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België
koppelt

frank aan
D-mark

HUSSEL - België wil af van
tii. v!*l^0 een van e econo_
g en 'zwakke broertjes' van. wropa te zijn. Dat is de hoofdre-
rin het besluit van de rege-
de*f r^ens om de waarde van
Va r<*nk voortaan, net zoals die
kon Nederlandse gulden, te
m j7~Pelen aan die van de Duitse. k- Zo hoopt men het vertrou-kn!? Van financiële wereld te*unnen herwinnen.

<* besluit is nog niet officieel,
van RWOrdt wel door de Bank
Vn j e^ëië en regeringswoord-
"erders bevestigd. België wil

e.r.end worden als een van de
de _?° mische sterkere landen in
zal r°Pese Gemeenschap. Dat
Vrp °°k investeerders en dus
Wmd kapitaal naar België lok-
fon 'ï fn dat kan weer de niet
erZf.kleurige situatie van de be-
Öe og verbeteren.s Belgische frank staat al
tiarndenlang sterk op de inter-
de f

ale wisselmarkten. Ging
n 0 rank enkele jaren geleden
st.r vftelselmatig omlaag, nu is
van j

van stijging. De afwijkingan dezg. spilkoers in het EMS is
se n,ng' het verschil met de Duit-
leP k niet meer dan0,3 pet. Al-en de Nederlandse gulden, nu
bet sterkste munt, doet het

het weer

ZONNIG
1 OS"6

Wa"?faS wordt er relatief
voerri en droge lucht aange-sp, waarin weinig bewol-
*ijii Voork°mt. In de middag
het hr °°k staPelwolken maar
Mor g.

,ft vrijwel overal droog,
kouf n Passeert een zwak
er an* dat niet aktief is en
er n n maar voor zorgt dat
W0|Kast zonnige perioden ook
Sti^^velden zijn. Vandaag
l-or» et kwik tot 21 graden,
Mnrt" rond 18 graden. DeIon?,. ls ZWak tot matig uit
y^rdoost.
treff actuele informatie be-
kum T.e het weer in Limburg

'u bellen 06-91122346
VANDAAG:
totaal °5-35 onder: 21.39

JCgen °419 °nder: 2101

Ca«P: °5-35 onder: 21.41aftop: 04.51 onder: 22.29

Gewijzigd
Minister van Defensie Relus ter
Beek zei dat de veiligheidssituatie
in Europa sinds eind vorig jaar fun-
damenteel is gewijzigd. De oude
NAVO-strategie, die stamt uit 1967,
is gebaseerd op de mogelijkheid
van een verrassingsaanval vanuit
Oost-Europa, en dat is volgens Ter
Beek geen reële veronderstelling
meer.

De operationele concepten en doc-
trines worden aangepast. Met name
de strategie van de 'voorwaartse
verdediging', waarbij de NAVO-
troepen zo dicht mogelijk bij het
grondgebied van de 'vijand' staan
opgesteld (nu nog de Duits-Duitse
grens) heeft elke betekenis verlo-
ren.

Nederland
Welke gevolgen de nieuwe strategie
zal hebben voor de aanwezigheid
van de Nederlandse soldaten in
Duitsland, wilde Ter Beek nog niet
zeggen. Wel is duidelijk dat hun
aantal fors kan worden verminderd,
ook al omdat de noodzaak van grote
aantallen parate eenheden steefds
kleiner wordt.

Noord- en
Zuid-Jemen

nu één
ADEN - De Democratische Volks-
republiek Jemen(zuid) en de Arabi-
sche Republiek Jemen (noord) zijn
gisteren na een 300 jaar durende
scheiding opgegaan in de 'Ver-
enigde Jemenitische Republiek.
De plechtige proclamatie van de
unie werd verricht door de Noordje-
menitische premier Ali Abdallah
Saleh, die president van het nieuwe
land wordt, en de Zuidjemenitischè
president Ali Salem al-Baid.

De snelheid waarmee beide landen,
met hun sterk verschillende econo-
mische en politieke systemen, de
eenheid hebben bereikt heeft
vriend en vijand verrast. Zondag
was reeds de eenwording van beide
Jemenitische legers bekendge-
maakt.

Sinds het begin van de jaren '70 be-
stonden er in Noord- en Zuidjemen
plannen om tot integratie te komen.
Sinds het einde van 1989 werden
deze plannen echter versneld tot
uitvoer gebracht.

Australië
krijgt geld
van plastic

CANBERRA - Australiërs kun-
nen straks niet meer knisperen
met hun bankbiljetten. De papie-
ren biljetten worden vervangen
door exemplaren van kunststof.
Al in september zal de centrale
bank plastic biljetten van vijf
dollar in omloop brengen, zo
heeft de bank gisteren bekend-
gemaakt.

De biljetten van 10, 20, 50 en 100
dollar zijn later aan de beurt.
Binnen drie jaar moet al het pa-pier zijn vervangen door kunst-
stof. De nieuwe biljetten zijn
schoner, gaan langer mee en zijn
moeilijker te vervalsen, aldus de
bank.

Prijzen, eerste levensbehoeften fors omhoog

Drastische hervorming
van Sovjet-economie

Van onze correspondent

MOSKOU - President Gorbatsjov
en zijn adviseurs in de presidentiële
raad hebben na weken discussie de
knoop doorgehakt. De Sovjetunie
krijgt een zogenaamde gereguleer-
de markteconomie. Dat wil zeggen
dat de overheid een flinke greep op
de economie wenst te houden, maar
centrale planning en staatsmonopo-
lies geleidelijk worden afgeschaft.
Slachtoffers zijn in ieder geval de
Sovjet-consumenten. Vast staat dat
deprijzenvoor eerste levensbehoef-
ten met raketsnelheid zullen stij-
gen.

De regering-Ryzjkov handhaaft de
controle op de prijzen, maar zet het
mes in de overheidssubsidies. Vol-
gens radio Moskou zullen de voed-
selprijzen verdubbelen.

Eerder deze week meldde het aan
de staatsradio gelieerde nieuws-
agentschap Interfax, behalve de
nieuwe voedselprijzen ook drasti-
sche tariefsverhogingen voor ener-
gie (40 procent), openbaar vervoer,
inclusief vliegtickets (50 procent),
gemeentelijke en andere overheids-
diensten (70 procent). De prijzen
voor schoeisel zouden met 40 pro-
cent stijgen.

De Opperste Sovjet, het parlement,
zal morgen discussiëren over de re-
geringsplannen, die al klaarlagen in
afwachting van het fiat van de presi-
dentiële raad. Volgens het rege-
ringsplan komt er eerst een nieuw
prijs- en belastingsysteem en een
stelsel van sociale voorzieningen

dat de gevolgen voor de minst
draagkrachtigen moet verzachten.

Tegenstand
Verwacht wordt dat de plannen op
flinke tegenstand zullen stuiten. De
radicale hervormers hebben de af-
gelopen weken al met alternatieve
kuren voor de doodzieke economie
geadverteerd. Het grote verschil
met het regeringsprogramma is dat
de hervormers eerst willen begin-
nen met de afschaffing van de
staatsmonopolies, het schrappen
van grote verlieslijdende industriële
projecten en forse bezuinigingen op
defensie. Zij menen dat met die
maatregelen voldoende geld vrij-
komt voor een geleidelijker aanpas-
sing van het prijsstelsel.
De geleidelijke overgang van staats-
naar privé-bedrijven die Ryzjkov
voor ogen staat, zal volgens de plan-
nen tien tot vijftien jaar gaan duren.
Gorbatsjov en de regering willen
massale werkloosheid als gevolg
van het sluiten van niet rendabele
ondernemingen vermijden. Maar de
Sovjetleider heeft al wel gezegd dat
aan tijdelijke werkloosheid niet valt
te ontkomen. Ook hij heeft aange-
kondigd dat er verder bezuinigd
moet worden op defensie.

Onrust
De wekenlange vertraging in de be-
sluitvorming van de presidentiële
raad is vooral veroorzaakt door dis-
cussies over de snelheid van de her-
vormingen. Op de achtergrond
speelde de vrees voor maatschappe-
lijke onrust als gevolg van prijsstij-
gingen en werkloosheid.

Minder oefeningen, minder paraatheid, minder geld

NAVO-strategie op helling
Van onze correspondent

BRUSSEL - De strategie waar
de NAVO ruim twintig jaar
zijn veiligheidsbeleid op heeft
gebaseerd gaat op de helling.
Door de ontwikkelingen in
Oost-Europa is de veiligheids-
situatie dusdanig veranderd,
dat het bondgenootschap zijn
beleid moet aanpassen. Dat
hebben de ministers van De-
fensie van de NAVO gisteren
in Brussel besloten. Diploma-
ten en militairen gaan de ko-
mende maanden werken aan
een nieuwe militaire strategie,
die niet meer is gebaseerd op
de oude afschrikkingstheo-
rieën.

Tevens zijn een aantal praktische
maatregelen aangekondigd, zoals:
- vermindering met een minstens
een kwart van militaire oefeningen;.- vermindering van het aantal para-
te eenheden van de NAVO; - ver-
snelde procedures voor overleg
over bezuinigingen. Ook vervalt de
NAVO-afspraak uit 1977 dat de de-
fensieuitgaven elk jaarmet drie pro-
cent moeten stijgen.
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Veel toeristen
met hemelvaart
VALKENBURG- Veel toeristen
zullen het 'hemelvaartsweekein-
de' in Limburg doorbrengen. De
provinciale WV voorziet die
drukte op grond van de vele in-
formatie-aanvragen bij de VVV-
kantoren. De hotels in Zuid-Lim-
burg hebben een bezettingsper-
centage van gemiddeld tachtig.
In Noord- en Midden-Limburg
zijn de hotels de komende dagen
voor zestig procent bezet. De
grote bungalowparken in de pro-
vincie zijn nagenoeg volgeboekt.
Alleen in de appartementensec-
tor zouden nog mogelijkheden
zijn. Veel toeristen hebben een
plaats op een Limburgse cam-
ping gereserveerd; de gemiddel-
de bezetting bedraagt daar 75
procent.

" Zie ook pagina 33

Radio-actief
vlees verkocht

MOSKOU - Radio-actief vlees is
over de hele Sovjetunie verkocht.
Dat meldt het Witrussische dagblad
Zvyazda in een reportage over de
gevolgen van de kernramp in Tsjer-
nobyl.
Volgens een verslaggever van het
blad hebben vleesfabrieken in de
republiek Wit-Rusland, een van de
zwaarst door de radio-actieve neer-
slag getroffen gebieden, tot augus-
tus 1989 radio-actief vlees verkocht
aan verscheidene andere republie-
ken in de Sovjetunie.
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Herenpantalons
Sportieve.en klassieke modellen in zuiver wollen,

trevira/wollen en katoenen kwaliteiten.
Normaal’ 129,-// 149,-// 169,--.
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daar winkel je voor je plezier !

| OP HEMELVAARTSDAG ZIJN WIJ GEOPEND!

#van 10.00-17.00 uur (alleen in Heerlen)

Grote collectie
trainingspakken CA

\ j* glansvan 89,50 voor 4WivU
Parachutepakken CQ en

' H mmm van gg,oo voor wwaWw

2 stuks Q AA
surfbroeken «*j«lU^Mp^

HENDRIKS J3Em\TEXTIEL^fIHGtCAWTISCH GROOT UiKWAUTUTEN LAGC PRIJZEN. | f |
Heerlen, Schelsberg 88. Tel. 045-721124
Sittard, Brugstraat 1. Tel. 04490-15656

(ADVERTENTIE)

Donderdag 24 mei, Hemelvaartsdag,
van 11.00 tot 17.00 uur

meubelshow
met 0.a.: B&B Italia, Desede, Gelderland,
Leolux, Montis, Interlübke
en presentatie van
Bang & Olufsen beeld- en
muzieksystemen.

r~\ INTERSTUDIO B.V.
j\ J~\ voorheen J. Hermans

/ \ voor een compleet design-interieur.
Geopend: dinsdag t/m vrijdag

van 10.00 tot 18.00 uur,
donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Ganzeweide 69, 6413 GB Heerlen-Noord
(Heerlerheide), telefoon 045-212636.

Het is nog steeds onrustig in Israël en in de bezette gebieden als gevolg
van dc moord op zeven Palestijnen eerder deze week. Deze ter-

reurdaad heeft behalve tot geweld ook geleid tot heftige discussies, zo-
als gisteren in Oost-Jeruzalem, waar dc Grieks-katholieke patriarch
LutfiLaham argumenteert met een onbewogen agent.

# Zie ook pagina 3en 4
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Vol he-- Lirnbur9s Dagblad niet
rschijnen en zijn onze kanto-retl gesloten.

ter.t-° orten" en overlijdensadver-nties kunnen opgegeven wor-
ijl °P Hemelvaartsdag van
°-°0 tot 16.00 uur, uitsluitend in"s hoofdkantoor, In de Cramer
'■ Heerlen, tel. 045-739886.
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Pensioenwet
Bij dezezou ik graag iets willen zeg-
gen dat betrekking heeft met de
pensioen- en spaarfondsenwet,
waar ook het Limburgs Dagblad
over geschreven heeft.
Nadat mijn voormalige echtgenoot
in het najaar van 1989was overleden
(ik ben gescheiden sinds 1968)
dacht ik in aanmerking te kunnen
komen voor pensioen voor de perio-
de dat ik gehuwd was.

Mijn voormalige echtgenoot was
werkzaam bij de Oranje Nassaumijn
te Heerlen. Toen ik mij tot het pen-
sioenfonds van de Limburgse
Steenkolenmijnen wendde, kreeg
ik echter te horen dat ik niet in aan-
merking kwam voor dit pensioen
omdat ik vóór 9-2-1973 gescheiden
was. Dit is toch een discrimineren-
de wet tegenover vrouwen die vóór
die datum gescheiden zijn! Daarop
roep ik langs deze weg alle vrouwen
dieook de dupezijn van deze wet op
om gezamenlijk te protesteren. Mijn
adres is: Dr Schaepmanstraat 53,
6416 VC Heerlen, tel: 045-415833.

HEERLEN Mevr. Weitz

Voorbeeld
In België schoot een zakenman vo-
rige week twee bandieten neer.
Wanneer zal dit voorbeeld ook bier
worden gevolgd? Wellicht zullen
roofovervallen, moorden en ver-
krachtingen tot het verleden gaan
behoren.

HEERLEN J.Peters

Sociale dienstplichtDe CDA-jongeren vinden dat er
voor mensen tussen 18 en 30 jaar
een verplichte sociale dienst-
plicht moet komen. Premier
Lubbers staat gematigd positief
tegenover dit pleidooi.' Hij vindt
'het zelfs een positieve bijdrage
aan de democratisering van de
samenleving.

Vervanging van militaire dienst-
plicht naar verplichte sociale
dienstplicht vind ik persoonlijk
een gevolgvan een asociaal over-
heidsbeleid. Militaire dienst-
plicht kan men weigeren. In het
ergste geval wordt men dan ver-
oordeeld tot gevangenisstraf.

Wat gebeurt er met mensen die
verplichte sociale dienstplicht
weigeren? Krijgen die danook in
het ergste geval gevangenisstraf?
Is dat dan een bijdrage aan de-
mocratisering? Hoe zit het met
de vergoeding voor het verplich-
te werk? Men moet toch ook er-
gens van leven! Volgens mij gaat
het in veel gevallen om arbeid
die gemakkelijk vervuld kan
worden, indien de overheid die
aanbiedt als vacature. De Neder-
landse overheid houdt er nu een-

maal van om mensen van alles te
verplichten. Desnoods moet men
arbeid gaan verrichten onder het
mom van 'verplichte sociale
dienstplicht.

Laat premier Lubbers zich maar
eens bezig houden met de echte
problemen van dit land, in plaats
van met een dergelijkevorm van
onderdrukking. Niemand is ge-
holpen met het invoerenvan ver-
plichte sociale dienstplicht. Ook

de jongeren niet. Sommigen zul-
len hun studie er voor dienen te
beëindigen, weer anderen ma-
ken daardoor geen kans om hun
baan te behouden. Men moet im-
mers verplichte sociale dienst-
plicht vervullen. Laat men die
onderdrukkende plannen om
verplichte sociale dienstplicht
voor mensen van 18 tot 30 jaar di-
rect in de prullebak gooien. De-
mocratisering betekent inspraak
voor iedereen. Ik heb sterk de in-
druk dat het merendeelvan men-
sen van 18 tot 30 jaar geen in-
spraak had.

VAESRADE K. Kis

Van Agt
Onze nationale ijdeltuit Dries van
Agt heeft weer iets van zich laten
horen. Immers over het debacle bij
Philips heeft ons aller Van Agt, vol-
gens het Limburgs Dagblad van 16-
-5-90, gezegd: „Eén ding is zeker: als
ik commissaris van de koningin in
Noord-Brabant was gebleven, was
dit nooit gebeurd".

Met zon uitlating maakt Van Agt
zich volslagen belachelijk. Als het
in Limburg bij DSM slecht zou
gaan, dan gelooft immers geen
mens dat gouverneur Kremers dat

zou hebben kunnen voorkomen.
Maar Noord-Brabant leeft blijkbaar
nog in het patriarchale tijdperk,
waarin een internationale onderne-
ming aan de leiband loopt van een'
hoge wereldlijke autoriteit; althans
dat meent VanAgt. Gelukkig heb ik
nog niet in de krant gelezen dat Phi-
lips Van Agt heeft geëngageerd als
topmanager, want dan zou het bij
Philips eerst écht verkeerd gaan.

Net zoals het in Nederland met de
arbortuspraktijken eerst echt ver-
keerd is gegaan toen Van Agt minis-
ter van justitie was. Als CDA-minis-
ter van justitiehad hij toen de plicht
de wet te handhaven. Maar toen

Bloemenhove begon met aborteren
in strijd met de wet, heeft Van Agt
daar in feite niets tegen onderno-
men. Daardoor kon zich in Neder-
land de abortusgolf ontwikkelen.
Had Van Agt toen maar gezegd:
„Zolangjk minister van justitieben,
zal dat niet gebeuren!" Toen heeft
Van Agt geen enkele dapperheid ge-
toond, maar nu verkoopt hij wel
snoevende praat over Philips, als de
man die het allemaal weet en kan.
Zijn zelfoverschatting is nu zo groot
dat zijn uitlatingen alleen nog maar
thuishoren in roddelbladen.

SITTARD K.J.M. Dullaert

Amstel Gold Race 4Het is weliswaar al ruim vier weken
geleden dat de Goldrace voor trim-
mers is verreden, maar omdat ik zelf
een fervent trimmer ben heeft het
artikel in uw krant van 23 april jl.
mij lang en intensief beziggehou-
den. Ofschoon ik zelf niet aan de be-
treffende toertocht heb meegedaan
- maar toch met veel plezier en inte-
resse deze sport bedrijf - doet het
pijn als men de laatste alineavan uw
verslag leest.

Het zou toch doodzondezijn als zon
evenement door wangedrag van en-
kele deelnemers geen vervolg meer
zou krijgen. Op grond hiervan heb
ik mij ook intensiefbeziggehouden
met deze zaak. Zie mijn schrijven
dan ook niet alskritiek, maar als een
mogelijke richtlijn die tot behoud
van het evenement zou kunnen lei-
den. Ik zou een voorstel willen lan-
ceren, maar of dat te realiseren is,
ligt aan de organisatoren.

In 1984 heb ik aan de klassieker Mi-
laan-Sanremo voor fietstoeristen
deelgenomen. Vandaar mijn vraag
of de Gold Race niet op een zelfde
manier verreden kan worden. Tij-
dens Milaan-Sanremo wordt in een
grote groep gefietst. Er wordt een
aangepaste gemiddelde snelheid
voorgeschreven die voor iedere nor-
maal getrainde toerder geen pro-
bleem moet zijn. Het toerdersveld
van circa 3.000 deelnemers wordt
voorafgegaan door functionarissen
en politie in auto's en op motoren.
Zij mogen in geen enkel geval door
de toerders ingehaald of voorbij
worden gereden. Het tegemoetko-
mende verkeer wordt door de poli-
tie tot stoppen gebracht totdat de
toerkaravaan gepasseerd is. Alle

verkeerslichten op het traject wor-
denvoor detoerders op groen gezet,
zodat de karavaan vrije doorgang
heeft. De deelnemers die het voor-
geschreven tempo niet kunnen bol-
werken en achterop raken, moeten
zich aan de verkeersregels houden.

Datzelfde systeem heb ik ook al drie
keer in Berlijn meegemaakt, daar
ben ik echt enthousiast over. Mis-
schienzou het het overwegen waard
zijn om de Gold Race toertocht iets
later in het seizoen te laten verrij-
den, aangezien het voor veel toer-
ders nog te vroeg in het seizoen is
om zon zwaar traject te rijden. Nog-
maals, dit schrijven is geen kritiek.
Wel wil ik mij namens alle wieler-
sportvrienden, verontschuldigen

voor het wangedrag van enkele 'zo-
genaamde' wielersporters.
Bovendien ben ik van mening dat
het evenement voor alle sportieve
fietsliefhebbers moet blijven be-
staan en dat men niet de dupe mag
worden van een onsportieve min-
derheid die het tegendeel wil be-
werkstelligen.

Dat ik geen leek ben in deze tak van
sport moge blijken dat onze afde-
ling bedrijfssport van ASEAG (het
gemeenVelijk energiebedrijf van
Aken) ook interessante aciviteiten
organiseert, echter alleen intern.
Ook wonnen wij bijvoorbeeld in
1989 de ploegenprijs tijdens de
'Drielanden-Omloop' in Bocholtz:
Dit jaar fietsen wij voor de derde
keer van Aken naar Vlissingenen in
september van Aken naar de Bo-
densee.

AKEN Eddy Martzold

recept
Pannekoeken met
sinaasappelboter
Benodigdheden voor 4 personen:
250 g bloem, 3 eieren, zout, 6 dl
melk. Voor de sinaasappelboter: 3
sinaasappels, 1 zakje vanillesuiker,
2 volle el suiker, 2 tl aardappelmeel,
150 g boter.

Zeef de bloem, voeg eieren, zout en
melk toe en roer hiervan een glad
beslag. Bak van dit beslag achter el-

kaar goudbruine pannekoeken in
olie of boter. Pers voor de sinaasap-
pelboter 2/2 sinaasappel uit. Schil
de resterende helft tot op het
vruchtvlees en snijdhet vruchtvlees
in stukjes. Breng het sap met de va-
nillesuiker, de suikeren het aardap-
pelmeel aan de kook en laat dit af-
koelen. Laat de boter zacht worden
maar niet smelten. Meng de boter
met het gebonden zoete sinaasap-
pelsap en meng er als laatste de
stukjes sinaasappel door. Laat boter

door en dooren weer stevigworden.
Vouw de pannekoeken in vieren en
geef er een stukje van de sinaasap-
pelboter bij. Bestuif eventueel met
poedersuiker.

TIP: De pannekoeken zijn gemak-
kelijk warm te houden door ze afge-
dekt met een pannedeksel op een
bord boven op een pan met zacht
kokend water te plaatsen.

hub meijer

in gesprek

Wandelsport 2
Over het artikelvan de vuilnis dieer
op het Kennedymarsparcours ach-
ter bleef wil ik het volgende zeggen.
Wandelaars die het wandelen als
hun recreatiesport zien, zijn over
het algemeen lid van een wandel-
club of lid van de Limburgse Wan-
delbond. Deze wandelaars zijn bijna
iedere zaterdag en zondag wel er-
gens op pad in ons eigen Limburg,
in Belgisch-Limburg of de Arden-
nen. Voor deze wandelaars is het
vanzelfsprekend dat men het afval
niet weggooit, dat men behoedzaam
omgaat met bloemen en planten,
geen onnodig lawaai maakt en hon-
den aan de lijn houdt in bossen en
velden.

De vereniging die de wandeling or-
ganiseert kliedert ook geen pijlen
met verf die jarenlang te zien blijft.
Ze gebruiken landbouwkalk en de
papier- of houtpijlen worden direct
na de sluiting weer ingenomen.
Daarmee wil ik er op wijzen dat het
grootste aantal deelnemers van de
Kennedymars niet behoort tot het
begrip 'wandelaars. Beter ware het
dat men het wandelen leert in de or-
ganisatie van de Limburgse Wan-
delbond. Hier gaat het niet om de
prestatie maar om op een verant-
woorde wijze je lichaam te trainen
en daarbij ons heerlijke Limburg te
leren kennen in al zijn mooie aspec-
ten en het waarderen in alle jaarge-
tijden. Een 'wandelaar' begint met
10 kilometer en voert dit langzaam
op tot een afstand die voor het li-
chaam verantwoord is. Zo blijf je
gezond en leef je langer.

HOENSBROEK Walter Jager

Geweld en de samenleving
In uw krant van 19-5-90 werd
ik getroffen door het redactio-
neel commentaar over geweld.
Toen ik op 20 april van een
buitenlandse reis terugkeerde
en naar huis reisde ging onze
trein in Den Bosch niet verder.
Een jongen had zich voor de
trein geworpen. In Roermond
aangekomen hoorde ik van
mijn vrouw dat zich die week
daar een zelfde feit had voor-
gedaan. „Ik ben weer helemaal
thuis" was mijn trieste reactie.

U schrijft over het geweld op de te-
levisie. Het geweld kan mijns in-
ziens niet anders worden gezien dan
als een weerspiegeling van de
macht van het geld, dat heel ons
maatschappelijk (?) systeem be-
heerst. De touwtjes worden door de
verantwoordelijke instantiesvast in
handen gehouden. Zij zullen niet
licht in eigen vlees snijden vanwege
de grote belangen die op het spel
staan. Eerste initiatieven lijken van
die kant nauwelijks te verwachten.
Eerder zouden we hoop en ver-
wachtingen dienen te richten op de
samenleving, waar zich van tijd tot
tijd onafhankelijk denkende en be-
wuste mensen profileren. Dip initië-
ren acties om tot verandering te ko-
men, zoals ook met de strijd tegen
de neutronenbom en andere kern-
wapens is gebeurd.

" Het geweld in de samenleving neemt alsmaar toe, al dan niet onder invloed van de televisie.

Armoede
lets dergelijks vindt nu plaats met
betrekking tot de armoede in ons
land. Op enigerlei moment zullen
dergelijke bewegingen een zodani-
ge intensiteit en omvang aannemen,
dat de 'verantwoordelijke instanties
en personen' er niet meer omheen
kunnen. Zij moeten onder druk -
een maatschappelijke, democrati-
sche beweging van onderaf — tot
concessies en veranderingen ko-
men.

Die bewegingen zullen niet partijge-
bonden mogen zijn, opdat ze niet
die noodzakelijke veranderingen
gaan misbruiken om er eigen gewin
aan te ontlenen.

Tegengif
Er verandert reeds veel in Europa
en de wereld. Wij in ons land zijn
een sterk bastion van het kapitalisti-
sche systeem, dat op zich eveneens
een (grote) waarde vertegenwoor-
digt. De vraag echter dient zich aan:
hoe lang kan en mag dat zo nog
doorgaan? Wordt het niet hoog tijd
dat er meer humaniserende invloe-
denin het maatschappelijk systeem
zullen worden ingebracht? Hoog
tijd dat het geestelijke 'zijn' van
mensen zich eens wat gaat verhef-
fen, om tegengif te bieden aan die
dwangmatige verslavende con~
sumptiementaliteit? Aan die eenzij-
digheid, zodat we weer in staat ra-
ken om onze keuzevrijheid op meer
hoogstaande zaken te kunnen rich-
ten, dan alleen welk merk soep of
waspoeder we zullen nemen?

ROERMOND André Langen

Linlje
Bij deze een rectie naar aanle' 1 \

van het bericht in uw krant "] .
DSM-medewerker de heer Hae| j

in Geleen, dieeen lintje weigeru
Wat mij bevreemd is dat hier g^ .instemmende reacties op ëe (
zijn. Ik vind het weigeren van
lintje om genoemde reden na^-j
grote klasse. Dit getuigt van ffl ,
Mensen die er echt hard voor
ben moeten werken krijgen ,
brons. Deze man heeft gelijk a
stelt dat je aan de kleur van de

t
,

derscheiding de loongroep kun
lezen. .
Zolang dit systeem gehant^
wordt, zou eigenlijk iedere 'a^Jihonoreerde' arbeider dit vo°r?roimoeten volgen als hij slechts o "
ontvangt! L
OIRSBEEK J. B 0

' ]

postbus 3100

In deze rubriek neemt de redactie
brieven van lezers op. De redactie
hoeft het niet eens te zijn met de in-
houd. De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in deze
krant. Ze dienen kort en zakelijk te
zijn. Te lange brieven worden inge-
kort of geretourneerd. Een ingezon-
den brief moet voorzien zi|n van
naam, adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm en brieven die op-
roepen tot acties of aanzetten tot
geweld of andere onwettige daden
worden niet geplaatst. Dat geldt ook
voor brieven met onwelvoeglijk taal-
gebruik en beledigingen. Anoniem
ingezonden brieven worden even-
n„.i geplaatst.

Taxichauffeur
De taxichauffeur heeft het moeilijk,
zoals u onlangs in uw krant ook
schreef. Ook de politie speelt daar
een rol in. Vrijdag 27 april moest ik
stoppen voor een politiecontrole te
Kerkrade. De autopapieren had ik
in orde. Maar wat bleek? Ik was ver-
geten het werkboekje in te vullen.
Ik was om 18.30 uur begonnen en
werd om 19.15 uur aangehouden. Ik
kreeg terecht te horen dat mijn
werkboekje niet was ingevuld. Maar
tevens werd mij gezegd dat mij een
boete van fl5O tot f3OO gulden te
wachten stond. Je wordt voor zoiets
nog zwaarder beboet dan wanneer
je een zware verkeersovertreding
begaat of een diefstal pleegt.

Het loon van een taxichauffeur is
karig; 6 tot 7 gulden netto per uur.
Dus voor de boete die mij staat te
wachten moet ik zeker 25uurrijden.
En dat terwijl je een erg grote ver-
antwoording draagt. Je hoeft dit
werk niet te doen, maar een kleine
bijverdienste is altijd meegenomen.
Ze vragen taxichauffeurs bij de
vleet. Waarom? Omdat veel taxi-
chauffeurs het voor gezien houden.
Hopelijk komt er spoedig eens ver-
andering in die hoge boetes die taxi-
chauffeurs voor zon kleine overtre-
ding opgelegd krijgen. Anders zie ik
het duister in voor de taxibedrijven
en krijgen ze helemaal geen chauf-
feur meer.

KERKRADE A.Janssen

puzzel van de dag

Figuurpuzzel
In elk vakje dient een letter te worden inge-
vuld, waardoor antwoorden van 9 letters
van navolgende betekenis verkregen kun-
nen worden.
De 2 letters die in de cirkeltjes komen, zijn
van alle antwoorden dezelfde.

1. middel tegen bevriezing van het koe j,

ter in motoren; 2. gebarenspel; 3. °' ~■roede tot sluiting van deuren of ra' #
4. slaafs; 5. begeerte; 6. ziekelijke' j
ging tot brandstichting; 7. vooraen^-V
versterking van b.v. de pijpen v.e. V*.
Ion; 8. doorzichtig verpakkingsmateria
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Criminoloog Jongman op Coornhert-symposium:
'Verband werkloosheid en

misdaad steeds sterker'

ROTTERDAM - Het verband tussenwerkloosheid en misdaad is de laatste tijd«leen maar groter geworden. Uit nog nietSePubliceerd wetenschappelijk onder-zoek in Groningen blijkt dat 80 procentvan degenen die met de politie in aanra-Kuig komen, geen baan heeft. Dat heeft de
woningse criminoloog prof. dr R. Jong-man gisteren gezegd tijdens een Coorn-
ert-symposium aan de Erasmus-univer-jteit in Rotterdam. Jongman beweert al

li'uï-.S Jaar en dag dat de (materiële) onge-'JKheid in de samenleving de belangrijk-ste brandstof is voor criminaliteit.
**et onderzoek in Groningen zou hem
aarin gelijk geven. Volgens Jongman
'Jn bij dat onderzoek alle processen-ver-baal die de politie in Groningen in 1988neeft opgemaakt bekeken.

Werd bij dergelijk onderzoek in 1978 al
aangetoond dat de criminaliteit onder
werkenden laag was en niet steeg, in 1988
bleek de criminaliteit onder werkenden
zelfs gedaald. Bij vorig onderzoek werd
vastgesteld dat van de werkende bevol-
king slechts 1 procent per jaarwerd gever-
baliseerd. Van de mensen die hun baan
hadden verloren kwam 7 procent met de

politie in aanraking en van de echte mini-
ma 11 procent.
Het percentage werkenden dat met de po-
litie in aanraking kwam was in 1988 gehal-
veerd (van 1 procent tot een half procent).
Crimineel gedrag bij mensen zonder baan
was daarentegen sterk toegenomen. Een
exact percentage kon Jongman nog nietgeven.

Volgens de Groningse hoogleraar laten
niet alleen de processen-verbaal bij de po-
litie zien dat er tussen werkloosheid en
criminaliteit een duidelijk verband be-
staat. Bij veroordelingen door de rechter
gaat het, aldus Jongman, in bijna 90 pro-
cent van de gevallen om personen zonder
vaste baan.
Jongman voorspelde een toename van de
zware criminaliteit, omdat met de recep-
ten van de commissie-Roethof (meer pre-
ventie en meer sociale controle) alleen de
criminaliteit wordt bestreden van mensen
die nogredelijk ingebed zijn in de samen-
leving, zoals scholieren en werkende jon-
geren. „Op de eigenlijkekwaal, de in door-
snee veel ernstiger vormen van criminali-
teit van mensen die weinig of geen ban-
den meer hebben met de samenleving,
sluit dat recept niet in het minst aan," al-
dus Jongman.

Ruim twee miljard voor 'urgenteprojecten' tot 1994

Geen garantie volledige
schoonmaak vuile bodems

HAAG - Het kabinetkan
sch Voorëenomen volledige

f ra^ 0onmaak binnen één gene-
Ve

le (25 jaar) van alle ernstige
e orvtreinigde bodems niet

Dat blijkt uit
Van nen die minister Alders
jj n Milieubeheer gisteren
tiet " gePresenteerd- Het kabi-
ïan 1S We^ van p^an °*e niuCHge

■Ha de bodem-schoon-
sch te versterken- De totale
t>OH°°nmaak; Van de vervuude
lOf) n^18 _ waaronder zon
Vn !} bedrijfsterreinen -

dt geschat op 50 miljard, i ven. Voor de sanering van
füi nte Projecten', is tot 1994
l 2 miljard begroot. Het is

d°§ onzeker of al het benodig-
s , geld voor de bodem-
k n°°nmaak ook werkelijk ter
Schikking komt.

"^n °i}zekerheid heeft twee oorza-
-0 'VP de eerste plaats is er het
overulpe 'de vervuiler betaalt. De

i 120 heeft op dit moment ruim
| ven Pr°cessen lopen tegen bedrij-

den van bodemvervuiling wor-
[ rjj/ 1 herdacht. Daarmee heeft het

j^jj tot nu toe slechts 'een aantal
Joenen' binnen gekregen.

dnff^aast is er de rol van het be"
I**1 hptVen' VolSens ministerAlders
sch0n aandeel van bedrijven door
tiSchonrr>aak-in-eigen-beheer 'dras-
dern p

Verhoogd' moeten worden. Uit
Sar,er jStrecente rapportage over de
b-Ujkt ng van bedrijfsterreinen
v ari . echter dat de medewerking
ovp», et bedrijfsleven te wensen
tti h at-
°nder llCht kondigt het kabinet een
VervrZoek aan naar de mogelijke
oHrof> eemding' van verontreinigde
betajT ende §oederen- Het niet mee-
kan H

n aan de schoonmaakkosten
betei/aarmee in het uiterste geval
teiwenen dat het bedrijfzijn activi-llen moet staken.

Ontevreden
Qjfv miueuorganisatie Nederland
Al(j e J ls ontevreden over de door
Man s gepresenteerde kabinets-
Vj„ , ' Volgens R. Buisman van
houZland Gifvrij leidt de 'terug-
dat <£ ' aanPak er feitelijk toe
deri^e,Ver°ntreiniging van de Ne-
öe gP Dodem zal toenemen.
Ie t)Lmeenten noemen de financie-
rs-k graaf in de Plannen van Al-

, acht' Hetkabinet zou te
verv .rekenen op betaling door de
get^g r- de praktijk vrezen de
<ïeeis enten daarmee zelf groten-
Üraa-Voor de kosten te moeten op-

lan^ e scherming van de Neder-
zet vf .oodem blijven de burgers
kabi°u.lten schot- Zo overweegt het
bodem een ccl van de kosten van
aan g Sanering door te berekenen
Otjj Door de plannen
betert udem van vuilstortplaatsen
taricVp beschermen zullen de stort-
gings>w~ "doorberekend in de remi
5° Dm

e ng~in de toekomst 25 totCent duurder uitvallen.
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Ziekenhuisraad
stuurt brandbrief
aan minsterraad

UTRECHT - Voor
de tweede maal dit
jaar heeft de Natio-
nale Ziekenhuisraad
(NZR), de werkge-
versorganisatie in
het ziekenhuiswe-
zen, er bij het kabi-
net krachtig op aan-
gedrongen extra
ruimte voor de werk-
drukverlichting in
de instellingen be-
schikbaar te stellen.
In een brandbrief
vraagt de NZR de
ministerraad, die
vandaag vergadert,
nogmaals op korte
termijn 130 miljoen
gulden om de ergste
nood te lenigen.

Volgende week dins-
dag houdt de NZR
een extra ledenver-

gadering, waarin ac-
tie van de werkge-
vers in de richting
van de overheid aan
de orde zal worden
gesteld. Dat is een
voortvloeisel van de
vorige vergadering,
waarin de leden een
motie met die strek-
king hebben aange-
nomen voor het ge-
val Simons geen ex-
tra ruimte beschik-
baar stelt.
De werkgeversorga-
nisatie zegt in de
brief aan de minis-
terraad geschrokken
te zijn van de berich-
ten dat staatssecreta-
ris Simons van
volksgezondheid op
korte termijn geen
oplossing ziet voor
de werkdrukproble-

men in de zorgsec-
tor.Daarnaast ziet de
NZR met lede ogen
een steeds toene-
mende stroom van
acties van het perso-
neel op zich afko-
men.
Ook vandaag wor-
den er door het hele
land heen acties ge-
voerd door werkne-
mers in de gezond-
heidszorg. Het meest
in het oog springen
twee stakingen in
Rotterdamse zieken-
huizen. Daardoor,
blijven de operatie-
kamers van het Clara
Ziekenhuis en het
Franciscus Gasthuis
gesloten. In de Da-
niël den Hoedkliniek
in Rotterdam staakt
het ondersteunend
personeel. Het Hoo-
geveense ziekenhuis
Bethesda krijgt met
een zondagsdienst te
maken en in het psy-
chiatrisch centrum
St. Bavo in Noord-
wijkerhout geldteen
opnamestop.

" Het personeel van
de operatiekamer

van het St. Elisabeth
Ziekenhuis in

Tilburg staakte
gisteren, maar bleef
wel aanwezig voor
spoedgevallen. Zo
lang die zich niet
voordeden bracht

men de tijd door met
een spelletje

mens-erger-je-niet
op de operatietafel.

Aanhoudingen
in verband met
Molukse rellen

DEN HAAG - In Barneveld, Krim-
pen aan den IJssel, Moordrecht,
Eist (Gld.) en Tilburg zijn maandag
en gisteren in totaal zeven mannen
aangehouden in verband met derel-
len voor de Indonesische ambassa-
de in Den Haag op 25 april.
Twee 25-jarige mannen uit Barne-
veld werden maandag in hun wo-

ning aangehouden op verdenking
van het gooien met projectielen.
Een 19-jarige inwoner vanKrimpen
aan den IJssel, een 23-jarigeman uit
Moordrecht en een 24-jarige uit Eist
werden dinsdagmorgen van hun
bed gelicht op verdenking van
openbare geweldpleging. Twee 33-
-jarige mannen uit Tilburg, verdacht
van het gooien met projectielen
naar de politie, zijn gisteren door de
Tilburgse politie overgedragen aan
de politie in Den Haag. De verdach-
ten werden herkend van politiefo-
to's. In beslag genomen filmbanden
van de NOS en RTL-Veronique be-
vestigden de herkenning.

FNV-bond benadrukt
'noodzaak derde
emancipatiegolf'

van de redactie binnenland
EDE -Om de economische zelfstan-
digheid van vrouwen te verwezen-
lijken is een derde emancipatiegolf
noodzakelijk. In de collectieve sec-
tor moeten blijvend meer arbeids-
plaatsen voor vrouwen komen. Dat
heeft ook gunstige gevolgen voor
het niveau van de dienstverlening
in de zorgsectoren. Voorzitter M.
van Veen van de Vrouwenbond
FNV verklaarde een en ander giste-
ren op het bondscongres in Ede.

De Vrouwenbond houdt vast aan
verdergaande atv, maar in een aan-
zienlijk hoger tempo dan de FNV

maar de 30-urige werkweek van
kracht zijn om de werkgelegenheid
beter te verdelen, aldus Van Veen.
De vierdaagse werkweek is voor de
Vrouwenbond taboe. „Welke vrou-
wen en mannen met de zorg voor
kinderen kunnen zich permitteren
om exclusief pauzes en reistijd net-
to 9 tot 9,5 uur per dag te werken?"

Kinderopvang
De bond blijft 2ich ook inzetten
voor het verbeteren van de inko-
mens en pensioenen van oudere
vrouwen. Uitbreiding van kinder-

opvang zal nog een hele strijd zijn.
„Afdelingen van de Vrouwenbond
moeten er plaatselijk bovenop gaan
zitten, dat die 150 miljoen ook aan
kinderopvang wordt besteed en niet
naar andere activiteiten in het kader
van de sociale vernieuwing ver-,
dwijnt," aldus Van Veen. I
De Vrouwenbond FNV wil naast de
bestaande afdelingen regionale
vrouwengroepen oprichten die le-
den van de eigen bond en van ande-
re vakbonden de mogelijkheid bie-
den gezamenlijk actie te voeren. De
vakcentrale FNV moet extra geld
beschikbaar stellen voor het aan-
trekken van nieuwe bestuurders.
Van Veen voelt er niets voor de
Vrouwenbond om tevormen tot een
echte vakbond. „Dat zou de terrei-
nen waarop de vrouwenbond actief
is en actief wil blijven, eerder veren-
gen dan verbreden," aldus Van
Veen. De Vrouwenbond FNV (on-
geveer 10.000 leden) is een witteraaf
in de FNV, omdat de bond zich
vooral richt op onbetaald werkende
vrouwen.

binnen/buitenland

Gevechten
in Israël

houden aan
JERUZALEM - Het dodental als
gevolg van de gevechten in Israël en
de bezette gebieden tussen Pales-
tijnen en Israëliërs is gisteren geste-
gen tot 20. De 21-jarige Najih Abu
Sabaleh, uit het stadje Rafah bij de
grens met Egypte, overleed dinsdag
in een Israëlisch ziekenhuis na te
zijn neergeschoten door joodse ko-
lonisten. Dit meldde het ziekenhuis,
evenals Palestijnse bronnen.

