regelmatig inge-
schakeld door het Amerikaanse
televisie-station ABC en nog on-
langs bracht hij een oriënterend
bezoek aan Nederland.,Op het
programma stonden het NOB en
een aantal omroepen. „Bij jullie
is alles zoveel moderner dan bij
ons. Ik kan niet precies zeggen
wat ik heb geleerd. Dat moet ik
nog laten bezinken." VolgensLo-
bov loopt de Russische staatste-
levisie op technisch gebied zon
vijftien jaarachter bij Nederland.

Ondanks alle voorbereidingen
en goede wil over en weer loopt
de samenwerking tussen Russen
en Nederlanders niet altijd even
soepel. En dat komt niet alleen
door het taalprobleem. Tineke:
„Die bureaucratie is echt heel
erg. Overal zijn papieren voor no-
dig. lets wat bij ons meteen gere-
geld wordt, duurt in Rusland da-
gen, weken. Het werken hier is
daardoor niet gemakkelijk. Maar
het feit dat dit allemaal mogelijk
is, is toch het allerbelangrijkste
en de mensen doen echt hun
best. Wat wij met ons program-
ma doen is wereldgeschiedenis
schrijven op televisie."

Een paar weken geleden onstond
naar aanleiding van een 'Tineke'
over Rusland het idee om twee
uitzendingen van dit weekend-
programma live vanuit Moskou
te maken. Een primeur voor de
Nederlandse televisie. Ook veel
Russen kunnen de programma's
bekijken. Volgens de Russische
producer Galina Homchik zal
'Tineke' te zien zijn in de hele re-
gio Moskou. Dat betekent een
potentieel van vijftien miljoen
kijkers.

Beide programma's worden in
Nederland door Veronique uit-
gezonden tussen 16.00 en 18.00
uur. Voor Moskou betekent dit
vanwege het tijdsverschil tussen
18.00 en 20.00 uur. De Rus Vladi-
mir Molchanov, die vloeiend Ne-
derlands spreekt, zal Tineke in
beide programma's assisteren.
Nederlandse teksten worden
buiten beeld vertaald voor de
Russische kijkers.

Producer Galina Homchik ver-
telt dat Tineke voor Russische
begrippen een ingewikkeld pro-
gramma is door de vele verschil-
lende elementen: praten, mu-
ziek, reportages, koken. „Maar
we vinden het heel interessant
om te doen." Het programma zelf
heeft ze nog nooit gezien, maar ze
heeft er veel over gehoord. „Mijn

" Tineke de Nooy: „Laat het vooral een rotzooi worden."

Williams
„Het komt eigenlijk niet zo goed
uit, maar we wilden Robin Wil-
liams graag hebben dus doen we
het toch maar", zegt Mioch als hij
aan de vooravond van zijn ver-
trek welgemoed aanschuift voor
een gesprek over de rubriek die
hij met Hans Schwartz samen-
stelt.

„We gaan vijf uitzendingen ma-
ken, vier korte en één wat lange-
re", vertelt Mioch. „De korte wor-
den vooral sfeerverhalen. Want
waar denk je aan bij Cannes:
strand, sterren en gala's. Vooral
veel glamour dus. Er is ook

steeds een link met de film <L
dezelfde avond wordt uitgez<j
den. We laten dan iemand I
Cannes daariets over zeggen. A
een soort uitsmijter." L

„We zijn nu al diverse interviev
aan het regelen. Timothy Daltf
komt, Rob Lowe, Arno*
Schwarzenegger, Sophia Lorr
Voor de rest is het toch probeif
te halen wat er tehalen valt. Ikl
nu voor de twaalfde keer en bjzon beetje mijn draai wel gev<t
den. ■
]

" Sophia Loren: één van de sterren die in beeld komen b*
Veronica Film & Video.

Reünie
MAASBRACHT - Op Hemt
vaartsdag (donderdag 24 rf
vindt in gemeenschapshuis 'il
Baekerhoes' aan deKerkstraat
Maasbracht een reünie plaj
van Limburgse carnavalsart'4
ten. Die zijn, samen met korïf
ken en hun partners, 's avortr
vanaf 20.00 uur van harte m
kom. Intiatiefnemers zijn Piel,
Cnoops, Jo Koppen, Karel fi
delers, Wiel Knapen en Pl
Boonstra. 0

Veronica verzorgt vijf uitzendingen

René Mioch filmt
festival in Cannes

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - .Wuivende pal-
men langs de boulevard, een zon-
overgoten strand met half ont-
klede starlets en over elkaar
struikelende fotografen. Sinds
gisteren is het allemaal weer da-
gelijkse kost in het Zuidfranse
Cannes waar het jaarlijkse film-
festival de nodige sterren van het
witte doek zal verwelkomen.
Ook van de partij is René Mioch
van Veronica Film & Video, die
deze keer vaker dan in andere ja-
ren verslag zal doen vanaf het
festival en menig bekend hoofd
in de vaderlandse huiskamer zal
doen belanden. De eerste beel-
den krijgt de kijker zaterdag-
avond om 22.05 uur op Neder-
land 2.
Het zijn drukke dagen voor René
Mioch. Er moet nog veel gere-
geld worden voor de Cannes-uit-
zendingen van zijn filmrubriek
en tussendoor staat er nog even
een kort tripje naar San Francis-
co op het programma voor een
interview met Robin Williams
(Dead Poets Society, Good Mor-
ning Vietnam):

Dutch Radio
De allereerste keer ging ik V
eigen gelegenheid naar Canrw
Ik werkte toen voor een AmstC
damse ziekenomroep en pres4
teerde me daar als Dutch Radji
Zo maakte ik interviews, met M-
los Forman, Nicholson, Coppoj
en verkocht die later aan Hilv'j
sumse omroepen. Mijn toennw
ge buurman was Pieter Gq
dings (indertijd van de AmsW
damse bioscoop The Movies) "I
van hem mocht ik mcc naar C3fnes. Ze hadden daareen appaf*
ment, dus zo kostte het me v/%
nig. De eerste jaren heb ik vooif
gekeken hoe anderen daar wert
ten en hoe je ergens moest bi|
nenkomen."

„Cannes is heel leuk, maar na e4
week heb je het wel gezien, hoi
Het is rennen van de ene pij
naar de andere en je moet alle i|
terviews echt ter plekke regeld
Vaak weet men niet of een s*|
wel komt en al-ie er is moet 1
maar afwachten of-ie wel ietsv
doen en niet liever in de zon li|
En als ze de avond ervoor in l
kroeg hebben gezeten kan je l 1
ook wel vergeten. Je bent dH
constant bezig dingen te regetö
en vervolgens te controleren'het nog wel doorgaat." i

(ADVERTENTIE)

I NIKS OM I
AAN TE

TREKKEN?
Koop dan sneleen staatslot en wie weetkoopt u binnenkorthéélParijs
leeg. Uheeftnog 3 dagenvoorde verkoop van deze maandsluit. U vindt

deverkoopadressen in de GoudenGids. Wacht niet, er is immers geen
mooier lot dan een staatslot.

-***<GELUK IS NOG 3 DAGEN TE KOOP.

...
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Naar eventuele schade wegens te laat uitbetalen subsidies

Ministerie VROM doet
onderzoek in Heerlen

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het ministerie van VROM gaat volgende maand
zestien eigenaren van huizen in de Heerlense wijk Terworm-
dael benaderen met de vraag of zij financiële schade hebben
ondervonden door te late uitbetalingen van subsdidies voor
premiekoopwoningen. Een woordvoerder van het ministerie
heeft dit bevestigd.

betalingvan dezepremies zijn bena-
deeld. Begin dit jaar liet de minister
weten, bij 'aperte nalatigheid' bij
het toekennen van subsidie aan
eigenaren geld te willen geven als
die mensen daar financiële schade
van ondervinden.

Aan de hand van dat onderzoek
wordt bekeken of het ministerie de
renteschade die de bewoners heb-
ben moeten betalen, zal vergoeden.

Het onderzoek is een gevolgvan uit-
spraken van de Nationale Ombuds-
man na klachten van de zestien be-
woners uit Heerlen dat de uitbeta-
lingen maanden, soms zelfs driejaar
op zich hebben laten wachten.

De Nationale Ombudsman heeft de
afgelopen jarenherhaaldelijk klach-
ten behandeld van mensen die op
dezelfde wijze door vertraagde uit-

Verder is op het ministerie een
werkgroep in het leven geroepen
die onderzoekt of in de diverse sub-
sidieregelingen termijnen moeten
worden gesteld waarbinnen de
overheid verplicht is om de bedra-
gen over te maken op straffe van
vergoeding van geleden schade. De
werkgroep is nog niet met haar acti-
viteiten klaar.

Tegen lichtmast
na twintig pils

" Op dezeplek, pal tegenover hetraadhuis inKerkrade, is parkeren eigenlijk verboden.
Foto: MARCEL VANHOORN

De subsidiesbetreffen de zogeheten
'bijdrage ineens' van vijfduizend
gulden en een jaarlijksebijdrage ten
behoevevan dekoper. Het subsidie-
systeem is vastgelegd in de Be-
schikking geldelijke steun eigen
woningen 1979. In voorlichtings-
brochures deelt het ministerie van
VROM potentiële kopers van pre-
miewoningen mee dat de 'bijdrage
ineens' zo snel mogelijkna aankoop
van de woning zal wordenverstrekt.
Voor de andere subsidie, de jaarlijk-
se bijdragen, is geen termijn ge-
noemd. De Ombudsman vindt
evenwel dat die binnen dertien
maanden na aankoop betaald moet
gaan worden. 'In Kerkrade geen

parkeerproblemen'

Wethouder Coumans over dreigend tekort:

Het ministerie wijt de trage afhan-
deling van de aanvragen van de zes-
tien Heerlenaren aan het ontbreken
van belastinggegevens over het
peiljaar 1979. Inkomensgegevens
over dat jaar zijn door de Heerlense
belastingdienst vernietigd. De Om-
budsman vindt in dit punt geen
rechtvaardiging omdat de verkoper
van de woningen reeds in maart
1986 hierover met het ministerie
contact heeft gehad.

Van onze verslaggever

HEERLEN - „U had veel ge-
dronken, hè?",vroeg de Heerlen-
se politierechter mr Hermesdorf
gisteren aan een Kerkradenaar
die zich moest verantwoorden
wegens rijden onder invloed.
„Nou, veel wil ik niet zeggen",
probeerde de man nog. „Rond de
twintig biertjes, noemt u dat niet
veel?" „Ja, ja", mompelde de
Kerkradenaar daarop, terwijl het
schaamrood naar zijn kaken
steeg. Overeenkomstig de eis
van de officier van justitie kreeg
de man, die na overvloedig alco-
holgebruik met zijn auto tegen
een lichtmast was gebotst en ver-
volgens doorreed, een boete van
1200 gulden met een voorwaar-
delijk ontzegging van zijn rijbe-
voegdheid voor drie maanden.
Het komende halfjaar mag hij in
de weekeinden niet in zijn auto
rijden.

KERKRADE - De gemeente Kerk-
rade is bezig met een nota over de
parkeersituatie in het centrum. De
studie richt zich op de behoefte aan

Van onze verslaggeefster

Wethouder André Coumans vindt
deze ontwikkelingen niet zorgwek-
kend. „De parkeerplaats aan de
Wijngracht was geen eigendom van
de gemeente maar van de Staat der
Nederlanden en daarna van Kloth.
Zij i.^bben altijd oogluikend toege-
staan dat met name het personeel en
de bezoekers van het ziekenhuis het
terrein als parkeerplaats gebruik-
ten. Het ziekenhuis houdt bij zijn
verbouwingsplannen rekening met
de behoefte aan nieuwe parkeer-
plaatsen. Als de lokatie Wijngracht
wegvalt, hebben we in Kerkrade
ruim voldoende alternatieven. Ik
kan zó 200 vrije parkeerplaatsen
aanwijzen. Op vijf minuten loopaf-
stand van hartje Kerkrade kan
iedereen makkelijk zijn auto kwijt.

voorzieningen voor kort en lang
parkeren. Eind juniworden de eer-
ste gegevens verwacht, samen met
de resultaten van het onderzoekdat
verricht wordt voor de centrum-
plannen.

In Kerkrade zijn al veel parkeer-
plaatsen verdwenen als gevolg van
woningbouw. Tegelijkertijd neemt
het aantal winkels en diensten toe.
Nu projectontwikkelaar Kloth te-
genover het St. Jozefziekenhuis
huizen gaat bouwen, vervalt ook
deze grote parkeerplaats. Het zie-
kenhuis overweegt daarom de be-
zoekuren te verleggen.

Berg vervuilde grond
bij tankstation
blijft nog liggen

" Kinderen spelen regelmatig
op de slecht afgedekte en ver-
vuilde grond. Zolang de grond
niet nauwkeurig onderzocht
is, kan niemand vertellen of de
kinderen enig gevaar lopen.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Steunfraudeurs
LANDGRAAF - Drie inwoners van
Landgraaf zijn geverbaliseerd om-
dat ze de Gemeentelijke Sociale
Dienst voor een totaalbedrag van
48.000 gulden hebben benadeeld.
De drie kregen een uitkering, maar
werkten er zwart bij. Ze zullen de
ten onrechte ontvangen bedragen
terug moeten betalen.

Meisje op
opgevoerde
bromfiets

LANDGRAAF- De politie in Land-
graaf heeft een zeventienjarig meis-
je aangehouden dat op een opge-
voerde bromfiets reed. Ze trok de
aandacht van de politie omdat ze
met zeer hoge snelheid door de be-
bouwde kom scheurde. De brom-
mer werd voor een nader technisch
onderzoek mee naar het politiebu-
reau genomen.

Automobilisten
op de bon

KERKRADE -De politie in Kerkra-
de heeft 22 automobilisten op de
bon geslingerd omdat ze door rood
licht reden of geen gordel droegen.
De bestuurders werden betrapt tij-
dens een gerichte controle in het ka-
der van de actie '-25%. Die actie
heeft als doel het aantal verkeers-
slachtoffers terug te dringen. De
controle werd op diverse plaatsen in
Kerkrade gehouden.

Hardleerse
bestuurder

HEERLEN - Een 46-jarige Bruns-
summer is gisteren door politie-
rechter Hermesdorf in Heerlen ver-
oordeeld tot twee weken gevange-
nisstraf en een jaar ontzegging van
de rijbevoegdheid. De man, die niet
kwam opdagen, werd voor de acht-
ste keer betrapt op rijden onder in-
vloed. Hij weigert een cursus te vol-
gen die hem van zijn verslaving aan
sterke drank moet afhelpen.

Elke dag

enu staat
weermidden
in dewereld

__■ _■ M '■■ Bi "" l"" "J^Jivildiekompletelcrant! |
■ Naam.
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■ Postcode: _
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Mei
.rsMnone Gussen (17), de kers-Jj^e Mei-koningin van Schin-
iC, eeft een uitnodiging ge-
£?en om haar opwachting te
"pen op de bekende Oogst-wkfeesten in Berg aan de-ras. Simone zal op 19 augus-P ''neetrekken in de Oogst-,nfcstoet in een speciaal voorf?**" gebouwde praalwagen.
iiP n 2e daar in Berg aan de
ifQs in ieder geval ook verze-
ifa wan eerf groot aantal toe-
tf^uwers uit Schinveld.
$

Redder
rV ft .4°rief gekregen van eenT^nee uit Kerkrade die ver-■P anoniem wenst te blijven.

nievrouw is in de pen ge-
R^men' omdat ze vindt datereen moet weten dat een be-
vSer van het Limburgs Dag-m haar dochtertjeSandra (4)
®r een wisse dood heeft be-
llo n at n°a we^ met 9e~jfir voor eigen leven. Wat is erJpeurd? De mevrouw ging op
"j^niorgen in alle vroegte met

dochtertje naar debakker.e«er stapte dewinkel binnen
J. *andra bleef buiten staan
T °P haarpoppewagente pas-

" In een onbewaakt ogenblik. e het wagentje de straat op
dochterlief dribbelde er ach-cfaan.

Redder (2)
IUP1UP datmoment kwam er met"fnoodgang een auto aan-■feni-en. Toen verscheen als
V reddende engel de LD-be-fder op het toneel. Hij rende
j^eg op, trok Sandra terug enff een schop tegen het
WPewagentje. Sandra bleef"edeerd, maar de voortra-
,h f °-uto schampte nogwel de
id Van e bezorger. „Van eenL O-nkje wilde hij niet weten,
* Qeld nam hij niet aan",
> lJft de moeder van Sandra.
±°P er madr een poppew'a-
'h rnef rem,men voor, zei de be-

" 9er." £)at njkt ons trouwensj61*1 slecht advies.

Feest
Corneliushuis in Heer-

Ij, eide zal aanstaande zater-
F| Waarschijnlijk te klein
V}- Peter Osterlitz -wie kent
F 1niet?- viert dan namelijk
i driedubbel feest en daar-

" T heeft hij zo ongeveer 'tout'
Fm uitgenodigd. Osterlitz
l denkt in het Corneliushuis
Lopende mijlpalen: het zes-
\V*?i9 bestaan van zijn groot-
r ael in eieren, zijn vijftigste
Ur}ardag en zijn zilveren hu-
f w. Als dat geen reden voorF feestje is...

Promotie
i AC**o-th Nilwik uit Heerlen is
f 2oefc naar mensen die vrij-
J 119 mei in het openlucht-
rater in Brunssum een con-

ivillen bijwonen van de
gelijke harmonie Concor-

' Nilwik is bezig met een pro-
over Brunssum en, ConMrt wordt daar een on-

'x «ccl van. Maar dan is het
r^^rlijk wel zaak dat er ook

belangstelling voor het con-
W. Lege tribunes passen nu1 l̂aal niet in een promotie-

fr' et concert begint om 21

Plat du Jour
e
°e dagschotel Plat du Jour,

'z VLI* enkele weken lang in■e kolom opdienden, is vanaf
" en van het menu geschrapt.

N2o-afc: een verschil van me-
h tussen de kok (de heer De-
y^e die de dialectbijdragen
'd

r ■en de dinergasten (de
'ert-0^6 a^e een en anaer ver-Lk. 'eJ- Het is nogal ingewik-
J^- om uit te leggen waar hem
lJrrecies de pijn zat, maar het
rho er°p neex dat de heer De~
t aye vond dat wij zijn bij-

Qen te smeuïg serveerden.
ko'T** 007" xoera' zVn receptuur
eer. aangedaan, aldus de
Pu delahaye. Wij op onze
Po? Vonden zijn bijdragen
r'sri wat zouteloos en voelden
L aaarom geroepenwat extra
L^aen toe te voegen. Smaken
ofc

C *^en ener is nog nooit een■ Qevonden die kon koken
g r °-Ue monden, leerden wij
'a °nze grootouders. Jammer,ar het is niet anders...

Inmiddels klaagden omwonenden
bij de gemeente over stankoverlast
en over het feit dat de grond slecht
afgedekt was. Zowel de gemeente
Kerkrade als de provincie erkennen
ruiterlijk dat de procedure veel te
lang duurt. Milieuambtenaar Thee-
len: „We hebben de eigenaar deze
week opdracht gegeven de grond
beter af te dekken."

Het bedrijf voor bodemonderzoek
in Weert dat het eerste onderzoek
uitvoerde naar de vervuiling, is een
andere mening over de verwerking
van de grond toegedaan. Directeur
J. Willekens van Loran BV: „Deze
grond ligt onder de C-norm. Dat be-
tekent in de meeste gevallen sane-
ren. Daar zijn speciale bedrijven
voor. Overigens hebben wij nog
geen opdracht ontvangen voor een
uitgebreider onderzoek naar de ver-
vuiling. Dat zal zeker drie tot vier
weken in beslag nemen."

Van onze correspondent

KERKRADE - De berg vervuilde
grond aan de Nieuwstraat-Prick-
steenweg in Kerkrade kan nog.
steeds niet worden gedeponeerd op
een normale vuilstortplaats. Aan
het maandenlange gebakkelei tus-
sende gemeente Kerkrade, de pro-
vincie, het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg en de eigenaar is nog
altijd geen einde gekomen.

Half januariwerden bij het tanksta-
tion, dat op de hoek van beide stra-
ten ligt, de brandstoftanks ver-
nieuwd. Daarbij bleef 30 kubie-
ke meter grond over. Alvorens de
grond afgevoerd kon worden eiste
de gemeente Kerkrade en een mi-
lieuambtenaar van de provincie na-

der onderzoek naar eventuele ver-
vuiling.

Dat werd in de maand februari uit-
gevoerd door een onafhankelijk bu-
reau in opdrachtvan detankstation-
eigenaar. Het afvalstoffenbureau
van de provincie vond die gegevens
te summier en eiste nadere specifi-
caties en meer monsters. Een
woordvoerster daarover: „Op 16
maart hebben wij een brief ge-
stuurd aan eigenaar Eussen van het
tankstation, met het verzoek een
nieuwe en representatieve analyse
te laten maken. Er zijn in eerste in-
stantiete weinig monsters genomen
om een goed oordeel over de hele
partij te kunnen vormen." Het
streekgewest kan alleenvergunning
tot storten verlenen als de bewuste
partij grond aan de gestelde eisen
voldoet.

(ADVERTENTIE)

SPEELCLUB AAAASBRACHT| WXÏ

Vredesactivist
opnieuw vrijuit

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Heerlense
vredesactivist Leo de Groot is
gisteren voor de tweede maal
in een week vrijgesproken
door de rechter. De Groot
moest bij de rechtbank in Den
Bosch voorkomen op verden-
king van geweldpleging tij-
dens een actie op het terrein
van de Lunettenkazerne in
Vught in maart van dit jaar.De
Groot werd die dag wel gesig-

naleerd op militair terrein,
maar geweldpleging kon door
de officier van justitie niet
worden bewezen. Eerder deze
week werd Leo de Groot door
de Heerlense kantonrechter
vrijgesproken.

De Groot stond in Den Bosch te-
recht met zes mede-activisten. Drie
van hen werden vrijgesproken. Te-
gen hen allen was een boete van 350
gulden geëist. Overigens schilder-
den de veroordeelden na afloop van
de zitting een leuze op de gevel van
de arrondissementsrechtbank:
'Waar recht onrecht wordt, wordt
verzet plicht.' Hierbij werd niemand
aangehouden.

Probeer dat maar eens in Heerlen.
In heel Nederland is, behoudens de
gemeente Brunssum, nergens zo
makkelijk en bijna gratis parkeren
mogelijk."

Toch wijzen bewoners, winkeliers
en ook enkele raadsleden op een te-
kort aan parkeervoorzieningen.
Volgens een woordvoerder van het
St. Jozefziekenhuis is jer intern
overleg geweest om de bezoekuren
naar een later tijdstip tel verleggen.
„De bezoekuren zijn nu'van 16 tot
19.30 uur. Als we daar IJ tot 20 uur
van zouden maken, is er meer par-
keerruimte beschikbaar voor de be-
zoekers. De kantooruren zijn dan
voorbij en de winkels sluiten tegen
die tijd, dus de meeste mensen zijn,
weer,weg uit het centrum. We kun-
nen in de avonduren ook de accom-
modatie die voor het personeel be-
doeld is openstellen."
De verbouwing van het ziekenhuis
zal pas rond 1994 klaar zijn. Tot die
tijd is er geen speciale voorziening
voor bezoekers die met de auto ko-
men. Er wordt echter gewezenop de
plaatsen bij de Rodahal en een ter-
rein beneden aan de Wijngracht.
„Met een beetje goede wil kunnen
de mensen ook daar terecht. Dat ligt
natuurlijk anders voor mensen die
wegens hun gezondheidstoestand
problemen hebben met die af-
stand."
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Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend door
eenvoud en oprechtheid, is heden, na een liefdevol-
le verzorging in de Hamboskliniek, kalm en vredig,
in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade overleden,
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, tante en nicht

Maria Margaretha
Pelzer
weduwe van

Arnold Hubert JozefKisters
Zij overleed op de leeftijd van 85 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Chevremont: HubKisters
Maria Kisters-Vanderschuren
Arno en Eveline

Kerkrade-West: SjirKisters
Mia Kisters-Reumkens
Marga en Math.
Hub en Sandra
John
Familie Pelzer
Familie Kisters

Kerkrade, 10 mei 1990
Hamboskliniek
Corr.adres: Prinses Irenestraat 23
6463 BN Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 14 mei as. om 10.30 uur in de dekenale
kerk van St.-Pancratius te Heerlen, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraaf-
plaats Akerstraat (ingang Groene Boord).

Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, zondag 13 mei as. om 18.00 uur in voornoemde
dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, overleed, na een moedigestrijd, mijn lieve le-
vensgezel, onze goede vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Geert Bakker
weduwnaar van

Mientje Meijer
levensgezel van

Tiny Herffst
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 79-jarige leeftijd.

Koningsbosch: Tiny Herffst
Eindhoven: Rudi Bakker

Emelie Bakker-Crans
Günter, Natasja

Spaubeek: Ger Bakker t
Jeanny Bakker-Snijders
Jolanda en Arno
Familie Bakker
Familie Meijer
Familie Herffst

6176 EE Spaubeek, 9 mei 1990
Corr.adres: Rembrandtstraat 12
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 12 mei as. om 11.00 uur in deparochiekerk
Christus Koning, Kluis-Geleen, waarna de begrafe-
nis op de begraafplaats van St.-Augustinus te Lut-
terade-Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er

' geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal
een avondmis worden opgedragen heden, vrijdag
11 mei, om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid tot bezoek heden van 17.30 tot 19.00 uur.

Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
boj het plotselinge overlijden en de crematie van
mijn dierbare zoon, broer, zwager, oom en neef

Joep Hermans
betuigen wij allen onze oprechte dank.
Het was een grote steun voor ons te weten datJoep
door zo velen gewaardeerd en gerespecteerd werd.

Mevrouw M.G. Hermans-Arets
en familie

Heerlerheide
11 mei 1990
Gravenstraat 43
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 12 mei as. om 19.00uur in de parochiekerk St.-
Cornelius te Heerlerheide.

"*.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn levensge-
zel

Paul Stevelmans
zal plaatshebben op zondag 13 mei as. om 11.00uur
in de parochiekerk St.-Remigius te Schimmert.

Elisa Boosten
Schimmert, mei 1990
Klein Haasdal 44

É' 'O» '"Cl© Bureau Bibliotheek
I imKnm Postbus 5700
LllIIUUry 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg
m 124/19-90 maken bekend dat inverband met de vervan-

gingvan despoorbrug te Nuth de volgende
tijdelijkeverkeersmaatregelen van kracht
worden:
1. De provinciale weg Nuth-Amstenrade zal

tussen km. 11.400en 11.600(spoorbrug
Nuth) gesloten worden voor alle verkeer,
in beide richtingen.

2. Hierdoorzal hetverkeerop Kathagen en de
van Eijnattenstraat verboden worden
rechtsaf te slaan bij de aansluiting naar de
spoorbrug.

3. Een maximumsnelheidvan 50km per uur
zal worden vastgesteld op de Naanhofs-
weg en Daelderweg, over een afstandvan
100 m voor het afgesloten wegvak naar de
spoorbrug.

4. Een inhaalverbodvoor motorvoertuigen
zal worden vastgesteld op deNaanhofs-
weg en Daelderweg, over een afstand van
200 m voor het afgesloten wegvak naar de
spoorbrug.

Deze maatregelenzullen geldenvan 13 mei
1990tot 25 juni 190of zoveel korter of langer
als door de uitvoering van dewerkzaamhe-
den zal worden gevorderd.

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaanen be-
tekend heeft, geven wij u met droefheid kennis dat
heden, gesterkt door het h. sacrament der zieken,
in zijn 89e levensjaar van ons is heengegaan, onze
zorgzame vader, schoonvader, grootvader en over-
grootvader

Johannes Antonius
van Bronkhorst

weduwnaar van

Maria Theodora van Egeren
Sittard: P.J. van Bronkhorst

C.E.M, van Bronkhorst-Evers
Marianne
Mare

Les Pradeaux (F): J.M.W. van Bronkhorst
R. van Bronkhorst-
Timmermans
Jean-Marie en René
en kinderen
Eric en Mieke
en kinderen
Saskia en Philippe
en kind

Limbricht: G.P.J. van Bronkhorst
M.J.M, van Bronkhorst-
Andriolo
Bernard
Elisabeth

6141 AH Limbricht, 10 mei 1990
Burg. Nelissenstraat 6
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op maandag 14 mei om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan de H. Salvius te Limbricht, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Vader zal bijzonder worden herdacht tijdens de
eucharistieviering van zondag 13 mei om 11.00uur
in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

-
Na een moedigen waardig gedragen lijden, heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, in
de leeftijd van 84 jaar onze lieve en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Lisa Schreeven
weduwe van

Lambert Bons
In dankbare herinnering:

Sittard: Jo Bons t
JacquelineBons-Köhlen

Sittard: Gerrit Bons
Toke Bons-Willemsen

Sittard: Bart Bons
Mia Bons-Wessels

Urmond: Jet Schaekens-Bons
Jan Schaekens

Düsseldorf: Theo Bons
Ilse Bons-Tümmers

Geleen: Wil Bons
Clare Bons-Hendriks

Millen: Riek Dohmen-Bons
Franz Dohmen

Heerlen: Marlies Bons
Sjaak Windmüller

Sittard: Toon Bons
Rosie Bons-Arts

Sittard: Nelly Zuidema-Bons
Jan Zuidema

Sittard: Piet Bons
Paula Bons-Gerrits
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Schreeven
Familie Bons

Sittard, 10 mei 1990
Corr.adres: Patchstraat 23, 6135 CX Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op maandag 14 mei a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Paulus te
Limbrichterveld-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van zaterdag 12 mei a.s.
om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, de vele bloe-
men, kaarten en brieven diewij van u mochten ont-
vangen bij het overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

Chiel Strijkers
willen wij u onze oprechte dank betuigen. Het was
voor ons een grote troost in deze moeilijke dagen.'