Gisteren bleefvoor één miljoen Pa-
lestijnen op de Westelijke Jordaan-
oever en in de Gazastrook een uit-
gaansverbod van kracht. In de
nacht van maandag op dinsdag
bleef Nazareth, waar 40.000 voorna-,
meiijk christelijke Palestijnen wo-
nen, het toneel van aanvallen op Is-
raëlische doelen. Bussen, boerderij-
en en bossen werden volgens de po-
litie in brand gestoken. Volgens de
communistische burgemeester van
,Nazareth, Towfiq Zayyad, gingen
de gewelddadigheden in Nazareth
door als gevolg van bruut optreden
van de Israëlische politie.
In de Jordaanse hoofdstad Amman
werd dinsdag massaal betoogd te-
gen de gebeurtenissen in Israël. Het
Nederlandse Palestina Comitee
heeft gistermiddageen uur lang met
ongeveer vijftig mensen bij de Isra-
lische ambassade in Den Haag ge-
protesteerd.

PLO-voorzitter Jasser Arafat wil
een spoedbijeenkomst van de Vei-
ligheidsraad ter voorbereiding van
'internationale bescherming van de
bevolking in de bezette gebieden.
De EG-landen hebben alle partijen
die zijn betrokken bij derecente ge-
beurtenissen in Israël en de bezette
gebieden, opgeroepen tot kalmte en
de grootste mogelijke terughou-
dendheid. De oproep tot terughou-
dendheid is met name gericht aan
het adres van de Israëlische autori-
teiten.
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Sociale premies werkgevers omhoog

Oplossing nabij
in WIR-conflict

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Andriessen
(Economische Zaken) is bereid voor
1,6 miljard gulden compensatie van
de ondernemers te vragen voor door
het rijk niet verwachte WIR-aan-
spraken van het bedrijfsleven. Een
claim van minister Kok dat de on-
dernemers 2,9 miljard gulden com-
pensatie moeten leveren voor on-
verwachte WIR-claims wijst An-
driessen echter van de hand. Dit is
het resultaat van politiek topberaad
waarbij ook premier Lubbers en de
fractieleiders van CDA en PvdA,
Brinkman en Wöltgens, waren be-
trokken.

Vandaag zal het kabinet knopen
moeten doorhakken. Het gaat daar-
bij in eerste instantie om de WlR-
problemenvoor dit jaar.Andriessen
zet die op 700 miljoen gulden. Kok
op een miljard.

De problemen voor dit jaar zullen
worden opgelost door werkgevers
hogere socialepremies te laten beta-
len. Daarvoor is een opzet gemaakt
waarbij derijksbijdrage in het fonds
van de AWBZ met ingang van 1 juli
wordt gestaakt. Die bijdrage is nu
100 miljoen gulden per maand. Met
deze operatie loopt het vermogen in
het AWBZ-fonds terug.

Het gevolg daarvan is dat de premie
AWBZ op 1 januari 1991 omhoog

'moet. Die hogere premie zal dan al-
leen bij de werkgevers in rekening
worden gebracht.

Vooredeel
Naast de premie-operatie is er nog
de zogenoemde uitsmeeroperatie.
Het rijk zal WIR-claims met ingang
van 1 juliniet meer ineens voldoen
maar in drie gelijke delen, gespreid
over drie jaar. Andriessen maakt
daartoe een wetsvoorstel. Dit plan
levert dit jaareen voordeel op bij de
WIR-uitgaven van circa 800 miljoen
gulden. Een bedrag dat wel in latere
jaren voldaan zal moeten worden.
Eenmalig is er een rentevoordeel
voor de Staat van enkele tientallen
miljoenen guldens.

Voor de WIR-uitgaven van na 1990
zal het kabinet later dit jaarbeslui-
ten jiemen.

Senaat dreigt
aftopping van

reiskostenforfait
af te wijzen

DEN HAAG- Minister Kok (Finan-
ciën) en zijn staatssecretaris Van
Amelsvoort moeten een wetsvoor-
stel aftopping reiskostenforfait op-
nieuw gaan toetsen aan de Aanwij-
zing voor de wetgeving. Daarbij
moet met name gekeken worden
naar de lasten van het wetsvoorstel
voor de belastingdienst, het be-
drijfsleven en derechterlijke macht.
Dit heeft de commissie voor Finan-
ciën uit de Eerste Kamer gisteren
unaniem verlangd.

Het wetsvoorstel werd onlangs door
de Tweede Kamer aanvaard na di-
verse keren te zijn gewijzigd. De:
Eerste Kamer is zeer kritisch over
het voorstel, zo blijkt uit de eerste;
schriftelijke reacties. Een meerder-
heid bestaande uit CDA, VVD en
klein rechts, dreigt openlijk het
voorstel af te wijzen.
In zijn reactie noemt VVD-senator
Van Graafeiland het wetsvoorstel
'halfslachtig, ingewikkeld en frau-
de-gevoelig, waarmee alle perken
van vereenvoudiging en de wens tot
een doorzichtig en efficiënt belas-
tingstelsel te buiten worden ge-
gaan. De liberaal laat nu al weten
dat zijn fractie 'weinig waardering'
voor de plannen kan opbrengen.

CDAer Zijlstra meent dat het wets-
voorstel weinig effect zal hebben op
het milieu. Behalve het algemene
verzoek om het plan nog eens te
toetsen, stelt de christen-democraat
'dat 'we dreigen af te glijden naar
een omvangrijk fraudecircuit met
dit soort voorstellen.
De PvdA in de Senaat vraagt Kok
aan te geven wanneer het reiskos-
tenforfait helemaal kan verdwijnen.

punt Uit
Executies

In Ethiopië zijn twaalf gene-
raals terechtgesteld en twee
veroordeeld tot gevangenis-
straffen wegens 'hoogverraad'
door deel te nemen aan de po-
ging tot staatsgreep op 16 mei
vorig jaartegen president Men-
gistuHaileMariam. Detwee ge-
neraals kregen gevangenis-
straffen van 15 en 10 jaar. Wan-
neer de executies plaatsvon-
den, is niet bekend. Onder de
terechtgestelden bevonden
zich de opperbevelhebbers van
het leger, de marine en de poli-
tie.

Kalkar
De bouw van de omstreden
snelle kweekreactor in Kalkar
in de Westduitse deelstaat
Noorrijn-Westfalen kan wor-
den voortgezet. Het hoogge-
rechtshof in Karlsruhe wees
gisteren een klacht af van de
deelstaat die, na de ramp met
de kerncentrale in Tsjernobyl,
aanvullende veiligheidsadvie-
zen wilde inwinnen.

Kaarten
Ruim 700.000 leerlingen van
zestien jaar en ouder krijgen
deze week de onderwijskaart
toegestuurd. De kaart is het en-
treebewijs van leerlingenin het
voortgezet onderwijs voor het
schooljaar 1990/1991 en moet
vóór 15 september worden in-
geleverd bij de school. Eind
september verstuurt de Infor-
matiseringsbank de acceptgiro-
kaarten waarmee het lesgeld,
1133 gulden, moet worden be-
taald.

Boycot
De afgelopen dagen hebben
verscheidene Franse gemeen-
tebesturen besloten het ex-
treem-rechtse Nationaal Front
geen toestemming te geven
voor het houden van vergade-
ringen. Het Front wordt nu ge-
boycot door stedenzoals Vichy,
Angoulême, Aurillac, Lorient
en zelfs Poitiers, de geboorte-
stad van de leider van het
Front, Jean-Marie Le Pen. De
laatste in de rij is Trinité-sur-
Mer in Bretagne waar het Front
van 5 tot 8 junieen conferentie
van extreem-rechtse Europar-
lementariërs wilde houden.

Sluiswachter
De 37-jarige C. Lesius uit Den
Bosch is verdronken in de
Zuid-Willemsvaart. Hij was als
tijdelijk sluiswachter werk-
zaam bij Sluis 2 in Berlicum.
Het was zijn eerste werkdag.
Hoe de man te water is geraakt
is niet bekend. Het slachtoffer
heeft in het verleden epilepti-
sche aanvallen gehad.

Uitkeringen
In het eerste kwartaal van 1990
hadden gemiddeld 617.000 per-
sonen een werkloosheidsuitke-
ring. Dat is 33.000 minder dan
in de eerste drie maanden van
1989. Dat blijkt uit gegevens
van het CBS, die gisteren zijn
gepubliceerd. Daarmee wordt
de versnelde daling voortgezet
die zich reeds in het slotkwar-
taal van 1989 aftekende (min
29.000). In de eerste drie kwar-
talen van vorig jaarlag het aan-
tal personen met een werkloos-
heidsuitkering ongeveer 20.000
lager dan in de overeenkomsti-
ge periode een jaar daarvoor.

Verkeersdoden
Het aantal verkeersdoden is in
de eerste drie maanden van dit
in vergelijkingmet dezelfde pe-
riode in 1989 toegenomen van
323 tot 370. Ook moesten meer
mensen met letsel in een zie-
kenhuis worden opgenomen.
Dat aantal nam toe van 3.035 tot
3.175.

Hoofdagent
Het openbaar ministerie in Am-
sterdam heeft besloten een
hoofdagent uit het Hilversum-
se politiekorps te vervolgen
wegens dood door schuld. De
agent schoot in november vorig
jaar een 18-jarige jongen dood
na een achtervolging in Hilver-
sum. Volgens persofficier mr
Mijnssen is er sprake van een
'zodanig duidelijke schuld' dat
van een misdrijf als 'dood door
schuld' gesprokenkan worden.

Vergrijzing
Hoewel de Turkse en Marok-
kaanse gemeenschappen in ons
land in het algemeen een jeug-
dige leeftijdsopbouw hebben,
neemt de vergrijzing onder
deze bevolkingsgroepen vrij
sneltoe. Vorig jaarbehoorden 7
procent van de Turken en 8
procent van de Marokkanen tot
de categorie 50-plussers, tegen
respectievelijk 1 en 2 procent in
1976.

Open
De vuilverbrandingsinstallatie
(VVI) in Alkmaar gaat over een
jaarweer tijdelijkopen. Wel zal
er dan een rookgasreiniger
naast de drie ovens staan, die
uitstoot van chloor door deWI
tot een minimum terug zal
brengen. De reinigingsinstalla-
tie kost twaalf miljoen gulden.
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Per 23 mei 1990 verhoogt de Postbank het rente-
tariefop de Leeuwrekening naar 6,6%* (was 6,5%).
ledereen met een girorekening kan heel makkelijk sparen
op een'Leeuwrekening. Inleggen en opnemen doet u
gewoon met de girokaart.

De Leeuwrekening is een girospaarrekening voor
bedragen vanaf f 10.000-, die een hoge rente geeft en
toch volop opnamevrijheid biedt.

Meer informatie vindt u in de folder Leeuw-
rekening. Haal deze op het postkantoor. Telefonisch aan-
vragen kan ook. Bel gratis 06-0400 (op werkdagen tot
21.00 uur en op zaterdag tot 12.00 uur).

*Daalt het tegoed onder de f 10.000-, dan geldt een rentevergoeding
van 3%.
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Gestolen
Wat de autoriteiten het meest zor-
gen baart is het aantal vuurwapens
dat in Palestijnse handen valt en in
tijden van spanning, zoals nu, ge-
bruikt kan worden tegen de Israëli-
sche bevolking. Het is bekend dat er
in de bezette gebieden aanzienlijke
hoeveelheden wapens zijn opgesla-
gen, zij het lang niet voldoende voor
een massale gewapende opstand.
Volgens schattingen van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken, dat
is belast met de uitgifte van wapen-

vergunningen, worden er per jaar
duizend handvuurwapens gestolen.

Israëlische criminelen verkopen
een deel van dat wapentuig voor
grof geld aan Arabische inwoners
van de bezette gebieden. Het komt
soms voor dat soldaten vuurwapens
en handgranaten van hun basis ver-
kopen of ruilen voor drugs.

Ook een Israëlische burger die niet
in militaire dienst is of deel uit-
maakt van een burgerwacht kan le-

gaal een handvuurwapen bezitten,
al zijn de voorwaarden voor een ver-
gunning minder soepel dan in bij-
voorbeeld de Verenigde Staten.
Naar schatting 160.000 Israëli's be-
zitten een pistool of revolver en
daarnaast zijn er 70.000 wapenver-
gunningen afgegeven aan particu-
liere beveiligingsfirma's en bewa-
kingsdiensten van overheidsinstel-
lingen.
Vereist voor een vergunning is een
verklaring van goed gedrag van de
politie, een medische keuring en

een diploma van een schietschool.
Daarnaast moet de aanvrager kun-
nen aantonen dat hij het wapen no-
dig heeft in verband met zijn werk,
omdat hij regelmatig de bezette ge-
bieden in moet of omdat hij daar
woont. Maar in de praktijk wordt
met die regels nogal eens de hand
gelicht.

Een 9 mm. pistool kost in Israël ge-
middeld meer dan duizend gulden.
Niettemin zijn Israëlische wapen-
handelaren het erover eens dat

sinds het uitbreken van de Pales-
tijnse opstand het particuliere wa-
penbezit is verdubbeld. Vrijwel alle
Israëli's die vinden dat ze met hun
auto de Westelijke Jordaanoever in
moeten - al wordt hun aantalmet de
dag kleiner - rijden met een pistool
of een Uzi op de passagiersstoel.

Menige Palestijn heeft dat inmid-
dels tot zijn schade ondervonden.

ad bloemendaal

Eerste
Dr Hom (57) is de eerste prijsdrager
uit een Oosteuropees land. Hij krijgt
de 41ste Internationale Karel-de-
Grote-Prijs wegens zijn aandeel in
het revolutionaire proces van veran-
deringen zoals zich dat thans in het
Oosten voltrekt.

Na de integrale sloop van de grens-
obstakels tussen Hongarije en Oos-
tenrijk - een jaar geleden - bood de
regering in Boedapest aan tiendui-

zenden Oostduitsers de mogelijk-
heid over deze grensnaar de Bonds-
republiek uit te wijken. Met deze
opstelling hield Hongarije zich aan
het onbeperkte recht op bewegings-
vrijheid voor alle burgers van Euro-
pa, zoals dit in de Akkoorden van
Helsinki afgesproken is. Volgens
het prijsverleningscomité heeft
Hom mensen in hun geestelijke en
existentiële noden de helpende
hand gereikt en heeft hij daardoor
voor alle Europeanen de weg naar
vrede, vrijheid en eenheid geëffend.

'Een ramp'
Door de veranderde meerder-

heidsverhouding in de Bonds-
raad zitten de sociaal-democra-
ten nu ook in de herenigings-
boot. Ze zullen op 22 juni bij de

stemming in de Bondsraad over
het staatsverdrag met de DDR
met de billen bloot móeten. Zeg-
gen ze 'nee' tegen het akkoord,
dan betekent dit dat de invoe-
ring van de D-mark op 2 julivan
de baan is. En daar zullen de
Oostduitsers de Westduitse so-
caal-democraten, om het zacht
uit te drukken, alles behalve
dankbaar voor zijn. Kohls ver-
kiezingsstrategen zullen Lafon-
taine daarna ongetwijfeld af-
schilderen als saboteur van de
eenheid. Vogel zag dat gevaar en
probeerde in eindeloze crisiszit-
tingen de partij op één lijn te
brengen. Maar Lafontaine dreig-

de het bijltje erbij neer te gooien
als de partij hem niet volgde.

De 'kleine Napoleon van de Saar'
vindt dat Kohl de kansen om de
hereniging op een behoorlijk
wijze tot stand te brengen met
dit staatsverdrag heeft verspeeld
en hij wil niet als eventuele kan-
selier voor de gevolgen opdraai-
en. „Deze koers wordt een ramp.
Ik laat mij daar niet mee identifi-
ceren," zei hij tegen zijn partij-
voorzitter Vogel. De andere so-
ciaal-democratische deelstaat-

premiers hadden minder proble-
men met het staatsverdrag, te
meer daar Bonn de grootste fi-
nanciële risico's overneemt voor
het geval het fout gaat. Maar La-
fontaine bleef hard: „Ik kan geen
verkiezingscampagne voeren als
mijn partijvrienden de, door mij
in deze vorm vorm verworpen,
monetaire, sociale en economi-
sche unie wel aanvaardbaar ach-
ten."

nieuws fiBBHBH
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Sinds begin Palestijnse opstand bloeiende handel in geweren

Particulier wapenbezit
in Israël verdubbeld

Van onze correspondent

TEL AVIV - De 21-jarige Is-
raëli die zondag in de buurt
van Tel Aviv zeven Palestijnse
arbeiders om het leven bracht,
gebruikte het Galil-geweer
van zijn dienstplichtige broer.
Maar voor hetzelfde geld had
hij een greep in de kast kun-
nen doen van zijn zwager, zijn
oom, zijn neefof welke andere
Israëlische staatsburger ook,
om de hand te leggen op een
M-16 of een Uzi. Want in een
land dat zich op voet van oor-
log weet met de omringende
Arabische wereld plus de be-
volking van de bezette gebie-
den, hoef je nooit lang naar
een wapen te zoeken.

Dienstplichtige militairen en reser-
visten zijn verplicht hun persoonlij-
ke wapen metzich mee te dragen en
wie het ongeluk heeft in een bus aan
het gangpad te zitten weet hoe hard
een tik met de kolf van een Galil
aankomt. De wapens gaan niet al-
leen mee in de bus, maar ook naar
huis. Daar moet vader ingevolge de
legervoorschriften het magazijn
verwijderen en controleren of er
zich geen patroon in de kamer be-
vindt. Maar gemakzucht wint het
nog wel eens van de voorschriften
en daarom verschijnen er in de Is-
raëlische kranten met een zekere re-
gelmaat berichten over wapens die
per ongeluk afgaan in de handen
van kinderen.

Alleen wie op sterven na dood is
wordt in Israël afgekeurd voor de
militaire dienst, waarmee minstens
drie jaar gemoeid is (vrouwen die-
nen twee jaar). Daarna vergt de re-
serve-dienst voor mannen minstens
45 dagen per jaar.Dat wil zeggen dat
constant een groot deel van Israëls
bevolking gewapend is met een pi-
stool, een automatisch geweer van
het type Galil ofM-16, of een Uzi-pi-
stoolmitrailleur. En veel reservisten
houden hun wapen thuis in de pe-
riode tussen twee herhalingsoefe-
ningen.

Voeg daarbij de wapens die ter be-
schikking staan van de zogenoemde
burgerwacht, die waakt over de vei-
ligheidvan de Israëlische burgerbe-
volking en die is samengesteld uit
overwegend mannen van boven de
vijftig die hun dienstplicht erop
hebben zitten. Op de Westelijke Jor-
daanoever en in de Gazastrook be-
schikt ieder joods gezin over min-
stens een automatisch geweer en di-
verse handvuürwapens. Tel daar
nog eens de pistolen en revolvers
bij, die Israëlische burgers met een
wapenvergunning in de winkel
kunnen kopen, en het resultaat is
een tot de tanden bewapend volk.

# De 'Intifada'
van dePalestijnen
in de bezette
gebieden heeft tot
een ware
'vuurwapen-
wedloop' onder
Israëli's geleid.

Ex-minister Hom krijgt Karlspreis - Veel jeugd bij uitreiking

Aken in Hongaarse plooi
door frits schils

AKEN - Misschien wat minder ex-
cellenties, maar zeker méér jeugd
bij de uitreiking van de traditioneleKarel-de-Grote Prijs van de stadAken. Dat is waar het prijsverle-
ningscomité in de toekomst naar
toe wil. Burgemeester Jürgen Lin-
den en met hem consul Cadenbach.woordvoerder van het directorium
voor de toekenning van de onder-
scheiding, legden gisteren in het
raadhuis van Aken sterk de nadruk
op de toegevoegde doelstelling van
het comité: de jeugd steeds dichter
bij Europa en bij de activiteiten van
Aken als Europese stad betrekken.
En Aken voegt de daad meteen brj
het woord.
Onder de 1100 genodigden die mor-

genin dc kroningszaal van het raad-
huis in dc Domstad getuige zijn van
dc toekenning van dc Karlspreis
aan dc Hongaarse ex-minister van
buitenlandse zaken, dr Gyula Hom,
bevinden zich voor dc eerste maal
talrijke scholieren en voorts verte-
genwoordigers van diverse jonge-
renorganisaties. Tien procent van
dc geinviteerde toehoorders in dc
zaal is zelfs jonger dan 20 jaar. Ver-
der worden, traditiegetrouw, tal van
ministers, prominente politici, ker-
kelij ke hoogwaardigheidsbekleders
en diplomatieke vertegenwoordi-
gersverwacht, maar- zoals gezegd-
wel wat minder dan tot dusver ge-
bruikelijk was. Dc bekroonde Hon-
gaarse politicus zal feestelijk wor-
den toegesproken door Ober<êürger-

meisterLinden en dc bondsrepubli-
keinse minister van buitenlandse
zaken, Hans-Dietrich Genscher.

Cultuur

Ter gelegenheid van de uitreiking
van de prijs aan dr Hom staat Aken
vandaag en morgen in het teken van
Hongaarse culturele manifestaties.
Het omlijstende programma dat
grotendeels in de buitenlucht op de
Katschhof wordt afgewerkt, begint
vanmiddag om 16 uur en duurt tot
21 uur. Mofgen, Hemelvaartsdag,
zijner op- en uitvoeringenvan 13 tot
17 uur.

Overwinning
Het maandag bereikte compromis

is een overwinning voor Lafon-
taine. Zijn trouwe volgeling, de

toekomstige premier van Neder-
saksen, Gerhard Schröder, riep
dan ook tegen iedereen die het
horen wilde: „Wij zijn voor de
hereniging, maar daarom nog
lang niet voor dit akkoord." De
SPD wil bijvoorbeeld dat het ka-
pitaal van de gehate staatsveilig-
heidsdienst en de vroegere SED
van Honecker het volk ten goede
komt. Verder moet de milieube-
scherming in de nieuwe grond-
wet worden verankerd.

Houdt de SPD de invoering op 2
julitegen, dan zullen tienduizen-
den Oostduitsers die nu nog op
gepakte koffers zitten, de weg
naar het Westen inslaan en voor
een ramp zorgen. Wordt het
staatsverdrag niet gewijzigd, dan
dreigt een catastrofale werkloos-
heid in de DDR met nauwelijks
controleerbare sociale gevolgen.
Helmut Kohl ziet de gevaren
even goed als Oskar Lafontaine.
De kanselier geeft plankgas om
via algemene Duitse verkiezin-
gen alle Duitsers voor een vol-
dongen feit te zetten. Daarna
gaat Kohl ervan uit dat ze ge-
meenschappelijk in een patriot-
tische stemming een tweede
'Wirtschaftswunder" zullen be-
werkstelligen. Uiteraard onder
zijn bezielende leiding.

Kohl weet dat de Oostduitse CDU-
stemmers, mits er snel gekozen

wordt, een christen-democr
tisch verlies in het Westen m?
dan goed kunnen maken. BW .
de eenheid langer uit, dan lo°P
hij het risico dat pok meer 0° „f
duitse kiezers zich van hem
zullen wenden, omdat ze de ha
de gevolgen van de vrije-maI*e.
economie dan aan den lijve vo
len.
Lafontaine redeneert precies
en speelt daarom op tijd. In c°^a.binatie met zijn milieuvoorst
len en het zinspelen op de ha..
tegen stasi en SED verpakt n
zijn kritiek op het staatsverdij
behoorlijk zacht, maar de tre
naar de eenwording rijdt stee
sneller en iederéén die VXQ]°ee

p*.
teremmen is opvoorhand al y ~dacht. Uit alle CDU-hoeken g»J
maandag dan ook al de besch
digende vinger naar de SPp . e
ook de sociaal-democratisc
partijvrienden in de DDR °f .
ben weinig begrip voor Lafo"t t,
nes pokerspel, waarvan de Oo
duitsers zeker op korte termJ
de dupe van lijken te worden-

Kanselier Kohl liet dan ook
klaren dat niet hij de eenheid
snel wil, maar de mensen '" p
DDR. Zijn coalitiepartner ï^
verklaarde via voorzitter ~ neGraf Lambsdorff: „Lafonta^
moet zich voorbereiden opt°* j
Duitse verkiezingen en dat g
niet makkelijk worden, war\lpfli
mensen in de DDR hebben j^
nu leren kennen als een teg
stander van de eenheid."

hans hoogendiJ

Lafontaine speelt hoog spel
De sociaal-democratische kanse-

lierskandidaat en minister-presi-
dent van Saarland, Oskar Lafon-
taine, heeft de machtsstrijd met
SPD-voorzitter Hans-Jochen
Vogel maandag gewonnen. La-
fontaine had zijn lijsttrekker-
schap afhankelijk gemaakt van
de steun van de partij voor zijn
afwijzing van het staatsverdrag
dat vorige week tussen de DDR
en de Bondsrepubliek is geslo-
ten. De Saarlander eist aanvul-
lende maatregelen ter bescher-
ming van de zwakke Oostduitse
bedrijven en meer sociale zeker-
heid voor de miljoenen Oostduit-
sers, die voor hun baan vrezen
als op 2 julide D-mark wordt in-
gevoerd.

Wijst kanselier Kohl die verande-
ringen van de hand, dan zal de
nieuwe SPD-meerderheid in de
Bondsraad op 22 juni het ver-
drag blokkeren. Vogel en een
flink deel van de Bondsdagfrac-
tie, voelden daar niets voor,
maar gingenuiteindelijk door de
knieën. De juichstemming die
na de verkiezingsoverwinningen
in Noordrijn-Westfalen en Ne-
dersaksen in de partijecntrale
heerste, was verdwenen. Precies
een week geleden kon Vogel nog
triomfantelijk verkondigen dat
de SPD de meerderheid in de
Bondsraad, een soort Eerste Ka-
mer, had verworven en de neder-

laagvan Kohl dezege van Lafon-
taine was. De kiezers hadden het
tempo en de onzekere financiële
koers van Kohls 'Wiedervereini-
gung' afgestraft. Nu kon nie-
mand meer om de SPD heen, al-
dus de SPD-top.

Roemenië
De eerste vrije verkiezingen
in Roemenië sinds ruim een
halve eeuw zijn lang niet
overal in het land ordelijk
verlopen, maar naar het
schijnt zijn de gesignaleerde
onregelmatigheden toch
niet van dien aard dat van
systematische fraude kan
worden gesproken.
Zoals praktisch alle andere

Oosteuropese landen bevindt Roemenië zich in een onstuimig
post-rgvolutionair stadium, waarbinnen sprake is'van extreme on-
zekerheid en verwarring. Onder deze omstandigheden is het uitge-
sloten dat de verkiezingen - zeker als het de eerste democratische
sinds mensenheugenis zijn - vlekkeloos verlopen. De ingewikkelde
manier waarop de Roemeense kiezers hun stem moesten uitbren-
gen liet bovendien nogal wat ruimte voor (on)gewilde manipulatie.
Niettemin: alle kritiek van de oppositie ten spijt staat onomstotelijk
vast dat de fungerende president lon lliescu en het Front van Na-
tionale Redding als overtuigende winnaars uit de bus zijn gekomen
en dat de manier waarop de Boerenpartij en de liberalen onder
Radu Campeanu zich manifesteerden, neerkomt op een regelrech-
te afgang.
Met 66 procent van de zetels in het parlement en de senaat is het
Front praktisch in staat alleen te regeren, zelfs kan het eenzijdig
constitutionele wijzigingen doorvoeren. In dat geval is er voor de
oppositie niets, maar dan ook helemaal niets weggelegd.
lliescu heeft echter gezegd voorstander van een coalitieregering te
zijn. Hij wil competente politici van de verschillende politieke groe-
peringen mede betrekken in het proces van democratisering. Dat
klinkt niet slecht. Het lijkt er op dat het gekozen staatshoofd zich wel
degelijk rekenschap geeft van de grote gevaren die opdoemen, als
het Front de ontwikkelingen in een soort eenrichtingsverkeer naaf
zijn hand zou zetten.

De democratie, en zeker de democratie zoals wij die in West-Euro-
pa kennen, is nog veraf in Roemenië. Om de weg daarheen te effe-
nen moet er allereerst een dialoog op gang komen met de opposi-
tie. Inclusief de studenten die de laatste weken op het universiteits-
plein van Boekarest zo nadrukkelijk hebben gedemonstreerd voor
de totstandkoming van een soort 'nationaal reveil. Iliescu's hand-
reiking in de richting van zijn tegenstanders zou het startpunt van
dat proces kunnen zijn, vooropgesteld dat die oppositie van haar
kant het wantrouwen jegens het Front opgeeft en bereidheid tot
coöperatie toont.

Economisch staat Roemenië er buitengewoon beroerd voor. De in-
dustrie verkeert in deplorabele staat en met de landbouw is het
nauwelijks beter gesteld. Toetreding tot de Europese Gemeen-
schap ziet lliescu als een voorname doelstelling. Afgezien echter
van de omstandigheid dat Roemenië dan in economisch opzicht
toch aan een reeks eisen zal dienen te voldoen, is een goed func-
tionerend democratisch bestel absolute voorwaarde voor toetre-
ding tot de Europese familie.
Hier ligt dan ook de eerste prioriteit voor lliescu en zijn Front.

F.S.

(ADVERTENTIE)

Deze maand staan
erniet alleen azenen

heren,maar ook
asperges op dekaart.

Tot 24 juni prijkt in de restaurants van de Holland
Casino's onze nationale delicatesse op de kaart.

Nederlandse asperges, op klassieke wijze geserveerd
met beenham, ei, gesmol-
ten boter en aardappelen.
Plus een glas perfecte witte

J>>-'
>*"^§feSïr**v\

wijn. En dat alles voor
de uiterst aantrekkelijke
prijs van f25,-. ;/L/i/^

Wie op een bijzondere ié&>%JjUJ;l
manier van asperges wil genieten,
is iedere dag vanaf 14.00 uur welkom in
de Holland Casino's.

_j -Holland
(ASIIMO'S

In deHolland Casino'skom jeogentekort.
HOLLAND CASINO'S AMSTERDAM- BREDA- GRONINGEN - NIJMEGEN - ROTTERDAM - SCHEVENINGEN- VALKENBURG- ZANDVOORT.

LEEFTIJDMINIMAAL 18 JAAR. CORRECTE KLEDING EN GELDIGLEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.

■ ■■' ■ """■■;.

\ ■: ; 'W ,

JH I nieuwvan Leolux

Hemelvaartsdag
geopend

van 10.00-17.00 uur
ff I Geleenstraat 64ar»4yvH-/^lc 6411 HT Heerlen

O\\J\ ICIJ Tel.: 045-710602
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Golf
Bij Olivetti is de gang van zaken in
de computerdivisie nauwelijks min-
der een zorgenkind. Het concern
maakt in deze sector weliswaar nog
steeds winst, maar de cijfers dalen
krachtig. Samenwerking met ande-
re bedrijven zou in een oplossing
daarvoor moeten bijdragen. Top-
man V. Cassoni verklaarde enige
tijd geleden nog dat de Europese
computerindustrie aan de voor-
avond staat van een concentratie-
golf. ~Op dit moment worden de
kaarten geschud en wij zijn betrok-
ken bij alle gesprekken", aldus Cas-
soni.

beursoverzicht

Verbeterd
- Na een wat

$terrflachtige ochtend is de
Am^ming °P deeffectenbeurs in'sterdam dinsdag duidelijk
'IcJe terd' De CBS-stemmings-
j)Umxalgemeen ging met een vol

Q
't omhoog tot 119, na eerder

gerw da§ zelfs 119,2 te hebben
C?teerd- De bredere CBS-
ten ndex noteerde bij het slui-
-195 V£*n de markt 198,2 tegen
De '? °P maandag,
rn^^sstijging op de obligatie-
e6ri ~ Werd veroorzaakt door
Met lente daling van de rente.
las„tl^gang van woensdag ver-de&de ABN de toeslag op de
j>OcTf: tlte van 1,0 procent tot 0,5
k etl(ont> 2o werd dinsdag be-

A.rnstmzft aan waardepapier in
Jarri dam bedroeg f 1,36 mil-
aanri^aarvan f687,8 miljoen aan
(513 en' In totaal sloten 132
deü Procent) van de 258verhan-

dsen h°ëer en 52 (20-1
öe ,I^' laêer.
ger ernationals sloten alle ho-
«ïiei oninklijke Olie ging zelfs
llnii ' *'50 omhoog tot f 144,40.
steil: er stond ook in de belang-
fl5 2 pg er» pakte f 1,90 op
fhiliWrP 6 koersstijgingen bij

' "oogovens en Akzo ont-
st6ecr f elkaar niet veel. Philips
e 1 ai tot f33,10, Hoogovens
fUBir?° f0'80 tot f76'40 en
f32 40 , KLM moest het op
MtiU d°en met een mageretst van tien cent.
Op dtnar. ? !okale markt en parallel-aeeld het beeld meer ver-

acintosn moest twee
S<W tjes terug tot f45.

SWerf Van der Giessen-de
Vas ,r lnKrimpen aan den IJssel
iVtedip P oper biJ de stijgers. Pie
■nerie ' dat woensdag ziJn alge-
fitig u aandeelhoudersvergade-
°pf 13°5n verloor twintig cent

Staatssecretaris VS:
'Japan vertraagt
deregulering van
financiële markt'
TOKYO - Japan is het minst soepel,
het minst doorzichtig en het meest
gereguleerd als het om zijn financië-
le markt gaat. Het past vertraging-
taktieken toe bij de deregulering
van zijn financiële instellingen. Dit
heeft de Amerikaanse staatssecreta-
ris van financiën, David Mulford, in
Tokio verklaard na twee dagen van
overleg met het Japanse ministerie
van financiën.

De Verenigde Staten zijn ontstemd
dat Japanse banken in het buiten-
land sterk hebben kunnen uitbrei-
den, terwijl buitenlandse banken in
Japan maar weinig grond onder de
voeten kunnen krijgen, aldus Mul-
ford. Het Amerikaanse Congres wil
dat Japan buitenlandse instellingen

net zo behandeld als Japanse instel-
lingen.
De Senaat heeft een wetsvoorstel in
voorbereiding dat Washington de
mogelijkheid geeft om tegenmaat-
regelen te nemen als Japan buiten-
landse banken geen betere moge-
lijkheden biedt. Volgens Mulford
zijn er dwingende redenen voor Ja-
pan om zijn financiële markt beter
toegankelijk te maken.
Mulford wil van Japan de toezeg-
ging dat het binnen een jaar zijn
voorschriften versoepelt. De Japan-
se staatssecretaris van financiën,
Makoto Utsumi, is het eens met een
volledige deregulering,, maar kan
daar nog geen tijdschema vóór op-
stellenomdat er problemen voor de
kleinere instellingen kunnen on-
staan als de deregulering te snel ver-
loopt. Japanse functionarissen heb-
ben gezegd dat voorzichtigheid is
geboden. Ze wezen daarbij op de
moeilijkheden waarin veel Ameri-
kaanse spaarbanken zijn geraakt.
Mulford pleit daarentegen voor
snelle actie van Japan omdat er an-
ders een reeks van politieke proble-
men kan ontstaan.
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FNV vooral dank
zij vrouwen naar

miljoen leden
Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De vakcentrale FNV is vooral
door een onverwacht grote aanwas van vrouwelij-
ke leden op weg naar een miljoen leden. Het verlies
in de jaren tachtig, toen de centrale van boven, het
miljoen tot om en nabij 900.000 leden terugviel, zal
met een paar maanden grotendeels zijn goedge-
maakt. Dezer dagen wordt de aanmelding van het
200.000ste vrouwelijke lid verwacht. FNV-voorzit-
ter Johan Stekelenburg liet dat gisteren weten bij
de opening van het congres van de Vrouwenbond
FNV.
Stekelenburg noemde de groei van het aantal vrou-
welijke leden in de voorbije jaren spectaculair. In
1989 liep het aantalvrouwen in deFNV zelfs met 11

procent op. Een op de vijf leden van de FNV, 20
procent, is een vrouw. Dertig jaar jaargeleden was
dat precies andersom: 5 procent vrouwen, een op
dé twintig.

economie

Kantoorgigant Olivetti belangrijke kandidaat

Philips zoekt partner
voor computer-divisie

& Van onze redactie economie

JJNDhovEN - Philips onderhandelt met het Italiaanse kan-
Ormachine-concern Olivetti over samenwerking in de com-

putersector. Een overname is daarbij volgens een woordvoer-
tj;rvan het Italiaanse bedrijf niet aan de orde. Bij de presenta-pe van. de resultaten van Philips over 1989 verklaarde topman
,°r van der Klugt echter nadrukkelijk dat Philips in een even-

ele combinatie de leiding wil hebben.

ie concern wil over
nderhandelingen niet meer

ik, an de mededeling dat er „on-
fra ndere met Olivetti" wordt ge-
van "Op de aard en de inhoud er-
fóa w'^en woordvoerders niet in-
tiifo J °-e presentatie van de jaar-
jfej. rs k °ndigde Van derKlugt ech-
ijg *el al ingrijpende maatregelen
iM)h 'e drastische gevolgen zouden
|iie n Voor de computersector. Bij
te^ gelegenheid zei hij te verwach-
sain at er nog dit jaareen vergaande. enwerking zou kunnen wordenNekondigd

lis olivetti daarvoor een kandidaat
L^ wordt al sinds enige tijd aan bei-
ka 2kden bevestigd. Olivetti zegt
jsprpPjJ nadrukkelijk dat het ge-
!V n voert „met verschillende
.fy^Pese bedrijven, waaronder
Ooj'Ps". Het gaat daarbij om het
s 5 erz°eken van mogelijkheden tot
kjj enwerking. Op de vraag of daar-
kL°?k een overname aan de orde
V0is het Italiaanse ant-rd onverholen 'neen.

Philips lijdt zware verliezen op zijn
computerbedrijf. Het concern be-
hoort in deze sector tot de middel-
grote bedrijven in Europa. De com-
putertak van Olivetti is groter dan
die van Philips. In de Verenigde
Staten telt het computerbedrijf van
Philips nauwelijks mee. De filosofie
om toch in de markt te blijven, is
steeds geweest dat de computer-
technologie steeds nauwer verwe-
ven is met bijvoorbeeld de (wel
winst opleverende) consumenten-
elektronica.
Het verlies in de computersector bij
Philips beloopt honderden miljoen
guldens. Het was een van de belang-
rijkste oorzaken van de dramatische
winstval in het eerste kwartaal van
1990.

Zelftappen
melk een

mislukking
ROTTERDAM - De proef met
het zelftapsysteem voor melk,
diebegin dit jaarin acht grote su-
permarkten is gestart, is uitgelo-
pen op een mislukking. Slechts
zeven tot twintig procent van de
mensen tapt de melk zelf. Dat is

te weinig om de dagversheid van
de melk te kunnen garanderen,
meldt het zuivelbedrijf Menken
van Grieken. Besloten is om de
zelftapmelk binnenkort uit te
proberen in kleinere buurtwin-
kels. In die nieuwe opzet wordt
gebruik gemaakt van een veel
kleinere tapautomaat van 25 li-
ter. De tapmelk in de supermarkt
slaat niet aan omdat de klant het
ongemakkelijk vindt met de spe-
ciale zelftapfles te leuren en ook
het reinigen van die fles werpt
een te hoge drempel op, blijkt uit
marktonderzoek van Menken
van Grieken.

Sovjetunie wil
garanties voor

leveringen DDR
MOSKOU - De Sovjetunie wil van
de regering van de Bondsrepubliek
Duitsland de concrete toezegging
dat de DDR haar leveringsverplich-
tingen nakomt. Die toezegging
moet sterker zijn dan. de in het
staatsverdrag tussen de BRD en de
DDR vastgelegde bepalingen, zo is
gisteren in Moskou bekendge-
maakt.
Plaatsvervangend Sovjet-premier
Ivan Silajev heeft de Westduitse mi-
nister van economische zaken, Hel-
muth Haussmann, een lijst overhan-
digd met goederen en projecten
waarvan de Sovjetunie op staat dat
die doorgang blijven vinden. Dat
gebeurde tijdens de achttiende zit-
tingvan de gezamenlijke Westduits-
Rus sische economische commis-
sie, die ditmaal in Moskou bijeen-
kwam.
De Sovjetunie wenst onder meer
dat mijnbouwprojecten, die samen
met de DDR op haar grondgebied
worden uitgevoerd, gewoon verder
gaan. Ook de gezamenlijke winning,
van uranium in de DDR dient on-
voorwaardelijk te worden voortge-
zet. Verder staat Moskou erop dat
de DDR onderdelen blijft leveren
voor in de Sovjetunie geïnstalleerde
Oostduitse machines.

Haussmann wees erop dat de DDR
op het ogenblik met de Sovjetunie
in overleg is en dat de Bondsrepu-
bliek nu geen verplichtingen voor
de DDR kan aangaan.