Mia Strijkers-Damoiseaux
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 13
mei as. om 10.30uur in de St.-Martinuskerk te Oud-
Urmond.

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

Jo Peulen
oud-voorzitter K.N.J.V. afd. Heerlen

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterkte toe.
Bestuur K.N.J.V.
afd. Heerlen

Enige en algemene kennisgeving
t

Nooit klagend, nooit vragend;
zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

In dankbare herinnering, delen wij u mede dat, na
een geduldig gedragen lijden, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, gesterkt door de h.h. sacra-
menten, in de leeftijd van 78 jaar, mijn lieve man,
onze fijne vader, schoonvader, opa en overgrootva-
der, broer, oom en neef

Jacobus (Koos)
de Jong
echtgenoot van

Antonetta van der Ven
Hoensbroek: A. de Jong-van der Ven

kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie De Jong
Familie Van der Ven

6431 NW Hoensbroek, Pius-centrum, 10 mei 1990
Mettenstraat 2
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op maandag 14 meiom 10.00 uur in de dekena-
le kerk St.-Jan Evangelist in Hoensbroek, waarna
de crematieplechtigheid in besloten familiekring
zal plaatsvinden in Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
In deh. misvan zondag om 9.30 uur in de kapel van
het Pius-centrum, zal de overledenebijzonder wor-
den herdacht.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20;
gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag van 18.00
tot 19.00 uur en zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur.

'^^^^^^^'^^m^^^Êm^m^m^mmKi^^^^ÊiÊmmÊmmi^m^^m^mÊÊm^m
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Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, delenwij u mede, dat heden na een
kortstondige ziekte in het De Weverziekenhuis is
overleden, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in deleeftijd van 51 jaar,mijn lieveman, vader,
onze broer, zwager, oom en neef

Mathieu Spiekers
echtgenoot van

Bea Bodelier
Heerlen: B.M. Spiekers-Bodelier

Roland en Hettie
Familie Spiekers
Familie Bodelier

6415 XS Heerlen, 10 mei 1990
Kloosterkoolhof 57
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 14mei as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Drievuldigheid te Heerlen, Schaes-
bergerveld, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats te Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne zaterdag 12 mei om 19.00uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven bij het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en
opa

Nico Verboom
willen wij op deze wijze iedereen van
harte bedanken.

C.J. Verboom-Verstoep
Kinderen en kleinkinderen

Nuth, mei 1990

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van mijn
lieve echtgenoot, onze vader en opa

Broer (Tjeerd)
Reitsma

betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.
Mevrouw Reitsma-Kleuters
kinderen en kleinkinderen

Geleen, Zaicsekstraat 35

AVOND
't ls stil
en tóch is er muziek
die niet gespeeld
de harten warmt
de oren streelt
en ons onzegbaar liefomarmt

In dankbare herinnering aan wat hij voor ons bete-
kende, hebben wij thuis afscheid genomen van
mijn lieve man, onze zorgzame pap en opa

René Rutten
begiftigd met de eremedaille in goud verbonden

aan de Orde van Oranje Nassau
echtgenoot van

Gertruda Kerkhoffs
4

Hij overleed op de leeftijd van 73 jaar, voorzienvan
de h. sacramenten.

Neerbeek: G. Rutten-Kerkhoffs
Schinnen: Ton {tutten

Wilma Rutten-Stijnen
Maarheeze: Truus Bruls-Rutten

Math Bruis
Frank, Michel, Emiel

Neerbeek: Bert Rutten
Mia Rutten-van Roest
Lincy, Evelien

Landgraaf: JoRutten
Anneke Rutten-Baars
Chris, Claudia

Geleen: Connie Tummers-Rutten
■ Peter Tummers

Familie Rutten
Familie Kerkhoffs

6191 GL Neerbeek, 10 mei 1990
Berkenboslaan 1
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op maandag 14 mei om 11.00
uur in de St. Callistuskerk te Neerbeek.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Zaterdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 te Beek. Bezoek dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

tChritiën Peulen, 84 jaar, weduwnaar van Mech-
teldis Ruijten, Pr. Beatrixlaan 32, 6109 AJ Ohé

enLaak. De plechtige eucharistievieringzal plaats-
vinden op zaterdag 12 mei om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan O.L. Vrouw Geboorte te Ohé en Laak.

tSef Smeets, 94 jaar, weduwnaar van Maria Bon-
gers, corr.adres Schumanstr. 20, 6441 KD Bruns-

sum. De plechtige eucharistievieringwordt gehou-
den zaterdag 12 mei om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Stephanus te Stevensweert.

tMr. K.M.J.A.F. Neu, 71 jaar, echtgenoot van E.
Neu-Schulte, Aerwinkelsweg 8, 6077 NC St.-Odi-

liënberg. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehoudenop zaterdag 12 meiom 11.00uur in deka-
pel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond.

t Maria Brentjens, 68 jaar, echtgenote van Cle-
mens Parren, De Nachtegaal 2, 6017 AZ Thorn.

De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zater-
dag 12mei om 10.30uur in de parochiekerk van de
H. Michael te Thorn.

tJan Peijnenborgh, 72 jaar, echtgenoot van Corry
Wetser, corr.adr. Pierre Kempstraat 36, 6074 CP

Melick. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op vrijdag 11 mei om 11.00 uur in de To-
maskerk te Roermond.

tHendrikus Cox, oud 77 jaar, echtgenoot van Ma-
ria Pyls. 6235 NL Ulestraten, Hekstraat 8. De

eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 12
meiom 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Ca-
tharina te Ulestraten. Er is geen condoleren.

t Elsje Maarhuis, oud 96 jaar, weduwevan Frede-
rik Gruizinga. Maastricht. Corr.adres: Guinea-

straat 1, 6214KM Maastricht. De uitvaartdienst en
crematieplechtigheid hebben in besloten kring
plaatsgevonden.

tMaximiliaan Rudolph, oud 65 jaar, echtgenoot
van Sylvia Camphuynder. 6217 XJ Maastricht,

Celestastraat 48. De uitvaartdienst zal worden ge-
houden zaterdag 12 mei om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Christoffel, Caberg-Maastricht.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

tHarrie Ramaekers, oud 62 jaar, echtgenoot van
Tiny Notermans. 6218 RW Maastricht, Arkebus-

ruwe 81. De uitvaartdienst en begrafenisplechtig-
heid hebben in stilte plaatsgevonden.

GEVESTIGD
Met ingang van 24 april 1990 is, ten kantore van
Thuis & Partners Advocaten,
werkzaam als advocaat en procureur:

mr. J.MJ.M. Doon
Tempsplein 21-22
6411 ET Heerlen
045-719005

I ' tDankbaar dat hem verder lijden bespaard is geb:
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moetyl
missen, delen wij u mede dat, toch nog onvf
wacht, van ons is heengegaan, mijn lieve man, on
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwagf
oom en neef

Hein Salemink
echtgenoot van

Bets Flintrop
Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar, voorzien va
het h. sacrament der zieken.

Leenhof: E.M. Salemink-Flintrop
Heerlen: José Offermans-Salemink

Mike Offermans t
Mirjam en Danny

Nieuwenhagen: Gertie Berkman-Salemink
Hein Berkman
Vivianne en Marcel

Heerlen: Henk Salemink
Bep Salemink-Derwort
Desirée Ej^
Familie Salemink Tg
Familie Flintrop ,_c

6415 AR Heerlen, 9 mei 1990 h\Spoordamstraat 26 :a^
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudfètï.
op maandag 14 mei as. om 11.00 uur in de parochißg
kerk van O.L. Vrouw van de Berg Carmel L
Schaesberg-Leenhof, waarna aansluitend de en*K
matie zal plaatsvinden in het crematorium te He^Ss
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is \\\ aschriftelijk condoleren. L^
Vooravonddienst tot intentie van onze dierbai
overledene, zondag 13 mei om 17.00 uur in de Mndriakapel te Leenhof. lg ,
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwkarnfrla
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 11]
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur. Si
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, g«Hs
lieven deze annonce als zodanig te willen beschot 0r
wen. Hd.

*t<
mmmmmm_____________________________________________________a__a__________>ee

t ' 1
<*h.Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betftg

kend, geven wij u kennis dat, geheel onverwachL
van ons is heengegaan, op de leeftijd van 51 jaat
voorzien van de h.h. sacramenten, mijn licvMvrouw, onze zorgzame moeder, mijn dochter, oni n
zus, schoonzus, tante en nicht L

Annie Al
echtgenote van

Nico Blaauw
Heerlen: Nico Blaauw

Rob, Hans
Familie Al
Familie Blaauw Jg

6411 NT Heerlen, 9 mei 1990 1(j.
Parallelweg 139 ir e
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden ofcly
maandag 14 mei om 13.00 uur in de dekenale keitt^St.-Pancratius te Heerlen, waarna om 14.30 uur dy.
crematieplechtigheid is in het crematorium 't eHeerlen, Imstenraderweg 10. e»
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter ''t. _
de kerk. t. ]
Annie is opgebaard in het uitvaartcentrum Del^si
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden, vrij..,
dag, bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uu
en zondag van 14.00 tot 15.00 uur. lig
In plaats van bloemen en h.h. missen graag uw bijN'
drage aan de dialyseverenigingDe Wever, postgirtUr
5342842. Nt
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgevingen
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen*! _

V■-—---------------------------------Mtu
Het volkomen onverwachte overlijden van onK). c
oud-directeur

Toon Mantel
Liheeft ons allen diep getroffen. i»

Zijn heengaan kwam in een periode van nog steed», c
actief werkzaam zijn voor het Kruiswerk in het a'iin
gemeen en het Limburgse Groene Kruiswerk ik
het bijzonder. >YeWij verliezen in hem een bijzonder gewaardeer<L,
collega en goede vriend. _
Wij verliezen in hem een zeer betrokken en inspii'e|arend bestuurslid. i^
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel kractw
toe bij het dragen van dit verlies. k

Bestuur, directie en Kj£medewerkers van de i^Stichting Provinciaal e
Samenwerkingsverband
van het Limburgse Groene Kruis - Sittard^

>
■i

Met ontzetting en verdriet nemen wij kennis va'
het plotselinge overlijden van ons bestuurslid, d'
heer

Toon Mantel h
Toon maakte vanaf 1981 deel uit van het bestuu1
van de Gezondheidszorg-Academie, de Mikoj?
Academie en de Sociale Academie, thans de Hog«h.
school Sittard. Hij was een inspirerend en creatiefc
bestuurder met grote betrokkenheid, inzet en kun c
de. Hij was een hartelijk en meelevend mens. ie
Wij gedenken Toon met respect en dankbaarhei^en wij delen in het leed van zijn familie. (

>li(
Namens de Hogeschool Sittard *eMieke Smeets-Janssen, voorzitter bestuur g
Wiel Veugelers, voorzitter directie J

it.

officiële mededeling
GEMEENTE BEEK (L)

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van de gemeente
Beek (L.), maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 31 van de
Wet op deRuimtelijke Ordening be-
kend, dat het bestemmingsplan
„Spaubeekerhof", vastgesteld bij
besluit van de raad der gemeente
Beek van 14 december 1989 en
goedgekeurd bij besluit van de Ge-
deputeerde Staten van Limburg
van 17 april 1990, no. BT 40063, on-
herroepelijk is geworden.
Genoemd bestemmingsplan ligt
met ingang van 14 mei 1990 voor
eenieder ter inzage ter gemeentese-
kretarie, afdeling Grondgebiedza-
ken, sektor Bouwen en Wonen (ka-
mer 29), Raadhuisstraat 9 te Beek
(L.).

Beek(L.), 11 mei 1990
De burgemeester voornoemd,
A.G.J. van Goethem.

, Jï
Kies dus nu voor de

I drukwerkindustrie!! ffVgPy^
Ze zeggen tegenwoordig dat jebeter een vak kan leren, omdat je (A --——-s 0
dan beter aan de bak komt, maar welk vak moet jenou kiezen? *^m)|/\ _____V YV '^ V _^fc_.
Al aan het makenvan drukwerk gedacht?! Drukwerk maken is V mm^^
werken met techniek.Produktie draaien maar ook mooie produkten J_»«"«*'^___k^____^___r "\jL^ _____■
maken. Met je handen en met je hoofd, met computers, met lichte of zware Iw^l m\ & I
machines. Fijn werk, grover werk. Werken in de drukwerkindustrie is ook: een * \ I^^—-""'■'
echt vak leren en een erkend en waardevol diploma behalen.Werken en leren, mm*- J 1 ÈS^^^"
ja: 1 dag in de week naar school èn meteen verdienen en goed verdienen.Kies dus nu voor de /^c*^^T^^"^
drukwerkindustrieen je gaat het maken. Bel 020-965729 en jekrijgt alle informatie thuis.

Je gaat het maken, met het maken van drukwerk * v^V***
Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven \^^^^^
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Ockels mag
weer vliegen

Tweede Kamer stemt in met laatsle kans 'Schaesberg'
Sluiting drafbaan
bij verlies in 1991

HEERLEN - Wubbo Ockels, Ne-
derlands eerste en enige astro-
naut, mag weer vliegen. Een de-
zer dagen krijgt hij zijn vliegbre-
vet weer terug, nadat hij dat en-
kele maanden geleden moest in-
leveren als gevolg van een door
hem veroorzaakt ongeluk op de
luchthaven van het Franse Lille.

neer Wubbo Ockels weer ge
machtigd is het 'lagere' lucht
ruim te kiezen. In ieder geval za
hij de komende dagen nog enke
le proeven van bekwaamhek
dienen af te leggen.

Ockels raakte op 5 december vo
rig jaar tijdelijk zijn vliegbreve
kwijt. Als pilootvan eenklein za

De afgelopen weken heeft Oc-
kels enkele examens opnieuw
moeten afleggen. De Rijks
Luchtvaart Dienst (RLD) wil om
privacy-redenen niet kwijt wan-

Van onze Haagseredacteur Veertig nieuwe banen
Zwitsers bedrijf
naar Maastricht
MAASTRICHT/EYGELSHOVEN -
Een Zwitserse producent van me-
taalproducten heeft besloten in
Maastricht een nieuwe fabriek te
bouwen. Dat is gisteren door het
LIOF meegedeeld.

Het Zwitsers bedrijf dat aanvanke-
lijk plannen had om in Oost-Duits-
land een vestiging te openen, zag
van die plannen af en dank zij direc-
teur drs Curfs van Laura Metaal te
Eygelshoven en vertegenwoordi-
gers van het LIOF werd gekozen
voor Limburg. Voorlopig is er werk
voor veertig mensen.

De president-directeur van het
Zwitserse concern waartoe het me-
taalbedrijf behoort, zal volgende
week nadere details over de vesti-
ging bekendmaken.

Ongeluk met
vrachtwagen

KWAADMECHELEN - Op de oprit
naar de autosnelweg Hasselt-Ant-
werpen deed zich gisteren een onge-
val voor met een Nederlandse
vrachtwagen. De tank van de opleg-
ger was gevuld met een bijtend
zoutzuur. Diverse brandweerkorp-
sen kwamen ter plaatse; de vrees
bestond dat er een lek in de tank zot
ontstaan, maar dat gebeurde niet
De bestuurder werd niet gewond.
1"

dienst werkt, aan de kant wordei
gezet. Want zij zijn de hoofddaders.

CLBvP-voorzitter Gerard Kokkele
heeft Wiel Lemmens inmiddels cci
brief gestuurd waarin hij hem be
dankt voor zijn diensten, maar ver
der geen beroep meer op hem wi
doen.

Tijdens de jaarvergadering werd
onder luid applaus van de leden
bekendgemaakt dat niet meer da
twintig duiven in een mand moei
ten voor de 1000-kilometer vluel
ten. Het werden er echter steec
meer dan 25. „Dat moest ook, war
er werden duiven meegenomen va
de Brabantse Bond. Ze hoefde
hierdoor maar met één wagen na£
de losplaats te gaan", aldus Wi<
Lemmens, die verder zegt: „Toen i
Wim Lamers zei dat dit niet jui;
was zei hij dat kostenbesparen.
werken veel belangrijker was dan 1
veel duiven in de mand. Ik zag ve
leden jaar bij 25 graden het konvoi
zonder water naar Argenton ve
trekken. De watertank van het ou
vehicle was kapot. Het was dram;
tisch. En waarom -ook geen drinl
water bij een nachtmand als het 2
warm is als verleden week? Ik kd
dit als echte duivenliefhebber nii
langer meer aanzien."

Vervoerscommissie-voorzitter Wii
Lamers is echter een andere menin
toegedaan: „Ik vind de uitlatinge
van Wiel Lemmens triest. We doe
tenslotte alles uit hobby. We werke
in het belangvan de bond. Ik ga ni*
reageren op al die onzin." En: „A.
ik de wagens in de loods in Gelee'
zie vertrekken weet ik dat vierdu
zend duivenmelkers zondags wet
genieten, en daar gaat het om."

HAAG -De Draf- en Renbaan Limburg (DRL) in Schaes-
jfgkrijgt nog tot eind 1991 de gelegenheid uit de rode cijfers
komen. Zo niet, zullen eind 1992 de laatste koersen wordenJ°pen in Landgraaf. Met dezelaatste kans die minister Gerrit
"aks van Landbouw en Visserij aan 'Schaesberg' wil geven

een Kamermeerderheid bestaande uit CDA, PvdA en
*;, f6in. Alleen de VVD-fractie in de Tweede Kamer houdt on-
"cifkort vast aan het advies van de Nederlandse Herstructure-le^gsmaatschappij (NEHEM) de DRL onmiddellijk te sluiten.

Van onze verslaggever

Minder huizen
in Limburg
verkocht

" De ruim honderd demonstranten blokkeerden de weg,
waardoor een behoorlijke file ontstond.

Foto: JANPAUL KUIT

Het wegverkeer werd geblok-
keerd door de ruim honderd de-
monstranten en er ontstond dan
ook een behoorlijke file.

Demonstranten
Pepijn zorgen

voor files
'Duiventransport
CLBvP chaotisch'

Vervoerscommissielid Lemmens opgestapt

Het personeel trok daarna naar
de directie van de Pepijnklinie-
ken en eiste dat de leiding van de
instelling volledig achter de eis
van 6 procent zou gaan staan.

,l alles bleek gisteren tijdens het
J^ueling overleg tussen Braks en

w Vaste Kamercommissie voor"idbouw en Visserij over de sane-
N» van de draf- en rensport in Ne-

["J'and. NEHEM bracht daar me-,
" 1989 een advies over uit, waarin

' Stichting Nederlandse Draf- en
£,tïsport (NDR), de overkoepelen-
lo" organisatie, zich zeer goed in kan

Men.

-**' de DRL betreft zou dat advies
c te sluiting hebben betekend-

aks negeerde begin dit jaar ech-
het advies ten aanzien van

„t^aesberg', waarmee de DRL 'de
in de keel' in de (po-

a*C discussie over de sanering
de Nederlandse draf- en ren-

nz"01*1 werd, zoals D66-Kamerlid

Douke Eisma het gisteren plastisch
uitdrukte.

Braks verdedigde ook gisteren zijn
besluit. Ook al erkende de minister
dat 'Schaesberg' onder de huidige
omstandigheden zeer waarschijn-
lijkniet meer zou worden aangelegd
en dat de financiële resultaten ook
nu nog slecht zijn, toch wil hij het
bestuur van de DRL de kans geven
deprognoses in een rapport van het
accountantsbureau Moret en Limp-
berg dat de baan in 1991 winstge-
vend zal zijn, waar te maken.
Daarbij spelen de nevenaktiviteiten
op de DRL, zoals Pinkpop, een be-
langrijkerol. Bovendien is de DRL
bereid haar gunstige koersavohd,
op vrijdag, op te geven. Daar zijn ge-
sprekken over gaande met de NDR.
Als harde voorwaarde stelt Braks
dat de de DRL de prognoses over
winst in 1991 waar maakt. Dat zal
medio 1992 moeten blijken, als de fi-
nanciële resultaten op tafel komen.
Verkeert 'Schaesberg' op dat mo-
ment nog in de rode cijfers, wordt
de baan niet meer opgenomen in de
koersagenda voor 1993, die dan
wordt opgesteld. Dat betekent het
einde van de DRL als een van de
acht (in de toekomst zes of zeven)
professionele banen in Nederland.
CDA, PvdA en D66 steunden giste-
ren zoals verwacht de opstelling van
de minister en gunnen de DRL het
'voordeel van de twijfel', zoals Eis-
ma het uitdrukte. Een pleidooi van
het Limburgse PvdA-Kamerlid Ser-
vaes Huys om de DRL meer tijd te
gunnen, werd echter door Braks en
het CDA ronduit afgewezen. „De
DRL gelooft in haar cijfers of niet",
aldus CDA-Kamerlid Jan Nijland.
De enige die een vurig pleidooi
hield tegen een voortbestaan van
'Schaesberg', was VVDer Piet
Blauw. Hij hecht geen enkele waar-
de aan de door Moret en Limpberg
verstrekte positieve cijfers over de
DRL en volgt daarmee de NDR.
Volgens het'VVD-Kamelid lijdt de
DRL nog steeds tonnen verlies per
jaar en zal de 'baan', waarvoor hij
geen enkel bestaansrecht ziet, niet
uit de rode cijfers komen.

ECHT - Personeelsleden van de
Pepijnklinieken in Echt hebben
gisteren een demonstratie ge-
houden op de naastgelegen
Rijksweg om kracht bij te zetten
aan de looneis van 6 procent voor
de nieuwe CAO in de gezond-
heidszorg.

De directie zegde dit toe en zal
dat ook kenbaar maken aan de
NZR, aldus woordvoerder Jan
van Veghel van het actieteam die
spreekt over een 'geslaagde
werkonderbreking.

Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN

HEERLEN - „Het duivenvervoer
bij de CLBvP is een chaos." Dat zegt
een verbolgen Wiel Lemmens uit
Klimmen. Lemmens is opgestapt
als lid van de Vervoerscommissie
van de Centrale Limburgse Bond
van Postduivenhouders (CLBvP).

De conflicten in de loods, waar het
konvooi wordt samengesteld, laai-
den zodanig op dat er volgens Lem-

mens geen samenwerking meer mo-
gelijk was.

„Wat ik in de voorbije twee jaar in
die loods heb meegemaakt is on-
voorstelbaar. De mensen met wie je
moet samenwerken zijn geen dui-
venvrienden maar vervoerders. Ze
denken alleen aan de inkomsten
van de bond, niet aan de duiven. Ik
heb het hoofdbestuur gezegd alleen
nog te blijven als Wim Lamers, de
voorzitter van de Vervoerscommis-
sie, en Paul Meels, die in vaste

f^RLEN - In Limburg zijn gedu-
bde de eerste maanden van dit

nhueen s^u^ niinder woningen ver-
T«t dan in het begin van 1989.

wijkt daarbij niet af van de
gelijketrend op de huizenmarkt,
|eveneens een teruggang te zien

ft. De Nederlandse Verenigingr JJ Makelaars (NVM) ziet de geste-
,P hypotheekrente als de belang-
ii u^e reden voor het geringer aan-/r« hUi2enkopers

( jsens secretaris Cromvoort vanbvNVM in Roermond zijn vooral de
=' woningen minder interes-
.^ door het stijgen van de rente.

'in?oral bij de 'doorstromers', men-
elv die van een goedkopere woningar een duurder huis willen, heeft
_A koud-water-vrees toegeslagen.
Je hopen maar dat deze rente-2^^ geen structureel gegeven gaat

rden," zo meent Cromvoort.

'gerend goed-bemiddelaar
IjSn de Pas van de Huizeneentra-

is optimistisch. Hij ziet
jj'^rugvalals een soort schrikreac-

ajj' die niet lang kan aanhouden.
j(^de Pas vindt dat kopers er beter
"J doen, ook andere financiële ge-

e jt,ehs bij hun berekeningen te bc-
. en'Lrej hij er op dat iemand dieeen
■^"hypotheek van bijvoorbeeld

c_ifu°.ooo,- afsluit, de huidige rente-nd kan compenseren vanwege.. verkregen belastingvoordeel,
Pat de koper per maand slechts

e tientjes schade lijdt.!! Prijs van Limburgse koopwo-
rdSSen is op dit moment overigens

stabiel te noemen.

Theo Pickée
voorzitter

Makelaars NVM
je Van onze verslaggever

ie|OERMOND - Theo Pickée uitifl^haesberg is tijdens de leden-
tei*gaderingvan de afdeling Lim-

burg van de NVM (Nederlandse
L.ereniging van Makelaars) una-
fc'em tot nieuwe voorzitter geko-

thll' Pickée volgt in die functie
i^r Hermans uit Baexem op die

„/'Redend was.

rf^mans vervulde het voorzit-
a
rschap sinds de oprichting van

u 6 Limburgse afdeling. Het be-
ll "Jür bestaatverder uit de make-
hars: Leon Aquina uit Heerlen,jr?hningrriteester, Jack Frenken
IJ 1 Roermond (PR), Ad van
tr/ornvoirt (Roermond), Jan.ustjens (Gronsveld), Theo Lau-
.iians (Tegelen) en Hay Zeelen,Venlo).

Van onze verslaggever

Eerste Nederlanders
in Maastricht geëerd

Gemeentebestuur zoekt kunstenaar en plek

tevens op welke plek in Maastricht
het monument zal verrijzen. De Bel-
vedère zelf, gelegen terzijde van het
uiteinde van de Brusselseweg tegen
de Belgische grens, wordt daarvoor
een te afgelegen plaats gevonden.

" Deze weekwas het proefmodel van de Volvo 480 cabriolet een dagje te zien bij Volvo Car BV in
Bom. De belangstelling van het personeel was groot. Foto: PETER ROOZEN

Volvo cabrio komt
in voorjaar 1991

Afwerking waarschijnlijk in Engeland

Van onze redactie economie

In de afgelopen maanden heeft een
proefmodel van de Volvo 480 ca-
briolet op diverse autotentoonstel-
lingen gestaan om de reacties van
het publiek te peilen. De belangstel-
ling bleek zo groot, dat diverse men-
sen al op voorhand het sportieve
model wilden bestellen.
Toch moet een definitieve beslis-
sing volgens Deleye nog worden ge-
nomen. Voor de cabriolet ziet hij
vooral goede afzetmogelijkheden in
Zuid-Europa. Maar daar blijktnu de
'gewone' 480 al erg geliefd. De intro-
ductie van de cabriolet zou de ver-
koop van de normale 480 kunnen
verstoren, zo vreest hij.

A. Deleye is voorzichtiger. Hij zou
deverkoop van 1.000 tot 1.500 stuks
al een succes vinden.

BRUSSEL - De cabriolet-uit-
voering van de Volvo 480
wordt hoogstwaarschijnlijk in
de lente van volgend jaar in
produktie genomen. In de Vol-
vo-fabriek in Bom zal de basis
van de cabriolet worden ge-
bouwd. Voor de afwerking
moeten de auto's hoogstwaar-
schijnlijk naar een gespeciali-
seerde carrosseriebouwer in
Engeland worden verscheept.

Op basis van de ontwerpen zal be-
sloten worden welke kunstenaar de
'Flintstones' mag vereeuwigen en

In oktober vindt een tentoonstelling
plaats die gewijd is aan de opgravin-
gen in de Belvedère, waarmee in
1980 werd begonnen. De expositie
is een co-productie van het Natuur-
historisch Museum en het Bonne-
fantenmuseum

Het college heeft nu in principe be-
sloten dat het monument er moet
komen en meteen ’ 15.000 op tafel
gelegd om driekunstenaars te selec-
teren en hun een opdracht te geven
tot het maken van een ontwerp.
Daarnaast heeft het college op-
dracht gegeven om binnen het ge-
meentelijk fonds artistieke verfraai-
ing een bedrag te reserveren van

’ 80.000.

Het idee om in Maastricht een mo-
nument op terichten voor 'de eerste
Nederlanders' kwam van cultuur-
wethouder Gerard Peters, die na 12
jaar wethouderschap, niet terug-
keerde in het nieuwe college van
B&W.

De opgravingen in Belvedère, ver-
richt door het instituut voor prehis-
torie van de Rijksuniversiteit Lei-
den, kregen daardoor wereldwijde
aandacht. De uit Maastricht afkom-
stige archeoloog drsW. Roebroeks
heeft bij het onderzoek baanbre-
kend werk verricht.

MAASTRICHT - Binnen afzienbare
tijd zal de gemeenteMaastricht een
monument herbergen gewijd aan
wat genoemd wordt 'de eerste Ne-
derlanders. De succesvolle archeo-
logische opgravingen in de Belve-
dère-groeve tijdens de afgelopen ja-
ren vormen daar de aanleiding toe.
In de Belvedère zijn sporen ontdekt
van een kampement van jagers die-volgens de onderzoekers - 250.000
jaar geleden geleefd moeten heb-
ben. Met die vondsten werd de
steentijd, die begon bij de Neander-
talers, in één klap met 100.000 jaar
'verlengd.

Volvo Car BV is van plan net als bij
de normale 480-serie een ES-model
en een Turbo-model op de markt te
brengen. De 480 ES-cabriolet gaat
waarschijnlijk tussen de 60.000 en
70.000 gulden kosten, de Turbo-ver-
sie wordt nog iets duurder. Toch
maaktDeleye zich geen zorgen over
de prijsstelling: „Zon cabriolet is
prijsongevoelig," waarmee hij be-
doelt dat de mensen die zich zon
auto kunnen veroorloven niet op
een dubbeltje zullen kijken.