Verdubbeld
Van de nieuwe leden die het afgelopen jaar zijn in-
geschreven, vormen vrouwen al meer dan 30 pro-
cent. Dat percentage had de FNV pas in het jaar
2000 gehoopt te bereiken. „Bij veel van de FNV-
bonden worden meer vrouwen dan mannen inge-
schreven", zo constateerde Stekelenburg. In de
voorbije tien jaar is het aantal vrouwelijke leden
verdubbeld; in de komende tien jaar wordt op-
nieuw een verdubbeling verwacht.
Bij de grootste bond binnen de FNV, de ambtena-
renorganisatie AbvaKabo, beliep het aantal vrou-
wen onder de nieuweleden 60 procent. Bij de Dien-
stenbond (winkelpersoneel, banken, verzekerings-
maatschappijen) lag dat percentage iets boven de
50. Maar ook bij bij voorbeeld de Industriebond,
waarin het aantal vrouwen nooit groot is geweest,
melden zich tegenwoordig betrekkelijk veel vrou-
wen en meisjes. Van de nieuwe leden is 20 procent
vrouw. Bij de Industriebond maken vrouwen nu 8
procent van het totale ledenbestand uit.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 22-05-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.220-f 22.820;
vorige ’22.070-/22.670; bewerkt ver-
koop ’ 24.420; vorige ’ 24.270 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 270-/ 340 vorige

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

Advieskoersen
amerik.dollar 1,810 1,930
austr.dollar 1,37 1,49
belg.frank (100) 5,27 5,57
canad.dollar 1,53 1,64
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 109,80 113,80
engelse pond 3,03 3,28
finse mark (100) 46,15 48.65
franse frank (100) 31,85 34,60
griekse dr. (100) 1,04 1,24
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000} 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 119,00 125,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,00
noorse kroon (100) 27,55 30,05
oostschiU. (100) 15,64 16,19
port.escudo (100) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,73 1.89
zweedse kr. (100) 29,30 31,80
zwits.fr. (100) 129,00 133,50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,87925-1,88175
antill.gulden 1,0350-1,0650
austr.dollar 1,4260-1,4360
belg.frank (100) 5,4545-5,4595
canad.dollar 1,59075-1,59325
deensekroon (100) 29,495-29,545
duitse mark (100) 112,370-112,420
engelse pond 3,1725-3,1775
franse frank (100) 33,335-33,385
griekse dr. (100) 1,0905-1,1905
hongk.dollar (100) 23,9750-24,2250
ierse pond 3,0070-3,0170
ital.lire (10.000) 15,270-15,320
jap.yen (10.000) 123,63-123,73
nwzeel.dollar 1,0690-1,0790
noorsekroon (100) 29,075-29,125
oostenr.sch. (100) 15,9690-15,9790
saudi ar.ryal (100) 49,8750-50,1250
spaanse pes. (100) 1,8010-1,8110
surin.gulden 1,0325-1,0725
zweedse kr. (100) 30,890-30,940
zwits.frank (100) 132.225-132,275
e.e.u. 2.3065-2.3115

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195,50 198,20
id excl.kon.olie 190,00 191,60
internationals 190,20 194,20
lokale ondernem. 203,30 204,50
id financieel 149,50 150,90
id niet-financ. 256,60 257,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 261,90 265,60id excl.kon.olie 242,40 244,50
internationals 265,10 270,70
lokale ondernem. 257,30 259,00
id financieel 200,10 202,60
id niet-financ. 313,00 314,10
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 118,10 119,00
internation 105,50 107,20
lokaal 120,40 121,20
fin.instell 109,50 110,50
alg. banken 103,60 105,00
verzekering 116,10 116,80
niet-financ 123,70 124,40
industrie 128,00 128,80
transp/opsl 126,20 126,40

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag:
Akzo 118,10118,20(118,10)
Kon Olie 144,00-145,20(144,40)
Philips 33,00-33,20 (33,10)
Unilever 151,80-152,20(152,00)
KLM 32,50 (32,50)

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 2866.70 1174.79 214.85 1041.75
Hoogst 2877.13 1180.83 215.67 1046.03
Laagst 2828.51 1160.21 211.58 1027.85
Slot 2852.23 1169.63 213.09 1036.19. Winst/
verlies + 7.55 - 11.20 - 1.13 + 2.55

" In het Franse plaatsje Auvers-sur-Oise siert het hoofd van Vincent van Gogh de etiketten
op deflessen van de plaatselijke wijnboer. Het dorp gedenkt het verblijfvan de schilder in
Auvers-sur-Oise honderd jaargeleden. Overigens wordt het met dieverering niet zo nauw
genomen. In plaats van een zelfportret van de echte schilder, is gebruik gemaakt van de
trekken van acteur Kirk Douglas, die de hoofdrol speelde in een film over Van Gogh.
i
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Kunnenwe depannen
f moigen niet in dekast laten? #
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Per 1 oktober nieuwe normen voor werk met computer

Veel klachten over
werk met beeldscherm

Een kwart van de Nederlandse werknemers werkt binnen-
kort met een beeldscherm. Daardoor groeit het aantal ge-
zondheidsklachten sterk. In vergelijking met kantoorper-
soneel zonder beeldscherm, klagen beeldschermwerkers
anderhalf tot tweemaal zoveel.

fv-f .gegevens verstrekte beleids-
medewerker P. Voskamp van
et ministerie van Sociale Zaken

dipnen door de FNV beleSde stu'
over beeldschermwerk.e Fnv had de dag georgani-

d erd omdat devakcentrale meer
onn vi Jfduizend aanvragen van

en dienst-
ini?missies had gekregen voor
ti ,;rumenten om de problema-
lek aan te pakken.

kla k° Nederland vastgestelde
(37 n z'Jn: oogvermoeidheid

procent), pijn aan spieren en
wnchten (37 procent), hoofd-

er, (20 procent), vermoeidheid
Cp nerveuze klachten (50 pro-

ntK huidirritaties (17 procent).

Een kwart van de Nederlandse werknemers werkt binnenkort met een beeldsdierm

Werkdruk
Vni gez°ndheidsklachten hangen

Voskamp duidelijk sa-
typfi met de organisatie van het
sleh een hoge werkdruk, een
U

cme werksfeer, en teveel uren
squ da§ (meer dan vijf) achter het
rn nerm. bevorderen de proble-
no n-. Daarnaast spelen ook erg-

factoren mee, zoals
Snf ge lucht, een verkeerde stoel,
regeling, enzovoort.

0r^studiedag was vooral bedoeld
te i?ndernemingsraden op weg
v "elpen de omstandigheden
ter eeldschermwerk te verbe-
-or je- Daarvoor wees Voskamp
fax 'nvoering van de laatste
b 6 van de Arbowet per 1 okto-
cW aanstaande. Dan kan de on-
jj.

nemingsraad (of diensteom-
e) eisen stellenaan de werk-er, want de normen waaraan

werk en werkplek vanaf dat mo-
ment moeten voldoen, staan dui-
delijk op papier in een brochure
van de Arbeidsinspectie („Wer-
ken met beeldschermen Vl3).
Komt de werkgever de OR niet
tegemoet, dan kan de OR de Ar-
beidsinspectie inschakelen.

Een paar voorbeelden van nor-
men die op 1 oktober verplicht
worden zijn:
- Mensen met eenvoudige, kort-

durende werkzaamheden mo-
gen niet langer dan twee uur
achtereen aan het beeldscherm
werken.

- Werknemers moeten regelma-
tig met collega's kunnen com-
municeren.

- Werknemers moeten zelf gro-
tendeels de volgorde van hun
werk kunnen bepalen.

- Het beeldscherm moet donke-
re tekens op een lichte achter-
grond vertonen, de schermen
mogen niet te veel spiegelen,
en naar voren en achteren kun-
nen kantelen.

- De letters moeten minimaal uit
zeven horizontale en negen
verticale puntjes zijn opge-
bouwd, en de beeldherhalings-
frequentie moet zo hoog zijn■ dat het beeld niet flikkert.

- Het toetsenbord mag niet dik-
ker zijn dan 4 centimeter.

- Beeldschermen moeten ten
minste drie meter van het raam
geplaatst worden; de beeld-
schermwerker mag niet met
zijn rug of gezicht naar het
raam zitten.

-Kantoorstoel en -tafel moeten
instelbaar zijn en bepaalde af-
metingen hebben.

Remlicht voor fiets
ff bestaat sinds kort een remlicht voor de fiets. Het heeft dezelfde
"fictie als bij auto's en motoren: let op, dit voertuig gaatafremmen of
'°Ppen. De Britse firma Ultralight brengt een op batterijen werkend
cmiient op de markt, dat eenvoudig is te monteren. De fiets moetaarvoor wel zijn voorzien van knijpremmen.

En
UJ aardig accessoire, maar de vraag rijst of fabrikanten hun energie
0 e^ beter kunnen stoppen in het ontwerpen van fietsverlichting die~ a,le omstan digheden betrouwbaar is, aan de achterkant fel
w °d uitstraalt en van voren een forse lichtbundel op het wegdek
teerPt. Een onderzoek van de ANWB heeft aangetoond dat de behoef-aan dergelijke verlichting groot is.

Zoutjes
Verreweg de meeste onderzoe-ken doet OP & P in opdracht van
de levensmiddelenindustrie. „Zokrijgen we bij voorbeeld de op-dracht van een fabrikant die een
nieuw zoutje op de markt wil
brengen, dit zoutje te vergelijken
met drie of vier bestaande
zoutjes. Hier gaat het er natuur-
lijk om of het nieuwe zoutje lek-kerder is dan de al bestaande",
zegt Blaauwbroek.
„Maar het komt nu ook regelma
tig voor dat een fabrikant uit mi

lieu-overwegingen een andere
grondstof voor zijn bestaande
produkt wil gebruikenen wil we-
ten of het vernieuwde produkt
qua geur of smaak afwijkt van
het oude", vervolgt Blaauw-
broek.

Consumentenbond:
trein duurder
dan autorijden

Treinreizigers worden tot en met1992 voor hogere kostenstijgin-
gen geplaatst dan autorijders. De
meeste automobilisten zijn in
deze periode tussen de twee en
drie procent extra kwijt, treinrei-
zigers meer dan 7 procent. De
Consumentenbond stelt dat na
een doorberekening van de plan-
nen van het kabinet voor het
woon-werkverkeer. Die zullen
dan ook niet leiden tot het doel
dat ze beogen, het terugdringen
van het autoverkeer, aldus debond.
De maatregelen die de Consu-
mentenbond in zijn berekenin-
gen heeft betrokken zijn de innovember ingaande accijnsver-
hoging voor benzine met 8 cent

per hier, de aftopping van het
reiskostenforfait en de spitstoe-
slag van 25 procent op de motor-
rijtuigenbelasting die voor 1992
is aangekondigd. Minister Maij
(Verkeer) liet overigens gister-
avond voor de VARA-tv weten
een hogere spitstoeslag niet uit
te sluiten.

Tegenover de kostenstijging
voor autogebruikers staat een
veel hogere prijsstijging voor
treinreizigers in het hele land,
namelijk 7,6 procent tot en met
1992, aldus de Consumenten-
bond. Dat is het gevolg van het
kabinetsvoornemen de tarieven
voor openbaar vervoer jaarlijks
met 3,5 tot 4 procent te laten stij-
gen vanaf volgend jaar. " Treinreizigers gaan zeven procent meer betalen voor hun vervoer.

Archieffoto: WIDDERSHOVEN

consument

Geldautomaten
werken slecht

■ e geldautomaten van de ban-
den en vooral die van de Post-
bank werken slecht. Ze zijn tevaak leeg of defect, de wachttij-en zijn met name in het week-
'nd te lang en soms geven ze
ginder geld dan was ingetoetst,
't blijkt uit een onderzoek vane Consumentenbond dat giste-en in Den Haag werd gepresen-teerd. De bond vindt dat de ban-en maatregelen moeten nemen.ni de dienstverlening te verbe-ten. Hij heeft een klachtbriefBeschreven aan de Nederland-se Bank, die toezicht moet'ouden op het geldcircuit.

De resultaten tonen aan dat de
kans op het treffen van een lege
of defecte automaat van de ban-
ken afhankelijk van het tijdstip
één op twaalf is. In het weekein-
de is de siuatie bij de Postbank
ongunstiger; één op de vijf loopt
de kans mis te tasten.

Voor de automaat van Postbank,
de Giromaat, moet doorgaans
ook het langst gewacht worden:
negen minuten tot bijna een
kwartier. Zaterdagmorgen vindt
15 procent van de klanten van de
automaten van banken (minus
Postbank) de wachttijden te lang

Bij de Giromaat is dat op dat tijd-
stip 38 procent.

bij de Postbank aan het geringe
aantal automaten. Waar de geza-
menlijke banken rond 1.800 ban-
komaten hebben staan, blijft de
Postbank steken op 350 stuks.

De Consumentenbond wijt de te-
kortschietende dienstverlening

Omdat het aantal potentiële Gi-
romaatgebruikers aanzienlijk
groter is zouden het er eigenlijk
2.000 moeten zijn.

Een ander probleem is dat de ap-
paraten nog al eens minder geld
verstrekken dan door de klant
was ingetoetst.

Andere klachten betroffen het
(onterechte) inslikken door de
automaat van pasjes waarna kos-
ten volgen voor de consument,
het 'gevoel van onveiligheid' op
sommige plaatsen waar de auto-
maten zijn geplaatst en de pa-
pierrommel rond de apparaten.

De Consumentenbond bepleit
een aantal maatregelen om de si-
tuatie te verbeteren: plaatsing
van meer automaten, vaker bij-
vullen (ook in de weekeinden),
inzet van meer personeel dat kan
worden aangesproken als de ma-
chine te weinig geeft.

Keukenhulpje
Hebt u uw gasten ook wel eens
aardappels voorgezet die in de
spoelbak gelegen hadden?
Foutje bij het afgieten. Mocht je
nog blij zijn dat er geen afwaswa-
ter in de bak stond.

Voorkom dit soort ongelukjes
met een praktisch afgietdeksel.
Het op de foto afgebeelde hulp-
middel voor dit doel van Mepal is
gemakkelijk aan te brengen op
elke pan. Het kost f 7,95.

" Het afgietdeksel is van witte of zwarte kunststof.

Voeding te vet
Nederlanders zijn bijzonder
eigenwijs als het gaat om hun
persoonlijke vetconsumptie. Uit
onderzoek blijkt dat de meeste
Nederlanders vinden dat vooral
anderen te vet eten. Niettemin
krijgt 80 procent van de bevol-
king dagelijks te veel vet binnen.
Slechts een persoonlijk onder-
zoek overtuigt consumenten er-
van dat zij een overmaat aan vet
consumeren.

Nieuwe therapie voor
psoriasispatiënten

Het kuurcentrum in Nieuwe-
schans (Gronigen) heeft een be-
handeling ontwikkeld voor pa-
tiënten die lijden aan de huid-
ziekte psoriasis. Een combinatie
van een speciale water- en licht-
therapie, gegeven op een lokatie
waar iedereen zich snel op zijn
gemak voelt (lage drempelvrees),
zorgt er voor dat de huidaandoe-
ning sterk tot zeer sterk kan wor-
den verminderd.

Dat is hetresultaat van een geza-
menlijk onderzoek van de afde-
ling dermatologie van het kuur-
centrum, de dermatologische
kliniek van het Academisch Zie-
kenhuis in Groningen en het Re-
gionaal Ziekenfonds Groningen
(RZG).

Vijf maanden lang werd deze
speciale therapie op zeven man-
nen en zeven vrouwen toegepast.
Bij tien van de veertien patiënten
was de huid voor meer dan een
tiende deel aangetast door pso-
riasis. Na de behandeling bleek
dat het voorafgemeten percenta-
ge bij iedereen fors was gedaald.
Bij een 77-jarige man, wiens huid
aanvankelijk voor een derde deel

was aangetast, verdween de ziek-
te zelfs helemaal. In Nederland
lijdt ongeveer twee procent van
de bevolking aan deze ongenees-
lijke ziekte.
De psychische gemoedstoestand
van psoriasispatiënten heeft gro-
te invloed op de mate van de
huidaandoening. ~De resultaten
van de speciale therapie waren al
enige tijd bekend, maar het i-s ge-
bleken dat er een duidelijke
meerwaarde ligt in de behande-
ling in een kuuromgeving". al-
dus directeur drs. R. Kieft van
het Schansker bronnenbad.

De Aanvullingsfondsen van de
Noordelijke ziekenfondsen
ANOZ en De Friesland en de
particuliere ziektekostenverze-
keraar VGNN hebben de behan-
deling sinds vorige week offi-
cieel in hun pakket opgenomen
voor patiënten die in matig tot
ernstige vorm aan psoriasis lij-
den. Het is de opzet van genoem-
de fondsen dat de therapie in
Nieuweschans de kuurreizen
naar Israël, West-Duitsland en
Zwitserland gaat verdringen.

Bedrijf doel smaakonderzoek levensmiddelen

'Moeilijk uit te leggen
waarom iets lekker is'

De Appelsientjes met en zonder
vruchtvlees zijn lekkerder dan
AH-sap diepvries, Grannini en
Sunland. Dat blijkt uit een vori-
ge week plaatsgevonden 'Quick-
test' naar vijf soorten sinaasap-
pelsap door Oliemans, Punter &
Partners (OP & P), een Utrechts
bedrijf dat levensmiddelen met
behulp van reuk- en smaakon-
derzoek beoordeelt. Dit bedrijf
liet 48 mensen een halve dag lang
sinaasappelsap proeven.
„Het is heel moeilijk, zo niet on-
mogelijk, voor ongetrainde men-
sen om uit te leggen waarom ze
het ene sinaasappelsap lekker-
der vinden dan de andere. Maar
met behulp van gerichte vragen
over het uiterlijk, de bijsmaak,
zoet of zuur, de geursterkte en de
sinaasappelsmaak geven ze in-
eens wel vrij duidelijk aan waar-
om iets als lekker of niet zo lek-
ker beoordelen", zegt drs J.
Blaauwbroek, onderzoekster bij
OP & P uit.
Dit bedrijf bedenkt vragen en
methodieken die mensen helpen
een zo eerlijk mogelijk antwoord
te geven op de vraag wat ze van
een bepaald produkt vinden. En
die produkten variëren van kro-

ketten en sinaasappelsap tot
waspoeders en deodorant.

Proevers
„We hebben inmiddels een be-
stand opgebouwd van bijna 400
mensen die regelmatig voor ons
werken. Een kleine club van hen
is echt door ons getraind. Tijdens
deze trainingen die al snel drie
maanden in beslag nemen, leren
de proefpersonen in eerste in-
stantie de begrippen die ze kun-

nen gebruiken om een produkt
te beschrijven. Daarna gaan we
in op. hoe je het beste kan proe-
ven en ruiken", vertelt Blaauw-
broek.
Afhankelijk van wat de op-
drachtgever wil, worden de
proefpersonen uitgenodigd.
„Sommige fabrikanten willen bij
voorbeeld alleen weten wat een
bepaalde leeftijdsgroep van het
produkt vindt en daar houden
we dan rekening mee. Wanneer
we te weinig mensen kunnen
vinden uit ons vaste bestand ad-
verteren we in de krant. De
proefpersonen krijgen voor hun
hulp betaald", aldus Blaauw-
broek.

Voor de sinaasappelsap-test
moesten 48 mensen gerichte vra-
gen over de sappen eantwoor-
den. Daarna hebben 24 mensen
de vijf bekertjes sinaasappelsap
op volgorde van smakelijkheid
moeten rangordenen. De andere
24 mensen hebben de verschil-
lende soorten sap paarsgewijs
beoordeeld. Zij moesten tien
keer bepalen welke van de twee
sappen het lekkerste was.
De proefpersonen zitten in spe-
ciale, half afgesloten hokjes, zo-
dat zij niet kunnen worden beïn-
vloed door hun buurman of
-vrouw. Met behulp van crac-
kertjes en een glas mineraal wa-
ter kan een proefpersoon de
smaak van het ene glaasje sinaas-
appelsap wegsoepelen voordat
hij het volgende uittest.

De uitslag van deze sinaasappel-
test geeft overigens alleen een in-
dicatie. „Voor sommige fabri-
kanten is dat genoeg. Bij voor-
beeld wanneer ze willen weten of
hun koekje opvalt tussen be-
staande koekjes. Wil een op-
drachtgever echt weten wat de
gemiddelde Nederlander van
zijn produkt vindt dan moeten
we minstens honderd mensen
testen", zegt Blaauwbroek.

(ADVERTENTIE)

Onpartijdig advies
waardevol

Waar vindt u vandaag de alleen de weg, maar biedt
dag een onpartijdig adviseur met zijn akten zekerheid op
die u helpt bij belangrijke elk gebied dat voor u van
beslissingen in uw leven? belang kan zijn, zoals samen-

lemand die tijdig een wonen, huwelijk, voogdij, de
Praktische regeling op papier verdeling van uw erfenis, de
weet te zetten. koop en verkoop van een

Een juridisch adviseur die huis, de keuze van een ondèr-
dankzij zijn ervaring en nemingsvorm, het oprichten
deskundigheid evenwichtige van een stichting ofvereniging
oplossingen kan bieden voor Een kort oriënterend
a|le direct betrokkenen. gesprekmet de notariskost u

Daardoor kan onenigheid trouwens niets,
achteraf zoveel mogelijk Maak dus gerust een
worden voorkomen. afspraak.

U vindt hem (of haar Hij kan u precies /^^\natuurlijk) op een van de vertellen hoe u / $|ï> \circa 800 notariskantoren, uw zaakjes het (3 }^Êè\ |)
verspreid over het hele land. best kunt rege- \%SOJ/De notaris wijst u niet len. xcjmo^'

REGEL JE ZAAKJES MET DE NOTARIS
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College Landgraaf:

Dat zijn de meest opmerkelijke con-
clusies uit een onderzoek van het
Welzijnswerk en depolitie in Bruns-
sum, naar de opvattingen van de in-
woners over politie-optreden en
aanpak/afwikkeling van vaak voor-
komende criminaliteit in de jaren
'87/'BB.

Mijnterreinen
jra P het stadhuis van Land-
Vo i en Kerkrade rinkelt sindsKat? peil vrijdag de telefoonL,~ l De bewo-
loijj Va-n het Eikske en Finefrau
er„ en a^e?naal weten hoe het
b|ij.°?"sfaat met hun wijk. nu
Kur r de arond vervuild is.
Tm ingraaf is er op 29 mei
E (l " Uur een informatieavond
liee, staa,luis. Kerfc?-ade infor-
dernae bewoners een dag eer-
20Qnname!yfc op 28 mei om
bL- Uur in het Patronaat te: Verheide.

De enquêteresultaten werden giste-
ren in de openbaarheid gebracht en
aangeboden aan burgemeester
Hoogland. Voor het onderzoek wer-
den 2400 inwoners van zeventien
jaar en ouder benaderd. Van hen
vulden er 1587 de vragenlijst in. Vol-
gens de onderzoekers, die overigens
zelf geen aanbevelingen in het rap-
port doen ('de resultaten spreken
voor zich'), biedt dit een representa-
tieve afschildering van het totale
beeld.

Achteraf bleek dat burgemeester
Hans Coenders met zijn collega's
Van Zeil en Mans een mondelinge
afspraak had gemaakt, waarvan He-
inrichs blijkbaar nog niet op de
hoogte was gesteld.
Heinrichs wilde gisteren niet pre-
cies zeggen hoeveel geld de raad
voorgesteld wordt beschikbaar te
stellen, maar hij zei dat het in de
richting gaat van het bedrag dat in
Kerkrade genoemd wordt: 1,45 mil-
joen.Kerkrade gaat 1,15 miljoen be-
talen en Heerlen de afgesproken 1,3
miljoen gulden.

Hoogtepunt
rinonie St. Jozef-Kaal-

een e brengt van 24 tot 28 mei
het n Vr*endschapsbezoek aan
26 stenrijkse Mistelbach. Op
rQQdf l orat 's avonds in het
9ala 'uis van Mistelbach een
Naat 'iCert 9e^ven. Uit het
i>anrj

yke mededelingenblad
den j,e Oostenrijkse blaasvrien-
!)<tn ~?rnemen wij dat de komst
kpu

e Hollander' als het hoog-
ïcWiortan het Jaar wordt bc'

"Harry V. Jones (midden) vond het echtpaar Strateman sneller terug dan hij ooit had
durven hopen. Foto: CHRISTA HALBESMA

Snel succes speurtocht
Oorlogsveteraan vindt 'gastgezin' in mum van tijd Heinrichs doelt daarmee op het im-

mense belang van de verbindings-
weg voor zijn gemeente. Niet alleen
is Landgraaf daarmee aangesloten
op het snelwegermet, ook is indu-
strieterrein Strijthagen danpas echt
ontsloten.

Volgens de CDA-wethouder zijn er
weinig woorden vuil gemaakt aan
de nieuwe verdeelsleutel: „Je laat
het zwaarst wegen wat het zwaarst
is."

Haring
hni t Verenigingen in Bruns-
Nn» noa niet bePaald
1in0 l,yo°r de haring-happe-
Kit n woensdag 30 mei in
k'ton Xordt aehouden- En dat
"Utstpl -t een gelegenheid bij
kn ~.ls °ni de clubkas te spek-
hing V.dens de haring-happe-
!ijlce 2lJn namelijk niet misse-
öes te verdienen.
We s staat de telefoon
ÏOqü ,or ganisatie alles behalve
tien ,eten d. Verenigingen die

n°9 geroepen voelen,
'dct 0 Verzocht met spoed con-
Hen ,P te nemen met Peter Hei-
&o4c aafland 29 in Brunssum,

Het onderzoek beperkte zich niet al-
leen tot het peilen van de (onveilig-
heidsgevoelens. Ook kwam naar vo-
ren dat in Brunssum in voornoemde
jaren de mannen vaker slachtoffers
zijn, dan de vrouwen. Bovendien
blijkt uit het onderzoek dat jonge-
ren tussen twintig en 29 jaar vaker
de dupe worden van diefstallen, in-
braken of vernielingen, dan oude-
ren vanaf 55* jaar. Ruim driekwart
van de ondervraagde mensen die
ooit slachtoffer werden, toonde zich
tevreden over de wijze waarop de
politie hen terzijde stond. Daar te-
genover staat dat 67 procent van de
mensen vindt dat de politie meer
aandacht moet schenken aan de be-
strijding van criminaliteit, voorna-
melijk via meer surveillances. Op-
vallend is dat ruim 44 procent van
de geënquêteerden voorstander is
van preventieve politiesurveillance
per fiets.

Meer aandacht

Culinaire herinneringen losten
het raadsel op. Jones moet nu
nog watertanden van de kersen-
vla die mevrouw Strateman in
die dagen bakte. Toen zij op haar
beurt verhaalde over de maaltijd
die bijna mislukte omdat de kal-
koen maar niet gaar wilde wor-
den, wist de veteraan dat zij de
ware was. Het bewuste huis in de
Hoofdstraat bleek al in'l972 on-
der de slopershamer bezweken
te zijn.

met die indeling goed vanaf ge-
bracht.
Maar ook heel wat serieuze her-
inneringen komen boven. De
slag bij de Ardennen en de vele
gevallen kameraden worden be-
sproken. Het wordt even stil als
de Amerikaan vertelt dat hij tij-
dens een koude nacht op zijn ge-
weer moest slapen om het met-
een schietklaar te hebben. De
volgende ochtend vond hij zijn
vriend John doodgevroren naast
zich.

KERKRADE/EYGELSHOVEN
- Harry V. Jones, tijdens de oor-
log soldaat eerste klas van de
84th Infantery, wist gisteren niet
of hij nu moest huilen of lachen.
Zijn stoutste verwachtingen
werden overtroffen, toen hij na
46 jaar de handen schudde van
het echtpaar Strateman dat hem
in oorlogstijd onderdak ver-
schafte in Eygelshoven. „It's me,
Jones-boy", riep hij almaar ter-
wijl zijn brede lach definitief de
tranen verdrong.

Rantsoen

Hond bijt
kippen dood

KERKRADE - Een hond heeft
aan de Holzstraat in Kerkrade 35
kippen doodgebeten. Het dier
was ontsnapt.uit een omheinde
tuin en drong daarnaeen kippen-
hok binnen. De brandweer
moest er aan te pas komen om de
hond, die zeer agressief was, te
vangen. Het dier zal worden af-
gemaakt. De eigenaar van de
hond heeft zich bereid verklaard
de schade aan de eigenaarvan de
kippen te vergoeden.De 'chocolat' en 'cigarettes' die

de Amerikaanse Gl's zo gul aan
de bevolking verstrekten, waren
de rode draad van het gesprek.
Inderdaad speelde de dagelijkse
kost een belangrijke rol voor
iedereen die probeerde de oorlog
heelhuids te doorstaan. Harry
Jones borg het hem toebedeelde
rantsoen op een speciale manier
op. In de borstzak van zijn col-
bertje zat het ontbijt. De binnen-
zak herbergde het middagmaal
en in de heupzak was nog wel
ruimte voor het avondeten. Ge-
tuige de broekriem die zijn buik
nu omknelt, heeft Jones het er

De terugkeer naar Eygelshoven
maakte bij Jones veel emoties
los. „Ik heb in mijn hele leven
nog niet zo veel gehuild als nu.
Het is ongelooflijk, wie had ge-
dacht dat ik hier nog ooit terug
zou komen", zei hij tegen ieder-
een diehet maar horen wilde. En
terwijl hij het glas hief om alle
mensen op aarde vrede toe te
wensen, ontspon zich op de ach-
tergrond een kleine discussie
tussen Mans en Gloudemans, die
beiden de eer opeisten om zon-
dag de kranslegging op het sol-
datenkerkhof in Margraten te
verrichten...

Gehuild

Volgens de provincie valt de Voe-
rendaalse drukkerij niet onder de
'doelgroep' van de Investeringspre-
mieregeling Regionale Projekten
Limburg. Die regeling is in het le-
ven geroepen voor regionale econo-
mische structuurverbetering. De
verplaatsing en uitbreiding van de
drukkerij, waarvoor depremie werd
aangevraagd, zou van puur lokale
betekenis zijn.
De provincie is verder van mening
dat Stemo Repro geen 'industrieel'
bedrijf is. Om die reden valt de
drukkerij niet onder de regeling, zo
zegt de provincie. Het bedrijf zou
tenminste tien werknemers moeten
hebben.
Stemo Repro bestrijdt deze stelling.
Niet het aantal arbeidsplaatsen is
van belang voor de kwalificatie 'in-
dustrieel', maar de produktiewijze.
Stemo Repro wijst erop dat andere
drukkerijen, die weliswaar groter
waren, wel in aanmerking kwamen
voor de provinciale investerings-
premie.

- De Raad van State zal over
enkele maanden bekendma-
ken of de provincie drukkerij
Stemo Repro Offset in Voe-
rendaal een investeringspre-
mie moet geven. De drukkerij
procedeerde gisteren tegen
het provinciebestuur dat wei-
gert de premie te verstrekken.

DEN HAAG/VOERENDAAL

Raad van State
buigt zich over

premie drukkerij

Gastheer Gloudemans had al een
complete speurtocht op touw ge-
zet, maar nogvoor die kon begin-
nen, had de reeds bejaarde me-
vrouw Strateman de Amerikaan
weten te vinden. Wel zeven da-
mes hadden zich gemeld in de
stellige overtuiging dat zij Harry
Jones onderdak hadden gebo-
den.

Jones was op goed gelukmet zijn
dochter, schoonzoon en diens
ouders naar Limburg gekomen
in de hoop de woning te vinden
en mogelijk ook de mensen die
hem als twintigjarige Ameri-
kaanse militair in hun gezin op-
namen. Hij wist geen namen en
geen adres, dus veel hoop was er
niet.

Overigens vormt de enquête slechts
de helft van het inventariserings-on-
derzoek. Momenteel sleutelen de
onderzoekers nog aan een soortge-
lijke enquête onder winkels, hore-
cagelegenheden, sporthallen, be-
drijven, enzovoorts. Pas als hiervan
de resultaten op tafel liggen kan de
gemeenteraad van Brunssum sa-
men met het WEB en depolitie gaan
werken aan verandering van het be-
leid.

Zoals al gezegd worden in het rap-
port geen aanbevelingen gedaan.
Toch werd gisteren al vooruit gelo-
pen op een beleidsombuiging bij de
politie. Zowel de politiestaf als bur-
gemeester Hoogland gaven gisteren
te kennen dat de nieuwe informatie
aanleiding is voor een verandering
van beleid en het verleggen van
prioriteiten.

Volgens het rapport doen Bruns-
summers veel eerder aangifte dan
de gemiddelde Nederlander. Ter-
wijl landelijk slechts 35 van de 100
mensen melding makenvan diefstal
of inbraak, kloppen in Brunssum 66
van de honderd slachtoffers bij de
politie aan.

Spandoek
?c'lan het Wereldkampioen-en v°etbal in aantocht is.
fen aVl nensen hele gekke din-■ oefc h■' F"van Loon in Hoens-
tooe, blJvoorbeeld. Hij nam
ide i9

6 ?ne* verf en kwast
rPaiirt and erl bekladde een
J»aar ,efc niet de tekst 'Holland
fand' ia.iië. 9oud naar Hol-

-71 aekte ging zelfs zo
Vr j y ' le( laken op de brugter hon autoyJeg Nuth-Heerlen
'"^ete van rerü?iden 'una.
[fes u°lgden spontanereac-
slen°H l beterende automobi-

Shoc, entn°usiast de duim
S, i sto.ken", aldus Van

Qn9er, hee^ het doek laten-l*Uin en tot ziin Qr°te teleur-
Vrj VOnd hiJ het later nietrva- BiJ deze d°et hij een
""aar o aan de nuidige eige-
pe,fie7i ?Vnet nem contact op te
M3i 7'DR.-Uan Loon, Merperfs2,*ö m Hoensbroek.

'Taxiwereld door
virus gegrepen'

Kantonrechter legen snelle chauffeur:
(ADVERTENTIE)

*** I zonnebrillen
25% korting *

(op adviesverkoopprijs)

Alleen originele Ray-Ban's
met garantielabel + etui,

tevens gratis
Ray-Bankalender
' (tot 30 juni 1990 of zolang de

voorraad strekt)

Reree_ SPECIALISTEN IH OPTIEK

Jongen
Akerstraat 18a, Heerlen

Tel. 045-714856

Freedom
m ynka uWerkaroeP Zuidelijk

|je zat ,eerlen gaat aanstaan-. stra 9 tussen 11 en 16 uurSn h op voor Radio Free-
fyd' *

°?nr°ep van hetANC in
e deelt{,nfca- °P de Promena-
-len u WerkaroeP foldertjes

Si tipoo zal geprobeerd wor-h?rzetent3esleden te werven. De
%r LSZender geeft informatie
rUidar 0e.unenissen die door de- Vde» aanse staatsradio

t pt stri-ZerZWe9en m roePt °P
l V k 3d tegen apartheid. En
> K aal} niet uaafc 9e7toeg wor-yeuaa?i.

Van onze verslaggever

HEERLEN- „Het lijktwel of de ta-
xiwereld door een virus is gegrepen.
TJ bent nu al de zoveelste die hier
staat. Taxichauffeurs moeten niet
denken dat ze boven de wet staan.
Ze rijden zo hard met de gedachte:
we móeten wel om geld te verdie-
nen. Maar ook taxichauffeurs die-
nen zich aan de regels te houden."

Kantonrechter mr Van Oostdijk
wonder in Heerlen geen doekjes om
toen hij een taxichauffeur uit die
plaats tegenover zich vond, die twee
maal betrapt was op te hard rijden.

De eerste keer reed de man met een
snelheid van 92 kilometer per uur
door de bebouwde kom reed. De
tweedekeer wees zijn teller 140 aan
op de autosnelweg.

Ook verkeersschout Bardoul had
weinig goede woorden over voor de
taxichauffeur: „Deze meneer wekt
niet de indruk een wegpiraat te zijn,
maar zijn rijgedrag begint wel te lij-
ken op hardnekkigheid.Het is bijna
waanzinnig."

De kantonrechter veroordeelde de
taxichauffeur tot een totale boete
van 710 gulden.
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A^* HYUnDHI &&,,

Een sportieve, uiterst complete
coupé, enig in zijn soort.
1.5 IGS 5 versn. ’ 26.995,-!
1.5 IGS automaat ’ 29.895,-!
1.5 IGT 5 versn. ’ 28.995-!
1.5 I GTX 5 versn. ’ 30.995,-!

Nu gearriveerd en te zien bij (ook morgen,
Hemelvaartsdag, van 10-16 uur)

Autocentrum Sanders BV Auto Vaessen
Akerstraat 128 Beitel 19

Brunssum Heerlen
045-251644 045-424010

(ADVERTENTIE)y \
Leon Martens

Juwelier
Stationsstraat 39-41,Wyck/Maastricht

Telefoon 043-214523

morgen, 24 mei
geopend

Rolex - Cartier - Blancpain -Chopard - Ebel ■ Corum - Omega -t V.S.L. - Lapponia -Tissot - Swatch - ,
leChic-IWC £

ROLEX
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Helft Brunssummers
is bang op straat

Enquête van Welzijnswerk en politie wijst uit: Feestzaal mag
open blijven
Van onze correspondent

DEN HAAG/KERKRADE -
Kastelein J. Van der Heijden
mag de feestzaal achter zijn café
aan de Chevremontstraat in>
Kerkrade op beperkte schaal
blijven gebruiken. Dat heeft
staatsraad G. Veringa in Den
Haag bepaald.

Omwonenden hadden bij de ge-
meente regelmatig geklaagd
over geluidsoverlast. De ge-
meente besloot daarop dat de

zaal in het geheel niet meer ge-
bruikt mocht worden. De kaste-
lein stapte naar de Raad van Sta-
te met een verzoek om een schik-
king. Die is nu door Veringa ge-
troffen. Hij heeft bepaald dat de
zaal door de week van zeven tot
tien 's avonds gebruikt mag wor-
den door de drumband, de har-
monie en het zangkoor. Dat is
ook toegestaan op zondag tussen
negen uur in de ochtend en half
één 's middags. Verder mag ge-
durende zes achtereenvolgende
maanden eens per maand een
feestavond worden georgani-
seerd met levende muziek. De
muzikanten moeten dan wel een
halfuur voor sluitingstijdhun in-
strumenten wegstoppen.

BRUNSSUM - Ongeveer
de helft van de Brunssumse
bevolking voelt zich onvei-
lig wanneer men 's avonds
alleen over straat loopt.
Vrijwel evenveel Bruns-
summers zijn ongerust als
ze hun woning onbeheerd
achterlaten, terwijl ruim
eenvijfde deel van de bevol-
kingfeich niet op het gemak
voelt, wanneer men alleen
thuis is.

Van onze verslaggever

Ellebogen
I ft, °|(e ,°ur9e?7ieester Mans van
ilcj ■ aae blijkt een fervent
Nm le 2^n' W^ is an °°'c re~
skih te u"l(ien op de kunst-L aan in Landgraaf, zoals
\is°°Tbeeld afgelopen week-
\d ■ sV°rtieve burgervader
boo z^ namelijk ingeschreven
inJ de slalomwedstrijd. In zijn
«en ias?ne nam '"■? echter

|ón p.aaitje mee en bijna had hij
jLyy^ilHg het rubber gekust.
mini kde val echter met
Ise r e"eboge?t. In het Kerkraad-
ijo* prijkt nu een beker
Ha winnaaarvan de derde
tje Se slalom categorie-C en in
uu a^laelgangen heeft men het
toprL., Qeslaagde 'ellebogen-

rii van de baas.

Even leek het er op dat beide ge-
meenten elkaar verkeerd begrepen
hadden, want in Kerkrade ging men
er al van uit dat Landgraaf meer zou
betalen terwijl de verantwoordelij-
ke wethouder Wiel Heinrichs nog
van niets zei te weten.

'Meer betalen
voor randweg'
LANDGRAAF - Het college
van Landgraaf heeft gisteren
besloten aan de gemeenteraad
extra geld voor de aanleg van
de Zwart-5-Zuid te vragen.
Wanneer de raad daarmee ak-
koord gaat betaalt Landgraaf
straks meer voor de aanleg van
die verbindingsweg dan buur-
gemeente Kerkrade.
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Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te
bedanken, willen wij u langs deze weg heel hartelijk
danken voor de vele fijne cadeaus, bloemen en
schriftelijke en persoonlijke felicitaties die wij mochten
ontvangen bij gelegenheid van ons 50-jarig
huwelijksfeest.
Deze dag was voor ons een dag om nooit te vergeten.

Martin Knops
Trautje Knops-Plum
kinderen en kleinkinderen

Bocholtz, mei 1990
Vlengendaal 23

t I
Je hebt nu rust gevonden,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijdenzien,
niet afdoende kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.

Na een smartelijk lijden, overleed, tot onze diepe
droefheid, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder en oma

Nellie de Winter
echtgenote van

Koos Landers
op de leeftijd van 82 jaar.

Heerlen: Koos Landers
kinderen en kleinkinderen

6419 AH Heerlen, 22 mei 1990
Douvenrade 703
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 25 mei om 13.30 uur in de St.-Pancratius-
kerk te Heerlen-Centrum, waarna de begrafenis is
op de algemene begraafplaats Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis heden, woensdag, om 18.30 uur in voor-
noemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar heden, woensdag,bezoekgelegenheid isvan
18.00tot 19.00 uur en donderdagvan 14.00 tot 15.00
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Hiermede geven wij kennis dat heden, na een ja-
renlang verblijf in het St.-Vincentiushuis te Ven-
ray, van ons is heengegaan, onze lieve zuster,
schoonzuster en tante en onze medebewoonster

Rosalie Nix
in de leeftijd van 74 jaren.

Uit aller naam:
defamilie

Venray, 20 mei 1990, Heuvelstraat 7
Corr.adres: G. Nix, Past. Maessenstraat 6
6321BVWijlre
Op vrijdag 25 mei om 11.00 uur zullen wij in een
plechtige uitvaartdienst in deparochiekerk van de
H. Gertrudis te Wijlre, afscheid van haar nemen,
waarna bijzetting in het familiegraf op de begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.

Enige en algemene kennisgeving

t
Geheel plotseling overleed, op 29-jarige leeftijd, in
het ziekenhuis te Roermond, voorzien van de h.h.
sacramenten der zieken, mijn lieve vrouw, onze on-
vergetelijke mamma, dochter, schoondochter, zus,
schoonzus, tante en nicht

Alda Slots
echtgenote van

Jo Spelthan
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Dicteren: Jo Spelthan

Wendy
Kelly
Familie Slots
Familie Spelthan

6114 KT Dicteren, 21 mei 1990
Pater van Heldenstraat 9
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden vrijdag 25 mei om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Stefanus te
Dicteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Heden, woensdag 23 mei, om 19.00uur herdenking
in de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
16.30 tot 17.00 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Roermond.