Volgens een woordvoerder van Vol-
vo Car BV kunnen in de toekomst
zon 2.000 tot 5.000 cabriolets per
jaar worden gemaakt. Topman ir
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Limburgs dagblad m provincie
Vrijdag 11 mei 1990«15

Van onze verslaggever kentoestel raakte op de luchtha-
ven van Lille betrokken bij een
ernstige botsing met een Airbus.
Hij werd aansluitend geschorst.

De Maastrichtse havenmeester
Wildering toonde zich destijds
nogal geërgerd over die schor-
sing: „Dat had al veel eerder
moeten gebeuren. Als Ockels
hier in Maastricht arriveert,
wordt bij wijze van sprekenmet-
een de brandweer gewaar-
schuwd", zei hij toen.

Wildering was gisteren niet be-
reikbaar voor commentaar.



Voor de appelrassen is een gu—
stige factor dat de nachtvorst
een zo vroeg stadium heeft V
geslagen. Weliswaar is de bl*
sem bij de vroege rassen co
pleet bevroren, maar door l*
rustige weer na die tijd heeft
appelboom de gelegenheid lr
kregen zich van die klap teh
stellen. Hierdoorkonden zwak
knoppen toch nog tot een v
waardige bloem uitgroei'
Daarnaast deed zich het
unieke feit voor dat er bloest
werd gevormd op het eenjaJ
hout. Dat gebeurt normaal ni
Hoe dekersenoogst zal uitvall' f
is nog onduidelijk.

Dat zeggen fruitteeltdeskundi-
gen van de dienst Landbouw-
voorlichting in Geldermalsen. In
de Betuwe zo constateerde de
dienst is het ernstig gesteld met
de pruimen- en perenrassen. De
vruchtzetting in de pruimenras-
sen is volgens de deskundigen
'dramatisch' klein. De vruchtzet-
ting bij de perenrassen komt iets

beter uit, maar duidelijk slechter
dan bij de appels. Ook in de ker-
senteelt wordt een matige oogst
voorspeld.

De dienst in Geldermalsen wijst
erop dat in Zuid-Limburg de si-
tuatie onoverzichtelijk is omdat
de situatie in het heuvelland per
boomgaard kan verschillen.

Van onze verslaggever Landelijke
promotion

voor Limburgs
t, t

VALKENBURG - Op init
van de provincie Limburg en
menwerking met de Stie
Kunst en Cultuur Limburg sW
provinciale WV een camï
om het Limburgs Zomerfestii
promoten. De campagne is (j
doeld om meer bekendheid t*e
ven aan de provincie Limbur ;_
provincie die toeristisch attr
is. In de campagne zal de nJjr(
worden gelegd op het Limt4(
aanbod op het terrein van kufl
cultuur tijdens de zomermaand :<

i:
ti

Maandag 21 mei reist een i
schap, bestaande uit vert
woordigers van de provincie
VVV Limburg en de deelnem"
culturele evenementen per sp
le trein naar Utrecht om daay:
officiële startsein van de caiH'
ne te geven. Gedeputeerde j
kelkorn (cultuurzaken) zal daj"
het Centraal Station een af
onthullen.

maal stankvrij zal het slachthuis
dan nog niet zijn. Volgens Benedik
is dat te wijten aan het te smalle
riool aan de Vogelzankweg.

zijn. Volgens de omwonenden zou-
den er regelmatig bloed en zelfs
koeienogen door de afvoerputjes
van hun woningen naar boven ko-
men. Directeur J. Benedik van het
gelijknamige bedrijf noemt dit 'gro-
te onzin.

De stank treedt op wanneer er een
teveel aan afval is in de waterzuive-
ringsinstallatie van het bedrijf. Dan
ontstaat er in de bassins slib, dat tot
in de wijde omtrek te ruiken is. Met
toestemming van het Waterschap
kan in die gevallen dat slib geloosd
worden op het riool.

Benedik kan zich wèl voorstellen
dat de omwonenden gisteravond
spontaan tot actie zijn overgegaan.
„Begin deze week is een bloedlei-
ding kapot gestoten. Omdat het en-
kele dagen duurt eer we dat kunnen
verhelpen is er inderdaad sprake
van overlast". Overigens beweren
de bewoners dat de stank de laatste
weken erger is geworden.

LANDGRAAF - Ongeveer
dertig bewoners yan de Land-
graafse wijk Abdisschenbosch
hebben gisteravond spontaan
een ruim twee en een half uur
durende actie gehouden tegen
de stankoverlast van het nabij
gelegen slachthuis Benedik.
Door drie auto's dwars over de
weg te parkeren was het be-
drijfvoor vrachtwagens niet te
bereiken. De Landgraafse po-
litie was wel aanwezig maar
greep niet in. Tegen 23.00 uur
werd de blokkade opgeheven.

Benedik: „Dat slib gaat door een fil-
ter. Dat betekent dat alle verhalen
over koeie-ogen onzin zijn. Maar
omdat het riool te klein is, kan de
druk daarin, zeker bij regen, flink
stijgen.- Maar daar kunnen wij dus
niets aan doen". Benedik loost trou-
wens alleen 's nachts.

Directeur Benedik is er van over-
tuigd dat deoverlast over zes weken
grotendeels tot het verleden zal be-
horen. Dan is namelijk de groot-
scheepse verbouwing achter de rug
die in juni '89 begonnen is. Hele-

De bewoners van Abdisschenbosch
klagen al jaren over de stank van de
fabriek. Vooral op warme avonden
en nachten zou het niet te harden

HEERLEN - Een 28-jarige brom-
fietser heeft woensdagmiddag op de
Kouvenderstraat in Hoensbroek
een 66-jarige man ernstig mishan-
deld. Het slachtoffer ergerde zich
eraan dat de bromfietser in de druk-
ke winkelstraat heen en weer reed.

Toen de man daar wat van zei reed

de bromfietser op hem af en sloeg
hem met een steen op het hoofd.
Het slachtoffer moest in het Heer-
lense ziekenhuis worden opgeno-
men.
De bromfietser kon dank zij de ver-
klaringen van enkele getuigen gis-
termorgen in zijn woning worden
aangehouden.

Bejaarde man mishandeld

De bewoners zijn om veel redenen
boos. Zo zouden ze met klachten zo-
wel bij Benedik als de gemeente
steeds nul op het rekest krijgen.
Naast de stankoverlast, waardoor
velen van hen 's nachts met de ra-
men open moeten slapen, is er ook
sprake van geluidsoverlast door de
koeling van vrachtauto's.
De bewoners lieten er gisteravond
geen twijfel over bestaan dat er
meer acties komen. Binnenkort zal
de stichting Leefbaar Abdisschen-
bosch een klaagbrief sturen naar de
Inspecteur van de Volksgezondheid
en het Waterschap. " Omwonenden van het slachthuis in het Landgraafse Abdisschenbosch blokkeerden gister-

avondenkele uren de toegang tot het bedrijf. Foto: christahalbesma

vervolg van pagina 1 Van der Linden wees er ook oL^de betonverwerkende industlk 'Nederland al sedert enkele fl "
den is overgestapt op het ge^ s
van Belgisch kalkzandsteeffs
grondstof in plaats van grind'ch
ontwikkeling van alterneert
grondstoffen is dus wel degelMoi
gang gezet. Er schijntveel mee' 2rj
gelijk te zijn dan de werkgever^
hebben wijs gemaakt".
Duidelijk werd dat er behalv 0
het grindverkoopkantoor te e,heel ook elders al banen zijOfSdwenen. Er is een grindmolen^
gelegd waardoor tien mensei?\]
straat kwamen te staan. In W P*}
bied Swalmen zaldat hoogst^ 2i
schijnlijkbinnenkort het gevate!
waardoor nog eens veertien b:Ht-
sneuvelen. ier

Van derLinden voorspelde oo^in de komende jaren veel jol
werknemers in de sector zelf"—■
slag zullen nemen omdat ze cc'
dere job kunnen krijgen met:
perspectief.

Grimmige stemming
bij actievergadering

Vakbond opgeroepen harder op te treden

MAASBRACHT - „De werkgevers
hebben gezegd dat ze pas aan dit
grindfonds willen betalen als ze on-
gelimiteerd voort kunnen gaan met
de grindwinning. We hebben dus
nog geen poot op te trappers gekre-
gen. Maar we zullen nooit instem-
men met gedwongen ontslagen zo-
lang dat grindfonds er niet is. Als
men niet wil luisteren, zullen acties
houden, harde acties. Vanzelf zal
het niet gaan", aldus Van der Lin-
den.
De stemming was grimmig gister-
avond. „Laten we de rotzooi maar
eens een week platgooien", of „Ik
gooi wel een stuk leverworst met
vergif ofeen handgranaat in de das-
senburcht" en „Alternatieven voor
grind zijn er volop, maar alternatief
werk is er niet", waren kreten die
aangaven dat de werknemers nog
niet kunnen verkroppen dat het in
de grindsector in Limburg een aflo-
pende zaak is. Vooral 'milieufreaks',
die grindwinning afkeuren omdat
het de fourageergebieden van das-
sen aantast, moesten het ontgelden. Rotstuin open

MAASTRICHT- De befaamde
tuin van Bèr Slangen aan de
byerstraat-Noord 73 in Maastrtf
de komende weken weer gratis
gankelijk voor het publiek,
prachtig stukje natuur waar
kan genieten van de rust d'
heerst. Open op Zondag 13 e
mei, Hemelvaart donderdag 24
zondag 27 mei, Pinksterzondag
-maandag 4 juni en de zondag
en 17 juni. Openingstijden: tel
van 10.00-12.00 uur en van 14.0'
18.00 uur.

„Ik heb de vakbond ook wel eens
feller gehoord", zo klonk daarop een
reactie uit de zaal.

„Als ik aan julliegemoed toe zou ge-
ven dan zou de boel vandaag nog
plat gaan, maar daar bereiken we
absoluut niets mee. De afbouw van
de grindwinning wordt breed ge-
dragen. Politiek gezien ligt het voor
ons hopeloos. Daarom moeten we er
ons sterk voor maken dat die laatste
80 miljoen ton in tien jaar tijd ge-
wonnen kan worden", suste de vak-
bondsbestuurder de verhitte ge-
moederen.

Onderzoek naar
leerachterstand

buitenlands kind
Van onze verslaggever ren, dat kinderen van Marokk'

ondanks het feit dat ze in Nedei*
geboren zijn toch achter rake'
school.

Zo kennen veel Marokkaanse gezin-
nen in Nederland geen echte 'lees-
cultuur. Daardoor kan het gebeu-

MAASTRICHT - Europese onder-
wijsdeskundigen uit typische emi-
gratie- en immigratielanden gaan
volgend jaar een onderzoek instel-
len naar de vraag, waarom zoveel
kinderen van immigrantenouders
op school een achterstand oplopen.
Daartoe werd onlangs besloten tij-
dens een internationale conferentie,
die door het Haagse Instituut voor
Onderzoek van het Onderwijs
(SVO) in Maastricht werd georgani-
seerd.

Verder zullen de onderwijs*
men in alle deelnemende s'
grondig onder de loep gen"
worden en gaat de nodige aan^
uit naar het taalonderwijs. De I
stelt zich in dit opzicht nogal
tisch op tegenover het in Nedef
bekende verschijnsel 'witte.
zwarte scholen', waarbij school'
sen soms voor het overgrote de^
Nederlandse, hetzij buitenla'
kinderen bestaan.
Deze laatste groep krijgt daaf
minder spontane prikkels orf,
Nederlandse taal te leren. Maai*
de andere kant is een grote kli
lochtone scholieren minder rem
lijk te negeren daneen klein gr"!
buitenlandse kinderen in eef
heel autochtone klas.

De in Maastricht vergaderende
groep deskundigen uit onder meer
Nederland, Frankrijk, Engeland,
Spanje, Griekenland, Zweden en
Turkije wil zich met name gaan be-
zighouden met de invloed die een
thuissituatie van immigrantenkin-
deren kan hebben op het ontstaan
van een leerachterstand. Volgens
drs J. Kloprogge van de SVO is
daarbij de cultuurvan het thuisland
een een belangrijke factor.

De onderzoekers hopen na vief
op de proppen te kunnen ko
met bruikbare informatie, die d'
derwijspostie van immigi.ant.ei1
deren in de uiteenlopende laf
van ontvangst kan verbeteren.

Vorstschade
lijkt mee
te vallen

%^^#eetu nog? Die allereerstekeer in een trap- Wantwij vinden datu dat zelf moet ervaren,

w w auto? Net met de voetjes bij de trappers Hoe doorgezaagd het ook klinkt. De foto geeft
kunnen. En in een keer de hele straat uit. Dat ver- vin ieder geval een idee.
geet jeniet meer. En datkomt ook niet meer terug. Daarentegen kunnen we wel zeggen waar-

Hoewel? Een proefrit in een Honda Accord door dat gevoel wordt veroorzaakt. Namelijk
komt er wel dicht bij. . de techniek. En daar zouden we boekdelen over

|^ kunnen schrijven.

w Het systeem zorgt dat
I**||||§gg|^^ de motor soepel loopt.gen proefrit in ein a^,^ js zonder °"ïrS"

twijfel de spannendste sinds tijden, l^itiZ^
Omdat de Accord een heel bijzondere auto uw eigen buien. Een zeer gematigd, en daardoor

is. Waar jevlinders in de buik van krijgt. zuinig type. Zuinig ook door zn vorm.
Zeker als je er voor het eerst instapt. Dankzij de doubléwishbone-wielophanging

Het eerste wat dan opvalt is het komfort. Veel is de neus bijzonder laag. Wat de Accord een zeer
ruimte voor u, zo min mogelijk voor de techniek. aërodynamischprofiel geeft.
Dat staatbij Honda voorop. Maar de doublé wishbone-wielophanging

Ga maar eens zitten achter het stuur. Dat heeft nog een voordeel: 'n zeer aangename vering,
standaard bekrachtigd is en nog verstelbaar ook. De basis Accord heeft u voor f 38.490,- *

Boven het ergonomischontworpen dash- De 2.0ikost f 45.490,- en het topmodel
board zal u het uitzicht opvallen. Bijzonder ruim. f 59.490,-*. En dat is inclusief 2.2 liter motor met

Door de specialeruiten. Die optimaalzichtbieden. PGM-FI en Honda's eigen vierwiel antiblokkeer-
En rust. Door het getinte glas. remsysteem ALB II.

En de 2.0iis ook nogvoorzien van centrale Kortom, wekunnen hier wel defolder voor u

portiervergrendeling, elektrischbediende gaan samenvatten, maar als u wat voelt voor de
ramen en een elektrisch in hoogte verstelbare Accord, ga dan snel eenproefrit maken,

bestuurdersstoel. U zult 't nooit vergeten. Zelfs al is er geen
Als ude sleutel in hetkontakt steekt, begint straatfotograaf bij.

He, pas ech, Hoewel u da. nauweEjks zult horen. j^^ fc fi
.

Omdat de motor zo stü is. *° o o

En de naden van de carrosserie tot een mini- . .
voelt gaan we hier niet uitweiden. W"ftf'i,*'?vr*fi%^lHS]SE:

Honda Nederland BV. Nikkelstraat 17. 2984 AM Ridderkerk * Prijzen mcl BTW en ML-behandeling,
excl allevenngskosten ad 1550.-

Bom. GarageKnops B.V, Sittarderweg 10,04498-53434. Heerlen.AutobedrijfRotor B.V, Heerlerbaan 229,045-416900.

Brunssum. Auto Heral B.V,Haefland 15,045-252244. MaastrichtAuto Centrum Amby B.V,Bergerstraat 11,043-632880.
Geleen. Crombag Auto's BV,Rijksweg Z 236,04490-46260. '

Limburgs Dagblad

Omwonenden blokkeren uit protest toegangsweg

Abdisschenbosch maakt
vuist tegen slachthuis

MAASTRICHT - De schade die
de vorst van begin april aan de
bloesem van de appelrassen in
Zuid-Limburg heeft aangericht,
valt mee. Ook de kersen lijken de
nachtvorstvan bijna acht graden
redelijk te hebben doorstaan.
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de wandeltocht voor lokale be-
stuurders.

Helft
lerlating
sp

nl
S Vreest met name een aderla-

I voor de schatkist als gevolgvan

Vorig jaar al bleek uit een onder-
zoek van de Rijksuniversiteit Lim-
burg dat als gevolg van de accijns-
verhoging op benzine van enkele ja-
ren geleden de helft van de Limbur-

vervolg van pagina 1

De CDA-fractie honoreert nu Pau-
lis' wens dat een onafhankelijke in-
stelling eerst maar eens de financië-
le gevolgenvan de nu beoogde nieu-
we accijnsverhoging op een rijtje
moet zetten alvorens daarmee in te
kunnen stemmen. De verwachting
is dat zon onderzoek, waarop het
CDA waarschijnlijk al snel zal aan-
dringen, binnen twee maanden af-
gerond kan zijn.

wegvloeiende belastingsgelden (ac-
cijnzen) doordat steeds meer Neder-
landers uit de grensstreek net over
de grens gaan tanken. Als'gevolg
daarvan vreest de CDAer dat Ne-
derlanders ook steeds meer hun an-
dere inkopen in Duitsland gaan
doen, met eveneens nadelige gevol-
gen voor de Nederlandse schatkist
(gemiste BTW) en middenstand.

tili/ vorige week maakte het kabi-
I gekend als onderdeel van zijn
_iivrs" en vervoersplannen de

wne-accijns met acht cent tewil-
verhogen. De CDA-verkeers-

.^yoerders stemden daar aan-
-1 gelijk mee in, maar Paulis verzet
Ul' ertegen als woordvoerder ac-'n*en. Voor de Limburger is een

'!ng met vier a vijf cent het
Clmaal aanvaardbare.

1 HAAG-De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil een on-
ifnkelijk onderzoek naar de (negatieve) effecten van een
Hioging van de benzine-accijns met acht cent. Daarmee vol-

"t de fractie aan de wens van hetLimburgse CDA-Kamerlid
iter Paulis. Deze verzet zich tegen de beoogde verhoging

nf de benzineprijs en wil eerst onderzocht zien wat daarvan
;icimogelijke negatieve effecten zijn voor de schatkist.

Reserves
Aangezien de WD-fractie in de
Tweede Kamer veel reserves koes-
tert ten aanzien van de accijnsver-
hoging, lijkt het door het CDA ge-
wenste onderzoek politiek wel haal-
baar. De Limburgse Organisatie van
zelfstandige Ondernemers drong
daar gisteren overigens al op aan bij
het kabinet. De LOZO vreest dat
veel Limburgse pomphouders aan
de grens als gevolg van de prijsver-
hoging de definitieve nekslagzullen
krijgen.

In alle rust konden de
receptiegangers

een woordje
wisselen met het

gouverneurs-echtpaar.
Foto's: WIDDERSHOVEN

Gouverneur Kremers
nam 'rustig' afscheid

Enkeling
De 'gewone' Limburger was niet
talrijk vertegenwoordigd.
Slechts een enkeling was er. Zo-
als Rüa, de van origine Italiaanse
friturehoudster en vurige Oran-
jesympathisante van de Maas-
trichtse Tongersestraat. Zij moet
gouverneur Kremers vaker heb-
ben zien langskomen toen deze
nog in de Bouillonstraat resi-
deerde. Misschien is hij ooit wel
's avonds laat bij haar binnenge-
lopen voor een zakje friet en re-
kent zij hem sedertdien tot haar
vaste klantenkring.
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Succes Paulis in strijd tegen prijsverhoging

CDA: effect duurdere
benzine onderzoeken

Meer aannemelijk lijkt overigens
een regelmatig bezoek van de
gouverneur aan spijshuizen als
dat van Laurent Savelkoul in
Wittem. Tijdens de receptie gis-
termiddag scheen deze nog even
met mevrouw Kremers het
avondmenu door te spreken. Ge-
reserveerd was er al. 'Pa' mocht
gisteren dan om andere redenen
op een hoog voetstuk zijn gezet,
in de familiekring gold bovenal
dat hij die dag zijn 57ste verjaar-
dag vierde!

Achtereenvolgens waren dat ge-

Eén personeelslid van de provin-
cie glunderde aan één stuk van
trots. Niet vanwege het aan-
staand vertrek van zijn baas,
maar om de manier waarop deze
hem in het openbaar had beju-
beld: hofchauffeur Huub Ro-
beerst. Ten aanhore van een vol-
le Statenzaal had gouverneur
Kremers een boekje over hem
opengedaan: „Aan hem kon ik
mij blindelings toevertrouwen
en niet alleen mijzelf, maar ook
nog mijn vrouw. Dergelijke be-
stuurders zijn zeldzaam! Ten op-
zichte van deze bestuurder, mijn
wijd en zijd bekende chauffeur,
ben ik zeer volgzaam geweest."

MAASTRICHT - In het gouver-
nement aan de Maas had men
zich opgemaakt om gistermid-
dag een te verwachten vloedgolf
van provinciegenoten gekanali-
seerd bij de scheidende gouver-
neur en diens echtgenote te
brengen. Kabinetschef De Bruyn
had uit dertien Limburgse plaat-
sen vaandeldragers, schuttersko-
ningen en marketensters opge-
trommeld om bij toerbeurt een
escorte te vormen voor groepen
receptiegangers. De klandizie
was echter niet overweldigend.
Het merendeel van de begelei-
ders kon zelfs achter de coulis-
sen blijven. Ook daar werden
dorstigen gelaafd!

Haar vader was de man die gezien
wordt als de baas van het gezel-
schap dat verder bestond uit de
reeds eerder genoemde dochter,
maar ook zijn elders in De Vosse-
kuil wonende vrouw en tenslotte
een bewoner van enkele tientallen
huisnummers verderop.

" Een aantal schutterswas wèl naar het gouvernement ge-
komen.

Het echtpaar Kremers leek niet
in het minst teleurgesteld. Inte-
gendeel! Voor degenen die wel
ter afscheidsreceptie waren ge-
komen, was er nu volop tijd voor
een meer dan obligaat praatje.

Het voorste gelid was voorbe-
houden aan de 63 Statenleden.
Tussen hen schoven autoriteiten
aan die eerder tijdens de buiten-
gewone Statenvergadering twee
uur lang hadden geluisterd naar
welgeteld negen sprekers.

Bestuurder
Op het podium in de gouverne-
mentele feestzaal wisselden de
zwartgerokte musici van het
Maastrichts Salon Orkest en de
exotisch uitgedoste leden van
het ensemble Mexico Lindo el-
kaar tijdens de receptie af.

Die laatste verkocht niet alleen aan
huis, maar reed ook een keer of tien
de Nederlands/Westduitse grens
over om daar porties verdovende
middelen af te leveren. Verder was
de verre buurman belast met het af-
wegen van het spul, totdat de hoofd-
verdachte 'Ouwe Wiel' concludeer-
de dat hij dat niet nauwkeurig ge-
noeg verzorgde.

deputeerde Mastenbroek, minis-
ter Dales, zes fractievoorzitters
en tot slot gouverneur Kremers
zelf. Tot de dappere toehoorders
behoorden oud-gouverneur Ch.
van Rooy met echtgenote, com-
missaris der koningin Houben
van buurprovincie Noord-Bra-
bant en diens broer, de burge-
meester van Maastricht, voorts

hulpbisschop mgr Castermans,
procureur-generaal Gonsa'ves
uit Den Bosch, oud-leden van
Gedeputeerde en Provinciale
Staten, oud-topambtenaren van
de provincie en een enkele bur-
gemeester die het afgelopen
weekeinde klaarblijkelijk ver-
stek had laten gaan op een door
gouverneur Kremers aangevoer-

Zoals ook menige receptiegan-
gervan tijd tot tijd van gespreks-
partners wisselde. Gastvrouwen
van de provincie en serveersters
kregen ruimschoots gelegenheid
voor zichzelf de nodige rustpau-
zen in te leggen. Zonder overi-
gens de gasten aan drankjes en
hapjes tekort te doen.

verkocht. De schatting van een
winst van 135.000 gulden, noemde
Ummels 'aan de voorzichtige kant.
„En als 'Ouwe Wiel' er niet mee be-
gonnen was, dan zou zijn vrouw het
nooit in haar hoofd gehaald hebben
om in verdovende middelen te gaan
handelen. Ook zij beweerde onder
bedreiging en dwang van haar man
gehandeld te hebben. „Zelfs na al
die jaren huwelijk, heeft u uw man
dus niet de baas kunnen worden",
vroeg rechtbankvoorzitter mr Nolet
zich af. „Zeker een vrouw heeft toch
voldoende mogelijkheden om haar
man niet zijn zin te geven..."
De echtgenote van de leider van de
groep hoorde vijftien maanden ge-
vangenisstraf waarvan vijf voor-
waardelijk tegen zich eisen. De ver-
re buurman moet, als het aan de of-
ficier van justitie ligt, voor een jaar
waarvan drie maanden voorwaarde-
lijk achter de tralies.
De rechtbank doet uitspraak over
veertien dagen.

Strengevader aan hoofd
van'Vossekuil-dealers'

£ Van onze verslaggever

OASTRICHT - Als de in de
tr,i 2aal in snikken uigebarsten'nter geloofd moet worden,
el sloeg de 42-jarige vader
!3 ute^^s met een vuist in het

al ' ze weigerde deel
iiHernen aan detransacties van: efL° nVende middelen.
,r-~°"Jarige Heerlense zou ge-

nd.e één maand, van no-J ber tot december vorig jaar,
°t tien keer heroïne en co-,.

t
le verkocht hebben aan afne-

nx aan huis. Maar zij werdeif .^eek niet beschouwd alsï^PU van de Vossekuil-handel*")'^h afspeelde vanuit driea'tellende flatwoningen aan
:e erlense straat. Tegen haar
j officier van justitiemrUm-

o^ acht maanden celstraf
J "^an vier voorwaardelijk.

Gevangenisstraffen geëist tot 2,5 jaar

'OuweWiel', zelf gebruiker van drie
gram speed per dag, hoorde woens-
dag ter zitting maar liefst tweeën-
eenhalf jaar celstraf tegen zich
eisen. Gedurende negen maanden,
zo werd hem ten last gelegd, had hij
'uit puur winstbejag' enkele kilo's

Vakman
„Gedurende een ontelbaar aantal
uren was de heer Robeerst mijn
zorgvuldige leidsman. Ik breng
hulde aan zijn vakmanschap en
toewijding en dank aan onze en-
gelbewaarders". Trotse Robeerst
later tijdens dereceptie: „En iech
höb ouch zjus e sjoen getuig-
schrifvaan haöm gekrege...."

Serve Overhof" Alleen aan het begin van de receptie moesten de mensen even wachten voordat zij ex-
gouvernèur de hand konden drukken.

Van onze verslaggever

Relatie met vriendin valt slecht in Geleens ziekenhuis
Rector Steeghs wilde geen enkel
commentaar leveren. Het enige wat
hij kwijt wilde, voordat hij boos de
hoorn op de haak smeet, was:
„Schei daar toch over uit."

Pastor op zijspoor
na optreden voor tv

GELEEN/MAASTRICHT - De in
Maastricht woonachtige C. Voorter
(60) mag niet langer actief zijn als
priester in het Geleense Maasland-
ziekenhuis, omdat hij samenwoont
met een vrouw en daar openlijk
voor uitkwam in het televisiepro-
gramma 'Jongbloed en Joosten'.
Rector M. Steeghs van het zieken-
huis voerde als reden aan dat pa-
tiënten bezwaar maakten tegen de
relatie die Voorter er opnahoudt.
Voorter vindt dat Steeghs zich niet
moet verschuilen achter de patiën-
ten, maar zelf verantwoordelijkheid
moet durven nemen.

Voorter was een van de vervangers
die Steeghs uithielp om de periode
tot de indiensttreding van de twee-
de vaste pastor in Geleen te over-
bruggen. Een weekend per maand
nam hij de functie van Steeghs
waar. De Maastrichtse priester
toont zich teleurgesteld.
Allereerst omdat Steeghs zijn be-
slissing nam zonder met Voorter te

overleggen, maar ook omdat
Steeghs volgens Voorter wel dege-
lijk wist van de relatie, toen hij hem
benaderde om afen toe in te vallen.

Onnozel
„Het is op het onnozele af, als hij nu
beweert van niets te weten. Boven-
dien heeft hij het programa zelf niet
gezien. Hij gaat af op beweringen
van andere mensen. Als er al patiën-
ten problemen zouden hebben, had
hij ze naar mij toe moeten sturen.
Dan hadden we er over kunnen pra-
ten."

Zijn vriendin M. Banki noemt de
beslissing hypocriet. „Het is het ty-

pische probleem van de katholieke
kerk. Nu is het Steeghs, straks weer
een ander. Zolang je het maar bin-
nenskamers houdt, mag het. Maar o
wee, als je er openlijk over praat.
Dan wordt het plotseling een pro-
bleem."

Boos
Het steekt Voorter vooral dat het
feit dat hij zich niet houdt aan het
celibaat, automatisch inhoudt dat
hij geen goed priester is. „Het ambt
wordt vereenzelvigd met het celi-
baat. Het maakt niet uit of je bij
iedere begrafenis dezelfde nietszeg-
gende preek uitspreekt, als je je
maar aan het celibaat houdt."

„De vertrouwensrelatie tussen pas-
tor en patiënt is ontzettend belang-
rijk. De directie heeft gezegd: als de
relatie tussen patiënt en pastor niet
optimaal is, moet die stopgezet wor-
den. Maar het was aan Steeghs om
dat te beoordelen."

De directie van het Maaslandzie-
kenhuis gaf te kennen dat Steeghs
haar wel geconsulteerd had, maar
benadrukte dat het ziekenhuis geen
;invloed op de beslissing heeft uitge-
oefend.

Bij het Maaslandziekenhuis, met
vestigingen in Sittard en Geleen,
zijn momenteel vier pastors in vaste
dienst. Drie ervan zijn verbonden
aan het ziekenhuis en twee ver-
pleeghuizen in Sittard. De pastors
die in Sittard werkzaam zijn, kolf-den niet ook ter vervanging in Ge-
leen worden ingezet, aldus de zie-
kenhuisdirectie.

1 (ADVERTENTIE)

; Als dit op uwbankpas staat,
fmm^ÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊmmvlade
BANK

' bent u hier altijd welkom.

Bij welkebank uook bankiert, als u een bankpas met het Via debank'-
vignet en een PIN-code hebt, bent u bij ons dag en nacht welkom.
Zeven dagenper weekkunt ucontant geldopnemen uit éénvan onze
geldautomaten. Er staat er altijdwel één bij u in debuurt.
De SpaarbankLimburg en dePancratiusbank

doen meer, ook voor niet-cliënten. S
r _____________________
) spaarbank
t —'—. .Hier vindt u onze geldautomaten:Maastricht: Markt 15(2x), St. Annalaan 14, Frankenstraat 140b, Glacisweg 61, Gewantmakersdreef 100,.Kasteel Schaloenstraat 66,Rondostraat 39,Tongerseweg 1 14.Valkenburg:L. v.d. Maesenstraat 11.Venlo: Spoorstraat 38,Bissch. Schrijnen-'"raat 25. Blerick: Witherenstraat 95. Hoofdkantoor: Heerlen: Geerstraat 22. Brunssum: Raadhuisstraat 3. Heerlen (Hoensbroek):Kouvenderstraat 92.Geleen: Rij ksweg-Zuid 1.Kerkrade: Niersprinkstraat 19.

g»-——^—— ' . r . " .

Van onze Haagseredacteur gers in "Duitsland gaat tanken. Dat
kost de schatkist, zo berekende de
RL, de Nederlandse staat jaarlijks
honderden miljoenen.
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Auto's
Omega 2L 1 '87;Kadett car.
5-drs. '85; Kadett 13 S '86;
Kadett 4-drs. 18 S '87; Ka-
dett 16i 3-drs. '87; Kadett 13
N '88; Kadett car. nieuw '90;
Corsa 13 N 3-drs. '88; As-
cona GT '88. Garage J.
BUISMAN, Stenen Brug 6,
Schaesberg-Landgraaf.
045-323800. Inr. en fin.
mog., 1 jaar gar.

Bedrijfswagens
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Sloopauto's

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

Auto onderdelen en accessoires

HUUR NU AUTOTELEFOON
vanaf ’ 68,- per maand

Tel. 04490-56068 / 08851-16550
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.

Opel ASCONA onderdelen
5-bak, 2-koloms brug, bum-
pers, 2 Itr. motor, borden-
warmer. Tel. 045-223168.

Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
INNOCENTI Mille onderde-
len. Tel. 045-244517.

Motoren en scooters

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

(Bromfietsen
Te koop gebr. FIETSEN als
nieuw. Anjerstraat 8, Schin-
veld. Tel. 045-256719.
Te koop zeer spec. SUZUKI
TSX '89, nw.st., ’2.500,-.
V. Heinsbergln 11, Valken-
burg, tel. 04406-12750.
Te k. PUCH snorbrommer,
kl. metal.turquoise, pr.
’750*,-. Tel. 045-721777.
Te koop ZUNDAPP GTS 5
bwj. '82. Emmastr. 16,
Nieuwenhagen.
YAMAHA DTSO rood/wit i.z.
g.st. ’ 800,-. In de meigraaf
29 Schinveld 045-258439.
Puch MAXI Starlet, '86, met
helm, ’850,-. Tel. 045-
-461312, na 18.00 uur.
Te k. Vespa CIAO 1 jr. oud,
i.st.v.nw. pr. ’ 675,-. Tel.
045-418240.
Te koop VESPA PKSO
scootermodel, i.z.g.st. Bon-
gaardstr. 98, Hoensbroek.
Tel. 045-212080.

ZÜNDAPP bwj. '73, te koop
of te ruil tegen papegaai met
kooi. Tel. 045-465073.
Te koop MTX HONDA met
verz. ’ 1.500,-. Dr. Poelsstr.
32, Landgraaf-Kakert.

Watersport
Te koop gevr. KINDER-
ZWEMVEST en kindersurf-
set (mast-giek-zeil). Tel.
045-314959. .___
Te k. SURFPLANK, platbo-
dem, 3 zeilen, surfplank.
Na 18.00 uur 045-725350.
Te k. supersnelle SPEED-
BOOT, 80 PK buitenb.mo-
tor, 1 jr. oud, ’ 7.500,-.
Hommert 24, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.

Sport & Spel
DARTBORDEN Nodor no. 1
’50,-, 3 stuks of meer,
’44,50. Topsport, Bergstr.
.25, Sittard. 04490-25918.

Vakantie en Rekreatie
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.

Malle Molen AANBIEDING,
12/5 - 30/5 vakantie woning
in dorp aan zee. Tel. 01189-
-2953.
Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.

Te huur nieuw verbouwd
monument in ZUID-
FRANKRIJK nabij Aix en
Provance voor vakantie, nog
vrij 2 weken julien aug. Tel.
045-242676.
SINT-MAARTENSZEE
bungalow bij strand, zwem-
paradijs, weekend/midweek
v.a. ’250,-,-. juni v.a.
’495,-. Tel. 02246-3109.
Van Oostenrijkse families
:ompl. ingerichte VAKAN-
TIEWONINGEN voor 4 t/m
10 pers. v.a. ’ 16,- p.p.p.d.
Tel. 05910-22293.

Caravans/Kamperen
Arcon Campers

Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen, 045-722566. Luxe.
comfortabele 2 pers.
campers, in 3 uitv.

Inruil en financ. mog.
CARAVANSTALLING;
Gronsveld 04408-1251.
Te k. CARAVAN Chateau
met voortent 5-pers bwj. '82
Industriestr. 39 K'rade-W
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.
Ford CAMPER, boyenslaper
4-pers., fabrieksopbouw,
bwj.'79, gerev., benz. motor,
APK 3-'9l, staat klaar voor
uw vertrek, pr. ’19.000,-.
Brunssum, tel. 045-270229.

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.
Te k. zeer mooie caravan
merk WILK, kachel, ijsk.,
tent, i.z.g.st. Asterstr. 26
Nieuwheide.
Te k. CARAVAN Wilk, 4 tot 5.
pers. met goede voortent,1
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.
Te k. 3 lichtgewicht TOUR-
CARAVANS, 4-pers., o.a.
Adria, Kip, Bergland, va.
’1.500,- tot ’2.000,-, allen
met voortent. 045-323178.

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.
Compl. CAMPERINRICH-
TING, keukenblok, koelk.,
verw., wc-ruimte, en ramen,
zithoek, ’ 1.500,-. 045-
-318209.
André Jamet VOUWWA-
GENS, nu nog beperkt le-
verbaar. Dealer voor geheel
Limburg. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. 045-224200.
Te k. Tourcaravan TABART,
4.60 mtr. bwj. '85, met luifel.
Louerstr. 28, Dicteren.
Te k. Caravan merk KNAUS
Sudwind, 5-6 pers., bwj.'B7,
tel. 04456-588, na 15.00 u.
Te k. TOURCARAVAN, Ad-
ria 420 TL, met kopkeuken
en gloednieuwe Mailer PVC
voortent, rondzit, douche-
ruimte, kachel, ijskast, bwj.
'84, ’ 7.250,-. 045-323178.
Let op Caravanshop SSK
stabilisator van ’ 470,- voor
’385,-. Lichtgewicht Cara-
velair en Sprite caravans
plm. 40 gebruikte caravans.
BARTELS caravaning Hom-
merterweg 256 Amstenrade/
Hoensbroek,. 04492-1870.
donderdag koopavond.
CAMPER Mercedes 206 D
bwj. '75, APK 7-'9O, 60-
-dagen kaart, 2-pers.
’5.500,-. 045-314373.
Te k. CARAVAN mcl. alie
toebehoor en voortent, vr.pr.
’2.500,-. Tel. 045-723718.
Wegens omst. te h. VOUW-
WAGEN 4-pers. Pr. ’300,-
-p.wk. Tel. 045-712229.

■ Te koop Fiat CAMPER bwj.
'82, 64.000 km, vr.pr.. ’14.000,-. Keerweg 61,
Heerlen. Tel. 045-426502.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON ,. Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.

t Honde-, kippen- en KONIJ-

" NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-

'. hovergracht 39, Kerkrade-. Vink. Tel. 045-460252.
I Te k. zeer mooie BOUVIER-> PUPS zwart en gestroomd,, beide ouders aanw., tel.

04406-16516., Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt
COCKTAILENT. ’32,- ent.

" Rabies, ’26,-. Steril. poes,

’ 65,-. Tel. 045-244247.
Yorks en Fox-terriërs, BOE-: MERHONDJES, Tekkels.

i 04459-1237, Walem 11a.

' Te k. Schotse TERRIËRS
met prima stamboom en in-
enting. Tel. 045-726318.. COLLIE-KENNEL heeft nog
1 mooi Sable-teefje 6 mnd.: te koop. Tel. 043-641275.
Te koop jonge BOUVIERS.

i Tel. 04404-2174.
Te koop DWERGSCHNAU-

' ZER pups, peper/zout met
prima stamboom. Tel.
04920-53924.
Te k. weg. omst. hed. DIS-
CUSVISSEN, groot en klein.
Tenelenweg 48, Voerendaal
Kennel de Keekerhof heeft
te k. Nest ROTTWEILERS,

i geënt en ontwormd, met. stamboom, tel. 045-216311
b.g.g. 212521

■Te koop D.HERDER m.
■ stamb., reu, 11/2 jr. Emma-

str. 16, Nieuwenhagen.

In en om de tuin
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. Wolf benzine GRAS-
MAAIER met grasopvanger,
i.g.st. ’ 275,-, 045-270360.
1e soort GRASZODEN

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

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’3,25 per
m2: Jawell 045-256423.

'■' ' '.'. ..... .. ' iOpleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking
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.
Vanaf woensdag 16 mei
1990 start om café dancing
WINDROSE, Akerstraat nrd.
150, Hoensbroek, alleen-
staandebal. Toegang boven
de 25 jaar. DJ Ed van het
chalet, legitimatie verpl. Het
bestuur.
TINY brief 5-5 ontvangen.
Stel voor dat ik je ontmoet
ingang C & A Heerlen, 14.00
uur a.s. zaterdag, daar
wacht ik op je, Leo.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Cafe-dancing WINDROSE,
Akerstraat nrd. 150, Hoens-
broek, heden gezellig dan-
sen Muziek voor elk wat wils

Mode Totaal
Te koop BRUIDSJURK met
hoepel, mt. 36. Tel. 045-'
244153.—- ■ — 'Baby en Kleuter
Te koop gevr. nog i.g.s.z.
BABYKAMERS, kinder-
stoeltjes, boxen, bedjes,
buggy's, campingbedjes en
autostoeltjes. 045-228162.
Te koop witte leren KIN-
DERWAGEN (3 in 1), vr.pr.
’575,-. Tel. 045-351326.
Tek. z.g.a.n. tweeling combi
KINDERWAGEN met reis-
wiegen te bevr. na 19.00 uur
Willem van Oranjestr. 50,
Landgraaf.

Bel de Vakman
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur!

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

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

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

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

VAKKUNDIG aanleg van uw
tuin, beplantingen, renovatie
bestrating. Bel Leo van
Veen 045-724733
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
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.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
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.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur-, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Wonen Totaal

Rentenaar
Interieur

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

Ten Esschen 26 Heerlen
bij tennishal(ma. en di. gesl.)
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Weg. verbouwing gehele
INBOEDEL te koop. Tel.
045-314976.
Pracht antieke VITRINE-
KAST noten m. kuif geen 2e
zo mooi vr.pr. ’ 2.250,-geen
handelaren 045-323830.
Te k. mooie grote kristallen
HANGLAMP voor herenhuis
of grote kamer, bronzen en
houten hanglampen, mooi
bewerkt, tevens hardhouten
buitendeuren met glas voor
’6O,- p.stuk. Emmastr. 63,
Schinveld,. gemakkelijk be-
reikbaar via de weg naast de
Curver.
IJSKAST ’95,- gasfornuis
’95,- diepvries ’175,-
-wasdroger ’ 150,- 045-
-725595
Te koop KAMERKAST 2.30
br., 1.90 hg., t.e.a.b. Tel.
04459-2774, na 18.00 uur.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

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

Muziek
i

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

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

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

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

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Dringend gevr. solo-gitarist/
ZANGER of drummer/zan-
ger voor bekend duo met
veel werk. 045-210881, b.g.
g. 045-317000 na 17.00 uur.

Te koop 2 kaartjes concert
TINA TURNER. 04490-
-13645, na 18.00 uur.
Te k. Körg fas KEYBOARD,
met cartridges, groot model,
nw.pr. ’ 3.000,-, vr.pr.

’ 700,-. 045-258667.
Te k. prof. DRUMSTEL. Tel.
04455-2354 na 18.00 uur.

TV/Vldeo

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 duizenden koopjes:

Kleuren TV
UX2I stereo,

teletekst en af-
standsbedie-

ning geen

’ 1.598,-of

’ 1.198,- maar

’ 698,-
Maar ook: VHS videorecor-

der VHR 4300 met af-
standsbediening, met VPS,
stilstaand beeld, slowmoti-
on, multi grafie display geen

’ 1.598,-of ’ 1.198,-maar

’ 698,-. Maar ook: Philips
cassettedeck FC7BO dubbel
cassettedeck geen’ 448,-

-of ’ 298,- maar ’ 198,-.
Maar ook: Akai compactdisk
CDM 512 met afstandsbe-
diening, programmeerbaar

geen ’ 798,- of ’ 598,-
-maar ’ 298,-. Maar ook:

Atag gaskookplaat met af-
zetgedeelte HGT 153 geen

’ 640,- maar ’ 398,-. en
nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg
51-53 Sit-

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

Computers
Te k. COMPUTER ACT A-
pricot PC/KT, ’795,-. Tel.
04490-14325.
COMMODORE PCI mcl.
monitor 5,25 dr. intern 360
3,5 dr. extern (amiga) 720
Mouse, ’ 750,-.043-212406
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.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.

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

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.

Radio e.d.
Te koop Sony TAPE-RE-
CORDER, Akai tape-recor-
der en Philips cassettedeck.
Tel. 045-213969.

Foto/Film
Tek. FOTOTOESTEL Nikon
m. zoomlens. Tel. 045-
-218633.

Literatuur
Zoekt U naar bijbelse Lec-
tuur, moet U zijn bij boek-
handel 't BIJBELCENTRUM
Kempkensweg 18, Heerlen.
Tel. 045-727950.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Braderieën/Markten

enorme vlooienmarkt
24 mei Hemelvaartsdag evenementencomplex

'T VEN, Venlo. Inl. 040-856693.

enorme luikse markten
Zondag 27 mei centrum Grevenbicht en

zondag 27 mei centrum Montfort
staangeld ’ 45,- per kraam. Inl. 040-856693.

franse markt
Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni, 1e en 2e pinksterdag

in Geulhal Valkenburg
staangeld voor 4 dagen ’ 90,-. Inl. 040-856693.

Zaterdag 12 mei a.s.
ANTIEKMARKT onder de
Geer (tunnel) te Heerlen.

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

Bingo/Kienen

Superkien
11 en 12 mei, vrijdag en zaterdag a.s. in het trefcentrum in

Hoensbroek, Pius 12 plein 38
Superkien ’ 275,-

-77 ronden kienen, aanvang 19.30 uur Stichting V.L.G.K.

Kienen
zondag 13 mei a.s. Café Oud Schaesberg, Streeperstraat
56-58 in Landgraaf. Aanvang 20 uur. Stichting V.L.G.K.

Te koop gevraagd
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel 045-751994
Te'k. gevr. IJSKAST, diep-
vrieskast en electr. typm.,
tel. 045-416094/455240.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911

Gevr. SNORBROMMER,
schotelantenne, video, kleu-
rentv's en stereotorens.
04406-1287».

Dringend te koop gevraagd,
DAMESPOCKETS zoals;
Bouquet, Intiem en Jasmijn
en alle mogelijke andere.
Vandaag gebeld vandaag
gehaald! 09-3287786810
bel nu!

Diversen

verse asperges
voor de diepvries

Nu of nooit.

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

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

t HALTER-FITNESSBANK
■ ’ 350,-; gasfornuis ’ 50,-;■ eiken salontafel ’ 125,-. Tel.

045-710185.

Speciaal voor moederdag
mooie decoratie glaswerk

zijden kussen shawl broche
La Zijderie

Stationstr. 17, Sittard.
T.k. Opel REKORD bwj.'B2
80.000 km; kindersportfiets
en koelkast. 04490-45939.
De massage van VERONI-
QUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
T.k. aangeb. TEKENTAFEL
met loopwagen, tekenblad 1
x 1,5 m. Tel. 04490-36931.

Te k. HOUTKAChJj
’200,-; 4 grenen l—
len, nieuw, ’ 150,-;!
balken BxlBx5 1/2 L_
’150,-; antieke al
der kachel, pr. D
Tenelenweg 48, Voa l
Te k. koffie- en 0
VIES Royal Albert, tm -■
Country Rosé" in et7 1
vr.pr. ’ 3.000,-. 045^
Nieuw! - Nieuw! - Nit
ook op zaterdag
ONTSPANNINGSM/
GE door jonge mas
045-353489._ _

:
06-lijnen

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.mJT]-

-06-320.330.02 ff
Bobby's Gay Box E.

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte W
50 c/m sPi

06-320.323.01 Zl
Telefoonsex 2 ï1

Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11 öri
Onschuldig 06-320.321.18 f-Onbedorven 06-320.323.03 sta;

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06 at ]

Chick 06-320.321.61 EL!
Lesbifoon 06-320.321.00 . en.Contacten-lijn 06-320.321.05 M 'Sex-adressen 06-320.322.02 Q

Cora & Willem 06-320.320.03 C"
Groepssex-lijn 06-320.321.04 ,

Mimi Kok verwent 06-320.323.65 , n. Buren begluren 06-320.330.80 'le£
Bizarre livesex 06-320.321.01 snv
Hard en streng 06-320.325.70 ' llh

Homofoon 06-320.321.12 p;
Sex-intervieuws 06-320.323.16 1.
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m r
Party/Sex/Gay-Boxer**
Party-Ime 06-320.330.1 G?h

Sex'o'foon-box 06-320.329.^
Harry's Gaybox 06-320.33CK

Homobox 06-320.325.50Ï|
50 et p/m ,j

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

320.320.24.

Gekleurde s,E06-320.323.46.. .50C
Rijpe vrouw 41_g ;

Voor Piccolo'so'*-;
zie verder pagina^
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de levering en Bastings De 800 BV \
kwaliteit Korvetweg 26, 6222 NE Maastricht, telefoon 043 -68 78 78.
dankzij de Openingstijden showroom: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 -17.00 uur, .
tierege?ngen. zaterdag van 09.00 -15.00 uur, maandag gesloten.
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Van onze verslaggever

Èt dit uitgangspunt startte de
arfstorale Werkgroep Homofilie

lïïei 1980 haar werkzaamhe-
1 0>l" *n ne* Degm beperkte zij
mik *°* e^ °Pvamfen van met:9,:hzelf worstelende homo's.
30-

bioscopen
JEERLEN
41?l: Look who's talking, dag. 16.30
r-JT,en 21 uur, za zo wo ook 14.30 uur.10 S°'i: Always, dag. 15.30 18 en 20.30
linüüe Reddertjes, za zo wo 14uur. Ma-
—**'■ She Devil, dag. 16 18.15 en 20.30
! *a zo wo ook 14 uur. H5: Weekend
_J r̂nie's, dag. 14.30 19 en 21.30 uur, za

°k 16.45 uur. Tango & Cash, dag.0 18.45 en 21.15 uur, za zo ook 16.30
i rhe war of the Roses, dag. 14 18.30. Uur, za zo ook 16.15 uur. Internal
KJ*. dag. 18.30 en 21 uur, vr ma di do.14 uur. Romeo, dag. 21 uur. Koko
nsjl, dag. 14 en 18.30uur, za zo ook 16

' Honey, I shrunk the kids, za zo 14
l 'b uur, wo 14 uur. De Spiegel: Thei "gator, vr t/m di 21 uur.

SCHAESBERG
B|°kino: Koko Flanel, vr t/m zo 22 uur. I
■' *ar ofthe Roses, vr t/m zo 24.15 uur. I
GELEEN

!*: Tango & Cash, vr t/m wo 20.30z° ook 15 uur. Studio Anders:&§ Einstein, vr t/m wo 20.30 uur, zo15uur.
ECHT
P[*'-Microroyal: Born on the fourth

J?'y,vr t/m di 20.30 uur, zoook 15 uur.
.'°f kin, vr t/m di 20.30uur, zo ook 15

per persoon
Geslaagd

_J hogeschool De Horst in Drie-
'eft is Dirk Starmans uit Heer-
£slaagd voor deHBO-opleiding
'"tirigswerk.

Activiteiten
ond fietsdag
V^SSUM- Rond de Landelijke
j*|ag worden morgen in het
tterspark en nabij restaurant 't

uttershuuske in Brunssum tal
op touw gezet. De,.lenaar Jos Hendriks exposeert

"Sfiri werk, men kan er een ritje
'en op 'mountainbikes', model-

fhe Sky Devils geeft er de-
, 'raties modelvliegen en zijn er■ dens van country-orkest 'So
* en het koor 'Delicious'. Ookiv er informatiestands van de

Brunssum en het IVN. Het
begint om 9 uur.

Werkloosheid

IjHLEN - In het berichtje over
t|,r. uglopende werkloosheid in

Kik Zuid-Limburg is gisteren
f borende fout geslopen, waar-

de cijfers niet meer kloppen.
I GAB in Heerlen stonden
I maand 7855 mannen en

.^rouwen als werkzoekend in-geven.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

>fa°c0i;Heerlen-l«f 045-739284
g^e Hollman,* 045-422345fa"s Rooijakkers,045-714876

a"k Seuntjens, chef* °4750-22937
chard Willems,

Jos Philippens,5*04455-2161
Kerkrade,

045-455506
,fctte Ackens-yts 045-351740

Voor klachten
over bezorgingI S 045-739881

Hoensbroek

De belangstelling om open en
bloot te spreken over homofilie,
lijkt gering. „Twee jaar geleden
hebben we een enquête gehou-
den onder het kerkpersoneel.
Slechts twintig procent van de
formulieren kregen we terug.
Enkel positieve reacties, dat wel.
De meesten doen echter alsof ze
een vuiltje in hun oog hebben zo^
dra homoseksualiteit ter sprake
komt", steltBerger.

Daarna ging de Werkgroep meer
het gesprek over homo's in de
kerk op gang brengen en vooral
houden.

'sPierdetaal van EmileBerger,
van de Pastorale Werkgroep

en hoofd juridische
fen van de gemeente Nuth.
lze Limburgse werkgroep,

'arin dominees, priesters, ho-
r" en heteroseksuelen zitten,
staat deze maand tien jaar.

Van onze verslaggever

U'TH _ De kerk en homosexualiteit: een gevoelig thema. Ongeveer
.Procent van het aantal priesters koestert homofiele neigingen.

--"aar voor bisschop Gijsen bestaan wij homoseksuelen niet. Hij ne-
-rt ons. Onze aanwezigheid is echter een feit. En daar heeft de kerk
'ar rekening mee te houden."

H

kamergroepen met elkaar te pra-
ten. Berger meent dat 'homo's
een plek nodig hebben waar ze
zich op hun gemak voelen, niet
bedreigd door andersdenken-
den'.

homo te zijn", constateert Ber-
ger.

Deze dagen herinnert de werk-
groep alle protestantse gemeen-
ten en rooms-katholieke paro-
chies in Zuid- en Midden-Lim-
burg er bijvoorbeeld weer aan,
dat er 30 junien 1 juliRoze Zater-
dag en Zondag worden gevierd.
Suggesties voor vieringen rond
dat thema worden gedaanen ma-
teriaal aangeleverd:

Kringen

kinderen. Veel homo's zijn ook
uit de kerk gestapt, omdat ze zich
er niet in thuis voelden. Dat is de
weg van de minste weerstand.
Dan bereik je datgene wat de
kerk juist wil. Dat is veranderd.
De kerk moet nu toch weten dat
het haar toch niet lukt alle ho-
mo's weg te pesten."

'athomofilie niet mag, zoals in
'tamenten en sacramenten van

gereformeerden wordt ge-
M, is wetenschappelijk en
Zologisch niet bewezen. Wat
ta geschreven werd, moeten
| nu niet op dezelfde manier"eggen", aldus Berger, die sa-
tnwoont met Ad van Wersch in
"th. Beiden zijn als 'leken' aan
Pastorale werkgroep verbon-

n.

Dat neemt niet weg, dat de werk-
groep in de loop der jaren een
stuk zelfverzekerder is gewor-
den. „Aanvankelijk waren we
pastoors en dominees dankbaar
als ze zeiden: 'Goh, wat zielig, la-
ten we mensen die onaardig
doen tegen homo's vertellen dat
ze dat niet mogen doen.' Die be-
leefdheid hebben we maar laten
varen. We gaan nu meer uit van
onze trots. Men móet ons gelijk-
waardig behandelen. We zijn
veel meer een actiegroep dan een
afhankelijkheidsgroep."

esprek

Behalve het propageren van het
open gesprek over homoseksua-
liteit, geeft de werkgroep homo's
de kans in een vertrouwelijke
omgeving te praten. Pastoors en
dominees raden zij aan om jon-
gens of meisjes die met hen over
hun homoseksuele gevoelens
willen praten, naar dè Pastorale
Werkgroep door te sturen. „Om
te voorkomen dat de pastoor of
dominee theologisch of maat-
schappelijk gaat prutsen", legt
Berger uit.

Homoseksuelen die behoefte
voelen om te praten, kunnen te-
lefonisch contact opnemen met
Van Wersch en Berger: K
045-244786.

Zaterdag 19 mei vieren de Pasto-
rale Werkgroep en 'De Kringen'
in besloten gezelschap hun tien-
jarig bestaan. De leden houden
een mis en sluiten de dag af met
een feestavond.

Voor homo's die kampen met degeschetste problemen, of moeite
hebben met het feit dat ze zich
niet geaccepteerd voelen, biedt
niet alleen de werkgroep soulaas.
Bij de landelijke stichting 'De
Kringen' kan men ook terecht.
Deze stichting, die zich eveneens
reeds tien jaarinzet voor homo's,
geeft homofiele vrouwen en
mannen de mogelijkheid in huis-

Die aanpak heeft er volgens het
tweetal voor gezorgd dat homo-
seksuelen binnen de kerk meer
worden geaccepteerd dan voor-
heen. Bovendien zijn homo's te-
genwoordig bewuster van zich-
zelf. „De eerste mensen die bij
ons aanklopten, besloten toch
maar te gaan trouwen en namen

De gewijzigde opstelling heeft
daarentegen ook een averechtse
uitwerking gehad. „Doordat wij
homo's ons meer verweren, rea-
geert men in het algemeen nu
agressiever op ons. Geweld
wordt niet geschuwd. Tien jaar
geleden was het makkelijker om

in gesprek

'Vakantietoeslag nog
deze maand overmaken'

SP neemt het op voor uitkeringsgerechtigden

HEERLEN - De Socialistiese
Partij in Heerlen vindt dat uit-
keringsgerechtigden niet een
part-timebaan deze maand ge-
woon hun vakantietoeslag
moeten krijgen. De Gemeente-
lijke Sociale Dienst heeft hen
laten weten datze de vakantie-
toeslag op zijn vroegst in juni
en mogelijk nog later tege-
moet kunnen zien. Volgens de
SPkomen daardoor nogal wat
uitkeringsgerechtigden in de
problemen. In een brief aan
het Heerlense college schrijft
de partij dat ze daardoor niet
kunnen voldoen aan afbeta-
lingsverplichtingen of drin-
gende aankopen moeten uit-
stellen.

Uitkeringsgerechtigden zonder
part-timebaan krijgen deze maand
wel hun vakantietoeslag. De SP
vindt dat er daarom sprake is van
ongelijke behandeling. Het argu-
ment van de GSD dat het extra tijd
kost om de vakantietoeslag te bere-
kenen voor uitkeringsgerechtigden
met een bijverdienste is volgens de
SP overdreven. De partij denkt dat
de toeslag vrij gemakkelijk is vast te
stellen. In haar brief aan het college
vraagt de SP dan ook de GSD op-
dracht te geven om de uitkeringsge-
rechtigden met een part-timebaan
nog deze maand in ieder geval een
voorschot op de vakantietoeslag uit
te keren.

Expositie in
Brikke Oave

BRUNSSUM - De jaarlijkse ex-
positie van de 'Fotogroep '68' in
de Brunssumse Brikke Oave be-,
staat dit jaar uit werk van Uwe
Piper en Nol Pepermans. De ten-
toonstelling duurt tot en met 10
juni.
De expositie wordt op 18 mei ge-
opend om 20.00 uur.