" I
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij, geheel on-
verwacht, afscheid moeten nemen van onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Hubertina
Breuers

weduwe van

Henricus Hubertus Janssen
Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Helden-Parmingen: Gerda van Poll-Janssen

Jan Janssen
Nieuwenhagen: Piet Janssen

Annie Janssen-Hinskens
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Breuers
Familie Janssen

Heerlen, 22 mei 1-990
Caumerboord 9
Corr.adres: Kruisstraat 9, 6373 JALandgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 26 mei as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Joseph te Heerlen, Heerlerbaan, waar-
na aansluitend debegrafenis zal plaatsvinden op de
r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, vrijdag 25 mei as. om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien van het h. sa-
crament derzieken, op de leeftijd van 73 jaar, mijn dierbare echtge-
noot, onze goede en zorgzame vader, behuwdvader, lieve opa,
broer, behuwdbroer, oom en neef

Robert Otten
echtgenoot van

Frieda Steinhard
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Fr. Otten-Steinhard
J. Bremen-Otten
Fr. Bremen
J. Otten
A. Otten-Boss
J. Otten
Sven - Solange
Familie Otten
Familie Steinhard

6462 EB Kerkrade, 21 mei 1990
Pannesheiderstraat 45
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 26
mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Antonius van Pa-
dua te Bleijerheide, waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
Vrijdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur, wordt de overledene
bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in het streekmortuarium, gelegen op het ter-
rein van de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chèvremont; bezoek-
uren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze an-
nonce als zodanig te beschouwen.

Heden is, in het Academisch Ziekenhuis te Maas-
tricht, toch nog onverwacht, van ons heengegaan,
ons lief zoontje, kleinzoontje en neefje

Tim
Na een moeilijke start, verbleef Tim lange tijd in
het ziekenhuis, waar hij door velen werd bewon-
derd vanwege zijn doorzettingsvermogen.
Eenmaal thuis wisthij met zijn optimisme, zijn vro-
lijkheid en zijn liedjes iedereen steeds weer op te
beuren, waardoor hij bij allen, maar speciaal bij
ons, een grote leegte achterlaat.
Vanwege al deze mooie eigenschappen en de liefde
die hij ons gaf, zullen wij hem zeer missen en nooit
vergeten.

Zijn ouders: Maria en Hub Bosch-Hahnraths
Familie Bosch-Depré
Familie Hanhraths-Meesters

6351 BC Bocholtz, 19 mei 1990
Paumstraat 56 .
We willen afscheid van Tim nemen tijdens een h.
mis in de parochiekerk van de H. Jacobus deMeer-
dere te Bocholtz, op vrijdag 25 mei om 11.00 uur,
waarna we hem gaan begraven op hetr.-k. kerkhof
aldaar.
Voor degenendie dan met ons willen zijn, is de sa-
menkomst in de kerk.
Men kan Tim dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur be-
zoeken in de rouwkapel, Dr. Ottenstraat 60 te Sim-
pelveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

De eerste jaardienst voor mijn man, onze' vader,
groot- en overgrootvader

Willem Janssen
zal plaatshebben op zaterdag 26 mei as. om 19.00
uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van de
Berg Carmel te Leenhof-Landgraaf.

Mevr. P. Janssen-van Haaren
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Mei 1990

Diep bedroefd, maar trots op een moeder die zo bezorgd
om ons was en die zo moedig haar ziekte heeft aanvaard,——- —— berichten wij het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, levensgezellin,
zus, schoonzus, tante en nicht

Ljudmila Rajh
weduwe van

Hub Vanderheijden
levenspartner van

Hub Broeders
Zij overleed, voorzien van de laatste h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 70 jaar, na een liefdevolle verzorging in
haar huiselijkekring, omringd door haar geliefden.

De diepbedroefde familie:
Landgraaf: H. Broeders
Brunssum: Mia en Armand
Landgraaf: Leo
Landgraaf: Rezie en Pierre
Landgraaf: Sjef en Marlies

Freialdenhoven (Dld): Connie en Egon
■ en al haar klein- en

achterkleinkinderen
Familie Rajh
Familie Vanderheijden
Familie Broeders

6374 HN Landgraaf, 21 mei 1990
Kerkstraat 66
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis,
vindt plaats op zaterdag 26 mei om 10.30 uur in de St.-Jo-
zefkerk te Waubach.
Samenkomst in de kerk. Aldaar is vanaf 10.10 uur gele-
genheid tot schriftelijke condoleance.
Vrijdagavond wordt moeder bijzonder herdacht in de
avondmis om 19.00 uur in voornoemde kerk; vooraf om
18.40 uur rozenkransgebed.
Onze dierbare moeder is opgebaard in de rouwkamer te
Nieuwenhagen, Beuteweg 32; gelegenheid tot afscheid
nemen dagelijks tussen 19.00en 19.15 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvan-
gen, gelieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Wij danken u hartelijk voor de belangstelling bij het overlijden en de be-
grafenisvan mijn lieve man, onze vader, groot-en overgrootvader

Hub Smeets
Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in devorm van bloemen en h.h.
missen tot uiting gebracht, was ons een grote troost en zal in dankbare
herinnering blijven.
Een speciaalwoordvan dank aan directieen medewerkers van het bejaar-
dentehuis De Dormig voor hun liefdevolle verzorging.

Mevrouw L. Smeets-Jurgens
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

6371 XN Landgraaf, Op de Heugden 100, mei 1990
De. plechtige zeswekendienst zal worden gehoudenop zaterdag 26 mei as.
om 19.00 uur in deparochiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen-Landgraaf.

t
Na een liefdevolle verzorging in verpleegkliniek
Klevarie, is na een leven dat getekend werd door
goedheid en behulpzaamheid, na een moedig ge-
dragen ziekte van ons heengegaan, voorzienvan de
h. sacramenten, in de leeftijd van 85 jaar, onze dier-
bare vader, schoonvader, opa, overgrootvader,
broer, schoonbroer oom en neef

tMiets Stijnen, oud
56 jaar, echtgenote

van Lou Janssen. 6222
CP Maastricht, Popu-
lierweg 75. De eucharis-
tieviering en de begra-
fenis hebben op maan-
dag jl. plaatsgevonden.

I t ~lJezus zei: Ik ben de weg en dewaarheid en het Iqven;
niemand komt tot de Vader dan doorMij.. Joh. 14:6

In de vrede van Christus is ontslapen onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Catharina
Heemels

weduwe van

Peter Henricus Smeets
in de leeftijd van 91 jaar.

Oirsbeek: Louis en Marietje Smeets-Kennis
Amsterdam: Tielaen Harry Dijcks-Smeets

Brunssum: Pierre Smeets
Munstergeleen: Mia en Hub Frissen-Smeets

Brunssum: Marga en Jacques Huth-Smeets
En haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Heemels
Familie Smeets

22 mei 1990
Bejaardenhuis Huize Tieder, Groeneweg 6, Brunssum
Corr.adres: Heufstraat 46, 6441 TX Brunssum
In de dienstvan woord en gebedwillen we afscheid van haar nemen op
zaterdag 26 mei om 11.00 uur in dekapel van Huize Tieder.
Samenkomst in de kapel; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats aan
deMerkelbeekerstraat te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

De overvolle kerk, de vele troostrijke brieven, condoleances en bloemen
hebben ons diep getroffen bij het overlijden en de begrafenis van

Jan Weijzen
Al deze gevoelens van medeleven en dewetenschap dathij bij velen zo ge-
liefd was, hebben ons zeer gesterkt dit grote verlies te dragen.

Uit aller naam:
Elly Weijzen-Schmeetz

Sittard, mei 1990

Wij nodigen u uitvoor dezeswekendienst op zaterdag 26 mei om 19.00 uur
en zondag 27 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart te Over-
hoven-Sittard.

Dankbetuiging
Voor uw bewijs van deelneming ontvangen na het heengaan van mijn lie-ve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Jan Hubert Stevens
betuigen wij langs deze weg aan u allen onze hartelijke dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot
uiting gebracht, was ons een grote troost en zal een dankbare herinnering
blijven.

M.E. Stevens-v.d. Bosch
kinderen en kleinkinderen

Schinnen, mei 1990
De zeswekendienst wordt gehoudenin deparochiekerk van de H. Diony-
sius te Schinnen, op zaterdag 26 mei as. om 19.00 uur.

Jan Kneepkens
weduwnaar van

Antoinetta Robeerst
Vlodrop: Annie Dohmen-Kneepkens

Hein Dohmen
Els, Henny en Torn

" Ivo
Schinveld: Mia Bleilebens-Kneepkens

Jo Bleilebens
Ankie, Rob en Nadia
Rob

Maastricht: Wim Kneepkens
Riet Kneepkens-Backus
Dennis, Philippe
Familie Kneepkens
Familie Robeerst

Maastricht, 22 mei 1990
Polvertorenstraat 6
Corr.adres: Klokbekerstraat 46
6216 TR Maastricht
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 26 mei om 11.30 uur in de St. Servaas-
basiliek te Maastricht, ingang Keizer Karelplein,
gevolgd door de crematieplechtigheid in het cre-
matorium Nedermaas, Vouershof 1 Geleen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondwake opvrijdag 25 mei om 18.30uur in de St.
Servaaskapel, ingang onder de Bogen.
De overledene is opgebaardin het uitvaartcentrum
van Dela.,Bezoek heden woensdag en vrijdag van
18.00 tot 19.00 uur, donderdag van 17.00 tot 18.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Groot is het verdriet door hetplotselinge heengaan
van mijn onvergetelijke man, onze goede en zorg-
zame vader, schoonvader en opa

Adriano Bordin
Groots was en is uw blijken van medeleven in deze
voor ons zo zware en moeilijke tijd.
U maakt deze tijd voor ons een beetje draaglijk.
Wij danken u dan ook allen uit het diepst van ons
hart.

A. Bordin-Hinzen
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, mei 1990
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 26 mei as. om 19.00 uur in de St.-Gregorius-
kerk te Brunssum.

De doden, of zij ten hemel stijgen
" of wandelen door groene dalen,

't is of zij in hun eindelooszwijgen
iets van hun nieuw gelukvertalen.

Toon Hermans

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge-
noot, vader en opa

Antoon Berendsen
zal plaatshebben op zondag 27 mei as. om 11.15 uur
in de Bernardinuskapel, Akerstraat, Heerlen.

Mevr. A.L. Berendsen-Leuven
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Graag zou ik iedereen persoonlijk willen
bedanken.
Dit is echter onmogelijk, omdat u met zo-
velen uw medeleven heeft betoond bij
het overlijden en de begrafenis van mijn
lieve man, broer, zwager, oom en neef

Hub Clement
Mevrouw C. Clement-Aarts

Merkelbeek, mei 1990

De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 26 mei as. om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Clemens te
Merkelbeek.

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van haar die ons zo dierbaar was,

Maria Broers-Huynen
We nodigen u uit tot het bijwonen van deplechtige
eerste jaardienst, die zal worden gehouden op zon-
dag27 mei om 10.00uur in de St.-Franciscuskerk te
Reymerstok.

André Broers
kinderen en kleinkinderen

Reymerstok, mei 1990

Bedroefd, maar dankbaarvoor het vele goedeen
liefde die wij van hem mochten ontvangen, geJJ
wij kennis dat, tijdens zijn verblijfin Tampere, *'land, op 15 mei 1990 plotseling is overleden, "i'
leeftijd van 65 jaar, onze dierbare broer, zwag
oom en neef

pater
Gérard Schijlen S.C.J-

priester van het Heilig Hart
Maastricht: Harrie Schijlen

Brazilië: Jean Schijlen S.C.J.
Maastricht. Eddie en Miep Schijlen-BeeK
Maastricht: Frits en Isabelle Hoff-SchijleD

Sittard: An Schijlen
Delft: Gertie Laus-Schijlen

Vlissingen: Richard en Paula
de Kort-Schijlen L«Maastricht: Leon en Bernadette
Briers-Schijlen

Lanaken: Theo en Ria
Schijlen-Caubergh

Gouda: Frans en Marlou
Schijlen-Egbers

Arensgenhout: Jos en Ria Schijlen-Bekma|jn i
Geleen: Gerard en José I

v. Dooijewaard-Schijlen
Maastricht: Ton Schijlen 1
Nijswiller: Wim en Josée Schijlen-Bulke"5 i

Maastricht: John en Gonnie fcSchijlen-Verbert 'Neven en nichten
6224 JJ Maastricht, mei 1990
Corr.adres: Scharnerweg 90
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats in de■£■ .
pelkerk H. Hart van Jezus, Scharnerweg te Ma
tricht, op zaterdag 26 mei as. om 10.30 uur. .etAansluitend vindt de begrafenis plaats op
kloosterkerkhof van huize St.-Gerlach, Pater *u
tersweg 24 te Cadier en Keer.

—; : *1i« f te
Op dinsdag 15 mei 1990 is, in zijn vroegere stajj^ .plaats Tampere in Finland, waar hij een huwe'J e
zou inzegenen, geheel onverwachts overled ' tij
onze medebroeder, lid van deNederlandse Pr°v

üs,
cic van de Priesters van het HeiligHart van JeZ

pater IJ
Gerardus LudovicuS D <

Josephus-Maria (j
Servatius Schijlen

s.e.j. i
geboren te Maastricht op 2 mei 1925, geprofest ■ fei
Asten op 7 oktober 1947 en priester gewijd te I" Se;
megen op 19 juli 1953. . ■ 0r
Ruim dertig jaar, van 1954 tot 1984, werkte hÜ 'jj j'o
onze missie in Finland. Vanaf 1967 bediende ", 'a
daar de parochie van Tampere. Vanaf 1985 wa| 0| f'pastor van de H. Eligiusparochie te SchinveW Jo
aan zijn ontslag op 1 december jl.Na een opera ,j ccee
revalideerde hij de laatste maanden inKlooster tet
Hart te Asten. . Kri
Wij nemen afscheid van pater Gérard Schijlen' Sc
een plechtige eucharistieviering in de parocti ui,
kerk H. Hart van Jezus (Koepelkerk), ScharnerW» tia
te Maastricht, op zaterdag 26 mei as. om 10.30 uuj re
Aansluitend vindt de begrafenis plaats °P_ oter0

terkloosterkerkhof van huize Sint-Gerlach, Pa W
Kustersweg 24 te Cadier en Keer. Fr»

Namens zijn communiteit,
C. Janssen S.C.J. 'rector

Maastricht, 15 mei 1990
Corr.adres: St.-Maternusstraat 13
6212 BV Maastricht

*
Enige en algemene kennisgeviï 1»

t
Na een liefdevolle verzorging in het verpleeg"l^,,
Schuttershof te Brunssum, is kalm en vredig v ,
ons heengegaan, op de leeftijd van 77 jaar, voor^J
van het h. sacrament der stervenden, mijn dierba

g|
,

man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot-
overguootvader, broer en zwager

Henk Bruinsma
echtgenoot van

Maria Anna Balk
Brunssum: M.A. Bruinsma-Balk
Brunssum: Riet van Dijk-Bruinsma

Wiel van Dijk
Brunssum: Henny Driessen-Bruinsnia

Jan Driessen
en zijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Bruinsma
Familie Balk

6443 BL Brunssum, 22 mei 1990
Woendershof 75
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoü"
op vrijdag 25 mei as. om 13.00 uur in de paroc<|'
kerk van St.-Vincentius a Paulo te Rumpen-BfJ .fl.sum, waarna aansluitend de crematie zal plaatsv
den in het crematorium te Heerlen, Imstenraö
weg 10. . {0t
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid 's
schriftelijk condoleren. .
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuari
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur. *

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlij Jt

bedanken voor de vele blijken van medeleven, P
soonlijk en in de vorm van kaarten of bloemen, ,
dervonden bij het overlijden en de begrafenis v
mijn lieve zoon, onze broer en zwager

Peter Franssen
willen wij u hierbij oprecht bedanken. f*De wetenschap dat hij door zovelen werd gel
heeft ons gesterkt dit verlies te dragen.
Een speciaal woord van dank aan zijn collega s .^
Enka Glansstoff, Oberbruch, West-Duitsland,
met zovelen op de begrafenis aanwezig waren-

Mevrouw H.E. Franssen-Sin»0"
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ëe^o^vaf
op zaterdag 26 mei as. om 18.00 uur in de kerr ltijd-
deparochie Heilust, Onze Lieve Vrouw van A
durende Bijstand.

vervolg familieberichten zie Pa9'na>



Van onze Haagseredacteur Strijd benoeming
gouverneurschap
nog in volle gang

DEN HAAG -De strijd om het
gouverneurschap van Limburg's nog niet beslist. Weliswaarneeft de vertrouwenscommissie
Ult Provinciale Staten in (een
verdeeld advies) de voorkeur ge-geven aan de Nijmeegse hoogte-aar S. Kortmann, maar naar ver-
Uidt staat minister-president

«Uud Lubbers zeker niet onwel-buiend tegenover de kandida-
ïUur van de tweede overgeblevenkandidaat, het Limburgse CDA-

René van der Linden.ueze kon al rekenen op de steunyan zijn fractievoorzitter in de
Aveede Kamer, Elco Brinkman.

He strijd wordt mogelijk al in de
Romende dagen beslist en komtaan volgende week in het kabi-
netsberaad aan de orde. PvdA-

minister len Dales van Binnen-
landse Zaken (PvdA) zou de
voorkeur geven aan Kortmann,
die pas twee jaar lid is van het
CDA. Kortmann zou zelfs door
haar naar voren zijn geschoven.

aangifte gedaan", liet een woord-
voerder weten.

Die laatste, Pierre 8., werd afgelo-
pen zondagnacht op een paadje ach-
ter zijn woning op Heerlerbaan op-
gewacht en met een mes in zijn rug
gestoken. Vreemd genoeg lopen de
kwalificaties van de verwondingen
die hij daarbij opliep nogal uiteen.

Staten. De commissie bracht
echter een verdeeld advies uit.
De drie CDA-leden in de com-
missie waren voor Van der Lin-
den, die ook de steun van het ge-
west Limburg van de christen-
democraten geniet.

Het advies van de commissie
was echter verdeeld, wat het ka-
binet enige speelruimte geeft er
van afte wijken. De volgende da-
gen zal het gevecht over wie nu
wel de opvolger van J. Kremers
moet worden vermoedelijk wor-
den beslist.

Advies

één vertegenwoordiger van
VVD, D66, de Partij Nieuw Lim-
burg en PSP/CPN) waren echter
tegen Van der Linden. Hun
stemmen waren aanvankelijk ge-
lijkelijk verdeeld over Kortmann
en de tweede Nijmeegse hoogle-
raar die kandidaat was voor het
gouverneurschap, Hennekens.
Nadat deze zich terugtrok kreeg
Kortmann een meerderheid uit
de vertrouwenscommissie ach-
ter zich.

De zes andere'leden van de com-
missie(twee PvdA'ers en telkens

De Nijmeegse hoogleraar kreeg
kort geleden de voorkeur van de
Vertrouwenscommissie uit de

De steekpartij van zondagavond
werd al snel in verband gebracht
met B.'s gevraagde uitlevering aan
justitie in West-Berlijn. Het vermoe-
den dat B. is neergestoken door lie-
den die vrezen dat hij in Berlijn te
veel zal vertellen, lijkt voor de hand
te liggen, maar B. zelf wijst dat vol-
komen van de hand al weet hij niet
waarom hij dan wel is verwond."

Onduidelijk
HEERLEN - De Heerlenaar Pierre
B. kan een normale uitleveringspro-
cedure aan West-Berlijn tegemoet
zien. Dat heeft de officier van justi-
tie gisteren besloten, nadat de van
autozwendel verdachte B. zich gis-
termorgen bij de Heerlense politie
had gemeld. De vraag die hem daar
werd voorgelegd of hij akkoord
ging met een verkorte uitleverinsg-
procedure beantwoordde hij nega-
tief. Dat hield in dathij niet nog gis-
teren aan deWestduitse autoriteiten
werd overgedragen. In afwachting
van zijn behandeling door de recht-
bank en het ministerie van justitie
kan hij gewoon verder zijn gang
gaan.

De politie Heerlen spreekt over een
'verwondinkje' dat Pierre B. zou
hebben opgelopen, terwijl de advo-
caat van de man mr Nadaud uit
Vaals beweert dat B. het duizendste
geluk heeft gehad. „De dokter heeft
verklaard dat de dader het mes niet
meer dan 0,6 centimeter naar links
had hoeven steken om een long te
raken. B. heeft een flinke snee in
zijn rug van enkele centimeter.

Geluk

Gynaecologen blij met
capsule-bevruchting

Reageerbuis echter voorlopig nog onmisbaar

Doek valt
voor oud

Safaripark

Leeuwen naar Genk
'West-Berlijn' ziet Pierre B. graag zo
snel mogelijk uitgeleverd vanwege
zijn vermeende aandeel in een kapi-
tale autozwendel die de afgelopen
vijfjarenvanuit verschillende Euro-
pese steden onderhouden werd
naar Koeweit en Japan. Tientallen
verdachten zouden daarbij betrok-
ken zijn geweest. Onder hen twee
Kerkradenaren en de man uit Heer-
len.

Pierre B. heeft aan de officier van
justitieverklaard aangifte te hebben
gedaan van de steekpartij, zo wist
mr Nadaud gisteren te melden. Dat
is nogal vreemd, aangezien de poli-
tie Heerlen gisteren het tegendeel
beweerde: „Pierre B. heeft géén

van onze verslaggever
SITTARD - Nog een paar dagen en
dan moet het oude Safaripark in
Tudderen helemaal leeg zijn. Van
de gloriejaren, waarin het park van
heinde en verre talrijke bezoekers
trok, is dan helemaal niets meer te
bespeuren. Puur omdat de directie
van de Zoo in Zwartberg (B) begaan
is met Het lot van de leeuwen, wor-
den er vandaag vijf stuks bezorgd.
Gratis. Want de gemeenteZelfkant,
waartoe Tudderen behoort, wil een
punt zetten achter het Safaripark.
Zelfs voor het transport en de grens-
formaliteiten wordt gezorgd.

Zijn Maastrichtse collega dr. Hans
Evers, mede-organisator van het
Maastrichtse congres, sluit zich bij
die mening aan. „Toch is de nieuwe
methode natuurlijk uiterst aantrek-
kelijk, omdat IVF vanwege de labo-
ratoriumkosten een zeer dure aan-
gelegenheid is." Zowel Evers als
Wiegerink wijzen op de mogelijk-
heid, dat capsule-bevruchting een
stuk eenvoudiger is en eventueel
poliklinisch toegepast kan worden.
Dat kan momemteel nog niet met de
zogenaamde IVC-methode.

e caPsules m de baar-
e 1 h

F Van *^e vrouw uiteen vallen
t>as .e* bevruchtingsproces daarna
Bk fot stand komt, is het erg moei-
loorjt Z'en °^ a^es naar wens ver-
g6n " Bij reageerbuis-bevruchtin-
SeUiW 6en veel betere controle mo-
'on(jK' omdat het hele proces zich
tover toezicht' in het laboratorium
Van ?kt'"' bgt dr Maarten Wiegerink
Syna VN°G toe. Wiegerink is als
W-r01008 verbonden aan het St.
e6n *ziekenhuis in Eindhoven en
tgrc j

an de vele deskundigen die za-
gres ? ~ juni in Maastricht een con-
c anH bijwonen waar een groep

Hieu wetenschappers de
tiaaiWe v|nding aan een internatio-
r6n me disch publiek zal presente-

„Als de capsule betrouwbaar is,
wordt het zeker een wereldpri-
meur," verzekert Evers. „Het idee
van de capsule wordt al langer on-
derzocht, maar lijkt het er sterk op
dat de Scandinaviërs met een door-
braak zullen komen. Ze staan im-
mers niet snel te juichen over hun
eigen vindingen." De Scandinavi-
sche delegatie heeft zich pas op het
allerlaatste moment voor het Maas-
trichtse congres aangemeld.

Vtherink betwijfelt, of de capsule-
tijjp oc^ de reageerbuis-bevruch-
,,lk ,geneel zal kunnen vervangen.
Wi k dat IVF in de toekomstltUn°Eakelijk zal blijven om aan te

FJk is
eptonen of bevruchting moge-

1c'aDs 'i daarna zou je dan met die
<ie a^

es moeten beginnen, om zo
leUr .n^taande moeder een hoop te-tellingen te kunnen besparen."

Het internationale congres voor gy-
naecologen in Maastricht duurt van
30 mei tot 2 juni.

Van onze verslaggever

Guido Wauters, adjunct-directeur
van de Zoo nabij Genk, schreef op
eigen initiatief een brief naar de ge,
meente Zelfkant waarin hij de hel-
pende hand toestak. Ook een beetje
uit vrees dat de dieren anders moge^
lijk afgemaakt zouden worden. Zijri
dierentuin, die jaarlijkswel nog voU
doende bezoekers trekt, nam eerder
al een handvol apen uit Tudderer}
over. Maar hij staat niet te springen
om nog meer exotische dieren.
Met de komst van vijf leeuwen, die
naar verwachting rond de middag
in Genk arriveren, komt hij uit op 21
stuks. „Voor het publiek is zon
groot aantal niet nodig. De bezoeker
hoeft er eigenlijk maar een paar té
zien," aldus Wauters. De leeuwen
moeten in Zwartberg nog even bui-
ten blijven, want aan de uitbreiding
van de hokken wordt nog volop ge-
werkt.
Volgens Wauters wilde de gemeente
Zelfkant echter niet langer wachten
en moest het transport vandaag
plaatsvinden.
Het oude Safaripark, dat vooral in
de jaren '70 aantrekkelijk was om
zijn safari-achtige uiterlijk en waar
jeeps en bussen in zwart-witte uit-
monstering rondreden, moet dicht
nadat de pachtovereenkomst door
de gemeente is opgezegd. Dat ge-
beurde nadat de bezoekersaantallen
al jaren te wensen overlieten.

Marter jaagt
paar huis uit

" Onder andere de honderden vliegen, die afkomen op de buit van de nog steeds niet gevangen steenmarter,
makenhet leven in de woning van Monique en Carl onmogelijk. Foto:WiDDERSHOVEN

Kosten sanering
mijnterreinen

worden verhaald
Waarschijnlijk een steenmarter
heeft het jonge paar wekenlang
van zijn slaap beroofd om vervol-
gens te zorgen voor een uit men-
selijk oogpunt onleefbare situa-
tie.

WIJLRÉ - Het prille geluk van
Monique Sleijpen (20) en Carl
Joosten (21) wordt danig vergald
door een ongewenst 'huisdier. „Het leek ons een roofdier dat

van zich af wil bijten en ofschoon
we niets zagen waren we er bang
van", zegt Monique.

Hun vreugde was van korte
duur. Al in de eerste dagen werd
hun slaap verstoord door kras-
sende geluiden van boven. Slaan
tegen het plafond riep reacties
op die hetpaar bedreigend vond. Van onze Haagse redacteur

Klachten bij de eigenaar van het
huis, de woningvereniging Wijl-
ré, werden in eerste instantie af-
gedaan met de redenering dat
het om muizen of ratten ging.Dolgelukkig was het koppel toen

het per 1 maart in zijn woon-
plaats Wijlré een betaalbare éta-
gewoningkreeg; al te breed heb-
ben de aankomend verpleegster
en de electronica studerende jon-
geman het immers niet met bei-
der studiebeurzen.

ning bezetten en er massa's ma-
den onder de vloerbedekking de-
poneerden, leidden uiteindelijk
tot aktie. De opzichter van de
woningvereniging deed onder-
zoek en informeerde bij diverse
instanties. Met als conclusie dat
hoogstwaarschijnlijk een steen-
marterkwartier heeft gemaakt in
het plafond van de flat en daar de
resten van zijn buit (vooral dui-
ven) achterlaat, waar vandaan de
vliegen ko"men.
Monique en Carl zijn de woning
inmiddels ontvlucht en slapen
bij toerbeurt bij hun wederzijdse
ouders.
De woningvereniging zit met de
handen in het haar. Secretaris-
penningmeester J. Aelmans:
„Een steenmarter is beschermd
en die mogen we dus niet eens
vangen. We proberen dus in een
nacht, als hij op jacht is, alle toe-
gangen naar zijn verblijf dicht te
maken. En dan moeten we op het
plafond een geurmiddel plaatsen
dat hem afschrikt. Maar zelfs als
dat lukt zijn we er nog niet. Want
buurtbewoners hebben ons al la-
ten weten dat ze bang zijn dat het
dier daarna bij hen onderkomen
zoekt..."

Dat geldt dan dus ook voor de mijn-
terreinen en kan dus ook DSM ra-
ken voor wat betreft een deelvan de
wijk het Eikske. Als blijkt dat DSM
juridisch nog steeds aangesproken
kan worden voor de vervuiling (en
daar ook verantwoordelijk voor is),
zal zeker geprobeerd worden de sa-
neringskosten te verhalen, aldus
Holtkamp gisteren. Het ministerie
wacht echter eerst het vervolgon-
derzoek van de provincie Limburg
af, waarin de vervuiling en de sane-
ringskosten preciezer in beeld wor-
den gebracht.

Totdat Monique en Carl ook an-
deren getuige konden maken
van de vreemde geluiden.
Toenemende stank, vochtige
plekken in het plafond, honder-
den vliegen die plotseling de wo-

DEN HAAG - Het ministerie
van VROM zal proberen de
kosten die verbonden gijn aan
het schoonmaken van vervuil-
de mijnterreinen te verhalen
op de voormalige eigenaren
daarvan. Het betreft daarbij
onder andere DSM. Een
woordvoerder van DSM liet
gisteren 'weten dat, indien vast
komt te staan dat de chemie-
reus inderdaad aangesproken
kan worden op de vervuiling,
„wij onze verantwoordelijk-
heid zeker niet uit de weg zul-
len gaan."

Bij DSM wacht men ook eerst de na-
dere bevindingen af. Als blijkt dat
het bedrijf dan aansprakelijk ge-
steld kan worden voor „dingen die
niet hadden kunnen of mogen ge-
beuren, zullen wij onze verantwoor-
delijkheid zeker niet uit de weg
gaan", aldus woordvoerder Spiertz..
Voor wat de particuliere mijnen be-
treft zal het moeilijker zijn een aan-
sprakelijke partij te vinden.

Vorige week werd bekend dat de
grond onder de woonwijken het
Eikske in Landgraaf en Finefrau in
Kerkrade deels matig tot ernstig
verontreinigd zijn met de zoge-
noemde polycylische aromatische
koolwaterstoffen. Op die voormali-
ge mijnterreinen vond vroeger de
briketfabricage plaats, waarbij pek
met daarin de vermoedelijk kanker-
verwekkende PAK's werd gebruikt.

VOERENDAAL - Een 25-jarige
liftster uit Maastricht is gistermid-
dag rond half twee in Voerendaal
aangerand. De dader, die sprak met
een Gelders accent, had haar op de
autosnelweg van Maastricht naar
Heerlen met een blauwe, gestolen
Audi opgepikt. Bij Voerendaal
sloeghij af en reed het open veld in.
Daar dwong hij de lifster tot onzede-
lijke handelingen.

Liftster
aangerand

De saneringskosten zullen vermoe-
delijk minimaal 50 miljoen gulden
bedragen.

Daarna nam hij haar tas mee, waarin
onder meer een portemonnee met
vijftig gulden zat. Twee meisjes
hebben de aanrander op de Huls-
bergsestraat in Heerlen de tas uit
zijn auto zien gooien. De man is vol-
gens de politie ongeveer veertig jaar
oud en 1 meter 75 lang. Hij heeft een
gedrongen figuur en zou een nogal
slecht gebit hebben.

Volgens Holtkamp kunnen eigena-
ren wel, als de staat besluit eventue-
le vervuilers aansprakelijkte stellen
voor de saneringskosten en daartoe
de landsadvocaat inschakelt, be-
sluiten hun eisen mee laten nemen
('voegen') in het door het rijk aange-
spannen proces.

De koopwoningen van veel mensen
uit de wijk zijn als gevolg van de
vervuiling sterk in waarde gedaald.
De oorspronkelijke eigenaar is
moeilijk of niet te achterhalen en als
dat al lukt, acht deze zich niet aan-
sprakelijk.

Zoals veel bewoners van de even-
eens vervuilde wijk Hopel in Kerk-
rade tot hun schade hebben be-
merkt is het zeer moeilijk, zo niet
onmogelijk, om jaren na de laatste
mijnsluiting nog een particuliere
eigenaar aansprakelijk te stelten
voor de door hen geleden schade.

Volgens topambtenaar A. Holt-
kampvan het ministerievan VROM
van het ministerie van VROM zal ze-
ker worden bekeken of die kosten,
waarvoor het rijk voor het grootste
deel moet opkomen, te verhalen zijn
op de vervuiler. Hij verklaarde dit
gisteren desgevraagd na de presen-
tatie van het nieuwe bodemsane-
ringsbeleid van minister Alders,
waarin het principe 'de vervuiler be-
taalt' een zeer belangrijke plaats in-
neemt.

De politie vraagt getuigen met haar
contact op te nemen: 5045-753500.

- De Nederlandse vereniging van verloskundi-
ge!! en gynaecologen NVOG is vrij optimistisch gestemd over
j ft nieuwe, uit Scandinavië afkomstige bevruchtingsmetho-

> waarbij mannelijke zaadcellen en vrouwelijke eicellen door
Ifnl e* van een caPSLUe m de baarmoeder gebracht worden.
c ° gens de NVOG is dit een veel eenvoudigere en minder
j nstrnatige conceptie-methode dan de reageerbuisbevruch-

lj. S, maar het moet nog blijken of de nieuwemethode in prak-
te de nu gangbare 'in vitro fertilisatie' (IVF) kan vervangen.

2e laatste methode biedt de moeder meer zekerheden.

(ADVERTENTIE)

"Alleen onze zaak in Heerlen
is geopend

" Wij verkopen bijna alle merken

" Hartman tuinsets 10% korting

Rijksweg-Zuid 208, SITTARD
Heerlerbaan 273, HEERLEN

(ADVERTENTIE)

i^&m» ft Het enige echte

n Jt F I Specialiteiten-
J^L Jjjj\ Restaurant

L wmmis mogelijk. _~~ is gevestigd in Heerlen
Dautzenbergstraat 17C, 6411 LA Heerlen Tel. 045-719544

Dagelijks geopend van 16.30 - 23.30 uur
'6108

'n Sterke Stapper!
JohnnieWalker red label whisky

0.7 liter O /l 95
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Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Politie noemt gevolgen steekpartij 'verwondinkje'

Neergestoken Heerlenaar
niet meteen uitgeleverd

provincie



Het programma dat de vier art-
sen moeten doorlopen bestaat
uit een onderwijskundig en een

De RL is verantwoordelijk v°"
de organisatie van het ond^wijsgedeelte. Voor wat betre
het onderzoek dat in Limbus
wordt verricht, zijn de RL e
'Hoensbroeck' een samen^,kingsverband aangegaan. **onderzoek wordt verricht in *revalidatiecentrum.

DEN HAAG - In Zuid-Lim-
burgworden in dekomende
vier jaar twee revalidatie-
artsen opgeleid tot klini-
sche toponderzoekers. De
Rijksuniversiteit Limburg
(RL) in Maastricht en het
Revalidatecentrum Hoens-
broeck krijgen daartoe sa-
men met de Rijksuniversi-

teit Groningen en een reva-
lidatiecentrum in Enschede
een subsidie van bijna 2,6
miljoen gulden van het mi-
nisterie van Onderwijs en
Wetenschappen. Aan ieder
instituut wordt een topon-
derzoeker opgeleid.

Van onze Haagseredacteur

van onze verslaggever

Onderzocht wordt de houdi»
en de invloed daarvan op de
chaamsfuncties en verder i*

verlies van spierkracht als t
volg van neurologische spie
aandoeningen.

Huisvestingsproblemen
voor 'Pueri Cantores'

Grootste koor ter wereld in Maastricht

congres het grootste koor ter
wereld worden geformeerd. Op
donderdag 5 juli zal namelijk
een internationaal gezelschap
van ongeveer 8.000 jongens en
meisjes gezamenlijk zingen tij-
dens een Vredesdienst in het
MECC, die om 17.30 uur begint.

De subsidie wordt verleend
het kader van het Stimulering
programma Gezondheidsond ,
zoek. Dat is onder andere 8

richt op het stimuleren van
onderzoek naar chronische ze.
ten die niet direct levensbedr
gend zijn, maar voor de PatlÊ„.
wel langdurig lijden veroorz
ken en de gezondheidszorg
hoge kosten jagen.

Lijden

Volgens de organisatoren van
de Stichting Pueri Cantores is
dit aantal bij vorige manifesta-
ties nog nooit bereikt. Zelfs niet
in Rome, waar volgens traditie
het festival om de vier jaar
plaats heeft, is men nooit boven
de 6.500 deelnemertjes uitgeko-
men.

MAASTRICHT - De organisato-
ren van het congres van interna-
tionale kinderkoren dat van 5
tot en met 8 juliin Maastrichtzal
worden gehouden, kampen met
huisvestingsproblemen van het
massale aantal zangertjes dat
aan het korenfestival zal deelne-
men. In totaal komen ongeveer
8.000 koorknapen uit vele lan-
den naar Maastricht; de mees-
ten worden ondergebracht in
jeugdhuizen, jeugdherbergen
en kloosters, hun begeleiders
voornamelijk in hotels. Voor die
dagen zijn alle jeugdaccommo-
daties van Aken tot Luik en van
Vaals tot Mook volgeboekt. Dat
betekent dat er nog voor ruim
1500 deelnemers een onderko-
men moet worden gezocht.

CDA wil beraad
over conflict

rond vliegveld
Landen
Er zullen 160 koren naar Maas-
tricht komen uit 15 landen. Al-
leen al uit Frankrijk komen 52
kinderkoren, in totaal ongeveer
3.000 zangertjes. Andere landen
waarvan koren aangesloten zijn
bij' de Féderation International
Pueri Cantores en die in Maas-
tricht acte de présence zullen
geven zijn België, ■ Brazilië,
Duitsland, Canada, Engeland,
Griekenland, Italië, lerland,
Oostenrijk, Polen, Ruanda,
Spanje, Zwitserland. Er zal ook
een kinderkoor uit Moskou aan-
wezig zijn.

DEN HAAG - De CDA-fractieJde Tweede Kamer wil snel d
delijkheid over het conflict . ge
sen de provincie Limburg en. â. &n
ministerie van Verkeer en j£ de
terstaat over de verdeling val1

nI)-extra isolatiekosten van W u Vq
wijken na de aanleg van .j
Oost-westbaan bij vliegt je S (

Beek. Namens zijn fraCJ
vraagt het Limburgse Karne' ( sc
Léon Frissen aan de voorzn de
van de kamercommissie *
keer en Waterstaat te beW je j

S(
stelligen dat er spoedig °ver. et ~volgt over deze kwestie tus»\. vJ;
de provincie en minister N 1ft
Weggen van Verkeer en Wa 1 w
staat. ,f

d,

Zoals bekend zullen de isolat'
kosten rond 'Beek' door v^)( ö
schillende omstandigheden *^ sc
miljoen hoger uitvallen dan * a d;
vankelijk gepland. De provin n,
neemt daarvan 15 miljoen v s *haar rekening, maar vo'^l (Verkeer en Waterstaat "j' ~ c
'Limburg' volgens de afsprak *'ook voor de eventuele meer* " |>
ten opdraaien. Dat heeft de P jp
vincie ronduit ontkend en !
scherpe bewoordingen afge
zen. v

De organisatoren maken zich
ernstige zorgen, met een goede
huisvesting staat of valt het fes-
tival en dus moet dit aspect van
de organisatie tijdig geregeld
zijn.

Een schriftelijke oproep aan 355
pastores in en buiten de regio
Maastricht heeft zegge en schrij-
ve acht reacties opgeleverd. Aan
de parochies werd gevraagd of
er een of meerdere muziekvere-
nigingen een koor zouden wil-
len 'adopteren' voor de duur van
het festival. Onderbrengen bij
particulieren her en der stuit op
organisatorische moeilijkheden
zodat men de koren als eenhe-
den bij Limburgse verenigingen
probeert onder dak te brengen.
De meewerkende vereniging
zoekt dan onder haar leden of
bekenden gastgezinnen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondervonden
bij het overlijden en de uitvaartdienstvan mijn lie-
ve zoon

Bert Kremers
betuig ik mijn oprechte dank.
De plechtige zeswekendienst vindt plaats op zater-
dag 26 mei as. in deparochiekerk van St.-Johannes
de Doper te Eygelshoven om 19.00 uur.
Tevens wordt dan de eerste jaardienst gehouden
van mijn lieve man

Johan Kremers
Mevrouw E.G.J. Kremers-Haan

Eygelshoven, mei 1990

Voor de vele blijken van medeleven ons be-
toond bij het heengaan, de uitvaartdienst en
de crematie van mijn lieve echtgenoot en
onze vader

Huub Selder
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dank aan het perso-
neel van deHamboskliniek voor de liefdevol-
le verzorging.

H. Selder-Huls
Hetty en Torn

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 26 mei as. om 19.00 uur in de
dekenale kerk van de H. Lambertus te Kerk-
rade.

VAN I
HARTE!

WINNENDE
STAATSLOTEN

MEI '90.
805eStaatsloterij, winnende staatsloten wei 1990.

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.
De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld. Wanneer op

een lotmeer dan één prijs is gevallen,
staat achter hetnummer dat de hoogste prijs
gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

I
Lotnummers Eindcijfer(s) of Totaalprijzen-
eindigend op: lotnummer(s): bedrag:

■

i
21 50

067641 25.000
251 100

2391 1.000
2

2 20
036102 100.020

Extra prijs serie AH 058032 500.020
Troostprijs andere series 058032 5.020

4942 1.020
662 120

009772 5.020
3

015923 25.000
4

4 15
954 115
274 115

5
805 100
815 100
235 250

095975 2.000
6

5306 1.000
356 250

86 100
96 50

7
7 25

Extra prijs serie AB 076207 250.025
Troostprijs andere series 076207 2.525

031617 20.025
074867 50.025

687 125
8

8 10
98 60

9
0249 1.000

69 50
0

10 50
310 150
420 500
820 250

50 50
80 50

018680 2.050

Zetfouten voorbehouden.

DE GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANAF
VRIJDAG 25 MEI WORDEN GEÏND.

De Staatsloterij keert alles uit watu wint: op de prijs
wordt geenkansspelbelasting in mindering

gebracht U krijgt het volle pond. Volgende maand is er
opnieuwruim 33 miljoengulden in depot en in

totaal worden erbij twee miljoen lotenruim 1 miljoen
phjzen uitgeloofd.

En dan nog meer goed nieuws: ukunt voor nieuwe
staatsloten de hele maand terechtbij de

bekende verkoopadressen. Deze kunt u vinden
in de Gouden Gids onder 'Staatsloterij. Eris zeker

een verkooppuntbij u in de buurt.
Ukunt trouwens ook automatisch via uwbank- of

girorekeningmeespelen in de Staatsloterij.
Inlichtingen daaroverkunt ukrijgen op nummer

070-3498 798.
GEEN MOOIER LOT
DAN N STAATSLOT._

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij het overlijden en de begrafenis
van mijn man, onze vader en opa

Jo Kriechelberg
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Een speciaal woord van dank aan het af-
delingsbestuur en Rodekruiscolonne
Kerkrade.