Foto: NOL PEPERMANS

Welterlaan geen
provinciale weg

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Welterlaan wordt
niet opgenomen in het Provinciaal
Wegen Net (PWN). Een bezwaar-
schrift van de gemeente daartegen
is door Gedeputeerde Staten afge-
wezen.
GS zijn van mening dat de Welter-
laan de kwalificatie provinciale weg
om een aantal redenen niet ver-
dient. Voornaamste reden is dat de
Welterlaan voor het grootste gedeel-

te binnen de bebouwde kom ligt.
Ook is volgens GS het verkeersaan-
bod op de Welterlaan niet groot ge-
noeg. De provincie beschouwt de
Welterlaan als een gemeentelijke
hoofdweg. De negatieve beslissing
betekent dat de gemeente Heerlen
ook in detoekomst zelf voor het on-
derhoud van de Welterlaan zal moe-
ten zorgen.
GS wezen ook het verzoek van
Kerkrade af, om het laatste stuk van-
de Locht tot aan de grensovergang
in het PWN op te nemen. Kerkrade
vroeg hierom, omdat de Hamstraat
over de Beitel doorverbonden
wordt met de snelweg.

Bezwaars chriftgemeente Heeften afgewezen

Een woordvoerder van de gemeente
Heerlen zegt dat men voor het bere-
kenen van de vakantietoeslag van
een uitkeringsgerechtigde met een
part-timebaan ook de werkgever
een opgave moet indienen. Dat kan
volgens hem tot vertraging leiden.
Bovendien wijst de woordvoerder
er op dat deGSD niet verplicht is de
vakantietoeslag in mei uit te beta-
len. Wettelijk hoeft dat pas in juni.

De gemeente Heerlen subsidieert
met vijfduizend gulden de reparatie
van het uurwerk van de Sint Jo-
sephkerk. Zo besloot deraad. In het
verlengde van de opmerkingen van
De Wit van de Socialistiese Partij -
die natuurlijk als intelligent mens
tegen stemde - wil ik het volgende
kwijt: in de weekeinden slaap ik
graag tot een uur of acht, half negen
uit. De mogelijkheid daartoe wordt
me regelmatig ontnomen door dolle
dorpspastoors, die rond achten als
dwazen hun kerkklokken laten
beieren.
Het is toch eigenlijk te gek, dat te-
gen het begin van het derde millen-
nium, ruim twee eeuwen na de Ver-
lichting, een minderheid van benar-
de, bekrompen lieden, die hun op
niets gebaseerde angstvoor de dood
en het hiernamaals meent te moeten
bezweren met gruwelijk lawaai, een
meerderheid deze overlast onge-
stoord kan aandoen.
Het moet toch mogelijkzijn óók ka-
tholieken te leren op de klok te kij-
ken? Dan hoeven ze niet langer van
buitenaf opgetrommeld te worden
voor hun bijeenkomsten, maarkun-
nen ze zelf zien dat het tijd is.
Uit de krant heb ik vernomen dat de
KVP (ja, ja) haar allerbeste raadsle-
den tot het wethouderschap heeft
verheven. Klokkijken...valt dat niet
onder cultuur? Ik heb een voorstel:
voor het geld datnu wordt bespaard
door onze ouden zelve de alarmin-
stallatie van hun aanleunwoningen
nabij Huizen Tobias te laten finan-
cieren, houdt Onderwijs, Cultuur,
Sport en Recreatie een gesubsidi-
deerde tofelemoon-religieus bevlo-
gen cursus klokkijken! Dat kan die
tak van B en W best. Op de draf- en
renbaan is nog wel ruimte voor cur-
sisten en de wethouder heeft de
sleutel van de achterdeur. Kan ik
eens ongestoord uitslapen.
HEERLEN C.M. Vijverberg

Proefdieren
Onbegrijpelijk dat na jarenlangpro-
testeren van dierenbeschermers mi-
nister Ritzen nu toch subsidie toe-
kent aan een proefdierenfokbedrijf
op commerciële grondslag. Kort ge-
zegd: dierenleedals koopwaar.
Het bedrijf is ongeveer acht miljoen
gulden toegezegd. Overheidsgeld
dat veel beter besteed had kunnen
worden aan het zoeken naar alterna-
tieven voor dierproeven. Een droe-
vig lotvoor deze dieren, zeker als we
weten dat een aantal gebruikt gaat
wordenvoor proevenvoor defensie-
doeleinden. Het aantal proefdieren
gaat een uitbreiding tegemoet, ter-
wijl het aantal dierproeven juist
drastisch verminderd moet worden.
De komst van een proefdierenbe-
drijf naar Onderbanken zou een
stap terug zijn op de weg die we
moeten inslaan. We blijven protes-
teren.
VOERENDAAL Ria Schrooten

Uitslapen

oostelijke mijnstreek redactie. 739282

tiebijeenkomst over de keuze van
een middelbare beroepsopleiding.
Het duurt aan de Drieschstraat van
11 tot 13.30 uur.
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Kerkrade Klimmen

Nuth
" De jaarlijkse SporWDoedag van
de Lucas-Stichting voor Revalidatie
wordt op donderdag 7 juni gehou-
den. De dag is bedoeld voor revali-
danten en oud-revalidanten van de
stichting. Inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar op het Bios 3 Sportcen-
trum Lucasstichting, S 045-239429.

trekt maandag. Inlichtingen over de
tocht zijnverkrijgbaar brj de heer L.
Lemlijn, S 04405-2731. De deelna-
meprijs bedraagt 19 gulden.

" Het Steunpunt Mondiaal Vrou-
wenwerk/Sivos uit Heerlen houdt
vandaag van 10-16.15 uur en confe-
rentie over het thema: 'De schreeuw
van de vrouw'. De samenkomst is in,
het Cultureel Centrum, Wilhelmina-
straat 18 te Sittard.

Heerlen
" Veilig Verkeer Nederland houdt
in de sporthal De Keelkamp maan-
dag een informatie-avond over de
oprichtingvan de afdeling Nuth. De
bijeenkomst begint om 20 uur." Het spreekuur voor oud-mijn-

werkers is op maandag 14 mei van
10-11.30 uur in Ons Huis, St. Josef-
straat 21. De dienstverlening is
kosteloos.

De politieke partij Leefbaar Nuth
houdt dinsdag in de sporthal De
Keelkamp spreekuur. Inwoners van
Nuth kunnen terecht met vragen en
problemen van 18.30-19.30 uur.

" De Vrije School Zuidoost-Lim-
burg aan de Ovidiusstraat houdt
morgen een voorjaarsbazar. Van 11
tot 16 uur kan men er terecht voor
allerlei spulletjes, een goochelaar,
ponyrijden, live-muziek, een restau-
rant en natuurvoeding.

" De Spoorweg Ontspanningsvere-
niging Heerlen (SSOVH) houdt van
15 tot en met 18 mei een avond-fiets-
vierdaagse. De afstanden variëren
van 25-45 kilometer. De start is van
17 tot 18.30 uur bij de Spuiklep, Pa-
rallelweg Heerlen. Inschrijfkosten
10 gulden. Simpelveld

" In het Centrum Maatschappelijk
Werk aan de Kloosterstraat 20 te
Kerkrade is op 21 mei ook een
spreekuur voor oud-mijnwerkers.
Met vragen over pensioen, arbeids-
ongeschiktheid of werkloosheid
kunt u terecht van 14-16 uur. De
dienstverlening is kosteloos.

" Het jeugdkoor Klimmender
Nachtegalen viert zondag moeder-
dag in de parochiekerk. Aanvang
11.30 uur. Solistische medewerking
verleent de heer M. Dirks.

" Het Advies-en Studiecentrum
aan de Diepenbrockstraat heeft op
dinsdag 15 mei een lezing met als
titel: 'Rusland van revolutie tot peri-
strojka'. Aanvang om 20 uur en de
kosten bedragen 5 gulden.

Een proefdierenfokbedrijf voor
Schinveld, zo lezen we in de krant.
Ik hoop dat de mensen van Schin-
veld beseffen wat ze met dit bedrijf
binnen hun grenzen halen. HSD is
een commercieel fokbedrijf, dat zo-
veel mogelijk winst wil boeken ten
koste van onschuldige dieren. Och,
zult u nu wel zeggen, het zijn maar
ratten en muizen. Maar als je weet
wat er met deze dieren voor afschu-
welijke proeven worden gedaan
voor cosmetica of bestrijdingsmid-
delen, dan praat je wel anders. Ook
deze dieren hebben gevoelen het op
de huid laten inwerken ofin de ogen
spuitenvan chemicaliën is ookvoor
deze dieren een zeer pijnlijke aange-
legenheid. De mensen uit Schinveld'
zijn volgens, mij diervriendelijke
mensen. Hopelijk zeggen ze nee te-
gen de komst van dit lugubere be-
drijfnaar hun gemeente.
HEERLEN Henriëtte van Hameren

Proefdieren (2)

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400.
HEERLEN. Apotheek Voncken
Aarveld, Vergiliusstraat 18 S 13385,
Apotheek Ganzeweide, Stanley-
straat 23 S 210772. B.g.g. TIGH
S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Lempers,
Hoofdstraat 5, S 310777. Voor
spoedgevallen dag en nacht bereik-
baar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Apotheek Van Wersch, Hoodstraat
41, S 452010.
KERKRADE-WEST. Apotheek
Snijders, Kampstraat 115,S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16uur en zon-
dagvan 12 tot 13uur en van 18tot 19
uur. Voor spoedgevallen dag en
nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. Apo-
theek Voncken, Dr. Ottenstraat 9,
Simpelveld, S 441100. Zaterdag van
11 tot 15 uur en zondag van 14.30 tot
15 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Apotheek Mar-
tens, Hoofdstraat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

GROENE KRUIS

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18 tot 8 uur. Weekenden
24 uur doorlopend S 711400. Werk-
dagen, tijdens werkuren, S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onderS 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

ARTSEN

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag 12
uur tot zondagmorgen 10 uur Dr
Limpens, St. Pieterstraat 67,
S 452630. Van zondagmorgen 10 tot
maandagmorgen 8 uur Dr Hanssen,
B. Potterstraat 28, S 452879.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. Dr
Mom, Karolingenstraat 27 Simpel-
veld, S 443938.
SCHAESBERG. Zaterdag Dr
Pieck, Pasweg 97, S 311322 en zon-
dag Dr Ypma, Schumanstraat 14,
S 320660.
UBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

TANDARTSEN

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Tandarts Lie, Vrus-
schemigerweg 23, S420138. Spreek-
uur zaterdag en zondag van 11 tot 12
uur. B.g.g. TIGH S 711400.
KERKRADE - UBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Tandarts Grond, Ch. Frehenstraat 6,
Ubach over Worms, S 320150
Spreekuur van 11.30 tot 12 uur en
van 19 tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Tandarts Schijns, Prins Bern-
hardstraat 1 Vaals. S 04454-1553.
Spreekuur van 11.30 tot 12 uur en
van 17.30 tot 18 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Tandarts M. Geraeds, Juliana
Bernhardlaan 97 Hoensbroek.
S 212948 Spreekuurvan 11.30 tot 12
uur en van 17.30 tot 18 uur.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, S 719999

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dierenarts. U
wordt eventueel doorverwezen.

Themadag over
vergrijzing

BRUNSSUM - De Centrale School
voor Gezondheidszorg in de Ooste-
lijke Mijnstreek houdt vandaag een
themadag 'Vergrijzing' in d'r Brikke
Oave te Brunssum. Naar verwach-
ting zullen rond de tweehonderd
verplegers aanwezig zijn. Er zijn in-
formatiestands en een diaserie zal
het onderwerp ouder worden illu-
streren. ,Een toneelstuk van de
groep M'46 geeft een kritische visie
op de relatie ouderen en jongeren.
De bijeenkomst begint om 9.30 uur'
en duurt tot 16.00 uur.

" Voor het basisexamen van het
Nederlandse Rode Kruis slaagden
de dames J. Weijers en L. Ploumen
en de heren P. Lenzen en J. Pack-
bier. In september start een nieuwe
opleiding. Aanmelden bij mevrouw
Timmers, Jamarstraat 11, S 045-
442800." De Detailhandelsschool Heerlen

houdt zaterdagmorgen een informa-" De bedevaart naar Kevelaar ver-

" Emile Berger (links) en Ad van Wersch: „Veel pastoors en dominees doen alsof ze een
vuiltje in hun oog hebben zodra homoseksualiteit ter sprake komt."

Foto: CHRISTA HALBESMA

APOTHEKENPastorale Werkgroep Homofitie viert jubileum
'Homo-zijn nu zwaarder
dan tien jaar geleden'

klein journaal
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Kies eenVolkswagen
eens louterom zVi uiterlijk

~.'.■ vk
Kies deGolf met sportief pakket eens alleen vanwege aluminium velgen. Kies de Golf met sportief pakket eens Hij is net zo degelijk, net zo veilig en net zo zuinig. Geïnteresseerd? Kom dan snel naar de Volkswa^c

zn fraaie extra's. louter om zn uiterlijk. En zn inruilwaarde is" al net zo hoog. dealer en ontdek'm zelf.
Kies 'm om zn imposante grille met dubbele kop- Een lichtzinnige keuze? Welnee, want als Volks- Dus als alles verder hetzelfde is, mag het uiterlijk .*->. in

lampen en rode bies. Kies 'm om zn snelle dakspoiler wagen is de Golf met sportief pakket natuurlijk net zo best de doorslag geven. Zeker als het zon fraai uiterlijk /AVj\ VoIKSWOQOn.Wi'G OFICIÖ !
en dakantenne. Om zn stoere extra brede banden en betrouwbaar als u van een Volkswagen verwachten mag. is als dat van de Golf met sportief pakket. vAy METKATA L V s A T ° R ;°e

Hetpakket is verkrijgbaar op elke Golf CL en GolfGLen kost u tijdelijk'geen f3.675- maar slechtsf 1.750,-.Voor een Golfmet sportief pakket betaalt u dan f24.800- + f1.750-=f 26.550,-. ijn
Er isal een Golf 3-deurs vanaf f24.800,-. Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen inclusief BTW exclusiefafleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. " " ers
i . , -»aa

BEEK: AiltO Veneken B.V. Tel 04490-72882. BUNDE: Automobiel- en Garagebedrijf Nk. Nljsten B.V Tel.: 043-641644. HEERLEN: GarageVeneken B.V Tel.: 045-412641. HOENSBROEK: AutO TdSCO B.VTel.: 045-22<jv,_
MAASTRICHT: BV AutomobielbedrijfVan Straten en Zn. Tel.: 043-434500. MECHELEN: AutO Cdubo B.V Tel.: 04455-1592. F

MEERSSEN: Autobedrijf Ploemen-Schols B.V Tel 043 644888 SITTARD: AlltO Veneken BV Tel 04490 15777 VALKENBURG: AütO Cdubo Valkenburg B.V Tel.: 04406 -15041. g
,ïo

06-lijnen

!! Wipkracht 9 !!
De beste anonieme

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

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
ÜLady Bizar!!

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

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

Als de hand van de
strenge

man 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
Ze kan er niet meer onderuit

Fanny betaalt hem haar
schuld af. Een maand in 't

Rose-Hotel.
06-320.330.17- 50 et p/m

De Ruilsexbox
snel resultaat, geen

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 - 50 et p/m
Een mantel en daaronder

alleen haar
zongebruinde

huid. Zo dwaalt ze door het
bos totdat 2 mannen...

06-320.326.90 ■ 50 et p/m
Haar man brengt een vriend
mee. Met zijn drieën gaan

ze op de S.M. tour. Zij
Beveelt...

06-320.326.92 - 50 et p/m

Nimf Linda
Geniet van 2kanten, 50 cpm

320.320.14
Sexljjn 10

Sonja
06-320.320.10

Evelientje dunt!
06-320.321.10

Met zn allen?
06-320.323.10

Mooiste meisjes
06-320.320.50

LIVE-SEX-BOX
06-320.325.30

50 et p/m

Amanda privé
Géén bandjes, echte live!

Voor jou alleen 06-
-320.332.90

Voor alles in. 0,50 p.m.

Plots voelde ik
je hand

ÜErotifoonü
06-320.320,12

50 et p/m
Pas na deze
strenge

straf voelt Hannah hoe on-
gelofelijk het is om te mogen

gehoorzamen...S.M.
06-320.330.51 (50 et. p/m).

Marion komt voor 't eerst
voor lifesex. Met nog een

vrouw en 2 mannen doet ze... alles. Frans en
Grieks.

06-320.330.52 (50 et. p/m).

De vrije
jongens- en meidenbox.

Voor alleswat jongen vrij is.
Vrij is om afspr. te maken.
06-320.327.88 (50 et.p/m).

Na werktijd
zoekt Els volwassen man-

nen op, om alles te leren en
te doen wat....nog niet mag.
06-320.326.70 (50 et.p/m).

Lifesex, een
Grieks

trio, waarbij het zo
waanzinnig toegaat, dat we

moesten stoppen...
06-320.326.71 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De pornobox

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk.

06-320.320.51 - 50 et p/m

2 knappe mensen uit Dordt
een stel dat voor 't eerst
voor Lifesex

komt met nog een knul...
06-320.323.85 - 50 et p/m
Als een meisje bijles krijgt

gebeurt het.
Ze doet echt alles om hem

zover te krijgen...
06-320.323.84 - 50 et p/m

Bij hem thuis leren 2 heren
een knul hoe hij hem moet

verwennen. Homo.
Grieks...

06-320.329.22 - 50 et p/m
's Nachts komen er plots 2

mannen
in Ellie's tuinhuisje, die geen

enkel uitstel toestaan.
06-320.329.24 - 50 et p/m

Na veel aarzeling
gehoorzaamt Vera aan haar
gevoel. Ze volgt de bevelen

van haar vriend...
S.M.

06-320.329.23 - 50 et p/m
Met de sportieve

vriend
van haar man leert mooie

Tina dingen dieze nog nooit
beleefde

06-320.326.93 - 50 et p/m

De Trio-Box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer.
06-320.327.37 - 50 et p/m

Op de
Bisex-Box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje...

06-320.328.38 - 50 et p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 Ct p/m
Het leven begint bij 40, ook

het sexleven. Op de
40-plus Box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m

Wip-ln Box
deze heet zo, omdat er heel

wat ge...wordt op
06-320.324.60.

Leuk toch?
Trouwens, de Lijf-Sex-Box,
daar durven ze ook en...jij
mag beste meedoen op

06-320.324.90 - 50 et p/m
Bevend van opwinding doet

die zongebruinde jongen
alles wat die grote

bevelende man eist.
Homo

06-320.321.33-50 et p/m

Weer vonden vurige bellers
van de

Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op
06-320.324.40

En dan...De sex-box, daar
draaien mannetjes en

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

"doen" op
06-320.322.22 - 50 Ct p/m

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 Ct p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosje mei, zie
je hen, 'naakt-foto'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 et p/m
Direkt snel sexcontact

Live afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Homokontakt
Jongens zoeken jongens
06-320.325.01 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
sexcontact

06-320.326.33
■ 50 et p/m

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

Tippelbox
06-320.326.66 - 50 et p/m

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
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. i
Zoek je een leuke vriendin?

Bel de
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m

De Meidenbox
kom in kontankt met mooie

meiden
06-320.330.77 - 50 Ct p/m

Zoekt u 'n vrouw?
06-910.910.22
50 cpm. Dames inspr.

01720-33202.
Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44-50 et p/m

Sex met het buurmeisje en
nog veel heter!

06-320.326.01
50 et p/m

Lekere meid zoekt
sexcontact bel de
Tippellijn

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor de

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

*Sexlijn*
06-320.320.09

Nymfomaan-live 50c.p.m.
06.320.326.09.

Kontakten/Klubs

Club Merci ****** "Vive La France"
Kom met ons de dolle jaren van de Charleston herleven.

25 mei doen wij het in die stijl, met boa's, jarretels en
muziek. Voor iedereen een leuke franse attentie.

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd

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 sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen. films, ook

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en slavin.
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Contactburo
Geleen

Bern. in privé relax adr.
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

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittard

bij Fortunastr. 04490-23203

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.
Summer Girls

en wel 9st. bij madame But-
terfly, open vanaf 13u.

Hommert 24, Vaesrade.

045-326191
Escortservice. All-in.
De betere service in
Club Lolita

Hoenderstr. 6, Maastricht.
Open v. 13.00-24.00 uur,

vrijd. en zaterd. tot 02.00 uur
Tel. 043-215973.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9,

Kerkrade-W., 045-412762

Brigitte
Privé, 045-254598.

Privé Club
zoekt nette meisjes, garan-
tieloon, intern mogelijk. Inl.:
do., vr., en za. na 20.00 uur

04746-5177.

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

Tel. 045-423608.

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.
Nieuwl! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

Videoclub
nieuwe films aanwezig v.a.
’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

Club 2000
Geleen vraagt met spoed
enkele MEISJES. Werktij-

den in overleg, intern moge-
lijk. Tel. 04490-42315._

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

St Tropezbar
Putstr. 40 Sittard. ledere

dag geop. 21-su. Tev. meis-
jes gevr. Tel. 04490-15828,

na 21u. 04490-17402.

Nieuw
Mandy en Suzie, ook zat. en

2ond. al. 10.00 u.
045-721759.

Te huur
p. uur, p. dag, p. week, zeer
mooi inger. appartement,

spec. voor paren of koppels.
Info. 045-230789.

Club La Belle
Spekholzerheide, Graverstr.
13, iedere dag geopend,van

14-4 uur. 045-416143
Detlef en Regina van de

Jachthut.

te.
nieuw bij Dei

f.i 4 leuke dames. Indus '13 Kerkrade-W. v.a. Heuur. 045-413887\rij
tev. meisjes gev',p

J -|lo|
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Limßürgs Dagblcè
T(((T—— —; T^T8-daagse vliegreis vanaf >■

Maastricht Airport naar "■

Joegoslavië \
29 mei-5 juni

U verblijft in de plaatsen Medugorje en Cavtat
U logeert gedurende 4. dagen in de bedevaartplaats
Medugorje waar u wordt ondergebracht in diverse

privé-pensions van de le categorie. U verblijft steeds in
kamers voorzien van douche/toilet. De verzorging is op

basis van halfpension. Aansluitend verblijft u 3 nachten in
Cavtat in hotel Epidaurus gelegen aan de baai van Tiha,

direkt aan zee.
De reis- en annuleringsverzekering is bij de prijs

inbegrepen evenals diverse excursies.
De gehelereis zal worden begeleid door een geestelijke.

/QQQ mm Extra vriendenkortingoyy,- p.p.
op basis van . 1' £II ■

2-persoonskamer </' ** Toeslag per persoon op
1-persoonskamer vertoon van de

’ 200,- p.p. vriendenpas

Organisatie: Limburgs Dagblad in samenwerking met
reisburo Crombag/v.d. Burgt en Yugotours.

Boeken voor deze gecombineerdevlieg/busreis kan bij
alle kantoren van hetLimburgs Dagblad en VW-Vaals. |V\_jpBoi3 onder aanbetaling van ’ 100,-p.p. JJK

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan V
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lez«'
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

~ ' 2

Limburgs Dagblad
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Gullit: 'Wij zijn
geen geldwolven'

Afstaan WK-premie royaal gebaar richting Oranje-selectie
Herschi/V en L
in bekerfinale

Handballers troeven Aalsmeer af

Vervolg van pagina 1
Van onze sportredactie

" Ruud Gullit, vooruitstre-
vend in en buiten het veld. De
aanvoerder van Oranje doet
samen met zijn Müan-colle-
ga's Rijkaard en Van Basten
een duit in het zakje van het
Nederlands team. De 'zwarte
tulp' zal zijn dienstverband
met AC Milan met drie jaar
verlengen.

terug te komen. Nadat Aalsmeer-
trainer Van Meurs zijn tweede kee-
per had laten opdraven, leefden de
Hollandse handballers op en maak-
ten gelijk, 11-11. Bij de stand 16-16
knalde V en L-routinier Jan-Willem
Hamers tweemaal raak. Die marge
kon V en L tot aan het eindsignaal
op het scorebord houden.

Van onze sportredactie
AALSMEER - De handbalheren
van Herschi/Vlug en Lenig hebben
door een 21-19 (rust 11-8) overwin-
ning op Aalsmeer de finale van Het
nationale bekertoernooi bereikt. De
Geleendenaren hielden in het tur-
bulente duel in De Bloemhof in
Aalsmeer het hoofd koel. V en L be-
houdt door dit resultaat nog alle
kans op Europees bekerhandbal,
want de tegenstander van de Ge-
leense ploeg is de winnaar van het
duel Tachos-Hermes dat vanavond
in Waalwijk wordt gespeeld. Mocht
Tachos de finale spelenen de lands-
titel behalen, dan gaat het team van
trainer Pim Rietbroek Europa in.

De Limburgers gingen voortvarend
van start. Resultaat van deze in-
spanningen was een 11-4 voor-
sprong, vier minuten voor rust.
Toch lukte het de thuisploeg, gerug-
gesteund door het talrijke publiek,

V en L-opbouwer en international
Gino Smits schreef de Geleense
zege met name aan een sterk begin
toe: „We hebben ze aanvankelijk
overbluft. Later in het duel waren
we op de beslissende momenten
sterker. Aanvallend konden Veer-
man en Hamers de goed uitgespeel-
de kansen benutten. Verdedigend
was keeper Theo Boers een voort-
durend struikelblok voor Aalsmeer.
In de slotfase stopte Boers een aan-
tal open doelkansen van met name
Kees Boomhouwer. Daardoor koste
het ons weinig moeite de voor-
sprong te behouden," aldus Smits.

ÖLVERSUM - Ruud Gullit
zijn contractverlen-

Rg bij AC Milan gisteravond
ekend tijdens het program-
la Match van RTL-Veroni-
U|2. Net als eerder Marco vanasten zet Gullit volgende
eek zijn handtekening onder

contract, dat hem tot de
|?mer van 1993 bindt aan de
Nanese club. In het tv-pro-ramma onthulde de aanvoer-er van Oranje eveneens, date drie Nederlandse interna-
,°nals van AC Milan - Gullit,an Basten, Rijkaard - hunvK-premies zullen verdelenr/apder de overige spelers van
le nationale selectie.

Groenendijk
speler van het
jaar bij Roda

Met deze overwinning komt Euro-
pees handbal wel heel dichtbij,
vindt Gino Smits. „Als Tachos van-
avond gewoon van Hermes wint en
de landstitel in dewacht sleept, wat
normaal gesproken moet lukken,
dan is het gepiept. Al moetje in deze
rare competitie voorzichtig zijn met
voorspellingen." Topscorer bij V en
L was Claus Veerman met acht tref-
fers.

0 Overig handbal: zie pagina 23

fh Nederland zien ze ons vaak als"Jp'dwolven", aldus Gullit. „Maar er
Jft spelers in de selectie, die wel
cd verdienen, maar niet goed ge-

°eg voor hun hele leven. Dus heb-
l1**1 We, om van al het gezeur af te
Jh, voorgesteld om voor die spe-

r*s een extra zakcentje beschik-
-^i* te stellen."

" Ruud Hesp vangt geen bot. „Fortuna heeft me een goede aan-
bieding gedaan."

Jan Reker op
zoek in Amerika

Grift klimt
twee plaatsen

LANDGRAAF - Alfons Groenen-
dijk is gisteravond tijdens een infor-
meel samenzijn van bestuur, techni-
sche staf en hoofdselectie van Roda
JC in Casino Landgraaf uitgeroepen
tot spelervan het jaar. Het isvoor de
eerste keer dat de Kerkraadse club
tot een dergelijke uitverkiezing be-
sloot. Voor de middenvelder kwam
het nieuws dan ook als een comple-
te verrassing, hoewel hij op grond
van zijn constant goede prestaties
tijdens het afgelopen seizoen zeker
aanspraak mocht maken op de titel
Speler van het Jaar.

Iwan Simonis
stoot raak

Van onze sportredactie
KERKRADE - Jan Reker gaat zich
komend weekeinde in deVerenigde
Staten oriënteren op de spelers-
markt. De trainer van Roda JC be-
schikt over informatie, die aantoont
dat er op de Amerikaanse velden
mogelijk een geschikte spits voor
zijn ploeg rondloopt. Assistent-trai-
ner Willy van der Kuijlen réist,
eveneens komend weekeinde, naar
Polen. Zijn speurtocht is in eerste
instantie gericht op een linksbuiten
of libero.

GELSENKIRCHEN - In het Euro-
pees kampioenschap voor pikeurs
verbeterde Hennie Grift zijn positie
licht. Tijdens de vier koersen van
gisteren, die werden afgewerkt op
de baan van Gelsenkirchen, behaal-
de hij drie zesde plaatsen en een
derde. Daardoor klom de rijder uit
Schaesberg in het algemeen klasse-
ment van de achtste naar de zesde
positie. Na het derde onderdeel van
het EK gaat de Zweed Ake Svan-
stedt met 132 punten als nieuwe lei-
der aan kop. Hij wordt op de voet
gevolgd door de Italiaan Pedro
Gubbelini die een achterstand van
slechts vier punten heeft. Het EK
wordt vandaag in Recklinghausen
besloten.

ULESTRATEN - Het biljartteam
van Iwan Simonis behaalde in de
.thuiswedstrijd tegen Volmac een
6-2 overwinning. Door dit resultaat
staat de Ulestratense ploeg op de
derde plaats in de eredivisie drie-
banden. Laurent Boulanger speelde
een sterke partij van rond twee ge-
middeld. Door de uitslag van het
duel in Ulestraten kwam de lands-
titel in het bezit van Teletronika.

sport kort

Wattenscheid
in Bundesliga

WATTENSCHEID - Wattenscheid
'09 is rechtstreeks gepromoveerd
naar de Bundesliga. De promotie
werd uitgerekend bereikt tegen de
kampioen van de tweede Bundesli-
ga, Hertha BSC. Wattenscheid be-
haalde een forse overwinning op de
nog in feesttemming verkerende
Berlijnse.club, 5-1.

Stand EKpikeurs: 1.Svanstedt 132 punten,
2. Gubellini 128, 3. Thoresen 99, 4. Hallais
97, 5. Rode 89, 6. Grift 83.