M.E. Kriechelberg-Mobertz
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 26 mei as. om
19.00 uur in de parochiekerk van de H.
Catharina te Kerkrade-Holz.

Dankbetuiging
De grote belangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h.h. missen bij het heengaanvan mijn
lieve vrouw en moeder

Toos Bartels-Kochen
hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en de wetenschap dat zij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

JoepBartels
Monique Bartels

Kerkrade, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 27 mei as. om 11.00 uur in deparochiekerk
van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Ter-
winselen-Kerkrade.

Christus onze Heer verrees.
Halleluja.

Cor
Kesting-van Dalfsen

is overleden.
Vele jaren leidde zij met grote trouw de zon-
dagsschool en vertelde zij de bijbelverhalen.
Een zéér trouw gemeentelid ging van ons
heen!
De rouwdienst zal plaatsvinden op vrijdag 25
mei as., aanvang 14.00 uur, in de kapel van Fi-
renschat, Schaesbergerstraat 25, Terwinse-
len. "

J.D. Hein

tLéon Tonnard, oud 70 jaar, echtgenoot van Mia
Aarts. 6222 KM Maastricht, Kasteel Hillenraad-

weg 33.c. De uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 25 mei om 10.00 uur in de kerk van de H.
Antonius van Padua te Nazareth-Maastricht. Er is
geen condoleren.

tChristina Pasmans, oud 97 jaar, weduwe van
Jan Frederix. Maastricht. Corr.adres: Kasteel

Hillenraadweg 95.c. 6222 XS Maastricht. De uit-
vaartdienst zal worden gehouden heden, woensdag
23 mei, om 11.30 uur in de parochiekerk van de H.
Walburga te Amby-Maastricht. Er is geen condole-
ren.

tßart Geerlings, 77 jaar, echtgenoot van Flora
Lenoir. Veestraat 10, 6071 PR Swalmen. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 25 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van Het
Woord Gods te Swalmen.

tWilhelmina Crousen, 66 jaar. echtgenote van
Henri v. Doornurn, Bisschop Schrijnenplein 7.

6041 XJ Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehoudenzaterdag 26 mei om 13.00 uur in
de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

HEERLEN, Nobelstraat 23, 045 - 716666
Kwaliteit vooreen verrassend vriendelijkeprijs

Langs deze weg willen wij u graag danken voor uw
medeleven bij het overlijden en de begrafenis van
mijn inniggeliefde echtgenote, mijn lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Lien Slanina-de Haan
R. Slanina

" Sjaak, Margriet en Alexander
Landgraaf, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 26 mei as. om 19.00 uur in deparochiekerk
van de H. Barbara te Landgraaf-Kakert.

Dankbetuiging
Bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgza-
me.vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Leo Huis in 't Veld
mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen. Zij zijn ons tot troost geweesten wij betuigen
daarvoor aan alle betrokkenen onze hartelijke
dank.

J.M. Huis in 't Veld-Logister
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Landgraaf, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 26 mei as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenhager-
heide, Landgraaf.

Het is alweer een jaar geleden,
maar met liefde in ons liart
denkenwij nog vaak aanhet verleden,
toen jij nog bij ons uias.

De eerste jaardienst voor mijn man, onze vader en
grootvader

Joseph (Joep)
Cremers

zal plaatsvinden op zaterdag 26 mei as. om 19.00
uur in de H. Hartkerk te Nieuwenhagerheide.

Mevr. B. Cremers-Theissen
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, mei 1990

ÉrrOVinClc Bureau Bibliotheek
I irv>kiii-n Postbuss7oo
LIITIDUry 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Sluiting kantoren van deProvincie Limburg
M 130/21-90

Opvrijdag 25 mei a.s.zijn dekantoren van het
provinciaal bestuur gesloten.

♦ . ACADEMISCH

*>r ZIEKENHUIS
MAASTRICHT

Op Hemelvaartsdag
(donderdag 24 mei)

en vrijdag 25 mei a.s. zijn
de poliklinieken alsmede het
Diagnostisch Centrum en de

Centrale Prikdienst
GESLOTEN.

De poli Cardiologie isvoor spoedeisende
gevallengeopend.

De EHBO is normaal (24 uurper dag) geopend.

ejt jozefziekenhui^
Kerkrade
De poliklinieken, onderzoekafdelingen en
behandelafdelingen van het
SINT JOZEFZIEKENHUIS
te
KERKRADE
zijn op
HEMELVAARTSDAG
én op
VRIJDAG 25 MEI
GESLOTEN
Spoedgevallen worden uiteraard geholpen

DE MODESPECIAALZAAK VOOR 3 GENERATIES

I JONG EN VLOT | [ CHIQUE EN JEUGDIG | | KLASSIEK

# Sportieve vlotte mode voor de jonge vrouw
-fr Chique mode voor de jeugdige vrouw

Klassieke mode voor de oudere dame

j3« Dit alles in de maten 38 t/m 52
M«J;(| U kunt ons vinden vanaf richting Heerlen: bij
w^\jQi\±c\?dïs de markt naar recnts en dan na s°mtr-ie of
*^ lJj 2e straat links, naast het Dr. Poelsplein.
ttl/vlp^ As. donderdag, Hemelvaartsdag, geopend.
"**?r^* L IJStmpetVem Panneslagerstraat 15, Simpelveld, Tel. 045-442496

Overigens zal tijdens het 24ste
internationale Pueri Cantores

Ook Nederland is van de partij.
Er zijn nog slechts een 20-tal Ne-
derlandse jongens- en kinderko-
ren bij de Federatie aangeslo-
ten, nadat dit aantal in vroegere
jaren zelfs rond de 300 heeft ge-
legen. Drie Limburgse koren
horen tot de groep van negen
Nederlandse: Jongenskoor
Swolgen, Lente-bloempjes uit
Margraten en Zangers van
St.Frans uit Venray.

Drie minuten te laat geland op Beek

Piloot schuldig
zonder straf

Van onze verslaggever

Vorige week al maakte Fn='^in deze krant bekend dekwes j
aan de orde te zullen stellen j£|
Maij-Weggen. Als het conj^,
niet uit de wereld wordt gen,
pen, wil hij er snel overleg °voeren met partijgenoot Mat)'

SITTARD - Omdat hij tegen de
regels in na zonsondergang nog
was geland op vliegveld Beek,
werd een piloot uit Zandvoort
gisteren voor de kantonrechter
in Sittard ter verantwoording ge-
roepen. De jongeman had de
zonde begaan halverwege de op-
leiding tot verkeersvlieger die hij
volgde aan de Nationale Lucht-
vaartschool in Beek en die hij in-
middels met succes heeft afge-
rond. Zij het met de aantekening
dat hij één overtreding had be-
gaan.

De leerling moet daarvoor eerst
de aantekening blindvliegen
hebben en die krijgt hij pas na
het examen. Deze aantekening is
trouwens niet alleen nodig voor
het nachtvliegen,maar ook voor
het vliegen bij slecht zicht.

Volgens studentendekaan H.
Schreurs van de Beeker school
komen deze zogeheten 'end of
daylight'-overtredingen nauwe-
lijks voor. Ze bevestigde dat het
leerlingen verboden is na zons-
ondergang te vliegen, als de'in-
structeur er niet bij is.

straf heeft ervaren. „Dan kunt U
nu deze uitspraak erbij vermel-
den", zo stelde de kantonrechter
hem gerust.

De studentendekaanvond dat de
oud-leerlinger beter aan had ge-
daan in Eindhoven te blijven. Hij
had het risico niet mogen nemen
dat hij te laat in Beek zou landen.
„Dat is de verantwoordelijkheid
van de piloot. Wie er in de toren
zit, mag op zon moment niets
uitmaken", aldus Schreurs, die
eraan toevoegde dat juist in de
vliegerij op een paar minuten
wel degelijk gekeken moet wor-
den.

Risico

Tientallen doden
bij veerbootramp

Volgens hem worden zulke over-
tredingen wel vaker begaan,
maar door vliegleiding op Beek
door de vingers gezien. Sinds
echter een ex-werknemer van de
luchtvaartschool bij de torenbe-
manning zit, zou hij uit wrok
mensen van die school een hak
willen zetten.

Op een retourvlucht van Eindho-
ven Airport landde hij drie minu-
ten te laat op Beek. Naar de
Zandvoortenaar verklaarde had
hij onverwacht een kwartier op-
onthoud gehad in Eindhoven.
„Daardoor ben ik twee of drie
minuten te laat op Beek geland.
Ik heb het er nog met de instruc-
teur over gehad, maar die zei dat
ik me geen zorgen hoefde te ma-
ken. Tot onze grote verbazing is
het toch aan de rijksluchtvaart-
dienst gemeld," aldus de veron-
gelijkte piloot, die momenteel
stage loopt bij een luchtvaart-
maatschappij.

officiële mededeling
GEMEENTE BEEK [l>\

OPENBARE BEKENDMAKlf
Inspraak over beleidsvoornei" .
betreffende ruimtelijke orden'

Burgemeester en. wethouders p
Beek (L.), maken bekend, datter|g()
meentesekretarie van 28 mei ' ,t/m 17 juni 1990voor eenieder te'
zage ligt: het ontwerp-beStn( je
mingsplan „Looiwinkel", bestaa
uit:
1. plankaart;
2. voorschriften;
3. toelichting. „
Over de strekking en de inhouo }.
voornoemd ontwerp-bestemm'
plan wordt de mogelijkheid to
spraak geboden. Van de ëeëe g-
mogelijkheid tot inspraak kan
bruik worden gemaakt door alle
langhebbenden. I
Op 7 juni a.s. zal met betrekkind
het bovengenoemd bestemnj'i .f.plan een inspraak-avond P'8?** v'.
den om 20.00 uur in „'t Roadno
Musschenberg 15 te Spaubeek-
De inspraakprocedure ver
daarna verder als volgt: ter- gedurende de termijn van °f [jjK

visielegging kunnen schr»1 ,i
reakties bij ons kollege w°
ingediend; kprfl'

- ter afronding van de inspraa*^.
cedure zal ons kollege een

jer)de
verslag opmaken, inhouo ,j.

een weergave van de meni
die tijdens de inspraakproc^
naar voren zijn gebracht. Be v3|i

eindverslag wordt ter kennis
de gemeenteraad gebracht.

Beek (L.), 23 mei 1990 (i
Burgemeester en wetho
van Beek (L.),
namens dezen, . s.
Chef sektor Exploitatie »
Ontwikkeling Vastgoed
Th.H.P.M. van Mujkgn^--^

'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll" 1111"

JAKARTA - Bij een ramp met
een Indonesische veerboot voor
de oostkust van Kalimantan
(Borneo) zijn zondag zeker 57 do-
den gevallen. Honderdeenen-
veertig passagiers konden nog*
uit zee worden gered. Dat heeft
het Indonesische persbureau
Antara gisteren bekendgemaakt.
De veerboot mocht officieel
slechts plaats bieden aan 115
passagiers. Op het moment van
de ramp waren er echter meer
dan 200 aan boord. De veerboot
was op weg van Tarakan naar
Nunukan toen de combinatie
van ruwe zee, zwaar weer en
overbelasting het vaartuig deed
kapseizen.

Normaal gesproken had de man
een boete van 250 gulden moeten
betalen. Hij gaf echter tijdens de
zitting aan dat hij de aantekening
van de overtreding, diebij de op-
leiding is gemaakt, al als een

Officier van justitiemr P. Frénay
erkende dat hier sprake was van
een overtreding die niet tot de
ernstigste behoren. Gelet op de
omstandigheden die de Zand-
voortenaar aandroeg, vroeg hij
om schuldigverklaring zonder
een straf op te leggen. De kan-
tonrechter mr H. van Oppen gaf
de officier gelijk.
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Subsidie van rijk voor
revalidatie-onderzoek

onderzoeksgedeelte. Dat laats j
gedeelte is gebaseerd op wa^nemingen die de arts bij de P
tient doet. De artsen blijven N

de patiëntenzorg betrokken.



„Ik had geen ervaring. Ik raakte
helemaal in paniek," zo veront-
schuldigde de spookrijder zich
voor de kantonrechter. „Dit kan
me nooit meer gebeuren. Ik rijd
niet meer. Ik heb de auto ver-
kocht en het rijbewijs ingele-
verd," liet de man berouwvol we-
ten.
De kantonrechter, ervan over-
tuigd dat gevaar voor herhaling
uitgesloten was, verminderde de
eis van de officier en legde de
man een boete van ’ 200 op.

SITTARD - „Gelukkig heeft U
achteraf beseft hoe ernstig het
gebeurde was. Het was ook een
verstandige daad om het rijbe-
wijs in te leveren." Met die woor-
den eiste officier van justitie,
mrP. Frénay gisteren voor de:
kantonrechter in Sittard een boe-;
te van ’250 tegen een 62-jarigei
spookrijder.

Spookrijder
kreeg spijt

; van onze verslaggever
r J^ASTRICHT - De vroegere
yfin teur van de LIOF-vesti-
k.g}B in Denver (VS), Hans
■i g komt een schadever-
i ka! ng toe van 66800 Ameri-
-8

t
nse dollar, vermeerderd

P <W 6en verSoedmg voor êele"
bpH imrriateriële schade ten

Aidtage van 25000 ëulden- Zo
Var? een tussenbeschikking
r n de Maastrichtse kanton-nen ter mr R-Houterman in
het ?rocedure die Schut tegen. LIOF had aanhangig ge-
llQp' Volëens Schut is het
Wl *?et arbeidscontract met
l "ft niet naar behoren nage-len.
ï
ti0 nde raad van commissarissen in

e wmber 1989 het besluit nam het
j. h *n Denver te sluiten, werd

tè lrecteur voor de keuze geplaatst
,1 Ècn an Werken bij het kantoor van
l- elisri°mische Zaken in de Ver"
ede fl Staten of als acquisiteur aan

j^j. lag te gaan vanuit Maastricht.
\ Vql„ eigerde beide banen omdat ze, ttijsens. hem niet in overeenstem-

Sehftz^n met zi Jn arbeidscontract., den Zei ontslag te willen aanvaar-
seh nder voorwaarde dat hem een

■' do], Vergoeding van circa 100.000
f'LiqÏ z°u worden uitbetaald. Het
j Sch t

Weigerde dit en daarop legde
i teP uJ de zaak voor aan de kanton-
\°P 2d

in Maastricht.
i' {j 0"* aPril diende de zaak voor mr
f Pogj an> die ter zitting nog een

6en ng °ndernam beide partijen tot
dit Vergelijk te laten komen. Toen
de get hikte, besloot derechter zelf
dihs»oo^te van een schadevergoe-'g te bepalen.

vond de eerste en vierde opgave
van het scheikunde-examen,
over geklopte koolwaterstof en
elektrolyse, het moeilijkst.

Er waren gelukkig niet teveel
clustervragen, vragen waarbij je
helemaalvast loopt als je het ant-
woord op de eerste niet weet. Wel
zaten er enkele zeer gespeciali-
seerde vraagjes bij", aldus Van
der Werf. Leerling Pim vond het
examen wel te maken, niet te
moeilijk en niet te gemakkelijk.

„Pfoeh, dat wordt een herexa-
men", verzuchtte een mavo-leer-
ling van het Bisschoppelijk Col-
lege in Echt. Zijn opmerking
werd met verbazing ontvangen
in de hal van de school. Want de
reeds aanwezige leerlingen von-
den dat het examen scheikunde
wel meeviel.

ROERMOND/HEERLEN

zegt een leerling die als een van
de eersten klaar was. „Maar niet
dat ik zo goed ben, een zesje
hoor."

Het scheikunde-ejtamen dat
door de havo-eindexamenkandi-
daten moest worden gemaakt,
was niet echt lastig. „De meeste
vragen vielen mee. De hele stof
werd zon beetje behandeld,"

Voorlopige uitspraak Maastrichtse kantonrechter

'Schadevergoeding voor
ex-directeur van LIOF

Enkele andere havo-leerlingen
dachten dat er een paar 'rottige'
vragen bijzaten zoals de redoxre-
acties, maar ze hadden het moei-
lijker verwacht. „Het-merendeel
van de vragen was te verwach-
ten, was standaard."

Het vwo-examen was aan de ge-
makkelijke kant, vond leraar
Van der Werf. Het eindexamen-
onderwerp vrouwengeschiede-
nis kende onder meer een kort
opstel, en dat vond Van derWerf
meer iets voor een havo-examen.
Bij het onderwerp Nederland
voor, tijdens en na de oorlog wer-
den in een opgave zeven illustra-
ties gegeven. De leerlingen
moesten hier een typering van
geven, wat Van der Werf 'veel te
gemakkelijk voor het vwo' vond.
De vwo'ers zelf vonden het exa-
men overigens ook niet al te
moeilijk.

De meeste mavo- en havo-leer-
lingen hebben de eindexamens
nu achter de rug. Alleen vakken
als maatschappijleer, Spaans,
Fries en Russisch staan nog op
het programma. De vwo'ers heb-
ben deze vakken ook nogvoor de
boeg, aangevuld met wiskunde
A (vandaag) en Grieks (vrijdag).

Geschiedenis
Het havo-examen geschiedenis
kende een aantal precies dezelf-
de vragen over het onderwerp
vrouwengeschiedenis als het
vwo-examen. Dat was zeer ver-
rassend, zei leraar Van der Werf
van het Coriovallum college in
Heerlen. Het havo-examen vond
hij redelijk goed te maken. „Ook
de zwakkere leerling moet hier-
mee wel uit de voeten kunnen.

Dat was niet het geval bij de
vwo'ers op het college in Echt.
Die bleven veelal tot het einde
zitten. Volgens atheneum-leer-
linge Marleen Gielen viel het
examen best mee. De schoolon-
derzoeken waren moeilijker ge-
weest, maar het was wel erg veel
werk. „Het was echter veel lezen,
veel rekenwerk, veel reacties en
veel schrijven." De leerlinge

Allemaal bekende stof, zeiden ze.
Zowel het c- als het d-examen
was gemakkelijker dan ver-
wacht, meenden de leerlingen.
Met name de veertien open vra-
gen - veelal vergelijkingen - vie-
len mee. „Het was heel wat ge-
makkelijker dan het natuurkun-
de-examen," reageerde een leer-
linge. Er waren dan ook veel leer-
lingen die ruimschoots voor de
eindtijd de aula van de school
verlieten.

DE EINDEXAMENKANDIDAAT
Pim Raaij makers (18) uit Heer-
len. Hij is een clown, vinden zijn
havo-klasgenoten van het Corio-
vallum College in Heerlen. Van-
wege de grappen die hij maakt in
de klas. Een keer heeft hij zelfs
straf gekregen voor een grap. „In
de vierde. Het ging toen over na-
tionalisten. Eten die nasi dan,
vroeg ik." Dat viel niet in goede
aarde en Pim moest nablijven.
Pim is ook een 'kunstenmaker.

met een vriendin te zien in Maas-
tricht. De twee gaan proberen als
straatmuzikanten hun trein-
kaartje naar de Limburgse
hoofdstad terug te verdienen. Er
zal geeri hip-hop, house ofrap te
gehore worden gebracht, maar
muziek van Bob Dylan en Bob
Marley. Echte muziek, volgens
Pim die eigenlijk meer dan twin-
tig jaar te laat is geboren. „De ja-
ren zestig. Woodstock en zo. Het
was toen toch veel meer groeps-
gericht. Nu is het ikke, ikke, ik-
ke."

Hij heeft textiele werkvormen
als eindexamenvak. Kunst boeit Vrijdag is Pim overigens samen

hem. Eigenlijk had hij ook naar
de kunstacademie gewild, maar
daarvoor had hij zich te laat op-
gegeven. Vandaar een bewuste
keuze voor dePabo, de opleiding
tot onderwijzer in het basison-
derwijs. Hij zou een goede leraar
zijn, want hij kent alletrucs, weet
zijn geschiedenisleraar. Pim ziet
het in ieder geval wel zitten, de
Pabo volgend jaar. Indien hij
voor biologie geslaagd is, al-
thans. Want daar knijpt hij 'm
wel een beetje voor.

Schu!?teren uitgesproken tussenbe-
I <Utu g geldt tot 15 Juni' Tot die
W*m bunnen beide partijen als-
Schi t -en vergelijk komen en kan

in ht '^ verzoekschrift intrekken.
to n et andere geval neemt de kan-
sjn eS,nter een definitieve beslis-

' tiog enzij de omstandigheden als-

' b 6id WlJ2iëen, zal de rechter de ar-
-I*n uSovereenkomst tussen Schut
ot^^ 1-LïOF per 1 juli aanstaande

'Broers en Zussendag'
Pepijnklinieken Echt

# Een ontroerend moment tussen Jan Engelen en zijn
zus Corry. Foto: JANPAULKUIT

" Pim Raaijmakers omringd door zijn 'supporters' Dorien en Natalie: ,}let havo-examen
was wel te maken. Het onderwerp vrouwengeschiedenis vond ik heel interessant."

Foto: FRANSRADE

Van onze correspondente

oorlogsindustriekonden gaan werken. Deze wet le-
verde echter niet op wat men ervan verwachtte, zo
meldt vraag 18 c.g. vraag 13. Waarom? Omdat de
wet slechts een beperkt resultaat (ongeveer 10 pro-
cent) had. Bovendien had de federale regering het
slechts als een tijdelijke voorziening bedoeld.

Vraag 17 van het havo-examen geschiedenis en te-
gelijkertijdvraag 12 van het vwo-examen. Wat is de
Lanham Act? Dat is echt zon vraag waarvoor je de
kleine lettertjes moet hebben bestudeerd, vindt le-
raar Van der Werf van het Coriovallum College in
Heerlen. De Lanham Act moest zorgen voor kin-
deropvang opdat de Amerikaanse vrouwen in de

lijk moeilijk op welke leeftijd je
broers en zussen met de zorg moet
confronteren en/of moet laten de-
len," laat mevrouw Wind weten. Zij
is oudervan een pupil en voorzitter
van de ouderverenigingvan de Pe-
pijnklinieken Echt. „Ik hoop dan
ook dat er op deze dag over dit pro-
bleem wordt nagedacht".

ECHT - Maar liefst 400 broers enzussen, van bewoners van de Pe-
pijnklinieken te Echt hebben zich
aangemeld voor de 'Broers en Zus-
sendag' op Hemelvaartsdag. Doel
van deze dag is de broers en zussen
nader te betrekken bij het dagelijks
leven van hun gehandicapte fami-
lielid.

DE OPGAVE

Op het programma van de 'broers
en zussendag' in Echt staan een bij-
drage van Jan Engelen en een fo-
rumdiscussie. Bovendien kunnen
de deelnemers kennismaken met de
verschillende afdelingen van de Pe-
pijnklinieken, zoals het bezigheids-
centrum, het arbeidscentrum en het
bewegingscentrum.

„In eerste instantie wordt de zorg
voor een geestelijk gehandicapt
kind voornamelijk gedragen door
de ouders. Maar op een gegeven mo-
ment komt er een dag dat ouders
daar niet meer toe in staat zijn. Bij-
voorbeeld door ziekte, ouderdom of
door overlijden. Het is belangrijk
dat het gat wat er opzon moment in
het leven van één van onze pupillen
valt, gevuld kan worden door een
broer of ZUs," verduidelijkt Elvi
Monshouwer, als maatschappelijk
werkster verbonden aan de Pe-
pijnklinieken.

Ook krijgen alle aanwezige broers
en zussen een enquêteformulier
met een aantal vragen die betrek-
king hebben op; „Hoe gaan wij na
deze dag verder? Hebben de fami-
lieleden behoefte aan een vervolg
op deze dag en hoe wordt dat inge-
vuld?"De organisatie van de 'broers en

zussendag' is in handen van een
werkgroep, waarvan behalve perso-
neel van de Pepijnklinieken ook
Jan Engelen, die zelf een zus in Pe-
pijn heeft, deel uitmaakt.„Als broers en zussen zullen we een
deel van de verantwoording op ons
moeten nemen. Veel mensen zijn nu
enthousiastover dit initiatief, maar
het is belangrijk dat ze in de gaten
hebben dat het een blijvende zaak
is. Het is natuurlijk niet de bedoe-
ling dat ouders alle taken uit han-
den genomen worden. Zo lang
ouderswillen en kunnen, moeten zij
een sleutelrol vervullen. Maar ,op
het moment dat zij niet meer kun-
nen, hoop ik dat wij onder andere
via deze dag mensen kunnen moti-
veren om die zorg over te nemen,"
meent Engelen.

Over dat overnemen van de zorg.
„Het is voor ons - ouders - natuur-

De vier broers moeten samen zes-
honderdduizend gulden terugbeta
len aan de staat.

Jaren cel voor
drughandelaars

DEN BOSCH - De vier uit Heerlen,
Hoensbroek en Kerkrade afkomsti-
ge broers zijn gisteren door het ge-
rechtshof in Den Bosch tot lange
celstraffen en zware geldboetes ver-
oordeeld. Het hof achtte hen schul-
dig aan langdurige handel in
heroïne en cocaïne vanuit hun
woonhuizen. Tegen alle vier de
broers vonniste het hofvier jaar cel-
straf. Een Amsterdammer die be-
schouwd wordt als de spil van het
gezelschap hoorde maar liefst zes
jaar gevangenisstraf tegen zich von-
nissen.

f limburgs dagblad i

(ADVERTENTIE)

WE DELEN HET WEER UIT!
-^^*B*^ÜSSS?P^?fr%\ vl et nieuwe Vogelzang magazine
(*fl komt eraan. Gratis 84 pagina's

\^^^m^T% vo* inf°rmatie en prachtige
llrt^\Er4)!%^Wvl FA\l^^CSm^mC^ aanbiedingen. Vrijdag a.s. of
lrl^ywvsy\v\\ vAK u^|XwMfll^^^^zater^aë' vah-het bij vin de bus.
llM\\;\ öA^-v-^ '^^^mmm^^Si kunt et 00^ nu °Pnalen. Ziet u
I%^ PlVw^-^^ TlmÈiam gelijk wat de fantastische Vogel-
ï'm ky^M fflm zangWK-aktie vooruinpettoheeft
lm mÊËÈÊvr / (een gratis radio-cassetterecorder
■UI / A| Wak bij aankoopvan een KTV van 55 cm
y'l^^^ / Jtffflft en S1*0*61"' gratis videobanden bij
ll^O llfe aankoop van een VHS videorecor-
rlÉ^fe^W, X^^^-^P deren/ofeen gratis leren WK-balbij

Ü3 uogelzmig
I;KSÉ g^jjp^jrr^ Daarkun jeniet omheen

EINDHOVEN, HERMANUS BOEXSTRAAT 22. HEERLEN, AKERSTRAAT 19. MAASTRICHT, WOLFSTRAAT 11, M. SMEDENSTRAAT 25

(ADVERTENTIE)

Laat Holland
maar schuiven.

Met de gratis
WK Programmaschuif.

In elk 30 cl krat zit deze week een
WK Programmaschuif. Handig als u thuis voor
de buis van het WK gaat genieten. Het schuif-
mechanisme toont u vanzelf waar, wanneer en
door wie de wedstrijden gespeeld worden.

Zolang devoorraad strekt.Dus vlug naar de winkel.

Heerlijk, helder Heineken.

Van onze verslaggever

door ans bouwmans
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Identieke vragen over
vrouwengeschiedenis

JERLOON - Het nationaal Oor-
'oon en Verzetsmuseum in Over-

■f Wordt vandaag verrijkt met
ito originele Russische T-34 tank,

V ootf üJdens de Tweede Wereld-
se °g- Deze 30 ton wegende tank is
tl,gesc.henk van de Sovjetunie. De

sti v *arriveert vandaag in de Sloeha-
af da„' Gissingen en wordt vanmid-
jt $£ n°g naar het Oostbrabantse
jjj 'P getransporteerd.

Russische tank
naar Overloon

De man nam tijdens de werk-
zaamheden aan de autosnelweg
A76, vorig jaar ter hoogte van Ur-

mond, de afrit en reed een stuk in
de verkeerde rijrichting. Hij
moest daar door zijn vrouw at-
tent op worden gemaakt. Mede
omdat de politie tijdig gewaar-
schuwd kon worden, raakte nie-
mand geworden. Een deel van de
snelweg werd afgezet zodat de
auto, waarmee hij half in de mid-

denberm had gereden, gekeerd
kon worden.

provincie

examens '90
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IGlanz-PunkteSolo-Parts
Kunst-Stücke

Choose your moment in time, please!

Kreieren Sic Ihren
individuellen Wohnstil!

Woytschaetzky inszeniert
Ihnen die Umsetzung in der
allerschönsten Konsequenz.

Und nicht nur beim Thema:
Accessoires...

o- /_fl»ia_"\ ■
JEU ffl ffl m fn.

h laaßaa

Woytschaetzky
Seit 1886 / Anspruchsvolle Innenausstattungen /

5100 Aachen JakobstraEe 2 (Direkt am Markt) Ruf (0241) 3148;
Donnerstags bis 20.30 Uhr geöffnet

Kom kijken naar de
MiAinifA DCACC Vanaf vandaag ook op de
niCUWC rrMrr lentebeurs in het MECC

r ly^^ar^^- ||tAj\H{A>l|l'lffl

, pwFfs^fcï: y
varimatic, een i**k*^^^ /
echte PFAFF als ACTIE- k*iiïiiiii^^MODEL met groot prijs- <^*7ièjTuiufi/voordeel. Gun uzelf nu de *^b*7'W't^'/luxe van een echte kwali- """-*"'"»' ~»
teitsnaaimachine, "made in Germany", in de
nieuwste uitvoering, kompleet, sterk en dege-
lijk, gemakkelijk te"bedienen. Kom kijken
naar de PFAFF varimatic, maar haast u want "
het aantal machines voor dezevoorjaarsactie
is beperkt... en op is op!

SÜ RcEoINK
Emmaplein 3, Heerlen
tel. 045-712949

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

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

Elf. jaarrentevanaf 12,2%. Elk bedrag tot 100.000,- en andere looptijd mogelijk
Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

First class
inruil

BMW 5201 automaat, mei 1989, leer, el.
schuifdak etc, diamantzwart, nw.pr. ’ 94.640,
nu ’ 62.500,-
-525 E bronsitbeige, 1986
620 I automaat lapisblauw, 1985
520 I antracietJl9Bs
318 I diamantzwart, 1985
Opel Omega station antraciet, geel kenteken,
dis nw 1989
Volvo 240 GLT wit, 15.000 km, 1989

Alle met Bovag-garantie
American Cars H. Bastings

Groot Haasdal 6
Schimmert

tel. 04404-1888

VOORDELIG OP WEG MET DE MAZDA 626. j_ _ , ————■ —■ „in umi ■— —-""' i■7,'fl K^KuHil |K|£a|# «ffIHHIIHf ;fl ■«9 T

ï
o

EÜ Hl I P-' 3 ■ 1

pM H ■ lEP* j<jf f^B 1 m m 1 1'f ï K V LpgiJ
■ t/\ '^ il I

■v ""'■ 'OM«ÊÈÈ: Bi: :'H bK dl If-*'*■« ft» 'WH Ik 1 f 1

. /n het jaar van Vincent van Gogh heeft de jr JÉr^'m WÊKmsk \
Mazda-dealer voor u een aardige verrassing in petto. .JÈf Jf. B I \ \v
Als u serieus zaken wilt doen ontvangt u een-prach- ÊÊÊ^^^SStÊBmÊÊÊÊIA ÉÉIbK B
t/ge beschrijving van de route die Vincent van Gogh g^ Zl-"PgJiMW Hlp^-^-^^
00/tmaakte naar het Frankrijk dat hem zo inspi- 4mmmi*^^mÊÊÊËËÊËËÊÊ/ÊÊIÈÊÈk BHbI Wk
reerde. Jp jV' £ -^J bmMmbl '" " :-fLIvX£Ji NüÉ M ÊÊÊÊkÉÊÊ I

Een tocht om /n de zomer van f990 met de gj| MPE SpPffl Hl
Mazda 626 na te volgen. Want deze zomerwordt de HbsSISSIb^mS «"tb! PU w
zomer van de Mazda 626 met twee voordelen die de HF > i f■ f .mW
auto extra aantrekkelijk maken. Elke Mazda 626 *S Bb»« *\ B Bi 'll

__^—-——^
_^

_ \ tot en met augustus een l| BbBBB i^l Ib^jbb^^^^^^^^B bbLbT

\-' *^Ks£-,--i bbbbbPi ''èer u,t egen de aantrekkelijke effectieve rente Toten met 31 augustus, dus een hele zomer lang,
«bbbbbbV\ «tT*® tti&ÉÊk UYTR A \/nnDnUUT "

van s'ec^G 0/o' u mox,mao' f 20.000- staat de Mazda 626 met zn extra's centraal. Kiest
r^lfck, é4eÉËÉ B

VUUruJErjL. lenen. (Looptijd max. 24 maanden). U kunt ook voor u niet voor het schuifdak en de financiering, dan

\ >|L__ ,: JO\^ÊÊ B ZONNIG SCHUIFDAK! f5OO,- contant k/ezen. verd/ent u f 1.150,- contant.

W-ÏÉ I^É 'éfiÊk m m deze zomer van de Tot ziens bij de Mazda- dealer. U vindt het adres in

1 WM 626 km elk type 626 DE MAZDA 626, EEN SUCCES" * Gouden S*.

VOIJ^CREATIEVEBDIEWrEXTRA
| "■^J^|| |

ÊÈÈÈÈÊËÈÊÈÈË ÊÈÊËÈÈÊÈÈË de meest succesv°lle autos in ons iNy ■**^r^n ~~^i&^ÊfWf mgmmWÊÈÊÈ land: aangenaam als het aankomt Bp^^ lÈÊ^ÊRSÈÊ Wr
m w Ibbbbbw °^ riJcomfort' maar minstens zo Y^^t^^ K^ W&^^^
m W§Sj^ g^ aangenaam als u zuinig en veilig PJ| H^^^H jm^^m*^

m B■ ■ # r^en belangrijk vindt. " vl^9 Ü^hl
y \j^r#\ De A/lazda 626 's 'n d'v'erse uit- S'

Jf # w «f rust,ngsn'^aus leverbaar. Als hatchback, sedan, IP*
■"■Ü""" coupé en wagon.

FYTRA VfIORDFFI " et euze u,t c"verse motoren: vanaf de zuinige 'A AWTRF^FÏ ï im? FINANnFRINP t-8 £0t e" met de kracht''ge 22 benzmemotor' °r TI3ZD3
ArVli 1rUjJ\J\JjLlJl\£i ril\/il>lt(irjrui\u. economische 2.0 dieselmotor. harmonie tussen mens en machiN'

! 1 Als U bovendien UW nieuwe Mazda 626 Via UW De Mazda626 Sedon is lererbaor ran0f28.995,-,Hatch6ack vanaf 3).495,-, Coupéranof35.495-, Wogon vanaf33.595,-. Prijzen md. BTW, exclusief395-a(leverinp(«'s'en■

I Mazda-dealer laat financieren bent U nOg VOOrde- Ditaanbod ge/dt o//een voor pamculieraan tekopen Mazda 626 modellen,uiterste regisvatiedauim 30 sept 1990.

Iluf /fno/nr 1 1 AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN f""] AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. f I AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V<
£/|fV ff OmÈCë m Maastrichterlaan 22-26. Beek Kruisweide 3. Nieuwsladt Langheckweg 2. Kerkrade

I,','^'Wl Telefoon 04402-71920 l.'^'W'H Telefoon 04498-53055 ii.L-'-^'--l Telefoon 045-464646 .
f H LOVEN HEERLEN B.V. F^l AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF f 1 AUTOBEDRIJF LEYMBORGH ~~\ RADREMA AUTO'S

Palemigerboord 401. Heerlen Klinkenberg 138 Meerssen Bornerweg 5-8. ümbncht I Galjoenweg 73 (Beatnxhaven). Maastnc
k,'-.:..'-.j Telefoon 045-722451 r.rn'id Telefoon 043-642697 K-^.SJ Telefoon 04490-15838 ESia Telefoon 043-632250
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" A. Handels

'Actie Sittards gemeentebestuurgemeen, geniepig en brutaal'

Heerlense kunstenaar
hekelt sloop fontein

Op vrijdag 1 junivieren A. Han-
delsen J. Borghans hun 25-jarig
jubileum op het Eijkhagencolle-
ge in Landgraaf. Handels is con-
rector en docent Engels, Borg-
hans docent wiskunde. Op 1 juni
zal de school henvan 19 tot 20.30
uur een receptie aanbieden in de
aula van het college.

Van onze verslaggever

" J. Borghans

Pro Ecclesia
H. J. Roberts in Nuth heeft afge-
lopen weekeinde de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice ontvangen. Roberts
kreeg de onderscheiding voor
zijn vele verdiensten voor kerk
en gemeenschap.

Heerlen

"De schutterij St. Johannes-
St. Clemens houdt morgen het ko-
ningsvogelschieten op het terrein
bij boerderij. Nobis aan de Misweg.
Na een rondgang om 15 uur wordt
het eerste schot gelost door het ere-
bestuur.

BRUNSSUM - Er komt een dagopvangcentrum voor (ex-)psy-
chiatrische patiënten in Brunssum. De plannen en de financie-
ring zijn volledig rond. Er moet alleen nog geschikte huisves-
ting worden gevonden. In het opvangcentrum moeten mensen
die psychiatrische behandeld worden of werden, elkaar kun-
nen ontmoeten om te voorkomen dat ze opnieuw vereenza-
men. Het project is een initiatief van het Regionaal Instituut
voor Geestelijke Gezondheidszorg (RIGG).

Het RIGG, een overkoepelend or-
gaan van diverse hulpverlenende
instanties in Oostelijk Zuid-Lim-
burg, is ervan overtuigd dat er een
grote behoefte bestaat aan een der-
gelijk opvangcentrum. Volgens het
RIGG hebben veel mensen die the-
rapeutisch worden behandeld
moeite met een terugkeer in de
maatschappij. Hierdoor kunnen ze
vereenzamen en is het mogelijk dat
ze opnieuw bij een hulpverlener
moeten aankloppen.

psychiatrische patiënten met de-
zelfde levenservaringen elkaar kun-
nen treffen. Psychiater A. Slaats
van het RIAGG, één van de acht in-
stanties die onder het RIGG vallen:
„Bezoekers moeten vrijblijvend
kunnen binnenlopen voor een kop
koffie of een praatje, spelletjes kun-
nen doen, etcetera. Verwacht wordt
dat ze zelf inkopen doen en eten ko-
ken."

Slaats benadrukt dat dit project
'geen nieuwe behandeling' is, hoe-
wel hij hoopt dat het ertoe zal leiden
dat de 280 tot 560 mogelijk vaste be-
zoekers meer zelfvertrouwen krij-
gen om ook buiten het opvangcen-
trum contacten te leggen.

Vrijblijvend
Het opvangcentrum moet 'een hui-
selijke, veilige plek' zijn, waar (ex-)

Met het project is een bedrag van
180.000 gulden op jaarbasis ge-
moeid. Deze middelen worden ge-
heel geput uit. het AWBZ-fonds.
Het RIGG zou ook in Kerkrade en
Heerlen graag dagopvangcentra op-
starten, maar daar is vooralsnog
geen geld voor.

" Karin van de Berg (midden) van de stichting Grand Theater neemt de 'postzegel' van 3100
gulden in ontvangst. ■ Foto: FRANSrade

Kraammarkt
Schaesberg

LANDGRAAF - De districtsvereni-
ging het Groene Kruis Oostelijk
Zuid-Limburg houdt 29 mei een
grotekraammarkt in het hoofdwijk-
gebouw van het Groene Kruis aan
de Beneluxstraat in Landgraaf. Op
deze markt wordt informatie ver-
strekt over alles wat met zwanger-
schap, bevalling en kraamzorg te
maken heeft. De markt is vooral be-
doeld voor aanstaande ouders.

De markt wordt gehoudentussen 19
en 21 uur.

De informatie wordt gegeven door
een verloskundige, kraamzorgver-
pleegkundigen, wijkverpleegkundi-
gen, een haptonome, een consulen-
te kinderopvang, iemand van de or-
ganisatie Moeders Voor Moeders en
een borstvoedingconsulente van de
stichting La Leche League.

LANDGRAAF - Het Grand Theater in de Land-
graafse kern Waubach heeft gisteren een cheque
van 3100 gulden gekregen van het Fonds Zomer-
postzegels. Volgens John van de Berg van het thea-
ter gaat het hier om de eerste echte subsidie voor

Het personeel zal naast twee part
-time beroepskrachten uit vrijwilli
gers en enkele stagiaires bestaan.

Herenhuis
Het RIGG is nog op zoek naar een
geschikt pand in het centrum en
heeft daarvoor reeds contact opge-
nomen met de gemeente Brunssum
en enkele particuliere makelaars.
De voorkeur gaat uit naar een he-
renhuis met veel vertrekken, een
grote huiskamer, garage en een
tuin.

het Grand Theater. Alle andere gelden die de stich-
ting tot dusver van derden kreeg, waren bestemd
voor het opknappen van het gebouw.
Het geld zal worden besteed aan de inrichting van
de filmzaal.

HEERLEN - Personeelsleden van
het De Weverziekenhuis in Heerlen
leggen komende maandag 28 mei
van 10 tot 14 uur het werk neer. De
werkonderbreking is bedoeld om
de CAO-besprekingen onder druk
te zetten.

Werkonderbreking

LANDGRAAF - Onbekenden heb-
ben maandagmiddag een deel van
de kunststof bekleding van de ski-
piste in Landgraaf in brand gesto-
ken. De in allerijl gewaarschuwde
Kerkraadse brandweer was het
vuur snel meester, maar kon niet
voorkomen dat er gedurende korte
tijd een enorme rookontwikkeling
ontstond. De schade wordt geschat
op zesduizend gulden.

Skipiste in brand

teijn uit Jabeek een nieuwe
voorzitter. Hij volgt mevrouw S.
Sajovec op, die sinds 1983 voor-
zitter was.

Bondsjubilaris
Lei Cox uit Merkelbeek werd on-
langs gehuldigd in verband met
zijn veertigjarig lidmaatschap
van de Industriebond FNV.

De installatie te Bleijerheide
vindt op 3 juni om 11.30 uur
plaats.

tus en de Jonkheid begeleiden
de scheidende kapelaan na de
mis naar 't Kloeëster, waar de af-
scheidsreceptie plaatsvindt.