Doelman sluitpost op balans PSV

Fortuna verder
met Ruud Hesp

1. He.* u"*% ï gebaar willen de 'Drie van■vi)' **\an' aangeven, dat het hen niet
jP de eerste plaats om het geld teiotn 's' "W*J zijn geen geldwolven,"nWe Gullit toe. „In de publieke

Mhie heten wij zo langzamerhand
" h stel zeikerds te zijn, maar het

at ni.et om ons, maar om de spe-rvs die een stuk minder verdienen.
® moeten aan het WK een goede

"viiiCervt kunnen overhouden. Wij
CJ lleh dat die jongens goed betaald

fi-o°rden' maar de KNVB wil altiJd[l;.?r een dubbeltje op de eersterang■'iten".

Zakeent

7dv erigenS ZiJn de t)esPrekin'=en
| er de hoogte van de premies tij-
phs dewereldtitelstrijd nog niet af-
bond. „We zijn er nog steeds niet
r- Het begint aardig te vervelen

Steeds komen we
>j*ar weer met de Oranjeraad bijeen

_> m er met het bestuur over te pra-
■J 1- En we vragen echt niet zoveel.

lukt het nu gauw eens eenfeer."

2?et contract dat de KNVB binnen-r.Q 1*1 gaat afsluiten met PTT Tele-_ hi, is voor Gullit en Co een reden
\ jmeerom het been stijf te houden.

)e moet alles in verhouding zien.
bond sluit een contract af van|e

s miljoen, maar je kunt toch niet
zakken vullen over de ruggenh de spelers? Als ik in Italië jour-

let *en vertel wat ac spelers van
j.
t Nederlands elftal kunnen ver-e hen als wij wereldkampioen
orden, lacht iedereen zich kapot.
J krijgen honderdvijftigduizend

gulden bruto bij het behalen van de
titel. Daarmee, zijn we het slechtst
betaalde team in de eindronde."
Ruud Gullit gaat er vanuit dat hij
over twee weken in Wenen met AC
Milan de Europacup-finale speelt
tegen Benfica. „Ik heb het gevoel
dat ik met de dag sterker word,
maar ik moet wel alles kunnen ge-
ven, anders heeft het geen zin. Des-
noods voor een halve wedstrijd".
Hetzelfde, geldt ten aanzien van
Oranje. „Ik moet voor het Neder-
lands elftal van dienst kunnen zijn,
daar gaat het om". Dat betekent
voor hem een plaats in de basis.
„Het heeft geen zin om in Palermo
met een ijsje op de tribune te gaan
zitten. Zoals het er nu naar uitziet,
moet het kunnen lukken, al weet ik
dat die knie nooit meer zal worden
zoals die was. Dat voel ik gewoon,
daar zal ik rekening mee moeten
houden".

door fred sochacki
SITTARD- Ruud Hesp verdedigt ook volgend seizoen het doel van For-
tuna Sittard. PSV liet de 24-jarige keeper gisterochtend weten af te zien
van een aanbieding, waarna Hesp besloot van de sterk verbeterde Fortu-
na-optie gebruik te maken. Ofschoon de handtekeningen nog niet gezet
zijn, betekende de toezegging van Hesp het eerste resultaat in de onder-
handelingsronde tussen Fortuna Sittard en de spelers van wie het con-
tract afloopt. De eerste gespreksronde met die spelers vond gisteren
plaats in De Baandert.

Nu twee zware darmoperaties

Licht herstel
Teun van Vliet

ft Van onze sportredactie
ROTTERDAM - Het gaat weer wat beter met
peun van Vliet. De 28-jarige wielerprofuit de
janasonic-ploeg, die afgelopen weekeind
"wee zware darmoperaties onderging, is vanue intensive care-afdeling in het Rotterdam-e Dijkzigt ziekenhuis. Hij mag mogelijk over
ahderhalve week naar huis.

„Jammer", reageerde Ruud Hesp of
de beslissing in Eindhoven. „Maar
ik had het al een beetje verwacht.
We hadden al zon tijd niets meer
van PSV vernomen dat ik eigenlijk
niet meer geloofde in een overeen-
komst. Toen zaakwaarnemer Rob
Janssen belde, wist ik meteen, dat
het over was. PSV heeft, althans dat
zegt manager Kees Ploegsma, zo-
veel geld nodig om Erwin Koeman
en John Bosman vast te leggen, dat
de doelman letterlijk en figuurlijk
sluitpost is geworden. Voor mij was
er kennelijk geen geld meer over. Ik
ben er echter niet kapot van. Fortu-
na Sittard heeft me een goed aan-
bod gedaan en ik heb het hier naar
mijn zin. Dus waarom zou ik niet
nog een jaartjeblijven? Je hoort me
nietklagen. Drie jaargeledenkende
niemand Ruud Hesp. Toen was ik
dolblij dat ik een kans bij Fortunakreeg."

seizoen nog meer beschikt, daarin
kreeg Jacq. Opgenoord gisteren
geen duidelijkheid. In gesprekken
met Willy Boessen, Mark Farring-
ton, Geert Brusselers (reeds in een
eerder stadium), Henk Duut, Roger
Reijners, Richard Custers, Jos Mor-
dang en Etienne Barmentloo deed
de club nieuwe aanbiedingen. De
spelers houden allen deze aanbie-
ding in beraad en zullen, zoals dat te
doen gebruikelijk is, binnenkort
met 'hun tegenvoorstel c.g. op- en
aanmerkingen komen.

Van Vliet moest eind
vorige week in aller-
J*'1 Worden geope-
e.erd aan een ernsti-
|e. ontsteking in het

van de«ikke darm. Toen eren bloeding optrad,Volgde een tweede
°Peratie. Daarbij
werd vrijwel zijn ge-
fele dikke darmweggenomen en te-vens een stoma"-Kunstmatige uitlaat)
ingebracht.

" KERKRADE - In Kerkrade zijn
zondag de Limburgse B-kampioen-
schappentaekwondo in het contact-
sparren. Vanaf 10.00 uur strijden in
sporthal Rolduc honderdvijftig
deelnemers.

" SITTARD - Inschrijven voor de
Grensland Marathon (10, 21V-2 en
42,2 km) in Sittard op 10 juni en de
Grensland Triathlon op 9 juni (re-
creanten) en 10 juni (licentiehou-
ders) kan gebeuren tot 28 mei onder
postbus 5168, 6130 PD Sittard, of te-
lefonisch: 04490-18770. Afstanden
recreantentriathlon: 500 m. zwem-
men, 20 km fietsen en 5 km hardlo-
pen. Licentiehouders-triathlon: 1,5
km zwemmen, 40 km fietsen en 10
km lopen.

" HEERLEN - Coach Geert Quaed-
vlieg van tennisclub GTR/NIP ge-
looft nog in de kansen op klassebe-
houd. Zijn ploeg kan zondagavond
op dezesde plaats staan bij een zege
op Gold Star en 7-1 verlies van Pelli-
kaan Tennis tegen Leimonias.
SLTC 1 ontmoet in Amsterdam Po-
peye GS 2, de nummer voorlaatst in
afdeling 2 van de eerste klasse.

" ROTTERDAM - Feyenoord is be-
reid vijf ton uit te trekken voor Har-
ry van der Laan, de vlot scorende
spits van FC Den Haag. Het bestuur
van Den Haag verlangt echter een
miljoen gulden.

Teun van Vliet is de
laatste weken vele
kilo's afgevallen.
Zijn moeder: „Hij
weegt nog geen vijf-
tig kilo meer, het is

beeld in de Tour de
France van 1988 op-
geven wegens een
onsteking in debuik.
Begin dit jaar kreeg
hij na bronchitis en
aambeien opnieuw
last van zijn dikke
darm. Nadat in het
Bredase Baronie zie-
kenhuis nog was ge-
tracht de kwaal met
medicijnen te be-
strijden, raakte Van
Vliet vorige week
vrijdag in een ernsti-
ge crisis. Een spoed-
operatie was noodza-
kelijk.

Farrington
„De club heeft de aanbieding ge-
daan", aldus Mark Farrington. „Ik
heb er natuurlijk mijn idee over en
binnenkort zullen we weer rond de
tafel moeten om te kijken of de di-
verse voorstellen in overeenstem-
ming te brengen zijn." De reacties
van de overige spelers was gelijklui-
dend. „Ik moet het allemaal eens
rustig bekijken", vond ook Henk
Duut, die naast het gesprek in De
Baandert vandaag het gips van zijn
geblesseerdevoet verwijderd kreeg.
„De wond en de breuk zijn goed ge-
nezen, hebben de doktoren mij ver-
zekerd, ik mag nu rustig wandelen
en over twee Weken, kan ik weer
aan de opbouw van mijn conditie
gaan beginnen. Dat vind ik wel zo
belangrijk."
Richard dë Vries en John Clayton
mogen op zoek naar een nieuwe
werkgever. John Clayton is inmid-
dels reeds naar Schotland vertrok-

net een Biafra-kind-
je. Maar hij is aan de
beterende hand. Hij
ligtnu op een kamer
met twee, heeft al=
weer wat vla of yog-
hurt gegeten, en gis-
teren is er voor het
eerst een boterham-
metje ingebleven.
Als er geen compli-
caties optredenzie ik
hem eind volgende
week, of begin die
week erop weer naar
huis mogen".
Over een voortzet-
ting van de wieier-
carrière van Teun
van Vliet is nog met
geen zinnig woord
iets te zeggen. Zijn
moeder: „Hij heeft
nu die stoma, maar
dat hoeft niet onher-
roepelijk te zijn. Als
hij normaal kan ge-
nezen, zullen ze een
deel van de dunne
darm gaan verplaat-
sen naar dat stukje
dikke darm. Of hij
dan ooit weer top-
sport zal kunnen be-
drijven? Geen enkel
idee. Het is ook het
laatste waaraan hij
denkt. Hij is nog vre-
selijk moe. Zijn ge-
zondheid, zijn vrouw
én zijn dochtertje
zijn voorlopig be-
langrijker".

Jeun van Vliet
Waagde al sinds dezomer van 1988 over
hiaag en darmen. Zo
moest hij bijvoor-

Crisis

Bestedingspatroon
Met het definitieve nee uit Eindho-
ven verandert het bestedingspa-
troon van manager Jacq. Op-
genoord aanmerkelijk. Ook hij is

"niet rouwig over de gang van zaken.
„Met Ruud Hesp in het doel moeten
we komend seizoen Europees voet-
bal kunnen realiseren. Nee, een te-genvaller is deze ontwikkeling niet.
Fortuna Sittard beschikt komend
seizoen over de beste doelman vanNederland. Daar kan toch geen te-
leurstelling over bestaan?"
Waarover Fortuna Sittard komend

ken in verband met ziekte van zijn
vader. Richard de Vries ontving een
sterk verlaagde aanbieding. „Een
aanbieding waarmee ik niet ak-
koord kan gaan. Maar dat was na-
tuurlijk al duidelijk. De club wil me
laten vertrekken en nu ben ik be-
nieuwd welke transfersom voor mij

nog gevraagd wordt. Er is interesse
vanuit de eerste divisie heb ik ver-
nomen van mijn zaakwaarnemer
Peter Gerards. Maar of ik in die eer-
ste divisie aan de slag kan, zal voor
een belangrijk deel afhankelijk zijn
van de vraagprijs van Fortuna Sit-
tard."
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'Geen hond de deuruitzonder zn Hokamix 30!'

Hokamix 30. Biologisch voedingssupplement waar geen hond
buiten kan. Herstelt de natuurlijke maag- en darmflora, waardoor essentiële
voedingsstoffen worden opgenomen en de stofwisseling verbetert.

HokamixSO versterkt spieren, banden en pezen van de gewrichten,
verbetert de aanhechting en vermindert het slijtageproces van het skelet,
gaat de jeuk tengevolge van probleemhuiden tegen, geeft een glanzende
vacht, en doorlopende verharing behoort tot het verleden. Lees de bijsluiter.

I

Vraag uw dierenspeciaalzaak of bel op werkdagen:
08389-14909. Kroeske bv. Bennekom.

Hokamix30. Terug naar de natuur.

André en Yvonne de Ruiter fokken
Golden Retrievers. De kennel heet 'From the
Golden Lely' en ligt even buiten Tïel.

Yvonne: 'Onze honden zetten we van
pup af aan op de Hokamix 30. Da's goed voor
debanden en pezen, de huid en hetvacht en ze
hebben een kortere ruitijd. Ik heb gezien dat
oude stramme honden weer actief werden en
dat kale plekken met een maand verdwenen.
Elke Golden Retriever die de kennel verlaat
krijgt een pot Hokamix 30 mee.'

w** ,__. %,": _„ -WÊ*
"Dj!.|<«vW':kv'!«Wi

Limßürgs Dagblad
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10-daagse
touringcarreis naar

PORTOROZ
Joegoslavië

15 t/m 24 juni 1990

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

naar uw vakantiebestemming. Zowel op de heen- als terugreis
wordt overnacht in Schönberg.

U logeert in hotelcomplex Metropol, dependance ROZA op basis
van halfpension in kamers voorzien van douche-toilet, diverse

excursies, o.a naar Postojna, Rovinj, Pula en Opatija zijn in de prijs
begrepen evenals de reis- en annuleringsverzekering en een

afscheidsdiner in Nederland.

Extra vriendenkorting

’ 825,- p.p. fin
op basis van J ivi

2-persoonskamer
Toeslag 1-pers. kamer per persoon op vertoon

’ 130,- van de vriendenpas

Organisatie: Limburgs Dagblad, ï.s.m. SchmitzReizen

Boeken voor dezereis, dievanuit diverse opstapplaatsen
inLimburg vertrekt, kunt u bij alle kantoren van het Limburgs

Dagblad en de VW Vaals onder aanbetaling van een
bedrag van ’ 100,- per persoon.

_ J^
Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waai men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

— , __
Rolluiken

(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

KmBil
Ukunt

het maarden
stoppen.

Op dit moment, terwijl u deze regels
leest, verkeren tientallen olifanten
in doodsnood.

Meedogenlozestropers 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 de strijd tegenhet uitroeien
van deze prachtige dieren.

Vergeet daarom vooral niet op
uw bank- of giro-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 donateuren uontvangt ons
tijdschrift 'Panda.

Maar het meest belangrijke is,
dat u er op die manier .««<*»
voor zorgt dat iedere f<£ *
cent op de juiste * *&, *plaats terechtkomt .. wwf

| C1R025 ZEIST.,

'N INVESTERING
VOOR

HET LEVEN.
C—****

Vaakworden onze medemensen indeDerdewereld vergeten. Ondanks foto's in krantenen beelden op de televisie, ln
Oost-Afnka vecht AMREF/Vliegende Dokters voorde gezondheidvan duizenden mensen. Zij voegen de daadbij het woord en
komen in actie. Hun gezondheidsprogrammais omvangrijk en veelzijdig. Voorlichting, onderzoek en ziekenbezoek zijn daar
voorbeelden van.

U begrijpt dat daar geld voor nodig is. Veel geld. Want de nood is hoog. Uw persoonlijke bijdrage is relatief laag. Zo is
bijvoorbeeld de prijs van een vaccin per kind, niet hoger dan die van 'n pakje sigaretten of een kopje koffie met gebak.

Oaarom vragen wij ook aan uom een donatie op girorek. 487600 of banknummer /~~n<^-^707070457 t.n.v. AMREF/Vliegende Dokters. Dan doetu een investering voor het leven. Steun f AIfDLTIT AU Uonze artsen en dus de kinderen van Oost-Afnka. Voor meer informatie, bel of schrijf dan naar: \^_AIWKLr/VllG^nd^UOktfirS
AMREF/Vliegende Dokters. Jan van Brakelplantsoen 5. 2253 TD Voorschoten. ~V —7
Telefoon: 071-762480. J J-

■^ DEFINITIEF LAATSTE I
I OPHEFFINGSUITVERKOOP I

van een zeer mooie collectie olieverfschilderijen
Prijzen compleet met prachtige bijpassende lijsten II ’ 45.- ’ 60.- ’ 75.- I

I ’ 145.-’ 175.-’ 275.- I
As. zaterdag, 12-5-1990, van 10.00 tot 17.00 uur
in Motel Heerlen, Terworm 10, Heerlen

Vrije toegang met uiteraard geheel vrijblijvend een kopje koffie.
Georganiseerd door 77032

Schilderijen 't Penseeltje Eindhoven, tel. 040-440487

Galery Iran heft haar 7aa*k npi *^t~~

PERZISCHE & OOSTERSE TAPIJTEN gj
gaan nu voor kostprijs en minder de deur uit!

Enkele voorbeelden: chae
Kurdistan 197x298 cm ’ 3250,- nu ’ 1125,- **».
Bidjar super 170x240cm ’ 8500,-nu .... ’ 2500,- Btl°v<
Shirwan 195x298 cm ’ 2850,-nu ’ 775,- J» a

Onvoorstelbaar. FwlllllfM KSCS
Herat 340x258 voor de WlllrWÊÊaMftÊtlM 174x127’ 275°

snelle beslisser mVVrTWIrWtHfWiVWÊ Nu slechts i
Nu slechts ’ 975- TOjMiffj^jfWJË| ’975,- lCl|

ledere dag geopend van 10-18 uur. Donderdag koopavond 'l

HBÉWW'i'm^^ I'9 ■" -fsto

iSji voor uw
IMMP .r- KIIHUcH lil£111 K
» /Al Q#nE!Ellilff%EO s

. IV W ImfcfclwMËËmimÊL

Toch is dat niet zo. é
Uw eigen dealer presteert dat ook, zo niet beter. prijzen, denk aan de service en kom voor uw gj.

Scherp geprijsd, klaar terwijl u wacht en met de banden naar uw eigen dealer. En niet alleen voor J*
vertrouwde dealergarantie. banden trouwens, ook voor een uitlaat 'n accu, »arg

r
Geen enkele reden om naar een vreemde te gaan schokbrekers e.d. Uw eigen dealer geeft meer om JJ"
dus. Integendeel: Want wie heeft er nou meer hart uw auto én om u. Logisch toch! Let ook op de aan- gevoor uw auto dan uw eigen dealer? Kijk naar de biedingen in de werkplaats, erg

want uw eigen dealer is écht goedkoperdan u denkt..! Kijk maar:
automobiel- |gj]|& HAAT MERK PRIJS MAAT MERK PRIJS 123 CANTON REISS B.V.
BEDRIJFKOZOLE 8.V.: \^\Wj I BvREDESTEIN SBo+ 79,-1 IPfJM| CONTINENTAL CS2I 139,-1 Js^ Valkenburgerweg 28-34, !"
Edisonstraat 23 Landgraaf v^"->/ BMPS pKUMHOV7SS 79,- [jjyjfrj mx 158,- pijßJ Heerlen. Tel. 045-718040 *l
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Klimwerk in
Gol Nijswiller

De Col van Nijswiller wordt voor het eerst
niet meer georganiseerd door de plaatselijke
wielrenpromotor . Martin Bremen en zijn
manschappen. Onder leiding van Chrit Alle-

Van onze sportredactie
NIJSWILLER - Zondag staat het kerkdorp
Nijswiller in het teken van de jaarlijksterug-
kerende Col van Nijswiller. Deze wielerwed-
strijd geldt wegens het onophoudelijkeklim-
werk als een van de zwaarste amateurcrite-
riums in ons land. De zeventiende uitgave
van de Col van Nijswiller is dan ook opgeno-
men in het klassement van de Brand Bier
Klimmerstrofee. leyn is een nieuw organisatiecomité ge-

vormd. In samenwerking met Toer en Wie-
lerclub Maastricht werd een sterk renners-
veld geformeerd. Vrijwel alle bekende Lim-
burgse amateurs verschijnen aan de start.

Opvallende deelnemer bij de koers voor ju-
nioren is de Australische wegkampioen
Leith Sherwin, die zich sinds kort in Neder-
land op de wereldkampioenschappen voor-
bereidt. Het programma: 12.00 uur liefheb-
bers/veteranen 50 km; 13.20 uur nieuwelin-
gen 30 km; 14.15 uur junioren 60 km; 16.00
uur amateurs 80 km. Van onze sportredactie

schiet
Het scherp

!'ËNLO
- VVV scoorde gister-vond negen keer in het oefen-

tegen de plaatselijke vier-eklasser Venlo. De amateurs
''sten de marge in de eerstee"t tot 1-2 te beperken, maar;'erden nadien onder de voet ge-PPen: 2-9. De doelpunten van de

Letrüprofs kwamen op naam vanNten (2), Graef (2), Nijssen (pe-
r'ty), Bovee, Driessen, Weerts

'ri Stewart.

INNSBRUCK - In 1968 boek-
te hij met het toenmalige AD O
zijn eerste succes. Tweeën-
twintigjaar later veroverde hij
zijn zeventiende titel, in dit ge-
val met FC Tirol. Voetbaltrai-
ner Ernst Happel (64). blijft
winnen. „Werkelijk, al zo-
veel?" grijnsde de Oostenrijk-
se grootmeester na de beslis-
sende zege op Austria Wien,
die in voortijdig stadium pro-
longatie van het landskam-
pioenschap betekende. „Ik
ben eerlijk gezegd de tel een
beetje kwijtgeraakt. Dat
neemt niet weg, dat ook deze
titel me weer veel voldoening
geeft."

Ernst Happel, de tel kwijt

van de Sittardse ploeg in eigen hal
tegen Esca en een onverwachte ne-
derlaag van de Waalwijkers in Den
Haag tegen Hellas kan Lambert
Schuurs c.s. alsnog de champange-
flessen ontkurken.

Jo Maas: „Jammer wat de laatste
twee weken is gebeurd, maar een
ramp is het zeker niet. Te veel spe-
lers hebben hun normale niveau
niet gehaald. Van de andere kant,
toen het seizoen begon, hebben we
ons als doel gesteld Europees hand-
bal te bereiken en dat is gelukt."

Eredivisie dames, zondag 13.30 uur: Her-
schi/V en L-Hellas (Glanerbrook Geleen);
Holbox/Swift-UVG (Jo Gerrishal Roer-
mond). Heren, 15.00 uur: VGZ/Sittardia-
Esca (Stadssporthal Sittard); E en O-Her-
schi/V en L; Aalsmeer-Kwantum Blauw
Wit. Eerste divisie dames, vandaag 19.45
uur: Noav-Tachos (Suateren). Zondag 13.30
uur: VGZ/Sittardia-Auto Caubo lason
(Sportcentrum Sittard). Heren 15.00 uur:
Holbox/Swift-UDSV (Jo Gerrishal Roer-
mond); VGZ/Sittardia 2-Pius X (Sportcen-
trum Sittard).

GELEEN -Aan de afvalrace om het
landskampioenschap zaalhandbal
bij de dames wordt zondag, op de
laatste speeldag van het seizoen
1989/90, een nieuw hoofdstuk toege-
voegd. Dat het competitieboek dan
gesloten kan worden en de nieuwe
titelwinnaar bekend is, ligt niet on-
middellijk voor de hand. Herschi/V
en L, PSV en in mindere mate SEW
zijn de kanshebbers in de slotfase.
De ploeg van trainer Piet Kivit, die
om 13.30 uur in sporthal Glaner-
brook in Geleen tegen Hellas speelt,
heeft op dit moment echter wel de
beste papieren om zondag al de
kampioensvlag te hijsen.

eugd golft n Voerendaal
■OERENDAAL - Golfclub Het
B°enshuis in Voerendaal staat
Worgen in het teken van een_Pugdtoernooi. Ruim zestig golf-s tot 21 jaar(handicap 4-36) zul-
*^h vanaf 9.30 uur spelen om de

I 6' 6 prijzen. De spelvorm istrigle-stableford. Limburg zal
ptegenwoordigd worden door'e golfclubs Wittem, Brunssum-
prheide, Geysteren en Het!°enshuis. De afvaardiging uitPoord-Brabant bestaat uit De
Rioot, Best en Tongelreep.

'De Zwijger'laat
weer van zich horen

Ernst Happel verovert zeventiende titel

Samen met PSV voert de Geleense
ploeg de ranglijst aan, op twee pun-
ten gevolgd door SEW. Zondag, om
competitievervalsing te voorkomen
eveneens om 13.30 uur, wordt in
Wognum het duel tussen SEW en
PSV gespeeld. De Noordhollandse
dames zijn alleen gebaat bij winst.
In dat geval kan V enL daarvanpro-
fiteren en door een zege het kam-
pioenschap veilig stellen. Bij gelijk
puntenaantal moeten een of, als
SEW zich in de strijd mengt, meer-
dere beslissingswedstrijden uitma-
ken wie landskampioen wordt. Spe-
culaties alom. „We moeten eerst zelf
maar eens proberen te winnen van
Hellas", aldus Nicole van Thor, de
Maastrichtse in V en L-dienst die de
laatete weken in blakende vorm
steekt.

SCHAESBERG - Vanavond elf
koersen op de draf- en renbaan
Schaesberg, deze keer zonder EK-
pikeur Hennie Grift. Zijn assisten-
ten vervangen hem en komen in
vier van de acht draverijen in actie.
Verder staan er drie volbloedkoer-
sen op het programma, waarvan er
twee zijn voorbehouden aan de
amateurs en amatrices. Beide ren-
nen kennen geen duidelijkefavoriet
en een verrassing ligt dan ook voor
de hand. De eerste koers tart om
19.00 uur. De tips luiden:

Elf koersen
in Schaesberg

In de eredivisie heren heeft
VGZ/Sittardia nog een minimale
kans om zondag alsnog de landstitel
te veroveren. Twee weken geleden
was de ploeg van trainer Jo Maas
nog de gedoodverfde landskam-
pioen, maar miskleunen tegen Hel-
las en Hermes brachten Tachos in
een riante positie. Alleen na winst

Geen ramp

Tegen Hellas in Den Haag leed V en
L een paar maanden geleden zijn
laatste competitienederlaag. De Ge-
leense ploeg is gewaarschuwd. Ni-
cole van Thor had niet verwacht dat
V en L dit seizoeneen rol van bete-
kenis zou spelen. „Dat we toch zo
goed draaien, komt omdat we als
collectiefzijn gaan spelen. De team-
geest en de werklust hebben van
ons een kampioenskandidaat ge-
maakt".

De eigenzinnige Happel, die in de
Bondsrepubliek 'De Zwijger' werd
genoemd, is sinds jaren de succes-
volste trainer van de wereld. De Ita-
liaan Trapattoni vergaarde tot dus-
ver vijftien titels, de Westduitser
Lattek veertien. Ernst Happel heeft
derealiteit evenwelnooit uit het oog
verloren. Internationaal gezien
heeft FC Tirol een zeer middelmati-
ge ploeg. „Aan het niveau van top-
clubs als AC Milan en Real Madrid
kunnen we volstrekt niet tippen. De
mogelijkheden zijn en blijven bij Ti-
rol beperkt. Daarmee heb ik leren
leven."

Ritzege Panasonic in Romandië Vuelta-leider houdt houdt
Freuler klopt Bontempi

Happel, die bij Feyenoord zijn
grootste triomfen vierde, denkt nog
niet aan stoppen. Hij is bereid in het
harnas te sterven. „Maar ik heb geen
trek meer in een buitenlandse club.
Ik wil mijn laatste jaren in Oosten-
rijk slijten."

Woek valt voor
Alemannia
KEN -Alemannia bracht het in,e thuiswedstrijd tegen Darm-adt niet verder dan een 0-0 ge-
«spel en verspeelde daarmee
't.laatste kans op klassebehoud.
pJferrnatig is de ploeg nog nietGegradeerd uit de tweede Bun-,es!'ga, maar met nog twee wed-r'Jden voor de boeg is het doekfeite gevallen. Gezien de be-ogen die op het spel stonden -armstadt zit eveneens in de ge-
aai*lijke hoek- had de wedstrijd

1:1 gisteravond het karakter van
j;11 bikkelhard duel. Alemannia
6eg iets meer kansen, maarergat te scoren.

Ruud Gullitprijs: 1. Davidof Groenhof; 2.
Edino; 3. Candy Hanover. Outsider: Elni-
ponne. Puits d'Amourprijs: 1. Angeline; 2.
Mings Way: 3. Sinaia. Outsider: Major Torn.
Marco van Bastenprijs: 1. Esso de Bloom-
erd; 2. Evita Pride; 3. Evita van Weert. Out-
sider: Balthazar BR. Winkel van Sinkel-
prijs: 1. King Sailor: 2. Traurn Teufel: 3.
Moonbat. Outsider: Eliza. Erwin Koeman-
prijs: 1. Queen of Crown; 2. Evelyn Haze-
laar; 3. Duivel. Outsider: Dahlia du Vervier.
Frank Rijkaardprijs: 1. Emmelie L.; 2.Ear-
ly Six; 3. Cycloon. Outsiders: Cita Ricardo
en Clay Broline. Café de Pintprijs: 1. Move
Closer; 2. Oxymoron; 3. Montekin's Lady.
Outsider: Blue Fire Lady. Adrie van Tigge-
lenprijs: 1. Dalida Belvedère; 2. Cobus
Zuydhoeve; 3. Aarmada K. Outsider: Ar-
nold uit Best. Henk Fraserprijs: 1. Every-
transs R.; 2. Dean Boszorg; 3.Bewin Volen-
te.Outsider: Donar B. Criterium voor ama-
trices: 1. Mr. Charade; 2. Alexandra Wind; 3.
Bavonora. Outsider: Brigitta R. Berrie van
Aerleprijs: 1. Cruise Missile; 2. Baba T.; 3.
Dior America. Outsider: Bep de Bloomerd.

Schaesberg worstelt
'cHAESBERG - Het vijfde
Nnslandtoernooi worstelen vantornson Schaesberg wordt mor-,6n in sporthal de Baneberg te

'chaesberg gehouden. Het toer-
*°i, dat op zijn gebied het
bootste van Nederland is, kent
*n voortreffelijke bezetting. On-
*r andere de Westduitse wor-klsport is ook dit jaar weerf erk vertegenwoordigd.

op weg naar doel

Programma
amateurs

HEERLEN - In het amateur-
voetbal worden ditweekeinde de
volgende wedstrijden gespeeld:

HAAG - De halve finalessen de vrouwenhockeyteams

*■*’"* Nederland en Engeland tij-
I het toernooi om de wereld-

*:' in Sydney zal vandaag door
,**** commerciële televisiestation
j
rosport worden uitgezonden,

verslag begint om 17.00 uur.°k de finale zondag is bij Euro-
£0rt te zien. Die uitzending

om 12.00 uur aan.

hockey
iirect op tv

NYON - Charly Mottet behaalde
zijn tweede dagzege in de Ronde
van Romandië. De Fransman zege-
vierde 's middags in de tijdrit. Dins-
dag had hij de proloog al op zijn
naam gebracht. Het eerste deel van
de tweede etappe werd gewonnen
door Urs Freuler. De Zwitserse
sprinter in dienst van Panasonic
versloeg in de sprint Guido Bon-
tempi en JesperSkibby uit de ploeg
van Cees Priem. De Deen eindigde
in derit tegen deklok ook als derde.ATERDAG:

tenderveld-Five Ways (GB) 15.00 uur

De erelijst van Happel is in-
drukwekkend. Acht landstitels:
Feyenoord '69, Club Brugge '76, '77
en '78, Hamburger SV '81, '82, FC Ti-
rol '89, '90. Hij behaalde zes nationa-
le bekers: ADO '68, Feyenoord '69,
Club Brugge '77, Standard Luik 'Bl'
Hamburger SV '87, FC Tirol '8ó!
Twee Europese bekers voor lands-
kampioenen: Feyenoord '70 en
Hamburger SV '83. Hij veroverde
één wereldbeker, met Feyenoord in
'70. In 1978 werd Happel met Club
Brugge in de finale van het toernooi
om de Europacup I door Liverpool
met 0-1 verslagen. In datzelfde jaar
verloor Happel als tijdelijk bonds-
coach van Nederland in de finale
van het WK van het gastlandArgen-
tinië in de verlenging (1-3).

Passart-Nieuw Einde terrein VKC'B9

Zondag 14.30 uur; beslissingswedstrij-
den klasseperiodekampioenen: 3B: Mi-
nor-Schuttersveld terrein Heksenberg;
3C: Lindenheuvel-FC Oda terrein Swift
'36; 4D: RKSNE-FC Hoensbroek terreinEHC; 4F: Thorn-Leveroy terrein
RKSVO. Beslissingswedstrijd eerste
klasse C Afdeling Limburg:

Zaterdag; beslissingswedstrijden klas-
seperiodekampioenen: 1F: RKONS-
Volharding 18.00 uurterein Maasbracht;
2A: Eijsden-Chevremont 18.30 uur ter-
rein Voerendaal; 4E: Urmondia-GVCG
18.00 uur terreinDe Ster; 4G: Swalmen-FC Steyl 18.00 uur terrein Belfeldia. De-
gradatiewedstrijden: 2B: IVO-Tiglieja
18.00 uur; 3B: RKBSV-Groene Ster19.00 uur terrein Nieuw Einde; 4B:lason-Walram 19.00 uur. Finale dis-
trictsbeker KNVB: Venray-Meerssen
19.00 uur terrein Venray.

sport in cijfers
Hershey, vriendschappelijk, Verenigde
Staten - Polen 3-1. Lissabon, halve fina-
le Portugese beker: Belenenses-Farense
1-2 nv; Amadora-Guimaraes 1-1 nv. Fa-
rense plaatst zich voor finale. Amadora-
Guimaraes wordt op 17 mei overge-
speeld. Sittard, Stadstoernooi; Poule A:
GVCG-SVM 0-6; Sanderbout-Sittardia
'80 1-0. Poule B: OVCS-DVO 3-2; SVM
2-Sittard 1-5.

VOETBAL

Frankfurt, Europees kampioenschap,
mannen, boven 95 kg: Plate verslaat
Buiting, yuko. Halve finales: Kosorot-
wov-Plate en Van Barneveld-Möller.
Buiting naar herkansing; tot 95 kg:
Meijer verslaat Guido, ippon; Traineau
verslaat Meijer, koka. Halve finales:
Koertanidze-Meiling en Borkowski-Traineau. Meijer naar herkansing; tot 86
kg: Spijkers verslaat Kistler; Legien
verslaat Spijkers, ippon. Halve finales:
Legien-Vilar en Canu-Lobenstein. Spij-
kers naar herkansing.

JUDO

Hamburg geniet
van Franse slag

Leconte en Forget in vorm

' - De Fransen HenriLe-
ifiPH en <^uy ForSet hebben huncic vorm tijdens het met bijna

' e. miljoen gulden gedoteerde
jïtistoernooi in Hamburg beves-
s' Leconte haalde de kwartfina-

door de als derde geplaatste
II erikaan Aaron Krickstein met
1» e keer 6-4 te verslaan, Forget liet
'als vierde gerangschikte Span-
■50, Emilio Sanchez met 7-6 6-4Pielen.

' ieKonte is aan een °Pmerkelijke co-
Va?Cli bezig. Na een langdurige
.alidatie wegens een rugoperatie

adert hij zijn vroegere spranke-eae spel. In Monte Carlo bracht
y °nte het onlangs tot de halve fl-
jes. op het regenachtige Rothen-

heeft hij met de ArgentijnDa-
■h . tegenstander zeker ook kan-
5. minstens zo ver te komen. For-
I > Verliezend finalist in Nice, is

>_, (ADVERTENTIE)

klachten over de
Q&zorging: op
*sterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen' 8 en 12 uur.

> ; .

eveneens aan een sterke periode be-
zig.

Van de toppers zijn in Hamburg al-
leen nog de nummer één Boris Bec-
ker en de als tweede geplaatste An-
dré Agassi over. Als eerste plaatste
de Westduitser zich via simpele
winst op de Sovjetrus Andrej Tjer-
kasov voor de kwartfinales.

Waarschuwing
Overigens zorgde manager lon Ti-
riac van Becker voor opschudding
door waarschuwende woorden tot
de Westduitse pers te richten. „Als
jullie blijven doorgaan met wroeten
in het privé-leven van Becker dan
zou hij de Bondsrepubliek wel eens
de rug kunnen toekeren", zei de
Roemeen dreigend.

Hamburg, mannen, derde ronde: Leconte-
Krickstein 6-4 6-4, Arias-Jonsson 6-1 6-2,
Forget-Emilio Sanchez 7-6 6-4, Berger-Azar
3-6 6-2 6-3, Becker-Tsjerkasov 6-2 6-3, Da-
vin-Mattar 6-0 6-2, Gustafsson-Agassi 7-6 4-4
gestaakt wegens regen, Courier-Aguilera
6-1 3-6 gestaakt wegens regen. Rome, vrou-
wen: derde ronde: Seles-Paz 6-1 6-1, Kelesi-
Sanchez 6-4 7-5,Lindqvist-Vieira 6-4 6-2, Ca-
priati-Golarsa 6-4 6-7 6-2, Manuela Maleeva-
Reggi 6-3 6-3, Navratilova-Cecchini6-4 3-6
6-3, Sabatini-Rajchrtova6-0 6-1. Kuala Lum-
pur, mannen, tweede ronde: Eltingh-Baur
6-7 6-3 6-2.

" KERKRADE - In Kerkrade zijn
zondag de Limburgse B-kampioen-
schappen taekwondo in het contact-
sparren. Vanaf 10.00 uur strijden in
sporthal Rolduc honderdvijftig
deelnemers.

" Federico Echave wint de zeventiende rit in de Vuelta. De Spanjaard mocht zich tijdens de
etappe even leider wanen. RUITERSPORT

Kopenhagen, internationale dressuur-
wedstrijden, intermediaire I: 1. Nath-
horst (Dante) 1116 punten, 2. Kyrklund
(Matador) 1091, 3. Bartels (Olympic Du-
phar's Courage) 1072, 15. Haazen (Us-
hin).

Jan Syorada domineert de Vredes-
koers. Gisteren behaalde de Tsjech

Vredeskoers

De basis voor de groep van zes werd
al na vier kilometer van de start ge-
vormd. Echave en Quevedo lieten
het peloton achter. Zij kregen al vrij
snel gezelschap van Freitas, Prado,
Calcaterra en Erwin Nijboer, die la-
ter door een lekke band afviel. De
overigen behielden voldoende af-
stand om uit de greep van het pelo-
ton te Wijven. Twee kilometer voor
de aankomst lieten Echave en Frei-
tas hun drie medevluchters in de
steek.

De pech van de Italiaan was voor
een groep van veertien renners, on-
der wie de gevaarlijke rivalen Del-
gado, Indurain en Fuerte, het sein in
de afdaling van de col de Matama-
chos (tweede categorie) een offen-
sief in te zetten. De koploper raakte
echter niet in paniek. Hij verzamel-
de de manschappen van de Seur-
ploeg om zich heen en begon aan de
achtervolging.
Hoewel het dertig kilometer duurde
voordat de aanvallers weer werden
gegrepen, werd de eerste plaats niet
meer serieus bedreigd. Een groepje
van eerst zes en later vijf vormde
geen direct gevaar voor de Italiaan
in Spaanse dienst, ook al klom
Echave naar de achtste plaats in het
klassement. De Spanjaard was zelfs
vlak voordat Giovannetti lek reed
virtueel leider.

Marco Giovannetti heeft donderdag
met succes weer enkele aanvallen
op zijn leidende positie afgewezen.
De gele trui van de Italiaan kwam in
de zeventiende etappe van de Ron-
de van Spanje, gewonnen door Fe-
derico Echave, in gevaar toen hij na
94 kilometer achterop raakte door
een lekke band.

Offensief

De derde dag van de Ronde van Ro-
mandië leverde weer een nieuwe
leider op. De Australiër Michael
Wilson, tweede in de tijdrit, nam de
eerste plaats over van Jarmann.
Laurent Fignon behield zijn achtste
plaats en Phil Anderson, winnaar
vorig jaar, de tiende.

SITTARD-Inschrijven voor de
Grensland Marathon (10, 21/2 en
42,2 km) in Sittard op 10 juni en de
Grensland Triathlon op 9 juni (re-
creanten) en 10 juni (licentiehou-
ders) kan gebeuren tot 28 mei onder
postbus 5168, 6130 PD Sittard, of te-
lefonisch: 04490-18770. Afstanden
recreantentriathlon: 500 m. zwem-
men, 20 km fietsen en 5 km hardlo-
pen. Licentiehouders-triathlon: 1,5
km zwemmen, 40 km fietsen en 10
km lopen.

in Gera zijn derde dagwinst. De 21-
-jarige amateurwielrenner was in de
tweede etappe na 195 kilometer de
snelste in een massasprint. Beste
Nederlander in het klassement is
Patrick Rasch. Hij staat als vijfde
geklasseerd.

Trump Tour, negende etappe: 1. Ludwig
114,3 km in 3.00,43, 2. Schommer, 3. Scian-
dri, 4. Lafille, 5.Reiss, 6. De Clercq, 7.Kvals-
voll, 8. Farmer, 9. Alcala, 10. Eaton. Alge-
meen klassement: 1. Bobrik 28.54,52, 2. Al-
cala op 1.37, 3. Kvalsvoll 2,20, 4. Breukink
3,11, 5. Zdanov 3,19, 6. Ekimov 3,40, 7.
Speaks 3,56, 8. Verhoeven 4,24, 9. Sheehan,
10. Bauer 4,29.

Ronde van Romandië, eerste deel tweede
etappe, Neuchatel-Nyon: 1. Freuler 99,6 km

in 2.20.51, 2. Bontempi, 3. Skibby, 4. Cordes,
5. Joho, 6. Leclercq, 7. Glaus, 8. Cassani, 9.
Martinez-Obleda, 10. Von Niderhausern, al-
len zt als Freuler. Tweede deel, tijdrit: 1.
Mottet 22,5 km in 27.46, 2. Wilson 0.11, 3.
Skibby 0.13, 4. Pascal Simon 0.25, 5. Jaf-
mann 0.27, 6. Hodge 0.28, 7. Gölz 0.30, 8. Le-
clercq 0.33, 9. Fignon 0.40, 10. Wegmüller
0.44, 15. Cordes 1.02. Algemeen klassement:
1. Wilson 7.56.30, 2. Jarmann 0.09, 3. Mottet
0.21, 4. Skibby 0.36, 5. Leclercq 0.49, 6. Pas-
calSimon 0.59, 7. Hodge 1.01, 8. Fignon 1.06,
9. Leblanc, 10. Anderson 1.36.
Ronde van Spanje, zeventiende etappe,
Pamplona-Jaca: 1. Echave 151,2 km in
3.55.47, 2. Freitas zt, 3. Quevedo 0.26, 4. Pra-
do 0.43, 5. Calcaterra 1.00, 6. Poelnikov 3.43,
7. Emonds, 8. Lejarreta, 9. Alonso, 10. Ron-
don allen zt als Emonds, 11. Raab 5.02, 12.
Van Brabant, 13. Abreu, 14. Leali, 59. Suy-
kerbuyk, 78. Nijboer allen zt als Raab, 104.

Hoondert 14.42, 109. Van den Akker zt, 132.
Jacobs zt, 139. Vos 18.02, 140. Wijnands zt.
Algemeen klassement: 1. Giovannetti
73.48.16, 2. Fuerte 1.31, 3. Rubiz-Cabestany
1.32, 4. Delgado 2.00, 5. Julian Gorospe 2.01,
6. Ivanov 2.29, 7. Parra 2.35, 8. Echave 2.37,
9. Indurain 2.53, 10. Pino 3.02, 11. Farfan
4.34, 12. Vargas 5.02, 13. Unzaga 5.17, 14. Ca-
dena 5.20, 15. Cardenas 5.39, 69. Suyker-
buyk 51.42, 119.Van den Akker 1.38.24, 127.
Nijboer 1.45.08, 130. Jacobs 1.47.42,133.Wij-
nands 1.57.30, 139. Hoondert 2.03.36, 140.
Vos 2.03.46.
Vredeskoers, tweede etappe, Magdeburg-
Gera: 1. Svorada 195 km in 4.52.40, 2. Bo-
dyk, 3. Strazzer, 4. Goloestsjko, 5. Artunghi,
9. Van de Vin, allen zt. Algemeen klasse-
ment: 1. Svorada 8.59.19, 2. Dupuy 0.23, 3.
Bodyk 0.24, 4. Götze 0.25, 5. Rasch 0.29, 6.
Strazzer 0.34, 7. Goloestsjko zt, 8. Speight
0.35, 9. Van Veenendaal 0.36, 10. Matwew.
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Handbalstrijd
naar climax

Dames VenL alleen gebaat bijoverwinningEen greep uit het deelnemersveld: Boelhou-
wers, Knarren, Hilkens, Alain Strouken,
Thoolen, Van derLeij, Habets, Groenendaal,
Rademakers, Damen, Strijbosch, Vaesen en
de plaatselijke favoriet Pascal Alleleyn.

oefenvoetbal
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Öfiji 'jCtföf GEZELLIG UIT 1|&w
k Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - \^^mmmw—^pr-^^-^^-jpr^/ ' I

BAN HOLT I
DE HEI-OP-FEESTEN 1990

Heden vrijdag 1 1 mei 1 990
The New Spikes

Toporkest
Aanvang: 20.30 uur

Zaterdag 1 2 mei 1990
Die Mergellander Buben

met Oberkramer- en Tirolermuziek
voor een fantastische Beierse Avond

Aanvang: 20.30 uur

Zondag 1 3 mei 1990
;"*■* Frühschoppen met de Mergellander Buben uitWijlre, tevens een

show van landbouwmachines en werktuigen en als extra
activiteit oude tractoren

Aanvang: 11.00 uur

Organisatie: Komite Hei-Op-Feesten
; 78532 , |

_. I, I

I ____[<____l ______ ______*r^H^&

JTEL. 045-312510 \Z> ZJ Nu ledere vrijdag
\ live muziek.

"*s*? ledere vrijdag, zaterdag en zondag geopend vanaf 20.00 uur
Vanavond

AltCI De Bulgaarse topformatie

' Vrijdag 18 mei Sf"Cl it> fc>S
Nu nóg groter, nóg beter, nóg gezelliger! Perfect licht en geluid

nnppMrWP|

«

GEZELLIG UIT ETElPfe^__
1|^ Indonesisch Restaurant

WBAROE
ORIGINEEL INDONESISCH ETEN
Elke vrijdag, zaterdag en zondag „lopend
diner" ’ 25,- p.p. onbeperkt opscheppen
Vtyj serveren 16 verschillende Indonesische
gerechten ims

Oranje Nassaustraat 43, Heerlen, tel. 045-714802
I— ' ■■! ■ — ■— 111l

9- '

stadsschouwburg heerlen
WWtf/^mmmmmmmTfltTlM ’ 24,-- ’ 21-- ’ 18,-; pasp.
__i|_i__________Bll ’ 16,-: JTP-Tip / 12,50
LIMBURGS SYMPHONIE __li___l______l__________________HHl____iOREST ol v David
flobertson m.m.v. diverse mmmmmmm mmmmmm
solisten. Beethovenprogr. !xl^"R

TGS,SYM,*H°Nl't,

’* 20- - ’ 17,50- ’15,50; ORKEST 0.1.v. Salvador Mas
papsp. ’ 14,50 Conde m.m.v. diverse solisten.

Symfonie nr. 9 van,_.- Beethoven, ’ 20,--’ 17,50-
Wïïïï&rWT^mmWiTWË ’ 15,50; pasp. ’ 14.50
(Weine zaal) _FflE!__ff!____l BïïJflßVolkstheater Heerlen WMilliHi^i^HHßifiidhß
„ELLA" van Herbert (kleine zaal)
"Achternbusch ’ 13,50; pasp. FONS JANSEN leest voor uit
’.lO- eigen werk. ’ 18,50; pasp.
*r*r*>*n_________________rrTa /14~

WEENS GALABAL m.m.v. |"JBiji|ÜJ____ |ïfi__Ul
Johann Strauss Orkest en (kleine zaal)
André Rieu ’ 47,50 mcl. een Stichting Vrije Val i.s.m. het
gtas champagne Aidsfonds Nederland „HEB JE

DAN TIJGERS IN DE
npM _____f_TTfl KONGO?'^met Frank■_^_______U_________| ________________________! Groothof en Harry van
MOEDERDAGCONCERT Rijthoven, ’ 10,-; pasp.

S'.m.v. Maastrichts Salon ’ 7,50
rkest 0.1.v André Rieu. __miJ_______Mi____________MM^___l

’ll,-; pasp. en kinderen tot
34-jr. ’ 8.-; crèche ’ 2,50 TTT^^TTTt^^^^^.. ' VARA en Het Vervolg
MHM| Bm STROOMOPWAARTS" van■_____________________| Alan Ayckbourn, Première.
Rendez-vous met KOOS / 22~\ pasp. ’ 18-
ALBERTS. ’ 35- - ’ 30- -i25 -■ paso ’ 22 50 Openingstijden kassa: ma. t/m

vr. 10.00-15.00 uur; za.
_^^^^^^^^^^^^^^^

10.00-12.00 uur; één uur voor
WmÊmmmM __RTT!T|fll invang. Tel.: 045-716607.___________________ f/mmmmmf Plaatskaarten eveneens te
TO Theater „MACBETH" van koop bij Schunck, Promenade
Shakespeare met o.a. Trudy Heerlen, én via De Landelijke
Labij en Carol van Herwijnen. Reserveerlijn, 070-617710

THFATFRRnN 2jaa'seld'BVanaf"" 10~VertuiiBb',a'en iI liLMI CnDUIa inwisselbaar bij alle nederiandse theaters I

DISCOTHEEK .

Las Vegas
zaterdag en zondag zijn wij geopend vanaf 20.00 uur

mei nieuwe d.j.

MARCO

VERBOUWD VERNIEUWD

DANCING CARROUSEL
Min. Ruysstraat 30 - 6351 CX Bocholtz

NIEUW
********** <^Ti^^^^^nr^>

Niet alleen de gezelligste
maar ook de goedkoopste!!!

Consumpties 1.25

*** Grote heropening ***Vrijdag 11 mei om 20.00 uur
met DJ Wiel Dumont

Zaterdag:

LOU 6» THE NEW STARS
presentatie nieuwe single in Eijsden

Zondag:

RAZZLE DAZZLE

Y^jpyf Wijngrachttheater

\ Rodahal
Ihup^fliv Kerkrade

Vrijdag 11 mei, 20.00 uur
Wijngrachttheater
„ZE ZEGGEN DAT IK
DANSEN KAN"
Door deZuil van Volta
Moderne dans
Entree: ’ 15,-; passen ’ 10,50.
Zaterdag 12 mei, 20.00 uur
Wijngrachttheater
ZANGENSEMBLE

} SLAVA
Zondag 13 mei, 15.30 uur
Wijngrachttheater
MOEDERDAGCONCERT
Operaconcert door de
Stichting Muziekdramatische
Producties Limburg 0.1.v.
Harry Dicteren
Met fragmenten uit opera's van
Verdi, Puccini, Rossini,
Mascagni, Mozart, Bizet e.a.
Entree: ’ 15,-; passen f 10,50.

aiia» /Ht/NYTTA Zondag 13 mei, 15.00 uurflDfïïfVfll C Lambertuskerk

MIuuWUL Organist: Jan Jongepier uit
Leeuwarden
Entree: f 7,50.
Zondag 20 mei, 15.00 uur
Abdijkerk Rolduc
CONCERT
ORGELCYCLUS
Organist: Marcel Verheggen
uit Voerendaal
Entree: f 7,50.

Zondag 20 mei, 20.00 uur
Wijngrachttheater
KONINKLIJKE HARMONIE
ST.-PHILOMENA

Even bellen is voldoende: 045-454141. L
Openingstijden kassa: di.-vr.: 10-16 u.; za.: 10-12 u.; vanaf
één uur voor aanvang van de voorstelling.

2 jaar geldig. Vanaf ’ 10,-.
TUE ATCDQAiI verkrijgbaar en inwisselbaar bijIfICH I CItDUII alle Nederlandse theaters.

LimburgsDagblad

gpiccolo s

:f- Usfr "m'iimmW '^'"Wz j_#CS&'^lm%r I

w^^^PSlI JBwt I
Dancing-disco

Maastrichterlaan 116, Vaals

DANCING
GORISSEN

BRUNSSUM
Zaterdag dansen

met orkest

Desperado's

fgj_Kj[>v Elke zaterdag toporkesten Morgen, ii ■

WS en //z v
f CÓm<fimm%SiéV9mJlJ^' pingpongtafe'

\_J LI 11 Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek zondag Ing
* Eldorado infolijn 04493-4848 * Jt n

"^ori
ile.
tïsc

Dancing HOUSMANS Montfortfi★zA
Pei

___I_9_P^ mm^mmtm !!__3^^^^^^% -p^hk <y.» Ï^^B

s *''r / .'*"'* "^ / j-BB,!k **** ir^SSi'ErK A *^SSS l ««r Sr l mmmmmm r%Z^fh b■EkS » % ___l_S_SBÈfc- ■'■"wSW' jp fc. j

|Ék Vw
—-„^

-<Wr»^.. _^4fm^m^ -^mmmm Jën).'

I 24 MEI : HEMELVAARTSDAG K1HIP HOP-PARTY #
Burg. Jonssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (Ni) - TeL 04490-791

Gemeenschaps-
huis Schimmert
Zaterdag

DISCO

...

I I

iH^^^^^B wÊm mW *

— —üU GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045- 71 30 30

Kr! ■ CTUCQTCDC \W 1 5 Zalen meteen voor'elk wat wilsprogramma.■■_ ! J I 1Lil ILlij Inl I Dat is Hs,de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

11 i Bernie is d00d... maar op party's was hij I Remie is dood■l ■ nog nooit zo populair! öernie is 0000...

AK : ANDREW McCARTHY en maar opparty's was hij

**■■« : JONATANSILVERMAN in nog nooit zo populair!1M \ WEEKEND AT BERNIE'S ||Ï^E ' dagelijksom 14.30, 19.00 en 21.30 uur
**£^K_ ! zaterdag en zondag óók om 16.45 uur . i

£****_______; : Vertrouw hem... hij is een politieman. ♦ ___!<____.
_fc*jfc ' RICHARD GERE en ANDY GARCIA in _l_B_otfplK.ELf i INTERNALAFFAIRS /KïiP*^ itïWrtZ dagelijks om 18.30 en 21.00 uur *""■*?? W_T JlhpiyJJ- vr., ma., di. en do. óók om 14.00 uur *B %' WW mm flj
Baj-fl Tango en Cash krijgen 24 uur de tijd om W \___jL,-.■■-» 1 SH■ Perret te pakken en hun naam te zuiveren. fel*?*'''" **wIH

SYLVESTERSTALLONEenKURTRUSSELLin W^ "Jl
TANGO & CASH "Ë
dagelijks om 14.15,18.45en 21.15 uur .£^ Mm; zaterdag en zondag óók om 16.30 uur È»I-^4. '">

B MICHAEL DOUGLAS, KATHLEEN TURNER **_'
; "" en DANNY DEVITO eindelijk weer samen in .és::«ï: OP'.y.'TS

f ; THE WAR OF THE ROSES Weekend
= dagelijks om 14.00, 18.30 en 21.00 uur _. "C,,,

zaterdag en zondag óók om 16.15 uur D_tDl%ill'l« tC
I MONIQUE VAN DE VEN DRIE DAGEN DOLLE N| en JOHANLEYSEN in METEENDOOIE': ROMEO _

s ; — — ImÉH p^i^^H
"" ê&mV*^"^M&--3 Walt Disney Pictures presenteert een mm£të^tejmmmmJ ■ doodgewoon gezin doch ongewone buren! ■
S : Een film met 'krimpachtige' situaties! ■1 i HONEY, I SHRUNK THE KIDS f-^^aEHBHI£ " met in het voorprogramma: illd'Ji.F'l'I ; ROGER RABBIT in TUMMYTROUBLE PT ■/VtV'^BHPPIPH zaterdag en zondag om 14,00 en 16.00 uur F'^2f i 1 !**""■QggymHQ woensdag om 14 00 uur |1 ■ BI ■ I k^.^*^*^^

liftg :1"1"I"' 'r.-- 11W^? Ar»V'^ >"" "'■ ."JJJ " "JQTIII7IIIGFR<!
AANBIEDINGEN j

* ALLES- s^T^Ö I f^' \zs PANASONIC[(
ZUIGER "^^=¥f© LUXE MODEL .jj
AQUAFAM «^Z MIFI F öi^8 -Kompakt-Opralsn^'
-Water-stofzuioer ■■„

"HCLC -1100 Watt motor JO-
--1000 Watt motor ELECTROLUX HOOWatt-stotzuiger - Metalen zuigbuizen&a
-Inhoud 22 liter Als de beste aetest "Wn(!?r- Adviesprijs 310,- ht
-3 iaar garantie ais ac Desie gerest - Metalen buizen aaalïZ^
Adviesprijs 329,- en 3 iaar garantie .3 jaar garantie Bi|Handyman
BijHandyman Adviesprijs 429,- Adviesprijs449,- OOQ

OEQ BijHandyman BijHandyman ÉtaWw'J

- Microfilter IL3^lljU*mm Hë=*<ft-4*4V18 1 , , ~ „Z'r
1 - Metalen zuigbuizen \W KWQ WI *- Kleur lirhtnnis I l'fWffißaSyß■^=S=^sU^-« I muurophangsysteerfl eweuriicnignjs I iFTO MÖllj_B_____________^_^B*if>M en °P|aadeenheid teAdviesprijs 379,- llpfflMfßß)S Cffl Q2JI3 Adviesprijs 99,- v

BijHandyman 1^ I7T»TÏ^S BijHandyman

I WW ONDERDELENSHOP *
Heerlen Saroleastraat 1 St■ 045-710100 [

...
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Van onze medewerker
WIM DILL.LRLEN - Gymnastiekver-

"jttg Coriovallum Heerlen
morgen vanaf 13.15 uur

'Porthal Kaldeborn de na-
6le A-, B- en C-groepskam-

ritmische
Mastiek. Het bestuur van
'°vallum hoopt onder lei-
| Van voorzitter Jan Kuij-
-1 met de NK-organisatie
■ vroeger in Limburg zo
■^aire vorm van bewegen
': nieuw leven in te blazen.
Pers verwacht dat veel ak-
leden uitde vroegere top-

Pdeze titelstrijd zullen be-

agenda

TERPOLO
Ê* bekerfinale, zwembad Dr Pool,
#■»«" ZON/S&S (Heerlen)-Daphnia
W^- Aanvang 19.00 uur.

FBAL
w*> softbalteam van All Stars Heerlen
■Sportpark Varenbeuk om 11.00uur te-
Te Suds uit Eindhoven.

de bal, de hoepel, het lint en het
touwtje, qua mogelijkheden onbe-
grensd. Als leiding maar ook als
jury moet je alle vernieuwingen op
de voet blijven volgen en dit kun-
nen velen helaas niet opbrengen.
Door de organisatie van enkele de-
mo-ritmica-dagen in het land probe-
ren wij de ritmische gymnatiek lan-
delijk weer opnieuw in de belang-
stelling te brengen. Tijdens de laat-
ste gehouden wereldgymnastrada
in Denemarken zat de ritmische
gymnastiek in de ons omliggende
landen weer duidelijk in de lift," al-
dus Diny Grooten.

zoeken en dat de leiding van
de Limburgse zustervereni-
gingen in grote getale aanwe-
zig zal zijn.
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Teloorgang stoppen'
Diny Grooten over NK-ritmische gymnastiek:

" Een foto van een
ritmische
gymnastiekoefening met
het lint in de tijd dat de
sport een grotere
populariteit kende dan
jazzgymnastiek.