De voetbalvereniging RKTSV
Terwinselen viert dit weekeinde
het zestigjarig bestaansfeest.
Vrijdag om 19 uur worden de ju-
bilarissen gehuldigd: A. Latas-
ter, J. Bemelmans en H. Menten,
vijftig jaar lid; H. Stroy, veertig
jaar lid en voorzitter J. Storms,
25 jaar lid. Na dehuldiging vindt
de receptie plaats.

JubilarissenVoorzitter
De afdeling Onderbanken van
Veilig Verkeer Nederland heeft
in de persoon van de heerArkes-

De afscheidsdienst in de Pius
K-kerk wordt zaterdag opgeluis-
terd door het ouderenkoor 'Le-
venslust. Zondag om 10 uur
wordt de plechtige mis in de
St. Eligiuskerk opgeluisterd
door de koren Pro Musica en
St. Joseph. Fanfare St. Lamber-

De parochie St. Eligius-St. Pius
X te Schinveld neemt zondag af-
scheid van kapelaan P. B. J. Pie-
rik. De kapelaan is met ingang
van 1 juni benoemd tot pastoor
van de St. Antoniusparochie in
Bleijerheide.

Afscheid

Schietwedstrijden:
A. Zestallen: 1. Amstenrade, 2. Schaesberg,
3. Schimmert.
B. Zestallen: 1.Heerlerheide, 2. Munsterge-
leen, 3. Limbricht.
C. Zestallen: 1. Spaubeek, 2. Limbricht en
Heerlerheide.

PUTH - De uitslagen van het afgelopen
zondag gehouden bondsschuttersfeest in
Puth-Schinnen:
Mooiste binnenkomen: Ereprijs: Spaubeek.
1.Heerlerheide. 2. Schimmert. 3. Geleen.
Mooiste geheel: 1. Oirsbeek, 2. Schaesberg
Beste houding optocht klasse A: Ereprijs-: Spaubeek, 2. Klimmen, 3. Heerlerheide.
Beste houding optocht klasse B: Ereprijs-: Munstergeleen, 1. Sweikhuizen, 2. Am-
stenrade.
Beste défilé klasse A: Ereprijs: Limbricht,
1. Spaubeek, 2. Heerlerheide.
Beste défilé klasse B: Ereprijs: Amstenra-
de, 1. Sweikhuizen, 2. Stem.
Hoogste aantal punten klasse A: Spaubeek.
Hoogste aantal punten klasse B: Amstenra-
de.
Mooiste keizerin: 1.Oirsbeek.
Mooistekeizer: 1. Schinveld.
Mooiste koningin: Ereprijs: Limbricht, 1.
Heerlen, Stem, Schimmert.
Mooiste koning: Ereprijs: Schimmert,
1.Limbricht.
Mooiste marketentster: l.Wijsen, Maas-

Schuttersfeest
Puth-Schinnen

tricht, 2. Oosterbosch, Maastricht, 3. Nij-
pels, Maastricht.
Mooiste generaal: 1.Amstenrade, 2. Lim-
bricht.
Modelste generaal: 1. Heerlen, 2. Geleen.
Mooiste uniform: 1.Schimmert.
Modelste uniform: 1. Oirsbeek.

Meest gewapende leden: 1. Oirsbeek.
Beste vaandeldrager: 1. Brunssum.
Beste tamboer-majoor: Ereprijs: Sweikhui
zen, 1.Klimmen, 2. Schimmert.
Beste commandant oude exercitie: 1.Oirs
beek, 2. Geleen.
Beste commandant nieuwe exercitie
1.Limbricht.

Beste linker guide: 1. Spaubeek, 2. Klim
men.
Beste rechter guide: 1. Spaubeek, 2.Klim
men.

Mooiste bieleman boven 16 jr.: 1.Smeets,
Geleen, 2. Leunissen, Klimmen.
Mooiste bieleman onder 16 jr.: 1. Bos, Vaes-
rade, 2. Woudstra, Vaesrade.
Oudste schutter in uniform: Scheren,
Schinveld.
Mooiste bordjesdrager: 1.Geleen, 2. Oirs-
beek, 3. Klimmen.
Oude exercitie: 1. Spaubeek, 2. Klimmen.
Nieuwe exercitie: 1. Limbricht.
Muziekwedstrijden:
3de divisie: Maastricht, eerste prijs met pro-
motie.
2de divisie, sectie A: 1. Sweikhuizen, 2. Ge-
leen.
2de divisie, sectie B: 1. Amstenrade, Klim
men, Schimmert.
lste divise, sectie B: 1.Limbricht, Oirsbeek
Spaubeek.

slopen. Consultatie van gemeente-
lijk raadsman mr A. Houtakkers
heeft hem naar eigen zeggen tot het
onwrikbare inzicht gebracht dat het
hof de uitspraak in kort geding zon-
der twijfel zal overnemen, omdat er
'geen speld tussen te krijgen is.

Tot woede en ontsteltenis van Le-
nartz is het Sittardse college tot
sloop overgegaan nog voordat het
Bossche gerechtshof uitspraak
heeft gedaan in 'het hoger beroep
dat hij heeft aangespannen. Zijn
raadsman mr E. Prickartz liet giste-
ren weten dat hij de uitspraak van
het hof op zijnvroegst pas in augus-
tus verwacht.

SITTARD/HEERLEN - „Een
onvoorstelbaar grof schan-
daal. Waar halen B en W van
Sittard de gemeenheid en bru-
taliteit vandaan om mijn
kunstwerk in het geniep te slo-
pen. Hoe is het mogelijk dat
het Sittardse college als geko-
zen volksvertegenwoordigers
zó met het openbaar kunstbe-
zit omspringt?"

UBACHSBERG
jec*',er Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
B onkn' sc hilderijenen sieraden van Ben
14 i„ " Open, iedere derde zondag vani8uur.
MAASTRICHT
perm-,e s'6nature, Kapoenstraat 24.
'end ente expositie van steeds wisse-
UU.. objecten. Open wo t/m vr 13-18
iW'.. a 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Ph "tstraat 43. Werken van Felix Ste-
den n Hans van Meeuwen. T/m 30/6,

'enm t/m za van 11-17 uur.Bonnefan-
Hm "Use"m, Dominikanerplein 5. Teke-
Opl*". van Richard Serra. T/m 27/5.
»Ur p t/m vr 10-17 uur' za en zo 11-17
werj]p*alerie La Dependance, OL Vrou-
tltn , 24- Stockexpositie. Open wo
th onj° '2-17.30 uur. Kleuretsen van An-
% 7

Van Lieshout. T/m 3/6, open wo
Posit? Van 1217-30 UUI- Galerie Dis, Ex-
der v

e van tien kunstenaars in het ka-
W 0 ,an 5 Jaar Galerie Dis. T/m 1/7, open
Koonl? zo van 1318 uur Kamer van
B er.PSandel. Het Bat 2. Expositie van
vr tü f^O'Jen. T/m 14/6, open van ma t/m

p- ?s kantooruren. Schilderijen van
denf Vkers- T/m 9/7, open ma tm vr tij-
Ex Dn kantooruren. Stadsschouwburg,
l&'R x'e van Renaud Levigne. T/m
v'aksr k teel Bethlehem, Hogere Hotel-

'" Jeruzalertweg 1. Zeefdruk-vm v" Paul Bartels. T/m 23/5. open ma
Urnhï Van 9"17 uur- Gouvernement,
e*amUrë'aan 10. Tentoonstelling eind-
ftiie ienkandidaten 1990 van de Acade-
op w°eeWende Kunsten. T/m 23/5, open
tic', rk^agen van 9-17 uur. 'DeKoliek-
der^ if van kunstenaars gemaakt tij-

Un vj*blijf aan de jan van Eyck
Wenue' Van 5/6 t/m 29/6, open op
*e»ien«en van 9"17 uur sPaans Gouver-
öeift, l' Vrijthof. Chinees porselein en
'4-17 aardewerk. T/m 31/10, open wo
Oai' VUr. do 10-13 uur en za 10-13 uur.
Straat r Anny van den Desselaar, Tafel-
den», Tentoonstelling van Helmut
Cr T/m 3/6. open do t/m zo 13-17.30
"en r alerie Schuwirth & van Noor-
Sirn'rm60 tstraat 64-Expositie van Peter
% ?» , de Thouars. T/m 3/6, open do
brü!.« 4'lB u"r- Galerie Wolfs, Hoog-
?ar,d„ at 69- Werk van Frits van der
'8-2tl Van 29/4' °Pen wo 14"18uur- dü
13-i7 UUr'vr 14"18 uur-za '°-'7 uur en zo
Der, "ur. Expositie van Huub Philip-
Uür' Van 26/5 t/m 17/6, open wo 14-18
"ür'p 18"20 uur, vr 14-18 uur, za 10-17
lp. g zo I3_i7 uur. In Situ, Aylvalaan
"n 2(&°Sltie van Leo Vroegindeweij.- open wo t/m za van 14-18 uur.
Nnst ii tisart' Grote Gracht 43. Ten-
öerH e"'ng van Richard Schwartzen-
o&enri To Crijns-Beckers. T/m 9/6.
f'eßni! m za van 13.30-17.30 uur. Gale-
PoS jt

"D Va» Rijn, St. Pieterstraat 15. Ex-
il' t * van Charles Eyck. T/m 9/6, open
Vrij(n" za 12-18 uur. Generaalshuis,

'm ; Tentoonstelling rond het the-
Sa ard'Ua:el-portret'. Galerie Simera. Bo-van do Straat 40 b- Expositie van Peter
"PetiH urk en Cor Knops. T/m 16/6.uo t/m za van 13.30-18uur.

PaDfr,e 'Pomal, Kerkberg 2. Werken op
flik ?T.Van de Amerikaanse kunstenaar
vari f* ltcr>ey. T/m 27/5, open do t/m zo

'3-17 uur

HOENSBROEK
van „ank. Fototentoonstelling van JanVar! g en' T/m 15/7- open werkdagen
ftoen u

6 uur- Slotgebouw Kasteel
van i roek' Beeldententoonstelling
liikc Ramakers. T/m 4/6. open dage-rs van 10.17 uur

NUTH
'Hüri 6 -ac vinken- Stationsstraat 282.
20tl j er'jen van Pierdomenico Regaz-

fv bee'den van Lo van derLinden.
2a va o' open di t/m vr van 9-18 uur enan 9-17 uur.

LANDGRAAF

BRUNSSUM
gr0p r'kke Oave, Expositie van de Foto-
tian P door we p'Per en Nol Peper-
-12 n T/m 10/6.open ma t/m vr van 10-

UUr. 14-17 uur, 19-21 uur, zo 14-17uur.

HEERLEN
mbUrgse Volkssterrenwacht,
"aapskooiweg 95. Werk van kunste-

t arsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di
22" vren zo 13-17 uur. di en vrook 19.30-
Wprii"' s'adsgalerij, Raadhuisplein 19.
On* van Walter Swennen. T/m 4/6.
Uur 1't/m vr n-17 uur' za en zo 14"17
S„ h'. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Ar 'lde"Jen van Berdt Mullenders en
v «n van Prooijen. T/m 10/6. Open wo

Foto 0 Van 14"17uur Stadsschouwburg.
be^l"fxPositie 'Praagse bevrijding in
U 'd- T/m 21/6. Thermenmuseum.
ijj , "en in vogelvlucht. T/m 10/6, open
Geoi" Yr 10-17 ""f. za en zo 14-17 uur.
13] "Sisch Museum. Voskuilenweg
T'tri R ,P°sitie 'Dieren vroeger en nu.
"Ur pi'°Pen ma t/m vr 9-12 uur en 14-16
Van " Kloosterweg 1. Foto-expositie
tijde Fotokring Geleen. T/m 4/6, open
Kon ri kantooruren. Aquarellen van
kant iek- Va" 5/6 t/m 6/7. open tijdens
sitil ruren- NMB- Bongerd 13. Expo-
-30/fi Van mevr. Captijn de Ridder. T/m
>>Uk °S,en ma t/m vr 9"16uur- Cornelius-
too*'0*' Heulstraat 2, Heerlerheide. Ten-
Mal, e"'ng van prentbriefkaarten van„^sim Gaspari. Zo 27/5, open 10-16.00

klein journaal
oostelijke mi|nstreek S redactie: 739282

Waubachuur een informatieve bijeenkomst
gehouden in 'de Kegelbaan. Na di-
verse korte toespraken wordt de so-
ciëteit officieel gesloten. Daarna
wordt een videofilm over de soos
vertoond. " De schutterij St. Joseph houdt

morgen het koningsvogelschieten
op het schietterrein bij sporthal Te-
waerden. De wedstrijden voor leden
beginnen om 14 uur. Om 15 uur
vindt het schieten op de 'vrije vogel'
plaats.

Merkelbeek

1 juni een nieuw telefoonnummer:
045-251440. Als men 's middags ge-
bruik wil maken van de belbus,
moet men 's morgens bellen tussen
9.45 en 11 uur. Wanneer men de bus
voor de volgende dag bestelt, dient
's middags tussen 13.45 en 15 uur te
worden gebeld. In spoedgevallen is
het telefoonnummer 045-259544
tussen 9 en 16.30 uur bereikbaar.

" Kaartclub Ons Genoegen houdt
vrijdag een avondwandeling met
opdrachten. De tien kilometer lange
tocht start om 19 uur in de zaal on-
der de H. Geestkerk aan de Mesdag-
straat. Startgeld inclusief versnape-
ring: ’ 2,50.

0 Regioredactie
"ostelijk Zuid-Limburg
&n!,0c0r Heerlen,* °45-739284
IfjjtaLHollman,* 045-422345
»r! 5Roo'iakkers,
* °45-714876
Ja„nk Seuntjens, chef'04750-22937

"04455-2161
jntoorKerkrade,* 045-455506
fette Ackens,* 045-351740

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Diep geschokt en met een van woe-
de overslaande stem reageert de
Heerlense beeldend kunstenaar
Thei Lenartz op de sloop van de
door hem ontworpen keramische
fontein voor de Sittardse biblio-
theek annex muziekschool. " In de aula van Huize De Berg

wordt vrijdag om 19.30 uur een
oecumenische dienst gehouden. Kerkrade

Brunssum

Net als zijn cliënt toonde ook Pric-
kartz zich volledig verrast door de
sloop van het kunstwerk. Hangende
het hoger beroep kwalificeert hij de
zaterdagse actie van de gemeente
als ronduit onbehoorlijk, omdat die
'het daglicht kennelijk niet kon ver-
dragen. „Te meer daar het vonnis in
kort geding alles behalve een duide-
lijke uitspraak behelst. In feite oor-
deelde de rechter dat sloop welis-
waar niet ongeoorloofd, maar ook
niet geoorloofd is. Ik heb het sterke
vermoeden dat de gemeente danig
geschrokken isvan derecente adhe-
sie-betuigingen van de Stichting
Beeldrecht (een landelijk opereren-
de organisatie die de auteursrech-
ten van beeldend kunstenaars be-
hartigt, red.) in deze kwestie."

Jabeek

" Niet-leden kunnen op 21 junimet
de LVB mee naar Elburg. Zij kun-
nen zich aanmelden bij mevrouw
Reubsaet, S 2611.

" De voetbalvereniging SV Lim-
burgia bestaat zeventig jaar. De fes-
tiviteiten starten op Hemelvaarts-
dag met een disco-show om 20.30
uur. Vrijdag is er van 19.30 tot en
met 21 uur receptie. Zaterdag houdt
de club een veteranentoernooi met
onder meerFC Köln als deelnemer.
Alle evenementen vinden in en
rond de feesttent plaats bij het
sportcomplex aan de Venweg
Brunssum. Zondag begint het slot-
feest in de tent om 16 uur.

Prickartz gafte kennen zich op zeer
korte termijn met zijn cliënt op de
nieuw ontstane situatie te zullen be-
raden. Hij liet er alvast geen misver-
stand over bestaan dat de gemeente
een gepeperde schadeclaim tege-
moet kan zien wanneer de uitspraak
van het hof in Lenartz' voordeel zal
uitvallen.

Schadeclaim

Onderbanken

Eind februari sprong in de ogen van
het gemeentebestuur het sein voor
de sloop definitief op groen. Toen
oordeelde de Maastrichtse recht-
bankpresident mr P. Broekhoven
in kort geding dat de uit 1912 date-
rende Auteurswet 'géén absolute
garantie biedt voor het voortbe-
staan enig kunstwerk.

Kort geding

In opdracht van de gemeente maak-
te een Geleense aannemer een eind
aan het dertienjarig bestaanvan het
ruim vier en een halve meter hoge
kunstwerk, dat bij gebrek aan on-
derhoud al geruime tijd een desola-
te aanblik bood. Daarmee gaven B
en W van Sittard uitvoering aan het- in de Nederlandse kunstenaarswe-
reld met verbijstering ontvangen -
besluit van het vorige college, dat
restauratie van het kunstwerk te
duur vond.

" Bart Rademakers heeft de lei-
ding van de Jazzsession die vrijdag
vanaf 22 uur gehouden wordt in de
Raetskelder.

Rimburg

" De Jongerensociëteit houdt za-
terdag haar eerste niet-accommoda-
tiegebonden activiteit in de vorm
van een puzzelrit door hetLimburg-
se landschap. Vertrek is om 19 uur
aan het gebouw aan de Broekhui-
zenstraat 58. Deelnemers kunnen
zich aanmelden bij Marcel Peeters,
S 352251.

" Per 1 juni staat het Rimburgse
kinder- en jongerenwerk weer op
straat. Om de problematiek onder
de aandacht te brengen van ge-
meentebestuurders en plaatselijke
bevolking wordt vrijdag vanaf 19

"De voetbalvereniging RKTSV
Terwinselen bestaat zestig jaar en
viert dat van 24' mei tot en met 27
mei. Op het sportcomplex aan de
Seghemanstraat is er dagelijks een
gevarieerd programma. Vrijdag
worden om 19 uur enkele gouden en
zilveren jubilarissen gehuldigd.
Zondag wordt vanaf 11 uur het 'Va-
der-Zoon' toernooi gehouden.

Landgraaf

" De IVN-afdelingen Übach over
Worms en Oude Landgraaf houden
op Hemelvaartsdag een fietstocht
langs bedreigde natuur- en woonge-
bieden in de gemeenten Landgraaf,
Eygelshoven en Übach Palenberg.
Start tussen 11 en 13 uur vanuit de
Charles Frehenstraat. Paspoort niet
vergeten.

Wethouder Arets (cultuur) ontkent
met klem dat de gemeente het mo-
nument bewust in alle 'stilte' en met
kwade bijbedoelingen heeft laten

" Vandaag om 18.30 uur wordt op
het sportterrein van de VV Jabeek
een voetbalwedstrijd gespeeld ten
bate van het missiewerk van pater
Schoonbroodt.# De belbus krijgt met ingang van

HEERLEN - Voor de zeventien-
de keer wordt op Hemelvaarts-
dag de Hoensbroekse braderie
gehouden. Van 9 uur tot 18 uur
staan in het centrum van Hoens-
broek - tussen politiebureau en
apotheek Martens in de Hoofd-
straat- 500 kramen opgesteld.
Daar zullen naast snuisterijen en
ook drink- en etenswaren wor-
den aangeboden. Na de braderie
is er een country- en western-
avond, die tot 22 uur duurt. Net
zoals vorig jaar verwacht de
stichting Hartje Hoensbroek, de
organisator van deze braderie,
weer duizenden bezoekers.
De stichting raadt mensen die
deze braderie willen bezoeken,

Braderie in
Hoensbroek

aan rekening te houden met de
afbraakwerkzaamheden bij de
oude spoorbrug bij Nuth. Men-
sen die vanuit de richting Nuth
komen, moeten rijden via Schin-
nen of via Wijnandsrade en
Brommelen. Bezoekers die via
de autosnelweg uit de omgeving
van Sittard en Geleen komen,
dienen de afslag Schinnen of de
afslag Heerlen-Noord te nemen,
aldus de organisatie.
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exposities

HEERLEN
IfU- Look whos talking, dag. 16.30
P*> en 21 uur. Wo ook 14.30 uur. Rivo-
ió * nightmare on Elmstreet 4, dag. 16ij," en z0.30 uur. De Reddertjes. Wo

en ïnUur' Maxim: Always, dag. 15.30 18
j '0-30 uur. H5: Johnny Handsome,
Ca L. 14-30 19 en 2L3° uur- Tango &
uTh- dag. 14.15 18.45 en 21.15 uur. The
lm heR°ses, dag. 14 18.30en 21 uur.
Ont1nal Affairs, dag. 18.30 en 21 uur. do
Uur i? Uur'Koko Flanel, dag. 14en 18.30ur- Weekend at Bernie's, dag. 21 uur.

Alleen huisvesting voor centrum is nog probleem voor RIGG

Regionaal psychiatrisch
opvanghuis in Brunssum

Van onze verslaggever

Cheque voor Grand Theater
in gesprek

Da(a)gje Uit
Bedankt LD voor het zeer uitvoeri-
ge verslag van deze prachtige be-
jaardentocht op 14 mei jl. Heel veel
'oudjes' hebben genoten van uw
prachtige reportage en bij het lezen
daarvan beleefden we deze tocht
nogmaals. Ook uw lofbetuigingen
aan de organisatie, alsmede aan alle
vrijwillige chauffeurs en vele ande-
re medewerkers, was hartroerend.
Ook de fotoreportage sprak voor
zich zelf; unieke plaatjes van ver-
trek, de tocht zelf, lunchpauze en di-
ner. Ik 'daag jeuit' LD om dit stukje
te plaatsen. Het niet verslaan van
deze tocht door het LD noem ik, en
velen met mij, een grote blunder...
A.F. Kroese Heerlen

Chauffeur Da(a)gje Uit

bioscopen
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DRIE PEUGEOTS
„ HALEN,
EEN BEjTALEN.

TIJDELIJK AANBOD uitgangspunt nemen als u geen fietsen wilt. In dat OF: NU HALEN,
TOT 30JUNI. gevalkunt u rekenen op accessoires (en montage- IN 1991 PAS BETALEN.

U leest het goed. Peugeot heeft tijdelijk een kosten) naar eigen keuze tot een totaalbedragvan Mocht u van rJ# aanbiedingen geen gebruik
formidabel aanbod. Wat is het geval? Wanneer 1400 gulden. willen maken, dankunt u ook kiezen voor 'n fan-
u tussen nu en 30 juni aanstaande een nieuwe Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zonne- tastisch financieringsaanbod. En wel in de vorm
Peugeot 205 of 309 personenauto modeljaar "90 dak, trekhaak, ruitewisser achter, imperiaal, radio, van 'n uitgestelde betaling tot 'n maximum van
koopt èn registreert ontvangt u waardecoupons of 'n combinatie daarvan. 10.000 gulden. Oftewel: nu halen, in 1991 pas
voor twee Peugeot-fietsen. /*"WÊÊkWËHÊ BBBk> betalen. Wij vertellen u graag welke voordelen dit

coupons met 'n waarde van 700 gulden per stuk iiafflflfifÉËli, PPBbbbbl.'.'i1! \ '"-** Tot slot, van welk aanbod u ook gebruik
inclusief BTW inwisselen voor Peugeot-fietsen „^Bk*--—~sï^Élf!Öl maakt, 't grootste voordeel is dat u straks Peugeot
naar keuze (een racefiets, mountain bike of een V I^Psii W "fit. En of 't nu de 205 of de 309 wordt, u kunt
heren-of damesfiets). BS rekenen op'n zuinige, stille,comfortabele en sterke

De fietsen zijn van hetzelfde merk als de auto. Kom snel langs dan informeren wij u uitge-
auto's, wat betekent dat wegligging, comfort, breid over de voorwaarden van de drie mogelijk-
stuurgemak en duurzaamheid van hoog niveau /^Sfil 'Êèè± heden. U bent van harte welkom.

/ '■■■■:■■":iH kaV^ rfß bbbbWßbv.
zijn. Alleen voor de acceleratie moetuzelf zorgen. /- ir mrM N\. deze aanbiedingen gelden alleen bij particuliere verkoop

> ö _<=3BaS| MÈHSkHfcnL^. - PROMOTIONELE actiemodellen zijn uitgesloten, mocht u geen
r»C. 1/tnn /"'III r»CIV HP*WBSS«'^.( imm gebruikwillenmakenvandezeaanbiedingen.danheeftuwettelijkv-fr. l^WKt Kx\-&LJ-ttz.l^i r~mmMm JPP^SWlpiBj ■ recht op so% van de waarde van de coupons (700 gulden).

APPF^^OIRP^ INIAAR KPTI7F Ê& WÊfcMhÊJ. ■k^^^^^MwL«Bl prijzen mcl. Btw en excl. afleveringskosten. de actie geldt tot-r»*--*-~^'J>-»^-»**»^'-» 1 TT-mr-mj.-V I^^U^L ,S WÈBjtiPËw gJBB^a 30JUN1 OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.WIJZIGINGEN voorbehouden.

De totale waarde van de coupons bedraagt üéÉat WÉr wT^m^\JVIEZ^/ I
dus 1400gulden. En datis ook hetbedrag datwe als BUïIUSI&UJÉïÜfcaiJtSsBBB^BI Brengt je inbeweging.

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS BV,SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202.KERKRADE, AUTOBEDRUF JANSSEN,EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF

B
SEEGERS 8.V.,ST. JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER8.V.,WINDRAAK 29,TEL: 04490-21944.

ij SIMPELVELD, AUTOBEDRUF GRASSÈRE 8.V., KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835.

m PEUGEOT. DYNAMISCH OPWEG.

"IOVinCI© Bureau Bibliotheek
\tfiMfXf ■ ■ |_ Postbus 5700
tJjTSSI LllTlDlirQ 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Uitvoering WetPersonenvervoer
M 127/21-90

Gedeputeerde Staten van Limburg
maken bekend datzij bij hunbesluitvan 8mei
1990voor onbepaaldetijd vergunning heb-
ben verleend tot het verrichten van taxi-ver-
voer, binnen en vanuit hetvervoergebied
Limburg aan: De heer G.J. Willems en me-
vrouw P.M.M. Willems, Heinsbergerweg 25,
6061 AG Posterholt.
Tegen voornoemde beschikkingen staat voor
degene, die daardoorrechtstreeks inzijn be-
langwordt getroffenberoepopen binnen een
termijn van dertig dagenna de openbaar-
making.
Het beroepschrift dientte wordengericht aan
het College van Beroep voor het bedrijfs-
leven,postbus 20021,2500 EA Den Haag<arti-
kel 65 Wetpersonenvervoer).
In het beroepschrift dientte wordenvermeld,
om welke redenen men zich nietmet de be-
streden beschikking kan verenigenen welke
uitspraak van het college wordt verlangd.
Tevens gelieve men een copievan de bestre-
den beschikking bij te voegen (artikel 35 van
deWet administratieverechtspraak bedrijfs-
organisatie).

Ga in zee met Intersport

T-shirt met opdruk Tight allover print Short met print "Deep Badpak allover print Lycra bermuda met
"Let's go down". "Oeep Sea Blues". Sea Blues". "Deep Sea Blues". allover print "Deep
Maten S-XL In de Maten S-XL 89f- Maten S-XL In de Maten S-XL. 79 _ Sea Blues",
kleuren wit, violet en ' kleurkombinatie Maten S-XL 59»"
aqua. 29 - T'shirt met prinl ln violet/aqua. 49 _

' het wit met verschil- '
lende kleuren prints.
Maten S-XXL35f

_

b\bbbb»^bb<///>^/^j*/<^

daar winkel je voor je plezier !
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/ v / 'T 1"nVyfIPT TT>TTT In Kinrooi-Kessenich in België, net even over de J^h X/ A bbW ly^/ 1-MhUßrl . grens bij Ittervoort, vindt uT-MEUBEL =£\J BW l iTILUL,L-L

Een gigantische meubelzaak met een vloeropper- Xyleen /X^^Xf | BVX f &// f enorm aanb°d Van de mOOlSte ft, van ,maar liefst 5000 f,, t
leuke attentie! _^—77"" * ■%, - Xl^é^r 6^/7 w,^,,k^U -1 v, " "^Ar," Ze hebben daar een onvoorstelbaar groot . _«-=== ' / '-".\^-« « \P^^^^OZ meubelen: eiken en modern assortiment kwaiite.tsmeubeiem veel degelijk- „ _J\ aÏ^M / -^:rY■ P^B^^Bb^'^/x^ " reuze Schappelijke prijzen mooi eiken in alle denkbare uitvoeringen en de t x^~^^-~-a^^ ~,.---^—j müéL"':' :';""' '■'"''fliï-''' JI P^r^ // i n--i mooiste moderne meubelen. U weet niet wat u j „yI'Lj£r^ Bk ■\^"V:.f:--:::iJl* jTX^ 12r <S?/y ' Ongelooflijke Service ziet! Als u dus meubelen gaat kopen, rij dan jTOufflPH^^^H^Sß JtQ^ÊK^^^^t^' fW^f^^\>^/y ic 7nnHanc nonnonrll éérst even naar T-MEUBEL. De kans is groot, /^VmM^KI d' \HC^^^^^^^^^ i*^E---sbw "*/' .^^zondags geopend! dat u dan meteen slaagt! -_/ ;\\ | VVt^^-rWg^s^^ f/ v^f>s</^ " gratis thuisbezorgd in Want de mooiste meubelen koopt u (Oür'AÖD «DIE —.----^gppffl r "JfelI''"^

OQ^ Nederland, België en Duitsland! bij T-MEUBEL! i@M^
Venlosesteenweg 160-161,3688rWod^essenich, België, Telefoon 0932-11-566912. ~\\n I 'A ■ ■■: .r^^^g--^^^

fese koopjes' Koelbox Is natuurlijk Moderne, porseleinen kop en Vuilniszakhouder. Geeft door EENMALIG! Spotgoedkope aardewerk Licht verrijdbaar voorraadrek Kunststof bed/veiligheids- 1
f '<%. bestekrek "Monza" dubbelwandig en houdt schotel in uni-wit met goud- zijn reusachtige maat royaal Wit kunststof W.C.-boy.Het borden. Maak zelf uw keuze op handige zwenkwieltjes. Is rek. De 3 anti-slip steunpun- ~
fnchroomstaal met kunst- drankjes lang koel. lijn. Normale prijs de ruimte aan huisvuil- meest komplete opberg- uit diep, plat of dessert- geplastificeerd en vormt een ten, worden onder de matras »
0f 9repen Is praktisch Inhoud ca 25 liter. Met prak- per stuk Z.95 zakken. kastje voor ieder toilet. model. praktische bergplaats voor geschoven en voorkomen |
ingesteld en mooi uit- tisch sluitmechanisme. Inkl. toiletborstel. lederekombinatie, b.v. groente of fruit. het wegglijden. Dat is ca -Sevoerd 6 StUrS Adviesprijs 34.95 per 3 stuks 40 cm hoog en in de lengte s

bbb^^bbbbb ■■■■WJJP"! 17 7fl V*JJW*bbl PV*JJW*I IVibV*JJFbB ■aaV*JJ*lB WW*WF*W9 uitschuifbaanjpßHfV,an 59.95 E#T*H*lrl toMïlZt ■ VSB^lrfl Onze iI*K*Ll Van 25.- EUUI Van 8.85 t€«b| Van 14.95 iMfcllf van 110- ■'J^fE I 1"Oor I U U^hSfiJ nU Béébbbbbbbl I Prijs |JJ££g£J voor Bbbbbbbbßl voor B^ffiÉHÉß voor llbbbbbl 150 cm. Nu BMblbbbbbbl s

en VOORDELlG!—■■■■■■■■■■■»■»■■■■■■■■■■■»,■—

S EEN EXTRA LANG WEEKEND!

DAT WORDT DUBBEL PROFITEREN >
VERSE RIBJES II SPEKLAPJES 11KUIKENBORST I SOEPVLEES I

met been voor de
max. 2 kg. koude schotel

298 498 " g9B «JA9B| kilo il kilo \0» kilo IVI

GRILLWORST BOMBAYSCHNITSELS GEHAKTBALLEN BOERENMETWORST

698 -1498 metsaus *98 *48
■ kil° Ifi ppak VI pst- vi

SCHASLIKS KALFSSCHOUDER 'KIPS'LEVERWORST WESTFAALSE
Q9B 4798 1129 droogworst (-48

[ 6st. VI kil° '■■ p-st- !■ I P-st. Vl

eencoËpsW

Heerlerbaan 108 «y «|w^ m

Julianastraat'n PT^"BW*^ jl-J-1B I JIH T I f J-T W-* f<*

Dinsdag vanaf 9 uur geopend, donderdag gesloten!!!

SakkJliik. diskfeet en snel! UCLU WUUIU ■ ."ï's?^'^^J"i garanderen strikte Geheimhouding MBbbbbbbbbbbbbÏbbbbbbbbbbbbbbbbbbb EXTRA LAGE LASTEN
72x cox 42x D i„" aa« a u u-i Uoo. zonder taxatie-kosten

ffip:—:—^"^ Binnen een dag beschikbaar „. loc",

- 103. 130. 181. BT7P WPVOTwWVIPIVTffBI lehyp. 2e en 3e hypoth.

\&- 199 r 238',- 271,- 355',- I»i>l>Ti [>3 »M ll> I[ü fSJ I 365? «o» 180 x I2ox_»,- 299, 358,- 406,- 533,- ""^S-^5rÉÉÉH!~*r" 10-000,- 117,- 127,- 149,
52,ö°Or 399- 477. 542- 710- bedr«g inci.rwi. wjm, loopt 15.000, 176,- 190,- 224,
»" 598,'- 7 6,'- 811- 1066|- 5.000,- 100, 14,6% 75 x 25.000,- 196,- 294, 317, 374,ï00*.- 800- 966- 1101- 1453- 11.000,- 220,- 139% 73 X 40.000,- 313,- 470,- 508, 599,
Efcbßfc» . , 20.000,- 400, 13,6% 72 X 75.000,- 588,- 882, 952, 1123,-
-ty-^^^JSZKiïï- 30.000, 600, 13,6% 72 X St jaarren,elehy,vana.B,6%.2een3ehy p,enpers.

fcfeS^rneestal kwijtschelding. U£°k leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling
BlElllu^'flTiTriaiTnT^^rr^'f^nrrTrrißß)Ï^^^P^^^^B^^B^^^B^^r^^^^sa vanallossenm°9eliik-Vraa9'NFo

Steun de nationale AVO-collecte: 21 t/m 27 mei iïAWTOII
L<^3 , jAj/A Js£P Gehandicapt? ledereen kan het overkomen. _

T tfé&wi AVO helpt daadwerkelijk; bij werk, scholing, «L pJ
)fL^^"ï.l "/ i recreatie. Steun ons werk. Geef ook nu.

bbPS^bbV x^P^^JÊPi AVO, tel. (033) 75.33.44 INTEGRATIE
ft l^^^^S Beschermvrouwe H.M. de Koningin GEHANDIKAPTEN

yWie geeft denkt aan een ander' BffilsßÉfflfl

*>j 4 U heeft er recht
y§£>^ op te weten

waaraan men u dwingt mee te moeten betalen!
- via ziekenfonds en gemeenschapsgelden -
De Video: „ECHO" (VHS) geeft u alle informatie. Bestel nog heden de vi-
deo „ECHO" (VHS).
Wanneer u ’lO- gireert op giro 2963282 of op de Rabo-bank
16.78.52.574 t.n.v. Stichting voor Recht zonder Onderscheid, pb. 275,
6500 AG Nijmegen, dan ontvangt u zonder meer begin juli de video
„Echo" franko thuis. Bovendien is dat voor ons een grote morele steun en
u helpt ons krachtig in deze geldverslindende actie om te komen tot her-
stel van de wettelijke bescherming van de levensrechten van alle mede-
mensen, ook van de zwaksten.
Nationale zaak: „Helpt de moeder; redt het kind."
Onze oprechte dank namens
de stichting „Voor Recht zonder Onderscheid",

pater Koopman S.S.S. en medewerkers.

Mededeling

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

district Maastricht
In verband met Hemelvaartsdag, is ons kantoor,
gelegen in het MECC Business Center, Geatano

Martinolaan 85 te Maastricht,

GESLOTEN
op donderdag 24 en vrijdag 25 mei as.

■—B—^IBBB^—M—B—BBIMI

KIJK EN VERGELIJK
Audi 80 CL diesel '82 7.950,-
VW Golf C diesel, 1e eig '85 12.450,-
VWPassat CL diesel, 5-drs '82 7.950,-
VWPassat CL diesel, 5-drs '84 10.950,-
VW Golf CL diesel, 1e eig '85 14.650,-
VWJettaCmet., leeig '84 10.950,-
VW Golf CL, met., 1e eig '84 12.650,-
VW Golf C 1.3 Itr, 1e eig '85 13.950,-
VWGoIfC I.6,leeig '86 14.750,-
Peugeot2osGßl4,s-drs '85 10.950,-
Polo coupé 1.3,1e eig '86 11.950,-
VWJettaCmetLPG.met '85 12.450.-
OpelKadett 5-drs '84 9.950,-
VWGolfCl.6ltr,met '84 11.450,- "VWJetta diesel, met., 1e eig '85 13.450,-
CitroënßXTßSl.6,leeig '84 8.850,-
Peugeot 309 1.4 Itr, 5-drs. Allure..'B7 14.950,-
VW Golf C, atlasgrijsmet., 1e eig...'B7 16.950,-
VWJettaC diesel, 1e eig '79 18.950,-
VW Golf C diesel Avance, 1e eig..'B7 16.450,- 'VW Golf C 1.3 Itr, 1e eig '86 14.950,-
Polo2-drs„ 1300Itr '83 7.450,-

DONDERDAG, HEMELVAARTSDAG
open van 9.00 tot 17.00 uur
l

VW Golf CL 1.3 Itr, 1e eig '86 15.950,-
Volvo34oDL3-drs.,leeig '87 14.950,-
VW JettaC 1.3 Itr, 1e eig '86 14.950,-
VW Golf 1.3 Itr, met., 1e eig '84 9.950,-
VW Polo3-drs., 1.3 Itr, 1e eig '86 11.950,-
Seat Ibiza 1.5 GLmet., 1e eig '88 15.450,-
OpelKadert L diesel, 5-drs., met '85 14.750,-
VW JettaCL 4-drs., met., leeig 89 22.950,-
Audi 100 CC 136 PK, LPG, 1e eig.... '85 14.950,-
SuzukiAlto, 5-drs., aut., 1e eig '89 15.450,-
Peugeot 205 XL, leeig '88 15.950,-
Subaru 1.6 GL coupé, met., 1e eig.'BB 16.950,-
Ford Escort XR3i, schuitd., 1e eig.... '88 24.950,-

-63830

LimburgsDagblad
lezersservice

ZATERDAG 2 JUNI - RODAHAL - KERKRADE

'.' B^M^BHÉllBw'kH> Ih^Bk^ak^ mt

CONCERT
, BLACK FÖÖSS

Entreeprijs: ’ 22,-
Voorverkoop bij alle kantoren van het„,„ LIMBURGS DAGBLAD en de VW-Vaals.

k Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - cale dancing ■ disco - braderie - j^^_—!^—~^^r—:^D)V—T^D^PT^B

■£EUS^Sbiib^b^ËlM!E.H ii■BB " V ■■■■ H^BM /—*■BT^ irf'H PWTÏ BTb^b^l-^^S \\

HÉt^ftÉ^IBBBBBBBBBBI^^SBBBBBBBBI *^+m^mmmimm l̂^m'''"^m:''lm^'''ii^!"!V" ■'■"■ -' ■■■' ■■■ MW<wmmim->m»iwti..„J,SJWgMNÈÈËÈKËÊ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

f —l" ’ *«* »,/ "» *3ss ' Donderdag,! A QTDAnC■ 1 ( "5? m\ —r * i Hemelvaartsdag: LM O I FIMUC
\ \ «*## :>^bl A I P" A

DONDERDAG 24 MEI (HEMELVAARTSDAG) - 20 UUR MCIAI CDIIfCC1 HIP HOP-PARTY 4 1 "^"i.s.m. DREAM (X) PRESS PRODUCTIONS r tf\ IJa^°
Met life-acts : Traumatic (Venray), Soulphisticated (Waalwijk), D&P (Geleen) *, \) WMnT#V} jif1v4P^s| b/^T_^V»l

en de Nederlandse Kampioen DMC... DJ. DCS & MC. POINT THREE.
Toegang 16 jaar. Hip Hop-kleding toegestaan. Entree : Fl. 7,50 **# IP'^
GET DOWN ON THE FLOOR BEFORE THE PARTY IS OVER p^jljj^

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79297 |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiuiiiHiiiiiiiiuniiiHiiHNiiiiiiuuiiiniiit>viuHiiiiiiiii
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Vrijdag 25 en zaterdag 26 mei is groot feest.
Wij hebben eens flink de bezem door onze showroom

gehaald. Profiteer nu van deze grote schoonmaak, want

BBBBMMBH FIAT TIPO 14BASE - 1988 -25 000 km KTT^""T^"T!T"TBB
IfMÜM&IHJS fUis^eorfl. 18.900,- »4 i*l*J 'i 'J HH ■]

FIAT UNO60 SUPER- 1986 -66.000km TNJJ^OÖT7 11. /./OU," HB

■SS I Z£ME |^#~^
LANCIAYIOFIRE-1986-53.600 km

.^
M ~ ** )H t§lu/M t FIAT UNO DIESELS. 1986 Io6oookm

In_SËff €/#lfl/ fpo^tr- fl. 10.500,-
PEUGEOT2OSGR 1.4 1984-65.300km IbBMBV^I Bi H BV^^T©^ "J il ij jB
fioi^sor fl. 9.950,- IT«7JP* ' .4." 1' ■
citroënaxel i.i -1986 -46.700 km Vraag naar de voorwaarden __|>~ - pHfe-
fL^aoer fl. 5.750,- lllHlllltf^'''^*^
flja^fl.ïTsoo,-* JF I 7

■ f /l /)IJI l/f FIAT UNO 45 SUPER. 1988-48.500km

bVV»%l:)»]3^l LEASING t^mr-fl-13'400'"
FIAT CROMACHT-1987-37.000km ~—- FIAT PANDA 750 CL-1987■ 36.200 km

fU^wserfl. 18.950,- 045250675 flJJeer fl. 8.950,-
--1 FIAT UNO 45 AMICO- 1987-40.300km

FIAT PANDA 750 CL-1989-17.900km FIAT 127 - 1050 - 1985- 43.400 km fl lüêO^fl 10 900"*
tuzaeer f I. 11.900,- fl^iw»? fl. 6.950,- :—!—

FIAT RITMO 60CL-1986-56.500 km

_| CTH! fffffiWWffflTßi fL^set3r fl. 8.750,-
B^^^U^^l l^lll^^ B^jll FIAT UNO 45 FIRE- 1987-60.400 km

Deelname formulieren in onze showroom! Jf flJZ«80? Tl. I I.*HIU,-- UNO 45AMICO-1987-28.700 km_| B||bb|bbX fiazöe«rfl.ll.4oo,-*

WSBWp»«sllil'^te IK*..««isiaJ: MITSUBISHI GALANT 1.8 GL (LPG)... ■ *""" » irnmuirLi 1988" ROOD

_
56000 k"11^^'^"^ ■ i ■■ ■

,
JHBbb^Hb_HHb oma/s _

■■ _^^ bHh few#«ft

/nuui/sooieet^M \\\ BOM"■ FIAT UNO6OSILVER. 1987-55.000 km »«—

"■sj3>wB?fi.n.900,-* dpm
NISSAN SUNNY 1.3 GL 1983■ 75.200 km .J^°CSl^tVl?h
fLiseer fl. 6.900,- r \V— — ÜCHT'I6 /^i——-^^^
ZAVATAVAYUGO 55 L - 1987" 40.000km SS \V^^ «Se
fL2J*er fl. 6.250,- -\\*»^
■ He££.L£H "*»*) of fl. 199,-per maand op 'leasebasis / 36 maanden.

AUTOMOBIELBEDRIJF

TEGELSTRAAT 3 BRUNSSUM Q45-550675

Occasions van Harry Schobben... een veilig gevoel!

Damoiseaux b.v.

uitvoeren van Detonooof" en
7aaft«Uork?aamhorlon

*r\Lmt—"Fix^ w I NI\J Dll I \i/mIP\^V^fiL/Cmtlw met ftibewtja Bf£]

Taakomschrijving: het zelfstandig uitvoeren van aiie betonboor-

K_'*-* ft ■■ ■■ :"' ' ' «l

wuzuNOP il Iv Jïl ONTDEK HET if |§|
vSlag U*L—l VERSCHIL!!! il_Ü>U
GEOPEND! ELDERS GEKOCHT BIJ VAN ERP GEKOCHT

%*ÏTP_^rf_P ITT kleurentelevisie, ARISTONA-PHILIPS INDESIT wasautomaat, r —v diepvrieskast,
~^ f_*LBT I f BW model IC 6340 VT, 63 cm. FSQ beeldbuis, cd-SDeler ÜH model W401.15 progr. 4,5 kg. inhoud, roestvrij- ""sterren,

nfTAAKUfTUtPnVBVICTi" teletekst met geheugen, uu-apcici, mg stalen trommel |'| J:-Wj] met voorvrieslade,
WMMi«fj»niiwniu.« | BMBBBBBMmP j , ——| ' KEMA-keur- 70 ltr inhoud

LAAGSTE PRIJSGARANTIE / -lÈi' ' j&T modelTK6l9,3zoeksnelheden,introscan, /J^B^\ adviesprijs 899,- min. inruilbedrag 100,-
-. . Kum u een bij van ErP b.v. / [ÏÏÏJ _l«r 20 x programmeerbaar I \MM))M I aktieprijs649,- t JtiiSt O/IQ
_W | &^*d£ K adviesprijs 449,- \^PV . ~„, U W W^w","jßfef onder gelijke voorwaarden, ' aktiepri|s 399,- mm. inruilbedrag 100,- inruilbedrag 100,- » ~

J"JRL SÏÏÏSS- adviesprijs 1899,-aktieprijs 1599,- r .jjUA AAA . ~ C/|Q diepvrieskast,
--- ** I tfiSEio-- «ff» 299>" 0BÊ& 54"»" =SL r,-^,, . piPiF 1399,- . I- J . SSSSST- RH

VAKKUNDIG ADVIES TELEFUNKEN — .■ —.■-—* a «*■!-»■■-—tißi^iu
ta,elmodel EsdiiüliiÜiill

Laa.ubiiaanscha.van — , ï, ♦,",,.,« SUPERAAN B ED NG " ' "J1"?*?' «OM '«eik artikel dan ook adv,s- i kleurentelevisie, \j\j\r _ i inniiuift_Lsn^iva ■■. aktieprijs549,- xHhibb^èslJ
Zij zullen u graag vaneen _IB V^^^^^U ARIQTOMA Wk H inruilbedrag 100,-
-deskundig advies voorzien. ajmm .H! / II rtlilO I Vyi^lrt R§| S HB^~~" lIIHÜ é HI — I \*' J MATCH-LlN|| || oëijmp 449,-
-/ \ VOORWAARDEN tGI6VISI6, f.jJIJ OVen, model FM 5745, digitalemagnetron
|-4_ ïwnnHHnucn model MP 162TXT,42 cm.beeidbuis, teletekst tiiiiIIIIHÜEIJIIIIIIIII il met heteluchtoven en draaiplateau. Volgens[O— v^EVb^Xert^ns' en afstandsbediening imaüe line, I |P|i||E!f' consumenlentest 1990zeer goedbevonden.

,J opgestelde voorwaarden. aktieprijs 999,- min. inruilbedrag 200,- met 70 cm. _ j PrHJm' "' -„""**^l^fl ■ MP-1*"-~B"1. ycm ycwx: j stereo-teletekst HF * «'*
; Bt-3' :

5 jaar garantie PHILIPS kleurentelevisie adviesprijs 2899,- Éf IbbbbbbbbbbbE
Een unieke service waarbij rö \ f f,- T7H SDeciale aktieDrÜS (fl«* adviesprijs 1399,- aktieprijs 999,"
u tegenmeerprijs tot 5 jaar tA .ï!. M J ¥ min. inruilbedrag 100,-
-garan.,ekun,kn)gen. —)\s_ 2399," - ,- ,„A <\/%AP4fr] m min. 1999 - 09^ 899,-- ) I" inruilbedrag 400,- 5 SHARP magnetronoven,- | Ki-k JMHj|B|.m. jf] J p*4 model R4V10,850 Watt, met draaiplateau, elek-

MccuccMi/noTiMr I ' - *~~* ironische instellingen, extrapraktische 1-minuutMEENEEMKORTING model 21 GR 2751,55 cm FSQ beeldbuis, BOSE aCOUStimaSS, PHILIPS-RUTON^=^ toets -'-(— —\ wanneer u een groot stereo teletekst, CTI. met afstandsbediening. ," , Bwug"",u^i ,^, ...„-.>" >"~—~BB--pj"i „T^n^Kn ■ NIEUWSTE MODEL ISiT.bbbbß»bb»bSL wasdroger, h^-. ■: 850 Wat m| I ,
BR^nSR extra korting zodat unoo adviesprijs 1699,- COmbinatle I BbBBBBB AWC 357, /Jtg& _ï ;.XXp4 voordeligeru„bem. aktieprijs 1599,-min. inruilbedrag 200,- inhoud4,skg; i» lV I

LJaalaaaßß * "t **+\.+\. WM 2 warmtestanden, v—y

I 1 . f** kJoMri xQQ . adviesprijs^BJ Efl timertot 120min. | | BbbVHbbbb^bbl
\fimmmm 0 IO__, 1999- 3 .~~

zoemereindeprogr. - adviesoriisVgT""^ ""
I 1 ddik/ia n«.„*«4«i«..ioi« aktieprijs I m adviesprijs645,-aktieprijs 549,- "" c/n " <nn

HOGE INRUILWAARDE PRIMA kleurentelevisie 1799 V Qp min. inruilbedrag 100,- aktieprijs 649,-min. inruilbedrag 100,-
-ongekend hoge imuii fT ") _^^^^_ model 3702 KT. min. inruilbedrag SUO,- ji_ AAf\ ir^f&^JiP&Twaardevoruwgebruik, __^^^ 37 cm.beeldbuis, i^-IOQQ (4 W 443," l^^l*^^'
Zo verdient u/togeens J^V _W I monitor-look, (>U:ft^ltf«IRT* I fcÏ7Ï7 -" * |^~..........

-.»«,««-„..!»

SiWrCn^iSSß. M infrarood WW** £=—BOSCH vaatwasser Qasfornu s,
hoe hoger de inruiiwaarde. I_T_ZJ Ató/ afstandsbediening SONY midiset, — j model SPS 2102,3progr. meteiewnscn grill- p^c^ap'1 ' ML—J model DB2 xo, 1 versterkervan 2x35 Watt, RVS interieur, e'e"n g"«ultv°erin9 __^

_»^_________^^^__^_" 'J °luartz tuner'l2 voorkeuzestations, dubbel goede geluidsisolatie, | ao6daekpurd■ T^«r,^ I adviesprijs 649,- deck, dolbyB, cd-speler met shuttle play, energiebesparend ariiliaßl^J7^ MEIGEN CREDITCARD aktieprijs 499,-min. inruilbedrag 100,- 2boxenssloi^^^ 1 adviesprijs 1299,- J^"'"
/ \ Met de van Erp creditcard ... ~.._& r\r\f\ "1-■ ■ ■ aktieprijs 999,-min.inruilbedrag 100,- «««prijs w»»,- /z~\ kumuaivanat’4o,-per .i fo JêdßpT <QQ - ■ ■ f^~i«l -e m.m.JL min.inruilbedrag 100,- "■■BbbbV=overa„eappara,en J^,- D Q 899," „ fi._X^ dQQ -zonder aanbetalingi PHILIPS videorecorder, Igß 3g| V» i/^ipiiF H»»,

I ' —^ |~~b5Ü SÏÏiSS?' [pfcsi PHILIPS koffieautomaat
. . S^—ÏS~bblb__ ■ÖBBfHfejBBBBBBi me.vriesvak. S -~J*-

, m°,dfnHS
EIGEN SERVICEDIENST mUmkWÊÊfmmmm adviesprijsl299, ffiur

ndefa9, ta:% overloo beveigng!
aïWK.%-r-rn P mod.VRO9O.BÉj-BVHB^m,

akt,epn Jslo99,"r,mru^edrag2oo,- «^^
M—-^t) -henkkandeksel,

-O Ui advSïi??9 ifrfyo*^ 899,- ak,iepriis399'-?n^inruilbedrag 100'- o 1
ten. Eigen service-technici rjoi " aOViespriJS 1133," |/— f"»-■ 7 C±* t JtiW Ortft 4^"*—V CQ

rnX^SSe" l^B_j aktieprijs999, min.inruilbedrag 100,- M|ELE waSCOmbinatie, \laÊ^mW mVtVÓf F^Jmüi' ■ —' OÊ/ÊmÈf 899r SSÜ?" 'NDESITkoel-vries-=j p^êP9 54,95
bezorging bij u thuis I SHARP videorecorder, S'Sud, SS??' Sm Stoomstrijker, %
f/\ Ino^fza^^r" W SÏÏlÏklip 175 Itr. koelen, ' BËJ^H S^Stoe -^BBB_BBB*|

sv^^^^ sHJ|i^^ 1,1 " -tino ... * T^ÜT"?! I "~*~—^-^—ll r\tMA-K6Ur. il - — - 'jB

' ' model VCAIO3, VHS-HQ, afstandsbediening, min. inruilbedrag 100,- min. inruilbedrag 100,-^(J====J adviesprijs 58^=^^-^^*
I leëhappARATEN lig: frss>»*lo99,- 699,- 39,95
f/\ ) mhS-'" aktieprijs 899,- min. inruilbedrag 200,- ____________________________ Stofzuiger, bekend Nederlands
/—.^ geen nietdoor onze buiten- A*A merk, 1000Watt, met hulpstukken»HH=r iê%^' 699,- 7QNNFHEMELAKTIEi >> apparaat. | sONY videocamera, fc-vyi 11^11—1 ll— IVII—LHIX lil— E^S<~9^^^^

"^ccDF2so,Bmm., NU OOK: VANAF ’ 10,- per week "tra^^^1^

AFVOEREN OUD TOESTEL adviesprijs c-J^ïÖj CUre-SUtl ZOnneheiTielS aktieprijs 179,- S^
oP uw verzoek nemen wij —7^ dwi^riie kïÊÉmÊÈÊM alle zonnehemels zijn uitgevoerd min. inruilbedrag 30,- *y
ook het oude toestel mee, /\ awieprijs WSgim* met WOLLF (R) solarium f . JLJM .4 Mf\
VmlndeUra'wee,ee"zor9 qp4 1998-" snelbruinlampen 100Watt/180 cm. _^ ■_ __ , |T |l__J min.inruilbedrag200,- IfJ|amps __BT~ 3il Hl'■■■J ./ &i^J^I7QQ ,

A«— -o M WÜSSS^ m AEG kruimelzuiger,
*—— —~"""■""'"""""~~~~"~"~~ JiP^^pjjlPMEiï Iff wUj r^" ..-■--■~-.-rr?jW' m\ H*\j^BiiHl«\V\fl junior uiWoering, met acculader, 2 accu's c

l 1 PHILIPS-ARISTONA f-^^^T^ 1 K l(r ad^!69L_-_--^^^ J
LM&frl*00^' radio-cassetterecorder, _i/ =^^^^^^3 ~^^ C^^ i = |

met Cd-speler' 12 lamps hemel met statiefLrW/OUdJ_ü model TR _C--,^<?^ &H U&& Oft IHUUR-PLAN SS°'fsd^^§^ vfs^ /T \fm®mff 39,-1
Voor camera's, cd-spelers, v.deorekorders. MW/LW |i 9 S«E £l* IJÊtJ*W W^W^^ INDESIT WaSeiTlkaD Ikleurentelevrsies.audio-installaties, Stereo CD. H!M _^^^fmÊÊ I/ ~ tffl j+dtWTU M M f\f\ IMUCOI I Wddeiimdp, -o
wasautomaten, zonnehemels, vaatwassers, ov 19Watt Xltuff -^ Ji/lOW^^ » I %*lti > E
wasdrogers, etc. J^V | | 57^7," /p— ..—^ c

adviespri|s 479,- ' /]-—-— alq fNu ook te huur _^ aktieprijs 399,- min. inruilbedrag 50,- r\ r\ 8 lamps hemel met statief f j_èg fvanaf/ 6,95 P«^* £ j^ - b^Ü4 Ï4 "" 7QQ . i,AmmWÊÊÊ& %
Vraag de folder bij eenvan onzefilialen! W^W, *%f \f ■ \Ê^m^ÊÊi^m^ ff WW," |

Limburgs Dagblad



Emmen blijft
verbazen

nend, maar ik probeer er zo relaxed
mogelijk onder te blijven."

Sven-Göran Eriksson, de trainer van Benfi-
ca maakt de opstelling van Benfica pas vlak
voor de wedstrijd bekend.

AC Milan speelt in de volgende opstelling:
Giovanni Galli; Tassotti, Baresi, Costacurta
(Filipo Galli), Maldini; Massaro, Rijkaard,
Ancelotti, Evani; Gullit, Van Basten.

NAC heeft zich dinsdagavond onge-
wild teruggetrokken uit derace om
een finaleplaats in de nacompetitie.
De ploeg uit Breda, derde in de re-
guliere competitie, kwam voor de
tweede keer op eigen veld niet tot
winst. Heerenveen greep, door een
doelpuntvan Groen, de laatste theo-
retische kans, 0-1.

De thuisclub kreeg in deeerste helft
drie kansjes, Heracles niet een. De
Jonge passeerde doelman Beerthui-
zen, die de geblesseerde Vennema
verving. Metz besliste de wedstrijd
echter in de 63e minuut, door een
door Scherpen verlengde corner in
te tikken, 2-0.

EMMEN - Emmen doet nog even
mee in de nacompetitie. De ploeg
van trainer Hendriks verzekerde
zich van een plaatsje in definale. De
debutant in de jaarlijkse toegift van
de eerste divisie werd onbereikbaar
in poule B, door gisteren Heracles
met 2-0 te verslaan.

K!j aus greep zijn kans, want ter-
Vas e selectie de lunch nuttigde,
W,_ ,e schilder al druk bezig met
°P d ngen op de 'Oranje-truuk'.
het \t

gr°to materiaal-oplegger van
shwfederlands elftal prijken de
oran- met namen van achttien
tyer ,^-spelers. De naam Ellerman
°lda Vt rvangen door Gillhaus. Des-
et n*s is de linksbenige aanvaller
"ierjp°g niet helemaal gerust op:

661?, zit °P de beslissing te

'D e Ak ji en"spits kan Serust ziJn-vaiiß ien da§en wordt elk woord
gf^ gewikt en gewo-
oVer De summiere aanduidingen
\% a eventuele afvallers wezen in
ijveseval met in de richting van de
hier ge import-Schot. „Ik kwam
te jo

naar toe om niet anoniem rond
itjfltPen> maar om te laten zien dat
bjj d

en gretig ben. De uitverkiezing
°ok 6 aatste zevenentwintig kwam
)rlaarY00r miJ als een verrassing.
Vijj toen ik hoorde dat ik erbij zat,
öePM, er ook net beste van maken.
"w akker §af mÜ de kans dieLi"

">e niet gegeven zou hebben,
die zag het niet zitten in mij."

Gillhaus vertolkte in de oefenwed-
strijden waarin hij zijn opwachting
mocht maken in de 'Gullit-rol'. Op
zich een gunst een zo belangrijke
positie in het elftal te vervullen.
Maar als de 'Zwarte Tulp' zich bij
Beenhakker present meldt, is de rol
die Gillhaus met verve speelde, ver-
geven. „Heb ik geen moeite mee. Ik
beschouw het niet als een diskwali-
ficatie om plaats voor Gullit of Van
Basten te moeten maken.

van een weekje rust. „Misschien
was het wel goed, dat ik niet aan
rust toekwam. Ik bleef daardoor in
het juiste ritme, terwijl andere spe-
lers wat moeite hadden de draad
weer op te pakken. Ik voel me een
stuk fitter dan in het verleden in
Eindhoven. Dat heeft te maken met
de wedstrijden die ik nu speel. Zat
ik bij PSV vaak op de bank; bij
Aberdeen moest ik diverse keren
per week behoorlijk aan de bak. De
enige problemen die ik in Zeist ken-
de ontstonden tijdens een duurloop.
Dat is nooit mijn sterke kant ge-
weest. Met het korte werk heb ik
geen moeite. Dat wil niet zeggen dat
de aanpak in Zeist geen sporen
heeft nagelaten. In de tweede helft
tegen ARC zat iedereen er een
beetje door."

Hans Gillhaus scoort voor Nederland. Een beeld uit het verleden dat in Italië weer actueel
kan worden.

Volgens Gullit zelf zijn er ook geen
lichamelijke belemmeringen meer
om vanavond voluit te gaan. „Als ik
niet volledig fit zou zijn, zou ik niet
in zon belangrijke wedstrijd wor-
den ingezet, lijkt me. Alleen mijn
spieren voelen nog wat hard aan,
maar dat is logisch als jezo langniet
gespeeld hebt. En conditioneel ben
ik uiteraard ook nog niet op niveau.
Ik zie gewoon wel hoever ik kom en
ik hoop dat ik van waarde voor de
ploeg kan zijn. Of ik extra gespan-
nen ben? Natuurlijk is het span-

WENEN- In de loungevan het SAS
Palais Hotel in Wenen kwam het
hoge woord er rond zes uur gister-,
middag uit. „Ik speel", liet Ruud
Gullit toen kort en zakelijk weten.
Hij en zijn ploeggenotenvan AC Mi-
lan waren even daarvoor neerge-'
streken in hun tijdelijke, luxueuze
onderkomen in de Oostenrijkse
hoofdstad. De eerste etage was door
de elite-club van Silvio Berlusconi
in zijn geheel afgehuurd. Agenten,
het pistool losjes in de holster, be-
waakten de ingang. Obers en pico-
lo's drentelden hypernerveus heen
en weer.
Il Tulipano Nero heeft dus de Euro-
pa Cup I-finale uitgekozen als po-
dium voor zijn internationale ren-
tree op de velden. Een decor pas-
send bij de terugkeer van een super-
star van het formaat Gullit. Dinsdag
had coach Sacchi nog een paar sla-
gen om de arm gehouden wat be-
treft de terugkeer van de Zwarte
Tulp. „We nemen geen enkel risico.
Ruud heeft genoeg geleden", hield
hij zich toen nog op de vlakte. Maar
na de ochtendtraining op Milanello
ging ook hij door de bocht. „Ruud
heeft geen klachten meer; hij zal
spelen", klonk het gisteravond in
gebroken Engels, waarna Sacchi
zich schielijk uit de voeten maakte.

Uitslagen en standen:
NAC-Heerenveen 0-1 (0-0)
Stand groep A:
l.GoAheadEagles 3 2 0 0 4 5-4
2. Heerénveen 4 2 0 2 4 7-6
3. NAC 3 10 2 23-5
Programma donderdag: Go Ahead Eagles-
NAC
Emmen-Heracles 2-0 (1-0)

Stand groep B:
1.Emmen 3 3 0 0 6 7-12
2.Wageningen 3 0 2 12 1- 3
3. Heracles 4 0 2 2 2 2-6
Programma. Donderdag: Wageningen-Em-
men.

ROERMOND - De LimburgseRapid-wisseltrofee werd dit
jaarvoor de vijfde keer gewon-
nen door het schaakteam
Schaesberg. Tweede werd
Venlo en derde De Juiste Com-
binatie.

" LONDEN -Zeventien dagenvoor
aanvang van de eindronde om het
wereldkampioenschap voetbal
heeft Engeland'een pijnijke neder-
laag moeten incasseren. Op Wem-
bley verloor de formatie van bonds-
coach Robson met 1-2 van Uruguay.
Daarmee kwam een einde aan een
reeks van zeventien wedstrijden
waarin de Engelsen ongeslagen ble-
ven.

Van onze verslaggever

Koeman-blessure kan Van Loen WKkosten

Leo Beenhakker:
„Een spits over”

PSV
Uat .
ftiakp naam Ellerman plaats moest
ftkam 1 Voor GiHhaus is op zich een
het n f verandering. Bij PSV was
W om§ekeerd. Daar was Gill-
tW en nam Juul Eller-
bjj Tjf^ns Plaats in. „PSV is voor-
Ik heh ■ er afstand van genomen.
?rik vm de tweeeneennalf Jaar dat
&leev?etDalde veel meegemaakt en
Wel Zowel Positief als negatief.
ben J ais mens en als voetballer
'ijdje er riJper door geworden. Een

den ben ik n°ë eens in
PSv e en geweest bij de wedstrijd
Vr yern- Het deed me niks
%j' maar ik kijk er ook niet naar
chotiWrok' Ik voel me nu thuis in

Krii d" Ik h°ef hier ook niets te
h

ten °Pzichte van PSV. Het
Wer, „langrijk genoeg,om te pres-

toespitsen op het duo Bosman-Van
Loen. De blessure van Erwin Koe-
man zou de Beenhakkers beslissing
wel eens ten gunste van John Bos-
man kunnen laten uitvallen. Olympia's Tour wil maar

niet echt op gang komen

Arno Oltevangerpikt ploeggenoot Reinco Startman leiderstrui af

„Erwin Koeman -is nog niet geheel
fit. Hij gaat donderdag naar huis
maar daags erna beginnen we met-
een weer met een aangepast pro-
gramma voor hem," aldus Beenhak-
ker. De bondscoach wil de oudste

Koeman meehebben naar Italië. „In
noodgeval-" heb ik nog altijd een
spits achter de hand waarmee ik
kan schuiven," liet Beenhakker ver-
volgens weten. Een opmerking die
betrekking heeft op John Bosman,
want met John van Loen kan de
bondscoach in de middenlinie niets
beginnen.
De Roda JC-aanvaller komt alleen
in de punt van de aanval tot zijn
recht. Vandaar dat de naam van de
lange Utrechtenaar gisteren in het
Zeister bos door insiders als afvaller
werd genoemd. In een adem overi-
gens met Edward Sturing. Sturing
en Van Loen zijn spelers die slechts
op één positie in te zetten zijn, ter-
wijl het beleid van de interim-
bondscoach gericht is om spelers
mee naar Italië te nemen die op
meerder posities inzetbaar zijn.
Danny Blind heeft wat dat betreft
meer mogelijkheden dan Edward
Sturing.

<le 10
S gillhaus, die opmerkelijk fit
7.ctzware stage in Zeist afwerkt,

Crtt
ys

I jek meer problemen ver-
mot inspanningen in de

and
6 £omPetitie en de bekerfina-

hij jj. ernalve week geleden, stapte
VefVn? in net vliegtuig om zich
°ranipgens in Zeist te melden- zÜnje-gezellen genoten onderwijl

ZEIST- Dagenlang deedLeo Been-
hakker er het zwijgen toe. Gisteren
tilde hij een tip van de selectiesluier
op. Van de nog aanwezige 24 Oran-
je-klantenvallen er morgen twee af.
Bij die afvallers zal hoe dan ook een
spitsspeler horen. „Ik heb een spits
te veel," gaf de interim-bondscoach
gisteren toe. De thuisblijver moet
dus gezocht worden in het rijtje Van
Basten, Bosman, Van Loen en
Kieft. Marco van Basten is zekervan
zijn plaats, terwijl Beenhakker ge-
charmeerd is van Wim Kieft als
pinch-hitter. De strijd zou zich dus

(ADVERTENTIE)

p-V&D open op donderdag.^
Op Hemelvaartsdag is

V&D Heerlen
voor u open van 12.00 uur t0t17.00 uur.

Welkom!
"5mÜ3

IWordtsteeds leukerbij V&D
v (ADVERTENTIE)

MEDEDELING S?/V^lj AAN DE VERZEKERDEN /to
0

Verband met HEMELVAART, zijn onze kantoren
3a donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei"^staande gesloten.

17nrf"SDrekend zijn wij daarna op werkdagen van 8.00 uur tot00 uur u van dienst.

Kamooradressen:
Sch'bert Van Bongerd 24-26 Mauritslaan 24 Engelenkampstraatnarnlaan 170 Heerlen Geleen Sittard '

astricht tel. 045-768468 tel. 04490-55922 tel. 04490-81616'<^043r 687373" 83928 " John Bijker had in de massasprint in Kortenhoef weinig moeite met zijn concurrenten

Algemeen klassement: 1. Ottevanger
13.23.23, 2. Startman op 0.01, 3. Zuyderwijk
0.03, 4. Den Braber 0.15, 5. Nelissen 0.22, 6.
BlochwitzO.24, 7. Vasilitsjenko 0.29, 8. Lu-
péikis 0.31, 9. Compas 0.32, 10. Umaras 0.32,
11. Theus 0.33, 12. Knuvers 0.33, 13. Melsen
0.34, 14. Niels Boogaard 0.36, 15. Kistema-
ker 0.36, 16. Kasputis 0.36, 17. Erik Dekker
0.36, 18. Bach 0.37, 19. Klimavicius 0.38, 20.
Liese 0.39.

Vierde etappe, Rheden-Kortenhoef: 1. Bij-
kerk 144 km in 3.09.51, 0.15 tijdsvergoeding,
2. Theus (0.10), 3. Ottevanger (0.05), 4. Den
Braber, 5. Nelissen, 6. Melsen, 7. De Hey, 8.
Kernper, 9. Van den Ameele , 10. Klimavi-
cus, 11. Van der Heide, 12. Zoebov, 13. Op-
hof, 14. Lupéikis, 15. Van Calster, 16. Tsjia-
pelle, i7. Gutte, 18. Strouken, 19. Ciplijaus-
kas, 20. Kok zelfde tijd als Bijkerk.

Een bijna honderd kilometer lange
ontsnapping, in gang gezet door
Wilco Zuiderwijk, strandde op een
kleine veertig kilometer van de
meet. De voorsprong was maximaal
3.20 minuut en dat was tot nu toe
ongekend. Saillant was ook dat Zui-
derwijk zeer tegen de zin van team-
genoot en gele truidrager Remco
Startman in de aanval ging. De met
een seconde onttroonde leider:
„Daar snapte ik niks van. Het was
ook niet afgesproken. M'n gele trui
zou beschermd worden".

Het wil maar niet vlotten met Olym-
pia's Tour, die gisteren de vierde
achtereenvolgende massasprint
kende. Met weer een andere win-
naar. Dit keer was Johnnie Bijkerk
van PWZ Emmen een waar haantje
de voorste op de gevaarlijke aan-
komst in Kortenhoef.

KORTENHOEF - Op de dag dat hij
samen met Theo Akkermans het
kort gedingtegen de wielerunie ver-
loor, kon Arno Ottevanger zich op-
nieuw in de leiderstrui van Olym-
pia's Tour laten hijsen. Afknapper
en opsteker lagen zodoende maar
een paar uur van elkaar af, maar als
Arno Ottevanger het voor het zeg-
gen had gehad dan had hij liever de
rechtszaak in Breda gewonnen dan
de geletrui in Kortenhoef. „Die zegt
mij niet zoveel, want ik ben 'm mor-
gen toch weer kwijt", aldus de rela-
tiverende ex-prof uit Vught.
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sport
'Ik kwam niet naar Zeist om anoniem rond te lopen'

Hans Gillhaus: een
'Schot' in de roos

" SCHIEDAM - John van Dijk,
de kapitaalkrachtige voorzatter
van SVV, is deze week met de
grote inkoop begonnen. Verde-
diger Michel Vonk (AZ) en mid-
denvelder Warry van Watturn
(Excelsior) werden beiden dins-
dag voor drie jaar vastgelegd.
Ook Trustfull van het gedegra-
deerde Haarlem zal het komen-
de jaar de Schiedamse ploeg ko-
men versterken. Het Haarlemse
talent stond ook in de belang-
stelling van Roda-trainer Jan

" ANTWERPEN - Prince Pol-

transfernieuws
ley, de opvallende aanvaller van
Sparta, zal de komende drie jaar
voor de Belgische club Beer-
schot uitkomen.

" LISSABON - Marinho Peres
heeft een tweejarig contract ge-
tekend bij Sporting Lissabon.
De Braziliaanse trainer/coach
was eerder in Portugal werk-
zaam bij Vitoria Guimaraes en
Belenenses. De 43-jarige Peres
volgt bij Sporting Lissabon
Raul Aguas op.

" LONDEN - Engelse doelver-
dedigers zijn duur. Dat bleek
dinsdag weer eens toen de
transfersom van John Lukic
van Arsenal bekend werd. Luk-
ic is door de Londense club
voor 3,5 miljoen gulden ver-
kocht aan het pas gepromoveer-
de Leeds United. Hij werd in de
loop van het seizoen overbodig
omdat de Londense club David
Seaman van Queens Park Ran-
gers voor 4,4 miljoen gulden
kocht. Joop Hiele is een van de
kandidaten om Seaman bij
QPR op te volgen.

door fred sochacki Ruud Gullit speelt
'Bebe ~~ Hans Gillhaus noemt de geluiden rond zijn persoon
v m°edigend'. Als vijfde wiel aan de Oranje-wagen toege-
fen eeft de 26-jarige ex-PSV'er zich in de voorbije tien da-
"ti r *s een onmiSDaar reserve-onderdeel van een vaste plaats
SU öeenhakkers uitrusting verzekerd. „Een geschenk tussen

Hit Hlalisten'" klonk net na de ARC-oefenmatch bijna euforisch
Sim n?ond van de interim-bondscoach. Gillhaus zelf bewaart
Vp 4.rust en stelt simPel vast: „Als het nu nog fout gaat, daneet ik het niet meer."
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Limburgs Dagbladgpiccolo'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 met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 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 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte 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 mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m 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.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 79232

Mededelingen

Donderdag 24 mei
open dag

met fantastische

stuntaanbiedingen
TV, video, audio, koelen, vriezen, drogen bij

Maxwell
Heerlen

Apollolaan 3 (naast showroom Canton Reiss)

Tel. 045-718866

Personeel aangeboden
JONGEVROUW biedt zich
aan voor 2 a 3 hele dagen Voor VAKBEKWAME bin-
p.week. (Geen animeer- nen- en buitenschilderwerk-
werk). Tel. 045-227941. zaamheden: 045-210020.

Personeel gevraagd

Door aanhoudende drukte
vraagt Club 2000 in Geleen met spoed nog enkele meisjes.

Leuke werksfeer, werktijd in overleg. Tel. 04490-42315.

Dagblad de Telegraaf
Voor bezorgwerkzaamheden in Oirsbeek, zoeken wij

bezorg(st)ers
die onze krant tussen 06.00 en 07.00 uur willen bezorgen.

Melden tijdens kantooruren tel. 045-460683.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt met spoed:

Vulcaniseurs m/v
voor enkele kunststofverwerkende bedrijven in de omge-
ving van Nuth en Kerkrade. Wij vragen bij voorkeur een op-
leiding LTS-metaal. Een goede motivatie is echter belang-
rijker! De werkzaamheden vinden plaats in 3-ploegen-
dienst. Wij bieden een goede salariëring alsmede 22,67%
vakantierechten. Bent u geïnteresseerd? Neem dan con-
contact op of kom langs

Voor informatie:
045-718366 Jaap Roelofsen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
Gevraagd

ervaren verkoopster
Echte bakker Jos Driessen, Rdr. Hoenstr. 59, Hoensbroek

Tel. 045-212706.
Visdetailist vraagt

part-time verkopers
voor minimaal 2 dagen p.wk. Vakkennis niet noodzakelijk

als u bereid bent om te leren. Nadere ml. tel. 04490-43352.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in Roermond. Leeftijd 18-65 jaar. Wilt u
zelf bepalen hoeveel uur u per week werkt? Denkt u aan 8
uur? Voelt u meer vor 40 uur? Of wilt u alleen in de week-
einden aan de slag? Alles kan! Wij bieden een zeer afwis-
selende baan in dag- en/of ploegendienst, goede salarië-
ring, ploegentoeslag, 8% vakantiegeld en doorbetaalde
snipper- en feestdagen. Hebt u interesse? Neem dan con-
tact op.

Voor informatie:
045-718366, Ingrid Driessen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
Officieel Saab-Lancia dealer Kompier Maastricht BV zoekt

Allround- automonteur
Enige ervaring strekt tot aanbeveling, leeftijd tot 35 jaar.
Galjoenweg 45, Beatrixhaven Maastricht, 043-932547.

St. Tropez Bar zoekt
Bardames

gar. loon 04490-15828
na 21.00 uur 17402.

Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
JONGEMAN gevr. voor
Hoensbroek voor het bezor-
gen v.d. Volkskrant. Tel.
045-222144.

Gevr. nette taxichauffeurs
CAO' BETAALD, Heeren-
weg 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
Met spoed gevraagd voor
Duitsland METSELAARS,
betontimmerlieden, ook co-
lonnes, tel. 0949-2234-
-81072 van 9 tot 14 uur b.g.g.
045-722539 ook in 't
weekend.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
SUPPERS verspreidingen
Hulsberg vraagt enkele se-
rieuze bezorgers voor Heer-
len, Hoensbroek en Bruns-
sum. Inl. 04405-3702 van
9.00-16.30 uur.
Hoge verdiensten, prettige
werksfeer in exclusieve club
MEISJES gevr. voor middag
en of avonduren. Open van
maand, t/m vrijd. van 14.00
tot 2.00 uur. Intern mogel.
04755-1854.
Gevr. FRITUURHULP,
Snack-bar De Markt, Nuth.
Tel. 045-244429 na 11.30 u.
Excl. BRUIDS- en dames-
stoffenzaak Frank Tummers
Kerkstr. 302, 6441 BM
Brunssum zoekt coupeuses
voor het maken van bruids-
kleding, avondkleding.
Schrift, soll. te sturen naar
bovengenoemd adres.
BIJVERDIENSTEN Stads-
post "zuid" kan nog enkele
serieuze bezorgers gebrui-
ken, in het postcode-gebied
6301 t/m 6471. Ervaren per-
sonen hebben de voorkeur.
Aanmelden: Telef. 045-
-210942 tussen 9-12 uur.
Privé-club met standing in
België (district Luik) zoekt
Aziatisch MEISJE met Ned.
nationaliteit. Goed loon ver-
zekerd. Intern mog. Tel. 09-
-32-41460204.
Met spoed gevr. vlotte zelfst.
VROUW tussen 25-40 jr.
voor café-werkzaamheden,
omg. Maasbracht. Reacties
met pasfoto en tel.nr. Br.o.
nr. B-4657 L.D., Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Op zoek naar leuke colle-
ga's en best betaald "vakan-
tie"werk schoonh.salon
vraagt nog een medewerk-
ster op PART-TIME basis.
Info 045-352044.
Fa. Wepak vraagt PLOEG-
LEIDERS en verkopers.
Gratis vervoer en opleiding.
Geen investering, bewijs
van goed gedrag verplicht.
Tel, na 10 uur 045-221253.
Goedl. gezellig privéhuis
heeft nog plaats v. leuk
MEISJE. Verd. 60%. Inl.
045-425100.
Vloerenbedrijf zoekt zelfst.
werkende woning/PRO-
JECTSTOFFEERDER.
Leuke werksfeer. Reageren
na 20.00 uur 045-716797.
Pretpark "De Valkenier"
vraagt voor direct VAKAN-
TIEWERKERS m/v Leeft.
15-20 jr. Soll. na tel. afspr.
04406-12289.
Gevraagd lieve OPPAS voor
pim. 2V2 dag per week. Tel.
04490-53726.

Bouwbedrijf Savelberg vr.
ervaren METSELAARS en
betontimmerlieden voor
werk in Duitsland, omg.
Aken. Wekelijks geld en
hoog loon. Tel. 045-453748.
Nieuw!!!! privéhuis 8y0u....
vraagt nog enkele DAMES.
Zeer hoge verdiensten ge-
garandeerd. Intern mog. Inl.
04746-5826.
Wij zoeken met spoed nog
enkele aktieve personen bo-
ven 20 jaarvoor het noteren
van bestellingen in
SCHOONMAAKPRODUK-
TEN in Vlaams België. Wij
bieden goede verdiensten,
gratis vervoer en belgisch
verzekerd. Deze baan kan
ook part-time aangenomen
worden. Telefonische reak-
ties tijdens kantooruren op
09-3211223612
VOORMAN en monteurs
gevr. voor het plaatsen van
afrasteringen in Duitsl. Tel.
Bresma B.V. 045-444917
Dany's Snack, zoekt met
spoed een inval ROUTE-
VERKOPER m/v pim. 40
jaar (met uitzicht op een
vaste aanstelling in de pro-
vincie Limburg). Schriftelijke
sollicitatie aan Dany's Snack
Postbus 6876, 4802 HW
Breda. Tel. inlichtingen 076-
-874348.
Gevr. nette part-time
VERKOPER/STER voor div.
markten. Vishandel Uffink,
045-211176, na 18.00 uur.
TAXICHAUFFEUR gevr.
omg. Kerkrade, voor week-
enddienst. 045-460014.
Gevr. leuk MEISJE of j.vr.
voor privewerk, geen club.
Gar. loon ’ 1.000,- p.week.
045-254598.
Gevr. nette WERKSTER
voor ochtenduren, zo sp.
mog. v.a. 20 jr. Hotel Eden-
park 045-258885 Brunssum
Gevr. VERKOOPSTER op
part-time oproepbasis. Sla-
gerij Herm Mickartz, Markt
40, Kerkrade. 045-452586.
Gevr. RTV-WITGOED-
MONTEUR met ervaring
voor 'n jong enthousiast
team. Expert Oevenaars,
Kerkstr. 111. Brs. 252956.

Te huur gevraagd
Vr. arts zoekt met spoed
woonruimte in MAAS-
TRICHT. Tel. na 18.00 uur
010-4155553.

OG te huur
Te huur gem. APPART-
MENT alleen tussen 17.00-
-18.00 uur 045-423912.
KERKRADE, te huur exclu-
sieve bar/club, topligging,
geh. inger., borg vereist. Tel.
045-427827.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

Open huis vrijdag 25 mei
van 17.00 tot 19.00 uur.

* Heerlen, Benzenraderweg 159
Centraal gel. app. op de 1e verd. Woonk. ca. 22 m2. Gesl.
keuken. Badk. met ligb. 2 slaapk. Balkon en achterom te
bereiken fietsenberging. 2e verd.: Overloop. Ruime

berging. 3e slaapk. Prijs ’ 76.000,- k.k.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Brunssum
bungalowpark, riant gel. vrij-
st. bung. m. sout. en dubb.
gar. op pim. 1.000 m2. Ind,:

o.a. sout.: portaal; prov./
bergr.; 3kamers; wasruimte;

CV-ruimte en dubb. gar.
Beg. gr.: hal; toilet; L-vorm

woonk.; keuken; zitk.; badk.
en 5 slaapk. Zolder via hal te
ber. m. vlisotrap. Spoedig te
aanv. vr.pr. ’ 325.000,- k.k.

Te bevr.
Hoevenaars
ass. bv. Brunssum

045-252109.
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.
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.
HOENSBROEK-Mariarade,
Kennedystraat 26, mooie
tussenwoning in kinder-
vriend, buurt. Ind.: hal, toilet,
kamer met open keuken,
keuken met app. en vaste
grote tafe. Verd.: 3 slpk.,
badk., vlizotrap naar geïsol.
zolder, cv, tuin 13 mtr. diep
op Zuiden, ged. overd. ter-
ras, schuur. Aanv. in over-
leg. Prijs ’llO.OOO,- k.k.
045-228884.
GELEEN, V.d. Stockstraat
1, nabij Vulling. Zeer aan-
trekkelijk gelegen kleiner
woonhuis met garage. Kel-
der, woonkamer, 2 slpks.,
mooie tuin. Vraagprijs

’ 142.500,-k.k. Mr. Comelis
Brorens makelaar o.g.
04490-50318.
HEERLEN, nabij centrum
halfvrijst. herenhuis met
achtertuin. Gel. ABP-park,
ruime kamers in 3 verd.,
veel bergruimte in vliering
en kelder, ’157.500,- k.k.
Inl. 045-426611/421188.

STEIN, Dross. Ecrevissen-
straat 22. Vrijstaande bun-
galow met gr. tuin, 5 slpks.,
woonkamer in L-vorm, keu-
ken, badkamer, garage, 2
kelders. Vraagprijs n.o.t.k.
Mr. Cornelis Brorens make-
laar o.g. 04490-50318.

SPAUBEEK, Hoeve 27.
Apart ruime vrijstaand huis,
inhoud 600 m3, opp. 1000m2, met kelder, woonk. in L-
vorm van 45 m2, overdekt
terras. Badk. met ligb en
douche, 4 slpks., hobby-
zolder. Hete lucht cv., ge-
ïsoleerd. Tuin met kersen,
appels, peren en zelfs een
jeu de boules baan. Vraag-
prijs ’293.000,- k.k. Mr.
Comelis Brorens makelaar
O.g. 04490-50318.