Foto: DRIES LINSSEN

17 12x21 55. 31-27 21x32 56. 37x48 en
remise gegeven. Heerlijk geslapen de
nacht er na.
Maar ik deed ook wel goede dingen,
zoals in het tweede diagram.
Pal na de tijdcontrole kon ik hier met
wit tegen Frank Teer weer nadenken.
Dat was maar goed, want zonder de
nieuwe bedenktijd had ik de volgende
zet nooit gevonden. 51. 31-26! Geba-
seerd op de volgende variant: 51. ..21-
-27 52. 32x21 16x27 53. 33-28! Verhin-
dert (13-19) door de kleine combinatie
'achterom' 38-32 (27x38) 39-33 (33x29)
30-24 (19x30) 25x12 met winst, dus ge-
dwongen: 53. .. 27-31 54. 26x37 13-19
maar nu 55. 28-23! 19x28 56. 39-34! en
na 56. .. 18-23 57. 34-29 23x34 58. 30x39
20-24 59. 38-33 komt zwart niet meer
aan een serieus eindspel toe. Teer
speelde daarom na 51. 31-26 51. .. 13-19
52. 26x17 20-24en toen ginghet verder
met 53. 32-28 24x35 54. 28-23 18x2955.
33x13 35-40 56. 13-8 40-45 57. 8-2 45-
-50(?) Hier blijkt (16-21 27x16 (45-50)
verrassend genoeg nog een lastig
eindspel op te leveren, dat volgens
Van derWal zelfs remise is, maar noch
Teer, noch ikzelf hadden veel aan-
dacht besteed aan deze mogelijkheid.
Nu volgde in de partij 58. 39-34 50x6
59. 38-33 6x30 60. 25x34! 16-21 61. 2-16
21-26 62. 16-32 14-20 63. 32-27 20-24 64.
27-36 15-20. Na (24-29) 34x23 (15-20)
bijv. 36-27 (20-25) 27-13 enz.+. 65. 36-47
en zwart gaf het op (34-29).

met john van den borst

Mijn eigen optreden in het afgelopen
kampioenschap van Nederland stond
niet onder een gelukkiggesternte.Een
aantal partijen verliep min of meer re-
gelmatig en hadresultaten waarmee te
leven viel: verdiende nederlagen te-
genVan der Wal en Meijer dieweer ge-
compenseerd werden door goede win-
sten op Van leeuwen en Krajenbrink.
Maar in sommige andere partijen de-
den zich de ongelofelijkste dingen
voor en leek het soms wel of de duivel
aandelen bij mijn tegenstanders had.
Het ergste gebeurde in de eerste ron-
de.
Wit, Hans Jansen, staat hier lastig. De
vorkformatie op links dient geen doel
en schijf 28 kan elk moment omkneld
worden. Aangewezen is 28-23 (19x28)
en 38-32 maar Jansen taxeerde dit als
nadelig. Wat hij doet is echter veel
slechter: 37. 36-31? 13-18! 38. 30-24
19x30 39. 25x34 20-24! Wit wordt nu
achter elkaar weggespeeld. 40. 38-32
14-20 41. 41-36. Natuurijk niet 34-29
wegens (24-30 35x24 (18-23) 29x16
(20x47)+ 41. .. 20-25. Dreigt (25-30) en
(24 29). 42. 34-29 25-30! 43. 29x20 15x24
44. 46-41 9-13 45. 39-34 30x39 46. 33x44
22x33 47. 31-27 24-29 48. 27x16 29x34
49. 32-27 3-8 50. 36-31 8-12 51. 27-21.
Tijdnood voorbij, alles is gewonnen
voor zwart, zeg maar wat: (17-22), (18-
-22), (33-38), (34-40) allemaal goed. In
nog vrij hoog tempo volgde 51... 34-39
52. 44-40 39-43?? 53. 16-11! 17x6 54. 21-

Coriovallum is via voorwedstrijden
met twee meisjesteams in de C-fina-
le doorgedrongen. Tot de favorieten
in de A-klassen behoren de forma-
ties van Quick Leeuwarden en DGV
Drachten.

De teloorgang wijt zij vooral'aan de
gemakzucht van de leiding bij de
opkomst van de jazz-gymnastiek.
„De ritmische gymnastiek is veel
uitdagender dan jazzgymnastiek en
door de acrobatische onderdelenen
de keuze van het hulpmiddel zoals

onsor
Pj*?'ijk, als ik zo goed blijfrijden,
L* dit jaarmisschien al aan een
I rAid deelnemen in het buiten-
tj Echter die beslissing berust
|e KNMV. Word ik kampioen,
L s het gepiept. Kat in het bakje
[ ""- 1 mag ik volgend jaar met de

Afgelopen jaarverliep voor de Oost-
limburger niet zo succesvol. Een
beenbreuk hield hem vier maanden
van zijn Honda. De Jong over die
vervelende en pijnlijke periode:
„Die beenbreuk is heel goed gene-
zen, dankzij Dr. Jan de Vries (Spau-
beek) die mij geopereerd heeft.
Langzaam heb ik toen mijn trai-
ningschema opgevoerd, zodat ik
toch weer vrij snel in goede doen
was."

Maar ik deed ook wel goede dingen,
zoals in het tweede diagram.

17 12x21 55. 31-27 21x32 56. 37x48 en
remise gegeven. Heerlijk geslapen de
nacht er na.Zestig jaar

VV Heilust

Jubileumviering met handhavingklasse
Mijn eigen optreden in het afgelopen
kampioenschap van Nederland stond
niet ondereen gelukkig gesternte. Een
aantal partijen verliep min of meer re-
gelmatigen had resultaten waarmee te
leven viel: verdiende nederlagen te-
genVan der Wal en Meijer dieweer ge-
compenseerd werden door goede win-
sten op Van leeuwen en Krajenbrink.
Maar in sommige andere partijen de-
den zich de ongelofelijkste dingen
voor en leek het soms wel of de duivel
aandelen bij mijn tegenstanders had.
Het ergste gebeurde in de eerste ron-
de.

Het laatste decennium werd afge-
wisseld met ups en downs. Heilust
(het had maar drie seizoenen in de
tweede klasse gespeeld) degradeer-
de in 1980 naar de vierde klasse. In
1984 volgde weer promotie, maar de
vreugde was van heel korte duur,
want nog geen jaar later moest al
weer een stap terug worden gedaan.
Het laatste kampioenschap dateer-
de van vorig seizoen.

Direct na de oprichting heette de
vereniging Volharding. Toen de
aanwas van leden na een viertal ja-
ren stokte en zelfs behoorlijk ach-
teruit ging, werd een fusie met voet-
balvereniging Kaalheide noodzake-
lijk. Vanaf dat moment ging de club
als RKKVC door het leven. Direct
na de oorlog maakte die naam al
weer plaats voor een nieuwe naam:
Spekholzerheide. Toen weer een
aantal jaren later de parochie Hei-
lust werd gesticht, werd besloten
om die naam aan de club te verbin-
den.

Vanaf 1957 (Heilust werd kampioen
in de vierde klasse en de jeugdafde-
ling werd heropgericht) ging het
crescendo met de vereniging. Het
sportieve hoogtepunt viel ongetwij-
feld in 1967 te noteren, toen Heilust
en Vijlen in de competitie met even-
veel punten op de eerste plaats ein-
digden. Franssen: „Voor maar liefst
tienduizend toeschouwers (zoveel
toeschouwers waren er na de invoe-
ring van het betaalde voetbal nog
nooit bij een amateurwedstrijd ge-
weest) eindigde het beslissingsduel
tussen Heilust en Vijlen in sport-
park Kaldeborn in Heerlen in een
0-0-gelijkspel." Een week later viel
op dezelfde plaats en voor hetzelfde
aantal toeschouwers de beslissing,
toen Hein Vinders de naar later
bleek enige treffer van de wedstrijd
produceerde. Heilust was dus kam-
pioen en promoveerde naar de
tweede klasse.

KERKRADE - Het scheelde
niet veel of het zestigjarig be-
staan van de Kerkraadse ama-
teurvoetbalclub Heilust had in
mineurstemming moeten
plaatsvinden. De vereniging,
die officieel op 15 april 1930 is
opgericht, claimde in de afge-
lopen maanden namelijk één
van de degradatieplaatsen in
de derde klasse B. Een felle
eindsprint, waarin de ploeg
van trainer Jung Roemgens
zelfs enige tijd vooruitzichten
had op de derde periodetitel,
liet de balans echter net op tijd
naar de voor Heilust goede
kant doorslaan.

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

bleem. Maar in Heer was een
NSB'er burgemeester en die tole-
reerde dat niet. 'Eerst die emblemen
er af en dan pas voetballen' luidde
zijn bevel. Blijkbaar was de concen-
tratie na al deze commotie weg,
want er werd met 7-2 verloren."

Peter de Jong
vliegt uit

cross ik nog nationaal, volgend jaar internationaal

bridge

Wit, Hans Jansen, staat hier lastig. De
vorkformatie op links dient geen doel
en schijf 28 kan elk moment omkneld
worden. Aangewezen is 28-23 (19x28)
en 38-32 maar Jansen taxeerde dit als
nadelig. Wat hij doet is echter veel
slechter: 37. 36-31? 13-18! 38. 30-24
19x30 39. 25x34 20-24! Wit wordt nu
achter elkaar weggespeeld. 40. 38-32
14-20 41. 41-36. Natuurijk niet 34-29
wegens (24-30 35x24 (18-23) 29x16
(20x47)+ 41. .. 20-25. Dreigt (25-30) en
(24-29). 42. 34-29 25-30! 43. 2ftx2o 15x24
44. 46-41 9-13 45. 39-34 30x3946. 33x44
22x33 47. 31-27 24-29 48. 27x16 29x34
49. 32-27 3-8 50. 36-31 8-12 51. 27-21.
Tijdnood voorbij, alles is gewonnen
voor zwart, zeg maar wat: (17-22), (18-
-22), (33-38), (34-40) allemaal goed. In
nog vrij hoog tempo volgde 51... 34-39
52. 44-40 39-43?? 53. 16-11! 17x6 54. 21-

Pal na de tijdcontrole kon ik hier met
wit tegen Frank Teer weer nadenken.
Dat was maar goed, want zonder de
nieuwe bedenktijd had ik devolgende
zet nooit gevonden. 51. 31-26! Geba-
seerd op de volgende variant: 51. ..21-
-27 52. 32x21 16x27 53. 33-28! Verhin-
dert (13-19) door de kleine combinatie
'achterom' 38-32 (27x38) 39-33 (38x29)
30-24 (19x30) 25x12 met winst, dus ge-
dwongen: 53. .. 27-31 54. 26x37 13-19
maar nu 55. 28-23! 19x28 56. 39-34! en
na 56. .. 18-23 57. 34-29 23x34 58. 30x39
20-24 59. 38-33 komt zwart niet meer
aan een serieus eindspel toe. Teer
speelde daarom na 51. 31-26 51. .. 13-19
52. 26x17 20-24 en toen ging het verder
met 53. 32-28 24x35 54. 28-23 18x29 55.
33x13 35-40 56. 13-8 40-45 57. 8-2 45-
-50(?) Hier blijkt (16-21 27x16 (45-50)
verrassend genoeg nog een lastig
eindspel op te leveren, dat volgens
Van der Wal zelfs remise is, maar noch
Teer, noch ikzelf hadden veel aan-
dacht besteed aan deze mogelijkheid.
Nu volgde in de partij 58. 39-34 50x6
59. 38-33 6x30 60. 25x34! 16-21 61. 2-16
21-26 62. 16-32 14-20 63. 32-27 20-24 64.
27-36 15-20. Na (24-29) 34x23 (15-20)
bijv. 36-27 (20-25) 27-13 enz.+. 65. 36-47
en zwart gaf het op (34-29).

grote jongens meerijden. Dan ben
ik in het bezit van een internationaal
startbewijs. Dat is het doel."

Van onze medewerker
THEO KEYDENER
#ÖGRAAF - Dit jaar kam-

j*1"1 Worden in de 250cc klas-
.^tionaal en dan het vol-
)f* jaar internationaal gaan
.^crossen is de wens van

«T~-jarige Peter de Jong uit
.^graaf. Dan wordt er een

"N van hem verwezenlijkt.
r in deze categorie rijdt
j zijn grote idool: Dave
Jbos. De rijstijl en de sou-

*TSe waarmee Strijbos, ove-
j^seen geboren en getogen
'°naar, zijn machine over

Jcircuit dwingt, vindt de
■""■Urgse motorcrosser het

Peter de Jong: „Alleen al om een
grote sponsor te kunnen vinden
moet je nu en straks presteren.
Presteren kun je alleen maarals je je
helemaal geeft voor de sport en er
ook naar leeft. Heb ik succes, dan
verwacht ik in de toekomst ook een
grote sponsor te vinden zodat ik
mijn sport optimaal kan beoefenen
en mij motoren beschikbaar stelt. Ik
zal er hard voor moeten knokken,
maar dat heb ik er graag voor over".

hard op weg om zijn ideaal te:*ksteih__en. Na vier manches,
Retellen voor denationale titel
.kwartliterklasse, leidt hij het
.^klassement. Twintig punten
Drong heeft hij momenteel op

leaste belager, de Rotterdam-öertus Schaaf. In de beide ove-
"^anches legde hij toen beslag
t'"1vijfde, respectievelijke zesde,s- Peter de Jong is een van de
IJ§ Limburgse talenten die de
j Urgse crossport momenteel

De talentvolle Peter de Jong komt
uit een motorsportfamilie. Vader
Douwe, nu zijnvaste sleutelaar, was
een succesvole trialist. Deze sport-
tak, een van de moeilijkstein de mo-
torsport, heeftPeter ook enkele ma-
len beoefend. „Maar ik jakkerde te
hard met de motor zodat hij door-
midden brak. Vader heeft voor mij
toen maar een echte crossmotor ge-
kocht."

pioenswedstrijden in Nistelrode op
het programma waar hij hoopt
winstin de twee manches te kunnen
pakken. Vijftien wedstrijden staan
op het programma van de jeugdige
Peter de Jong.Een hiervan vindt in
het Limburgse Beringen plaats.

Voorzitter Mathieu Franssen is in-
middels bijna 71 jaar en peinst er
nog niet over om terug te treden. In
de oorlogsjaren was hij er al bij en
hij herinnert zich nog als dag van
gisteren, dat er na het behalen van
de titel in de derde klasse NVB in
Heer een promotiewedstrijd moest
worden gespeeld. „Wij speelden
destijds in een blauw shirt, met
daarop een rood-wit-blauw cm-

Van 24 tot en met 27 mei viert Hei-
lust feest. Er staat een grote feest-
tent in de wijk en Franssen hoopt
uiteraard op erg veel volk. Volgens
hem is Heilust met zijn 270 leden en
12 teams een bloeiende vereniging.
„We willen een jeugdhome realise-
ren. Het is immers belangrijk, datje
tracht de jeugdaan jete binden," al-
dus Franssen.

Leidsman

U zult er geen moeite mee hebben om
met de OW-handen in 6Sch te komen.
En evenmin om dat contract te ma-
ken. Daarmee scoort u dan net gemid-
deld, dus wat was er dan nog meer in
de aanbieding?

Om te beginnen kunt u een overslag
maken; dat levertal direct een 80%-ige
score op; met dat soort scores ben jeal
snel op het podium. De meesten dach-
ten een overslag te halen door op een
ruiten-harten dwang te spelen. Geef
een der tegenstanders een 4-kaart rui-
ten (of langer) en een 4-kaart harten(of
langer) dan moet hij na 3 rondes kla-
ver en 4rondes troef met zijn resteren-
de 6 kaarten een der rode kleuren vrij-
geven. Dat werkt hier dan niet maar is
op zich niet slecht gespeeld, hoewel
aan de andere kant toch ook weer net
niet goed genoeg. Welke dwang werkt
hier wel? Als de leider 4 rondes troef
en 4 rondes ruiten speeltkan Zuid met
zijn resterende 5 kaarten niet én de
harten én de klaver tegenhouden.

Door deze klaver-harten dwang komt
de 13e slag nu automatisch binnen.
Waarom is dit laatste beter?

Welnu, om een ruiten-harten dwang te
realiseren moet naast de4-kaart ruiten
ook een 4-kaart harten zitten, een kans
van ongeveer 40%. Om een klaver-har-
ten dwangte realiseren moet naast de
4-kaart harten klavervrouw aanwezig
zijn, ongeacht de lengte van de kla-
verkleur. De kans dat deze kaart naast
de 4-kaart zit is ietsje groter, nl. 45%.

We kunnen ons voorstellen dat velen
aan een dergelijkeberekening niet he-
lemaal zijn toegekomen en dat dege-
nen met een overslag meer op hun in-
tuïtie hebben gevaren. En dat is in de
korte tijd van ons leven, waarin toch
niet altijd alles berekend kan wórden,
ook bij bridge nog altijd een groot
goed.

Verwijzend naar de laatste rubriek,
die van 3 weken geleden, hebben die-
genen gelijk, die erop wijzen dat je
niet zomaar van de ene dag op de an-
dere een bod van 4SA als natuurlijk
kunt gaan spelen, zoals daar voor een
speciale situatie werd aanbevolen. He-
laas zijn in het betreffende artikel en-
kele zinnen weggelaten; daarin werd
opgemerkt dat je zoiets zeker niet
moet invoeren alvorens het met de
partner zorgvuldig is doorgesproken.
En verder, zo stond er, was deze extra
inspanning alleen maar.nuttig als jezo
nodig het grote geld in de wacht wilt
slepen, dat inmiddels ook bij bridge
begint in te raken.
Inmiddels heeft Zuid-Limburg zich
ook weer gemeld en wel met het Pie-
Medical-toernooi, waar dit jaar een
topdeelname van 168 paren werd ge-
noteerd. Zou de PLEM toch niet lang-
zamerhand willen denken aan uitbrei-
ding van de kantine? Winnaars wer-
den, evenals 2 jaar geleden, Maris-v.d.
Linde. Als zij beweren dat ze Maas-
tricht een steeds leukere stad gaan
vinden, zou die uitspraak wel eens
met eigenbelang verband kunnen
houden, maar zo gaat het wel vaker.
Op de 16e plaats kwamen de eerste
Limburgse deelnemers; men is hier,
door een stevige toevloed uit de rest
van Nederland, weer even buiten de
lijnen gedrukt. ■In de vroege ochtend kon men al gaan
zitten voor het volgende spel.

receptie

Kal
[ft;,,0*8. vanaf 20.00 uur. Reünie oud-le-
if -v' Jubileavoorzitter en secretaris van

e0e Ster uit Heerlerheide.
i£ !8 mei, gelegenheid tot feliciteren

Vaesrade t.g.v. kampioenschap
l.erde klasse B en de promotie naar de

F" *'asKNVB. Van 19.30 t/m 21.00 uur
"^Phuuske' te Vaesrade. " Spelers, bestuursleden en trainer van voetbalvereniging Heilust op defoto vanwege het zes-

tigjarig bestaan. Foto: christahalbesma

Resultaat rijden is het uitgangspunt
van Peter de Jong.Een plaats bij de
eerste vijf, maar het liefst een over-
winning, is het doel dat hij zich voor
iedere wedstrijd stelt. Hij blijft fana-
tiek bezig. Voor zondag staan kam-

■eter deJong in zijn element. Metzijn motor 'vliegt' hij over hetcircuit. Foto: FRANSrade

met michiel bunnik

Zij is actief in een landelijke com-
missie ter bevordering van ritmi-
sche gymnastiek. De door haar ge-
maakte oefeningen worden in het
bondsblad gepubliceerd.

Voor een ritmische oefening bij de
openingsmanifestatie van de ko-
mende wereldgymnastrada in 1991
in het Olympisch stadion te Amster-
dam gaven zich spontaan 700 deel-
nemers op. „Dit geeft ons weer
moed," vervolgt Grooten, „en ook
het geloof in een toekomst voor de
Nederlandse ritmische gymnas-
tiek," aldus deCoriovallum-leidster.

Van 1957 tot 1978 was Coriovallum
onder leiding van de trainers Kon-
stens, Van Zeijl en Bremen een
toonaangevende vereniging in deze
discipline. Veel nationale titels ver-
overden de Heerlense teams in die
jaren. In een van deze kampioens-
formaties turnde ook Diny Grooten,
een van de weinige overgebleven
ritmische leidsters. Diny bleef on-
danks de opkomende jazz-gymnas-
tiek deritmische gymnastiek trouw.

schaken
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Hendriks Bakkerij te Roermond
vraagt op korte termijn

jonge, enthousiaste broodbakker
Ervaring en/of basiskennis strekt tot aanbeveling, ter-
wijl een flexibele en collegiale instelling vereist is. Kan-
didaat moet bereid zijn in 2 of 3 ploegen te werken.

Tevens vragen wij vakantiewerkers
voor div. bakkerij- en magazijnwerkzaamheden voor
de maanden juli en augustus. Persoonlijk aanmelden
op zaterdag 12-5 en 19-5 tussen 11.00 en 12.00 uur.
Hendriks Bakkerij, Schipperswal 36, Roermond

\£MM Provincie
i^P Limburg
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg
m 125/19-90 maken bekend, dat op 24 januari 1990bij hen

is binnengekomen de aanvraag d.d. 12 ja-
nuari 1990(ingeschreven onder nr.BT 50484)
van R. Snijders, Winckelen 1 te Heerlen om
vergunning ingevolge deAfvalstoffenwet
voor het exploiteren van een inrichtingvoor
het slopenvan personen- en vrachtwagens
alsmede handel in auto-onderdelen gelegen
aan de Passartweg, op het autowrakkenbe-
werkingsterrein "De Weggebekker" te Heer-
len.
De aanvraagen andere ter zakezijnde stukken
liggen ter inzagevan 14 mei 1990tot 14 juni
1990en wel:- in het Provinciehuis te Maas-i tricht (bureau Bibliotheek) tijdens dewerk-
uren; - in het Stadskantoor van de gemeente

I Heerlen,Promenade 54, kamer 610,van 09.00J tot 12.00uur tijdens dewerkuren en boven-
dien zaterdagsvan 10.00 tot 13.00uur in de
openbare leeszaal,Raadhuisstraat 20te Heer-
len, alsmede tijdens de werkuren na laatstge-
noemde datum op dezeplaatsen tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan wor-
den ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag. Tot uiterlijk 7 juni 1990bestaat de
gelegenheidgemotiveerde bezwaren tegen
het gevenvan de aangevraagde beschikking
mondeling in te brengen, waarbij alsdan een
gedach'tenwisselingkan plaatshebben waar-
bij ook de aanvrageraanwezig kan zijn; daar-
toe dienttijdig (eventueel telefonisch: 043-
-897571) een verzoek bij Gedeputeerde Staten
te zijn ontvangen. Tot uiterlijk 14juni 1990
kunnen tegen het gevenvan de aange-
vraagde beschikking schriftelijk gemoti-
veerde bezwaren worden ingediendbij Gede-
puteerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht, onder vermelding van het num-
mervan de aanvrage. Degene dieeen be-
zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken. Al-
leen degenen, diebezwaren hebben inge-

I bracht op de wijze alsbovenomschreven en
een iederdieaantoont, dat hij daartoeredelij-
kerwijs niet in staat is geweest, kunnen be-
zwaren tegen de ontwerp-beschikking indie-
nen en zijn later tothet instellenvan beroep
gerechtigd.

WTT^^fTwiTyili HiKcus! «ü-_____■ "lHJJi3__J_L____^^~iSi___________

■■iri JJ''I*^ SA; _j2x_ II Bedrag__J6__ ra.— _
Itöóö^ Ï2V 139>- Ws1 12.000,- 199,- 238,- 271,- 3W,_ ■

I 50.000',- 83V "5«- 1129'" 148°'"
I enz efl.parrente vanaf 12.1% .... I

FINANCIERINGSKANTOOR jjÊt jÉÉL

Scharnerweg 108 Maastricht «j Hf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijksvan 11.00 - 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

In het huwelijksgoederen-
register ter griffievan de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht, zijn op 4 april
1990 onder nummer 014155
ingeschreven de huwelijks-
voorwaarden staande "hu-
welijk gemaakt door de
echtelieden Johannes Ma-
ria Waltmans en Anna Jo-
sephina Sophia Liedeker-
ken, beiden wonend teBeek aan de Dr. Schaep-
manlaan 15, tot het maken
van welke huwelijksvoor-
waarden het verzoek werd
ingediend door mr.
E.M.J.C. Clerx te Beek als
procureur.

Beek,
Maastrichterlaan 45,
L.L.M. Haanen,
notaris.

JONGEN CARAVANS
Officieel dealer:

CHATEAU, TABBERT,
FENDT, TEC-CARAVANS
Dr. Nolenslaan 105, Sittard, tel. 04490-15623

JUBILEUMAANBIEDINGEN:
TEC King 330
opbouwlengte 385, 3- tot 4*pers.
mcl. kachel, koelkast,
voortent, rolgordijnen, __r>__r>__*% *trafo, aflevering 1 2a 990a"

CHATEAU eonfort 360
opbouwlengte 406, 4-pers.,
mcl. koelkast, voortent,
aflevering, kachel, _#%_f>_#%.wit/grijs interieur I 3a090a"

I NFORMATIE-
BIJEENKOMST

\

flCEfl
DAG VAN DE
VERPLEGING

Aanvang 10.00 uur;
einde 12.00 uur

Gouv. v. Hövellstraat 2
6131 KD Sittard

Telefoon (04490) 9 13
03

HBO-Verpleegkunde
Vrijstellingen HBO-V
voltijd/deelrijd/avond

Maatschappelijke
Gezondheidszorg

wijk-/basis-
gezondheidsdienst

Managementopleiding
Kaderopleiding

Post-HBO
12 kursussen

HOGESO-lOOL SITTARD ■
naßßaa^^HMßaaßßi ]

jgQ CORSTENS-
JBr VERSCHUREN i/"p** Helmond koopt >

zat. 12 mei mankanaries lichte i
kleur 12 donkere 9 popjes 7 ro- i
de & roodzalm man 15 popjes ]
13kneu- & sijsbast 13putterbast j
27.50 JONGE KANARIES man *lichte kleur 8 donkere 5 JONGE 1
popjes alle kleur 5 JONGE rode ]
& roodzalm man & popjes 10 ipst. GLOSTERS, WITTE & KUI- j
VEN spec. prijs, d.duiven 10 ]
meeuwen 4 zebras 7 parkieten I
8 valken 20 witte etc. 30 rosei- i
collis 20 pp. brengen: SITTARD ]
10.30-11 putstr 10 HEERLEN ,
11.30-12 emmastr 7a TERBLYT <12.30-1 rijksw 46 BEEK 1.30-1
maastrichterl 7

BBBBBBBBISCHUNa 1
Ii Deux pièce van SIMON JEFFREY in een soepele viscose kwaliteit 259,^1
: O

I Damesmode ook in onze speciaalzaak in Geleen.

-
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flflT ■' BPSflfll M. ,*n H.K BF^-'"'" V°*Z__flfl BfIÖSW. Li" ■mH fl/flj. _É_k_j H^"#'^ 1 kc

'T'I'BA MmmWmt^ WÈm3êSK ' Hl fl flfc Jl 1 l>' «■ > '^^B**** B*fc \^fr § Bk^Q B***r\:'^m\ i
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By Schunck vindt u natuurlijk alle bijpassende mode-accessoires zoals É^ fl

tassen, paraplu's, ceintuurs, sjaals, byouterieën en modehorloges. Maar J
ook nachtmode, beenmode, schoenen, cosmetica en parfums.

1 z
VAN GILS colbert in een decent ruitdessin en doublé breasted 398,--. flfl \Bijpassende 100%katoenen pantalon 98,--. fl y

\
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Sdaar winkel je voor je plezier >e,s
: 1 '.' ■ .-.■"■ — I 1 . , ! r -^

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 3 mei 1990,
is onder curatele gesteld:
Petrus Joseph Clara Ber-
tholet, geboren te Klim-
men op 18 maart 1947, wo-
nende te 6343 BG Klim-
men, gem. Voerendaal,
aan de Dr. Poelsstraat 11,
thans verblijvende te Ven-
ray in het psychiatrisch
medisch centrum St.-Ser-
vatius, waarbij tot curator
werd benoemd Gerardus
Hubertus Maria Bertholet,
geboren te Klimmen op 20
september 1948, wonende
te Sittard aan de Eisen-
houwerstraat 524, en tot
toeziend curator werd be-
noemd Adrianus Jozef
Hermanus Bertholet, ge-
boren te Klimmen op 7
april 1952, wonende teKlimmen, gem. Voeren-
daal, aan de Schalenbos-
wee 5.

Mr. H.F.M. Beaujean,
Molenweg 15, Gulpen,
procureur.

Ligt uw hart in Limburgs natuur?

jk Be| «>f schrijf: '
/ijk) Stichting het Limburgs Landschap
j&h Kasteel Arcen

VÏÏ&) postbus 4301, 5944 zo Arcen

"*^ telefoon 04703-1840

Aantrekkelijke bijverdienste
Jongens en meisjes vanaf 15 jaar opgelet!

Wij vragen actieve

bezorgers '
i in deregio Valkenburg, Vaals, Wittem en Gulpen.

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