Bedrijfsruimte
Grote WINKEL 120 m2, te
Kerkrade, Hoofdstr. 64,
gunstig te huur 09-49-
-24063528.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Woningruil
Nieuwe eengezinswoning te
Heerlerbaan teg. dito wo-
ning te ZESWEGEN. Tel.
045-423971

Kamers
Te huur KAMER, te bevr.
Akerstraat 134, Hoens-
broek, Taxi Breko.
Te huur ZOLDERKAMER in
Sittard, gez. keuken, w.e. en
douche. Voor 15.00 uur
04490-28486.
Grote gemeub. KAMER te
bevragen na 14.00 uur,
Voskuilenweg 40, Heerlen.

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
KANTELDEUREN, roldeu-
'en, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
oompl. 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.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22x
18. Tel. 04490-15338.
VELDBRANDSTENEN,
keepers, balken Bx2o en
6x16, vloerplanken, rode
Mulder dakpannen, 20 hou-
ten rechte spanten I. 6.40 m.
10, verwarmingsradiatoren I.
2.80-2.65 hoogte 50 gm.
Tel. 045-715477 of 740112.

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

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

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; Vè jaar garantie vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.
Fax v.a. ’ 39,-

PER MAAND
Kreuze Telecom. Limburg,
Burg.Lemmensstr. 263a,

Geleen, 04490-40444.

Demo-Fax
Okifax OF-3

van ’ 2.689,- voor ’ 2.289,-
Kreuze Telecom. Limburg,
Burg. Lemmensstr. 263a,
Geleen. Tel. 04490-40444.

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.

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

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen<
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.
Denkt u erover om hel
MELKKWOTUM te verko-
pen, schrijf dan naar Br.o.nr.
B-4609, Limburgs Dagblad,
Pb. 3100. 6401 PP Heerlen.

Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,

.Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
STOLSCHUDDER, Strela
PZ schudder, Gustin trom-
melschudder, kl. kunstmest-
strooier. Tel. 045-241776
Te koop 8.8. DIKBIL stam-
boek dekstier en dikbil pink.
04493-1568.

Auto's

Let opl Hemelvaartsdag-show
TE KEUS EN TE KEUR 70 OCCASIONS

Crombag Auto's BV Geleen
Rijksweg Zuid 236, Geleen. Tel. 04490-46260.

Garantie, service, APK all-in!!

Kerp Heerlen heeft 't:
WERKKLEDING - WERKHANDSCHOENEN -VEILIGHEIDSHELMEN - VEILIGHEIDSBRILLEN -LOOPLAMPEN - KABELHASPELS - GEREEDSCHAPS-
KISTEN - BANKSCHROEVEN - JERRYCANS

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

Uno aktie
op alle

nieuwe Unos
(met kenteken)

en

gebruikte Unos
(15 stuks)

10% korting
of

renteloos uistel betaling
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34, 045-742121.

SHOW t/m 5 juni bij Autobedrijf

Eussen
2 jaar gratis onderhoud

al 10 jaar officieel dealer.
Ransdalerstraat 43, Ransdaal. Tel. 04459-1677.

Lancia
Zojuist binnengekregen

Lancia Thema 2.0 I E, '87,
zilvergr.

Lancia Thema 2.0 I E '86,
ook zilvergr.

Lancia Prisma 1.6 I E, '88 ,
Simbol, alcantarabekl.

sportw. centr. deurvergr.
elec. ramen voor

Lancia Prisma 1.6 IE , '87,
zwartmet. elec. ramen, centr

deurvergr.
Lancia Prisma 1.5, '85,

blauw, speciale prijs
V 10, bronsmet. '87, zeer

mooi.
Al deze auto's hebben 2 jr.

garantie.
Autobedrijf Kompier

Akerstraat 150, Heerlen
045-717755

Galjoenweg 45
043-632547.

Stationcars
Siërra 2.0i, '89; Kadett 1.4i

'90; Kadett 1.6 D '89;
Omega TD '88; Toyota

Corolla 1.8 D '87;

Ad van Neer
Autobedrijf, Zandweg 160,
Heerlen. Tel. 045-416023.

Te k. BMW type 316, bwj.
10-'B7, op gas. Tel. 045-
-321553.
Te k. BMW 320/6 bwj. 6-'B2,
5-bak, sportvelgen enz., mr.
evt. ’ 6.750,-. 045-453572.
Te koop BMW 320, 10-'Bl,
i.z.g.st., veel nieuw,

’ 10.000,-. tel 04490-79908
Te k. BMW 524 TD, bwj.'B6.
’13.000,-. Tel. 045-421941

Saab
Saab 9000i86, Odoardo,
pullman-bekleding, electr.
ramen, centr. deurvergr.
elec. spiegels, enz. Zeer

aantrekkelijke prijs.
Let op!

Saab 90, '87, d. blauw, op
gas, 83.000 km. 2 jr. gar.

Saab 900, 3-drs. '87, zilver-
met, spoiler, stuurbekr. zeer

mooi.
Saab 900, 4-drs. '86, wit,
met zonnedak, zeer gave

auto.
Div. Saabs, vanaf ’ 2.000,-
-tot ’ 10.000,-, Saab dus alle

goed.
Saab 900i, 5-drs. '85, roze-
quarts, schuifdak, stuurbekr.

gewoon goed!
Alle Saabs bij autobedrijf

Kompier hebben een voor-
delige lente-prijs en een
perfecte garantie! Ga op
vacantie met de veiligste
auto, maak een proefrit.

Autobedrijf Kompier
Een begrip in Saab

Akerstraat 150, Heerlen.
045-717755

Galjoenweg 45 Maastricht
043-632547.

Direkt KONTANT geld voor
Uw auto. Lucar Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Te koop BMW 316 4-drs. s-
versn. bwj. '84, 100.000 km,
donkerbl., i.z.g.st.
’13.500,-. 045-212349.
Ford SIËRRA stationcar 1.6
CL, nieuwste model, 11-'BB,
56.000 km. 5-drs. kl. wit, 1e
eig. schadevrij, verk. in abs.
nw.st. uiterste pr. ’ 15.900,-
-045-427827.

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, 87
Merc. 200 D veel ace. '85

8MW316i4-drs. '89
Peugeot 309 XE '88

Hyundai Pony 1.5 GL '88
Charade Turbo diesel '86

Charade '84
Charade aut. '83

Daihatsu Cuore '86
Charade Bianco '87

Fiat Tipo 1.4 '89
VW Golf Manhattan '89

Ford Scorpio 2.8iGL '87
Peugeot 205 XS '87
Corsa 12 S Swing '85

Sierra Sedan 1.6 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL '88
Ford Si ërra 1.6 L '86

Sierra 1.6 '84
HondaCivic 15 S '84

Audi 80 diesel '82
Audi 80 22.000 km '88

Nissan Cherry '84
Siërra 1.6 L '86

Nissan Sunny Combi '85
Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 '84

Ford Escort 1.6 '83
Fiat Uno 45 '86

Mercedes 300 TD combi '81
Honda Civic '81

Ascona 1.6 S Sedan '87
Opel Ascona 1.6 S '85
Opel Ascona 1.6 S '83
Opel Omega I.Bi '87
VW Passat Sedan '86
8MW316 4-drs '87

Opel GT '69
Opel Kadett 1.6 D '83
Kadert GT 5-drs. '85

Kadett 12 LS'B5
Kadett Combi 16 D '85

Kadett 13 N '81
Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD '83

Renault 9 TL autom. '83
Opel Manta 1.8 S '84

Opel Kadett 1.3 autom. '82
Terrein- en

bedrijfauto's
Daihatsu Feroza 16 V '89

Mitsubsihi L 300 '87
Div. inruilers van

’ 500,-t/m ’1.500,-.
Reeweg 112 (Ind.terr.

Abdissenbosch) Landgraaf.
Tel. 045-321810

Porsche 924
bwj.'Bo, kleur wit.

Dealer onderhouden.
Vr.pr. ’17.500,-. .Tel. 04490-15987 na 18 uur

Te k. Ford TAUNUS, bwj.
'78, 21., 6cyl. mcl. LPG, t.e.a.
b. tel. 04405-3367. Klim-
menderstr. 34 Klimmen.
Martin JORRITSMA 1ë klas
automobielen: Audi 80 1.8
S, 30.000 km., '88; VW Golf
1300 CL, 3-drs., '87; VW
Golf 1300 CL, 3drs., '87; VW
Polo coupé 1300, '87; VW
Golf 1.8 GTi, '83; Peugeot
205 Junior '88; Peugeot 205
5-drs„ GR, '85; Suzuki Alto
GLX autom., '89; Suzuki Al-
to GL, 3-drs., '88; Ford Es-
cort XR3, '88; Ford Escort
1300, 5-drs., caravan, '85;
Ford Escort 1100 Laser, '85;
Firat Panda 1000 CL, '87.
Auto's met bovag-garantie,
APK keuringsstation, Pasto-
rystr. 106 Nuth. 045-242412
Te k. VW SCIROCCO GLI
'77, kl. antraciet, alu velgen.
045-725852.
AUDI 100, 5 cyl., autom.,
bwj.'79, APK 3-'9l,
’1.150,-. Tel. 045-230346
BMW 316, model '85, LPG
en access. Grotestr. 11 Berg
en Terblyt. 04406-40702.
BMW 520, 6 cyl., bwj.'Bo,
LPG, schuifd., BBS-velg.,
trekh., motor '84, ’3.650,-.
Tel. 045-230346
BMW 31682, oud mod., ex-
tra: vierk. koplampen, spoi-
ler, alu velgen, ’4.500,-.
Gemmenicherweg 21 Vaals.
BMW 316 uitgeb. vr.pr.
’1.750,-. W. de Rijkestr.
11, Landgraaf.
Te koop van 1e eig. BMW
318, kl. rood, 85.000 km,
bwj. '81, zeldz. mooi, vr.pr.

’ 5.250,- (nw. banden enz.).
Tel. 04492-5473.
Te k. BMW 520-i, bwj.'B3, s-
speed, 1e lak, getint glas,
nwe. banden, APK '91,

’ 8.250,-. Tel. 04490-40382
Mooie CITROEN BK 14 RE,
goudmet., m. '84. Bernhard-
str. 12 Munstergeleen.
Te k. CITROEN GSA break,
bwj. '84, pr. ’3.700,-. Tel.
045-456170.
Te k. CITROEN BK E, bwj.
7-'B7. Tel. 045-242686.
CITROEN BK 16 TRS met
electr. ramen, cv., get. glas,
nw. banden, uitl., trekh. en
stereo etc. In.st.v.nw., bwj.
midden '84, pr. ’ 8.350,-.
Tel. 04752-4826.
Te k. Datsun CHERRY 1200
Luxe HB bwj. '79, APK, pr.
’750,-. 04490-51654.
Datsun CHERRY '81, APK
'91, zeer mooie auto, sun-
roof, ’2.250,-. 045-323178.
Te k. DATSUN 180 SX Syl-
via bwj. 80, APK 11-'9O, vr.
pr. ’ 1.500,-. 045-712572.
Te k. Datsun CHERRY 1.2,
3-drs., bwj. '80, APK 1-'9l,
’1.250,-. 045-218925.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Enkele goedkope INRUI-
LERS v.a. ’l.OOO,- t/m
’3.000,-. 0.a.: Opel kadett,
Mazda, Honda, Ford, Re-
nault enz. en onderdelen
Mercedes 280 S. P. Nuyts-
str. 157, Heerlerheide. Tel.
045-213038
FIAT 131 Super Mirafiori,
APK gek., i.g.st., ’1.500,-.
Tel. 045-214079.
Fiat PANDA 45 S, bwj. '85,
56.000 km, nwe. APK, kl.
rood, vr.pr. ’ 6.350,-. Auto
is in nw.st. 04490-39127.

Ford SIËRRA 1.6 Laser,
1986. Autobedrijf Kopier,
Akerstraaf 150, Heerlen.
045-717755.
Ford SIËRRA 1.6 L station-
can 6-'B5, kl. wit, trekhaak,
stereo, LPG, schadevrij, 1e
eig. verk. splinternieuw,
’10.750,-. 04455-2588.
Ford FIËSTA 1.1 L bwj. '83,
nieuw model, ’ 6.000,-. Tel.
04450-1196.
Te k. Ford SIËRRA zwart,
met open dak, i.z.g.st. '86.
045-256115.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'84, 5-drs., schuifdak, nwe.
banden, in nw.st., vr.pr.

’ 8.750,-. Schievelbergstr.
4, Brunssum. 045-259654.
Ford FIËSTA 1300 S bwj.
'81, ’3.750,-. Onderh.
boekjes aanw. 045-721660.
Honda CIVIC bwj. '80, APK
'91, leuk autootje ’ 1.400,-.
045-323178.
Honda CIVIC, bwj.'79, s-
drs., met trekh., i.z.g.st., met
APK '91, vr.pr. ’1.250,-.
Burg. Slanghenstr. 54,
Hoensbroek.
Te k. Honda PRELUDE EX,
bwj.'Bs kl. wit, sportcoupé,
n.banden, radio/cass., km.
80.000, i.z.g.st. ’11.750,-.
Middenveld 12, Urmond.
Lancia DELTA 1500, bwj.
'82, i.g.st. t.e.a.b. Tel. 045-
-224816.
MAZDA 818 Coupé De Luxe
'75, APK jan. '91, div. extra's
’750,-. 045-311853.
MAZDA 626 Coupé, met
LPG-inst., APK gek., bwj.'B2
kl. goudmet., perf. goede
auto, ’2.650,-. Tel. 045-
-323178.
Te koop MERCEDES 200D
met APK, vr.pr. ’4.250,-.
Ganzeweide 101, Heerlen.
MERCEDES 240 D '77 ruil-
motor, trekhaak, ’ 2.000,-.
045-750743.
MERCEDES 230 E bwj.'B2
en BMW 732 E bwj. 84, mr.
mog. Caumerweg 38 Hrl.
Te k. MERCEDES 200 D
bwj. '81, stuurbekr., schuifd.,
trekh., 4 reserve-velgen m.
banden. Rolduckerstr. 31,
Kerkrade na 18.00 uur.
MINI special 1100, nwe. bnd
nwe. accu, APK 3-'9l, pr.n.
O.t.k. 04408-2089.
Te k. PAJERO Tubro diesel
2.5, bwj.'B7, km.st. 45.000.
Tel. 045-441470.
Te koop Mitsubishi LANCER
'79, APK. Tel. 04490-15338.
Nissan CHERRY 1.3 DX,
1984. Autobedrijf Kompier,
Akerstraat 150, Heerlen.
045-717755.
1e eig. Nissan Bluebird 2.0
LS, bwj. '86, 66.000 km, 4-
drs., ’ 9.750,-. 045-444868.
Kadett 13 LS '87; Kadett Se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 GLS s-
drs. '85; Kadett 12 S '84;
Corsa 12 S '84; Fiat Panda
'86. Automobielbedrijf J.
DENNEMAN, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Opel REKORD 2.0 E Berlina
'79, motor '84, 5-bak, i.z.g.
st. ’2.650,-. Na 16.00 uur
Laanderstr. 85, Heerlen.
Opel ASCONA 16 S HB,
bwj.'Bs, zeer mooi, onderh.
boekje ter inzage, vr.pr.

’ 9.500,-. Kasteellaah 57,
Heerlen.
Opel KADETT 1200, bwj.
'80, nw. model, APK mei '91,

’ 2.650,-. Tel. 045-720951.
Te koop KADETT 12 S au-
tomaat, bwj. '79, geen han-
delaren. Tel. 045-241935.
Te koop Opel REKORD 205
Stationcar bwj. '81, i.z.g.st.,
APK 5-'9l, pr. ’3.750,-.
Tel. 04498-57672.
Te k. Opel KADETT bwj. '78,
opknapper, vr.pr. ’ 300,-.
APK 8-'9O. Fr. Halsstr. 14,
Brunssum.
Opel REKORD 2.0 S Luxus,
bwj. '83, 79.000 km, radio/
cass., trekh., zeer mooi,

’ 5.500,-. St. Martinusstr.
31, Kerkrade-West.
Opel MANTA 2.0 S bwj.'7s,
mod. B LPG, veel extra's,
04450-1453 na 18.00 uur.
PEUGEOT 205 1.4, 1987.
Autobedrijf Kompier, Aker-
straat 150, Heerlen. 045-
-717755.
RENAULT R5GT turbo, wit,
1989, zeer mooi, spec. prijs.
Autobedrijf Kompier, Aker-
straat 150, Heerlen. 045
-717755.
Te k. RENAULT 5 TC, bwj.
'85, kl. rood, 3-deurs, i.st.v.
nw. ’7.500,-. Te bevr.
Spoorstraat 72, Geleen.
ROVER 2300 S, 1982, mooi
spec. prijs. Autobedrijf
Kompier, Akerstraat 150,
Heerlen. 045-717755.
Te koop SKODA 105 L bwj.
'83, km.st. 38.500, APK, I-
'9l, pr.n.o.t.k. 045-466069.
Zeldz. mooie SKODA 130
GL '86, met sunroof en ra-
dio, voor slechts ’ 5.250,-.
Bij u Skoda-centrum, Gara-
ge Central, Geleen. Rijsk-
weg-C. 97.
SUZUKI Jeep SJ 410 bwj.
eind. '82, cabrio, ’7.650,-.
evt. mr. 045-316940.
Te k. Toyota CARINA 2 L
diesel, 4-drs., i.z.g.st., bwj.
'85, vr.pr. ’6.000,-. Tel.
020-6491742 tijd. kant. uren
weekend 045-740168 vra-
gen naar Dhr Giek Claessen
GOLF C 1.6 Benz. bwj. '82,
blauwmet., 14" Pirelli sport-
vlgn. met 185/60/14 Good-
year Band, pr.n.o.t.k. Tel.
045-464618.
Voor liefhebber VW-SCI-
ROCCOGL, 1978, zilver gr.
met., zender uitbouw, ATS
7x15, Koni, verlaagd, nwe.
gillet uitl. met fach., Good
Year NCT Eagle 195x50.
Recent gerestaureerd, vr.pr.

’ 8.750,-. 045-222530.
VW GOLF MX, bwj. '79,
APK april '91, ’ 1.850,-. Tel.
045-720951.

Samen honderd Proficiat
■HHHH&at'JHGSEfII 'n9e

en Petronella vandaag nog 20, morgen ÊV(_, jaar. Pap en Marn^ gjnBianca h.
m. Reageren op

' .t'jÊm advertenties onder
ÉË BRIEFNUMMER w 0JU Stuur uw brief (voldoe"

ijk Heerlen en vergeet me Wa

■ *' " enveloppe het nummer Ha
Morgen word je 16. H.G. en de advertentie te
maar brommeren van Mam, vermelden.Pap, Roswita, Eric en Piet.

Uitgeb. VW GOLF autom. B-
'B6, APK 3-'9l, aut. vergr.,
68.000 km, pr. ’14.500,-.
Tel. 04936-2160.
KOOPJE! VW Golf bwj.'B6,
mr. mog. Caumerweg 70
Heerlen. 045-411786.
Te koop VW POLO rood ca.
56.000 km, bwj. '86. Tel.
045-271923.
Te k. van Volvomedewerker
VOLVO 340 GL Sedan 1700
blauwmet., '86, in pr.st., veel
extra's. 045-753054.
Te k. VOLVO 343 DLS, bwj.
'81, 2 liter, met LPG, pr.

’ 2.750,-. Tel. 04748-2977.
Tek. VOLVO 440 GA, kl. wit
bwj. juni '89, km.st. ca.
11.000 met kat. 04499-1697
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Opel Kadett HB 1600 GT s-
drs. '85; 2x Ford Escort 3
1600 en 1300 '82 en '84;
Pontiac Sunbird '83; Mitsu-
bishi Stadion Turbo GX
Sportwagen; Opel Kadett
Caravan 1200 G '79; Kadett
D Caravan '80 ’1.850,-;
Mini HLE 1000 '83. Auto-
bedr. M. Hogenhout, Wilhel-
minastr. 146, Hoensbroek.
Tel. 045-215557. Inr., gar.,
financiering.
Enkele goedekope auto's
van ’ 1.000,- tot ’3.000,-.
APK gekeurd, o.a. Kadett,
Renault, Ford, Golf, en ge-
bruikte onderdelen. P.
Nuytsstr. 157, Heerlerheide.
Tel. 045-213038.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Fiësta 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-'85; Nissan
Micra FDX '85; Volvo 340
GL 1.7 5-bak Sedan '86;
VW-Caddy turbo D '84;
BMW 318idiv. extra's t.'Bl;
Opel Kadett 12S 3-drs. '82;
Skoda 120 L '85; Talbot Ho-
rizon SX aut. '80; Ford Tau-
nus 20 L LPG t.'Bl; BMW
320-6 LPG '79; Citroen Visa
GT 5-bak '83; Opel Kadett
13 S berl. 5-drs. '81; Opel
Rekord 1.9 combi '79; Peu-
geot 305 GL i.z.g.st. '79;
Ford Escort 13 GL aut. '78;
BMW 1502 i.z.g.st. '76; La-
da 1500 S bestel gr.kent.'B4;
Fiat 127 speciaal 5-bak '82;
Renault Fuego TX 2.0 '81;
Honda Civic '78; Lada 1200
S '82 ’ 1.500,-. Inkoop, ver-
koop, financiering. Diverse
inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
Ford Scorpio 2.9 I GL aut.
'88; Ford Siërra 2.0 5-bak
Sedan '87; Kadett 1200 '86;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87
nieuw model; Opel Ascona
1600 5-drs. '82; VW Golf CL
1300 '86; Ford Siërra 2.0 GL
5-drs. stationcar '86; Opel
Kadett 3-drs. '87 automatic;
Opel Kadett Sedan '87; Opel
Kadett 1200 Stationcar '82,
Opel Kadett 1200 S Station-
car 5-drs. '85; 2x Opel Cor-
sa 1200 S GL '87; Opel Ka-
dett 1300 '82 ’5.500,-;
Honda Civic aut. '83; Opel
Kadett 1600 '85; Mitsubishi
Celeste '79 ’ 1.500,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg.Tel. 045-314175.
Meer geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, Centrum vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.
ESCORT 5-drs. '82 en '81;
Kadett 12S '82 5-drs.; Ka-
dett 12S '82 Caravan; BMW
316 '81; div. inruilers van
’5OO,- tot ’2.500,-. APK.
Donderdag en zondag kijk-
dag. Handelsweg 1, Suste-
ren. 04499-5204.
Hüyndai PONY 1200 GLX
'85 ’6.250,-; Ascona 16 D
'83 ’5.750,-; Kadett D '83

’ 5.750,-. APK. 04499-5204
FORD Fiësta '81 ’2800,-;
VW Golf Sprinter '80
’3900,-; VW Derby '79
’2200,-; VW Golf D '79

’ 3600,-; Renault Fuego '81
’3900,-; Mitsubishi Galant
'80 ’1900,-; Honda Civic
automaat '80 ’ 2900,- Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf 045-311078

Voor Piccolo's zie

Opel Omega dcc. '87 1e |
’18.000,-; Omega 2-L
Combi'B7 1e eig. / 215
Rekord 2.3 D '84 ’TfARekord 2.0 S '84 ’B*.
Kadett 1.6 D Combi 86 JJ
eig. va. ’10.750,-; As*,*
1.6 S '82 ’5.500,-; r"j, ve
Scorpio 2.0 GL '87 W\*’19.500,-; Scorpio 2%)Se
'85 ’12.750,-; Siërra^ /V(
Sedan m. '88 1e_ (j re
’16.900,-; Siërra 2.0 ,g(
Sedan m. '88 1e J
’16.750,-; Siërra 2.3 5,. &m. '88 1e eig. ’ 16/»i;o
Siërra 2.3 GLD '86 1e 3 £’14.000,-; Siërra 1-BSk'86 1e eig. ’ 14.500,-;f'; Dl
1.6, 2.0, 2.3 '83/'B5
’7.500,-; Escort 1.6 GL ,
Ac eig. ’16.500,-; ffa 1
1.3 GL'B6 1e eig. ’ 14^j, J
Escort 1.6 D '85 f^iEscort 1.1, 1.3, 1.6 ö'teva. ’4.250,-; Siërra }-°A
mans ’12.500,-; BMW =
I aut. '88 1e eig. / 47rïï316 '82 va. ’4.500," fl
'82 ’7.500,-; 323 '(; j.
’6.500,-; 520 "8° .<«

’ 3.000,-; Volvo 440 Gu »<
1e eig. ’ 22.500,-; 340 »A
'87 1e eig. ’ 10.750.-JJ *■
aut. '84 1e eig. f 7-' d^'
360 GLS '82 ’ 4.500,-: ft,
GL '81 va. ’3.500,-; Me
Van D '82 ’ 6.500,-; j& d;
900 I '86 1e eig. ’ 16-^ tv
900 I '81 ’ 3.500,-; AU<" i( sj
1.8 dcc. '88 1e,Q7 iiu’26.000,-; 190 E aut. »' e,
eig. ’ 36.000,-; Merce^
190 D '84 ’22.500,-; , „,
Golf C Avance '87 1e % jj
’16.750,-; Passat 1-8r j d
'88 1e eig. ’ 29.000,_;
C D '85 ’10.750,-; P%4 l
D'B6 ’ 10.500,-; Jetta V,, c
’6.500,-; Honda Jazz .S «

’ 7.250,-; Nissan Mie1* h„ ?:

’6.250,-; Subaru Mln',f *'85 ’4.900,7; Toyota C»j H
II '85 ’9.250,-; Cresj. ri
Combi D '84 ’ 6.500,-; % d
da 626 LX 2.0 '84 ’ 8.-S h
Mazda 323 '81 /3^ö c
929 Combi '82 ’ 4■'* (!
Mitsubishi Galant Tur^j-
'Bl/'B4 va. ’4.000,-; Cii^i IBK 19 D '87 1e A

’ 12.500,-; BK 14 RE ®°<i
va. ’8.750,-; Visa 14„>
'86 1e eig. ’7.500,-; <%'85 ’4.500,-; Peugeot V
XRD'BS ’ 10.500,-; 205J.
cent '84/'B6 va. f &J d

,
Renault 25 GTS '86 t

’13.750,-; 11 GTL &}: A Q

1e eig. ’8.250,-; Aud' iC §
CC aut. '85 1e *ti
’15.750,-; 80 GT &K S
'81/'B2va. ’ 9.500,-; I°iV' li
'80/'B2 va. ’2.750,-; %§; 7
'82 ’4.250,-; Fiat Unof.jf e
'84/'B5 va. ’ 6.000,-; 12'^ \
’6.000,-; Lada2lo4CO(,: (
'85/'B6 va. ’ 4.500,-: 'm
'85 ’ 3.500,-; Chevroiet' ]
libu Combi '81 " ’ 3-^gf ,
Van SINT-MAARTENS^'„■ (
Trichterweg 109, Brunss
Tel. 045-229080. __^S^ ]
VOLVO 340 aut. -fi ]
’1.500,-; Renault 18 ]
Combi '81 ’ 2.250,-; £a
2105 '82 ’1.500,-, H°V ,
Civic aut. m. '81 ’ 1Ö S'
Opel Ascona 2.0
’1.250,-; Opel rtfdj
Combi '80 ’2.000,-; =V
120 '83 ’1.750,-; Audi j
CC '82 ’4.500,-; $;
Commodore '80 ’ 2Ecn.-
BMW 520 '80 /2-7

c> ■Trichterweg 109, Brungg^-
Opel CORSA TR 12 S

ltf
eig. 20-5-'B6 ’ 9.500,-. 'j
subishi Galant Turbo U 1f
m. '86 ’ 9.750,-; Kade« J
'80 LPG ’2.950,-; f!^320.6 '81 LPG /3.» k
Honda Civic m. '82 ’2 y "$
Skoda Rapid Coupe<„..

f 2.500,-; Audi 80 ’ 2-^tGar., mr. mog. 045-21 1 5.Overbroekerstr. 54, HO
broek. __^ t
Gekeurde Bovag-occafl^ g
Nissan Cherry 1-7 i*'rp| g
diesel 7-'B5; Nissan t»V ,
1.3 4-drs, trend, 2-'Bs,Lfgf;
Samara 1.3 3-drs. ' ? *Lada Samara 1.3 3-dr?^ «
'88; Lada Samara 1.5 "* gfj
1-'B9; Lada 1200 S \ a ,
Lada 1200S, 5-'B5; %qI
2105 1.5, 6-'B4; Lada " k
1.6, 6-'B7; Lada 2105 i-Ju ''87; Honda Civic 1-3 J; ft <
de Luxe, 9-'B7; Renault =~, ,
LeCar, 1-'B5; Hyundai r; *~1.5 Olympic, 3-88; 9'VBK 1.4E, 5-88; Citroen v
10-'B5; Subaru Justy - « i
10-'B6; Opel Ascona ■ .„f,
2-'B2. Lada 'eftf*occasions 24, 25, 26, £^p
28 mei. Autobedrijf y vor
RADIA tevens officieei efi
koop en service van La
Nissan. Trichterweg g 43
Brunssum. Tel. Ojs:^-^.
Wat VERKOPEN? AcN
teer via: 045-719ggg^--^t
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Indonesische ploeg mogelijk aan de start

Ronde van Limburg
topper in topkoersen

DDR, Polen of Litouwen, die
momenteel nog in aktie zijn in
Olympia's Ronde.

over 209 kilometer staat reeds
vast, dat de Ronde van Limburg
weer een hoogtijdag in de vader-
landse amateurwielersport
wordt. „De wedstrijd", aldus
Harry van Gestel namens de
KNWU, „is de klassieker bij uit-
stek in de reeks wedstrijden van
de nationale topcompetitie".
Wielerclub Bergklimmers, die
volgend jaar50 jaarbestaat, heeft
tijdens de Pinksterdagen trou-
wens nog meer wedstrijden in
Stem op het programma, o.a. op
zaterdag 2 junide Omloop van de
Maasvallei voor respectievelijk
nieuwelingen, junioren en da-
mes.

156 man (ploegen van 6) krijgt
mogelijk ook nog apart cachet
door andere buitenlandse deel-
nemers. Getracht wordt om in
ieder geval nog tot een akkoord
te komen met een van devier na-
volgende ploegen: Sovjetunie,

Van onze sportredactie
GULPEN - De kans is groot, dat
op eerste Pinksterdag een Indo-
nesische ploeg deel neemt aan de
42e Ronde van Limburg voor
amateurs met start en finish in
Stem. „De Onderhandelingen
hieromtrent zijn in een vergevor-
derd stadium", aldus vice-voor-
zitter Sjeng Duijkers van de or-
ganiserende wielerclub Berg-
klimmers, gistermiddag tijdens
de persconferentie in het Gulpe-
ner Bierhuys. Met Australië en
Tsjechoslowakije is reeds over-
eenstemming over deelname be-
reikt.
Het rennersveld van maximaal

Ongeacht hoeveel buitenlandse
formaties op 3 juni in Stem aan
de start komen voor dewedstrijd

Geleense ploeg bij een nederlaag te-
gen PSV op grond van de dan ver-
overde tweede plaats aan het IHF-
cuptoernooi mag deelnemen. De
Valkenburgse ploeg van trainer
Frits Feuler zal het beslissingsduel
met bijzonder veel interesse volgen.
Alleen als PSV de landstitel ver-
overt, gaat lason alsnog Europa in.

Anti-abortusploeg
boekt eerste zege

Chauffeur veroorzaakt ravage in vijfde rit Giro d'Italia
Bij V en L en PSV tellen deze crite-
ria echter niet mee. Beide ploegen
willen niets liever dan landskam-
pioen worden. „We hebben geen ge-
heimen voor elkaar", aldus Piet Ki-
vit, de succesvolle trainer van V en
L. „Handbaltechnisch doen beide
teams niet voor elkaar onder. Voor-
spellingen doen is koffiedik kijken.
De vorm van de dag zal voor een
groot deel bepalend zijn".PSV en V en L hebben zich, onaf-

hankelijk van het resultaat morgen,
al verzekerd van Europees handbal.
De ploeg van tramster Aag van
Surksum won zaterdag de NHV-be-
ker door een gemakkelijke zege te-
gen Auto Caubo lason en verzeker-
de zich daarmee in elk geval van
Europacup 11-deelname, terwijl de

Van onze sportredactie
GELEEN - Bijna twee weken na de
reguliere handbalcompetitie bij de
dames is er nog steeds geen lands-
kampioen bekend. Omdat Her-
schi/V en L en PSV de competitie
met gelijk puntenaantal beëindig-
den en de ploeg uitEindhoven afge-
lopen weekeinde aan moest treden
in de bekerfinale, heeft de definitie-
ve beslissing enige tijd op zich laten
wachten. Wekenlang waren V en L
en PSV in een nek-aan-nek race ge-
wikkeld om uit te maken wie de
nieuwe landskampioen zou worden.
Morgen komt aan de tweestrijd pas
een einde als beide ploegen elkaar
om 14.00 uur in sporthal Boshoven
van Weert treffen voor het allesbe-
slissende duel.

Kivits collega Aag van Surksum ziet
het niet anders. „PSV en V en L zijn
ploegen met sterke verdedigingen.
leder doelpunt is dus van groot be-
lang, hetgeen betekent dat aanval-
lend zuinig met de krachten moet
worden omgesprongen. V en L
heeft me verrast, want ik had ze niet
tot de titelkandidaten gerekend.
Vanaf de tweede competitiehelft
zijn ze echter geweldigin vorm. Het
zal in elk geval een spannende wed-
strijd worden. Wij hebben daarbij
als voordeel dat we in de vormvan
de NHV-beker in elk gavel al een
hoofdprijs hebben gewonnen".

- Morgen, donderdag.
Ve>l de wielerronde van Obbicht
Scfr?den. Achtereenvolgens ver-

Ünen de categorieën nieuwelin-C (l
1 uur> 44 km)> üefhebbers-

fen?anen (1300 uur' 55 km)' Junio-
(l6 k'^ uur kn"o en amateurstwjo uur, 99 km) aan de start.
t. J de amateurs zijn, met uitzonde-
Ohf Van de Limburgers die aank^pia's Tour deelnemen, de bes-
bir<vfnners uit de provincie in Ob-Lftt van de partij.

Wielerronde
in Obbicht

L Van onze sportredactie
ÜLPEN - Robert Rademakers uit

'Vaiunveld en Raymond Meijs uit
Jh^enburg maken deel uit van de
jjflerlandse ploeg, die donderdag

rje van start gaat in, ttonde van Oostenrijk voor ama-
jurs- Het evenement duurt tot 1

r,j eens op Hemelvaartsdag be-
lJ,in Luxemburg de Pijl van het
von een viel"daagse rittenkoers
cc r amateurs met deelname van
§t !|. team van Bergklimmers uit
Cv Tegelijkertijd (25-27 mei)

Qt de Triptique Ardennais voor
is v eurs verreden. De start hiervan
in iJf^S m net sportpark Jekerdal
d '"^astricht. Genoemde wedstrij-: vinden allemaal plaats in de-
lete periode als Olympia's Ronde,war. komend weekeinde de ont-°Pmg in Limburg is: zaterdag
CpPe"nish op de Cauberg in Val-' aburg, zondag op de Adsteeg in

"BK.

Rademakers en
Meijs starten
in Oostenrijk

TERAMO - De Paus heeft
zijn eerste zege in de Giro
binnen. Zijn gelovige die-
naar Fabrizio Convalle, uit
de door het Vaticaan gespon-
sorde anti-arbortusploeg
Amore & Vita, was in de wei-
nig schokkende vijfde rit na
233 slappe kilometers elf me-
devluchters te slim af. Het
groepje bleef buiten bereik
van Jean-Paul van Poppel,
die te laat in de gaten kreeg
dat zijn eerste huldiging in
Teramo lag te wachten.

Panasonic wacht in de Giro nog
steeds op de eerste uitschieter. In
de voorgaande jaren stonden Breu-
kink, Freuler en Van Poppel garant
voor enkele dagsuccessen. Van de
trainende vervangers van de klas-
sementsrenners - Rooks en Theu-
nisse - valt op de Italiaanse wegen
weinig opzienbarends te verwach-
ten. Voor Freuler en Van Poppel
liggen in de 73ste uitgave slechts
enkele mogelijkheden voor het op-
rapen. Maandag lieten beiden het
afweten. Een dag later kwam de
jacht op een kopgroep van twaalf
renners te laat op gang om de op de
colletjes verrassend aan het einde
van de eerste groep plakkende Van
Poppel aan zijn eerste zege te hel-
pen.

Van Poppel kon op de drie flinke
heuvels bijblijven, omdat het pelo-
ton een atv-dag opnam. Geklom-
men werd er wel, maar de vedettenmaakten geen enkele vaart. Zelfs
een valpartij met Fignon kon de
ploeg van Gianni Bugno niet tot
een versnelling verleiden. De chaos
in de grote groep coureurs onstond
door een ongeval in een onverlich-
te tunnel, waarbij twee motoragen-
ten betrokken waren. Een handige
chauffeur plaatste zijn wagen mid-
den op de weg om een helpende
hand toe te steken, waarna de ren-
ners plotseling vol in de remmen
moesten en op elkaar inreden. De
in de afdaling van de Passa delle
Capanelle ontstane kopgroep van
twaalf 'naamlozen' profiteerde en

Van onze medewerkster
j> INGRID MOERS
17 4 K̂'RADE " Vanavond zal vanaf
W Uur de derde dagvan het Lim-
WhS zwemmen
£erw Sehouden. In dr Pool in
nün r̂a de staan de lange-afstands-mers op net Pr °gramma»te we_
rjam e 800 meter vrije slag voor alle
tw^Scategorieën en jongensonder
slae aar' en de 1500 meter vri Je
Öi°, voor alle herencategorieën.
e^ eaenk Rouffaer, van ZON/Sport
eje

Spel Heerlen, zal proberen zijn
trwn Limburgs record op de 1500
ÏWff Van 16-5510 te verbeteren.
<le i zwom afgelopen weekein-
dt een nieuw record op de 400
J3^r wisselslag.
Sein dames zal er waarschijnlijk
ye record verbroken worden ge-
virerrt tijden die op de 400 meter
W p.?en gezwommen in het eerste
riet nde van het LX- Grote favo"
der Voor de eindzege is Radna Mul-
hrw^n Mosa Regio uit Venlo. Zij
con tot nu toe nog geen enkele

«urrente te vrezen.

Opwaardering
DSM-toernooi
£LEEN - Het DSM Satellite toer-

ei^
1, onderdeel van het Dutch Cir-

üp J "atvan 25 junitot en met 1 juli
Seso anen van GTR en Keerweide
"aal ?ld-wordt, geniet zowel natio-
stelr mtemationaal grote belang-
is r,lllB- Dit mede omdat het circuit
?5 opgewaardeerd van 50.000 tot
6ind Bovendien mag de uit-
van so ke winnaar veertig in plaats
l6tl

d* punten bij zijn totaal optel-

LK zwemmen
in Kerkrade

slaagde er in de voorsprong tot
ruim vier minuten te vergroten.

Bij de ravage in de tunnel waren
ook Rooks en De Rooy betrokken.
Pas toen die twee in het peloton te-
rugkeerde, kon de formatie van
Post met de jacht beginnen. „Die
valpartij kwam op een ongelukkig
moment. De vluchters kwamen
aanvankelijk niet verder dan twee
tot drie minuten. Het duurde een
tijdje voor iedereen terug was. Mis-
schien hebben we ook wel te lang
gewacht met het jagen", aldus Van
Poppel.

Vijfde etappe, Sora -Teramo: 1. Convalle
233 km in 5.52.11, 2. Tsjmil 0.04, 3. Duclos-
Lassalle, 4. Rossignoli, 5. Pagnin, 6. Poden-
zana, 7. Massi, 8. Vandelli, 9. Cesarini, 10.
Chiesa allen zelfde tijd als Tsjmil, 11. De la
Cruz 0.09, 12. Roscioli z.t, 13. Van Poppel
0.42, 14. Cippollini, 15. Pierobon, 33. Bugno
(Ita), 48. Theunisse, 70. Rooks, 71. Ducrot,
72. Fignon, 86. Siemons, 135. De Koning,
157. Rozendal, 165. Lammerts allen zelfde
tijd als Van Poppel, 175. De Rooy 9.04, 179.
Hanegraaf 14.32.

chil.l2, 8. Chiappucci 1.15, 9. Jaskula 1.17,
10. Echave 1.18, 11. Giovannetti 1.23, 12.
Rué 1.27, 13. Da Silva 1.34, 14. Oegroemov
1.36, 15. Mottetz.t., 36. Rooks 2.32,41.Theu-
nisse 2.48, 70. Schalkers 6.22, 121. De Ko-
ning 15.23, 138. Ducrot 20.08, 150.Rozendal
21.09, 168.Van Poppel 26.22, 171. Hanegraaf
34.04, 160, 184. De Rooy 43.04, 186. Lam-
merts 46.02, 189. Siemons 59.38,192. en laat-
ste Fontanelli 1.08.39.

Limburgse
ruiters paraat
in Limbricht

Van onze medewerker
JAN LEYSTEN

SOMEREN- Voor de NWB-renners
wordt het komend weekeinde, met
de 29ste Omloop der Peel, menens.
Nu de voorjaarscriteria achter de
rug zijn opent TWC 'De Zwaluw' uit
Someren met deze driedaagse rit-
tenwedstrijd het klassieke NWB-
seizoen. Onder de honderd inschrij-
vers bevinden zich favorieten zoals
de Brabanders Arno Schoenma-
kers, Hans van Bavel en de gebroe-
ders Jac en Mart van Kessel. Aan
Limburgse zijde kunnen vooral Mat
Stoffels,Lei Vaessen en de prima in
vorm zijnde Weertenaar Henri Hen-
drix hoog eindigen. Ook in deBelgi-
sche 'Van Espen-formatie - met
onze landgenoten Fred Scheres en
Nol Kloosterman en zuiderbuur
Eric van Dael - bevinden zich kans-
hebbers.

nooie£ Audi vier-sterren-damestoer-
de 0

an nien van Nederlandse zij-
Naa t6en g°ede deelname rekenen.
jeüt^,. Karin Moos, neemt er veel
Lirr?K lg Nederlands talent deel. Van
boórnUrgse zi Jde heeft Mara EiJken'111 aangekondigd mee te doen.

*jjftEULEN - Rob van Oppen heeft
str j;?nkelspel in de competitiewed-
den? Van ziJn club Schwarz Weiss

p Verloren- In het dubbelspel
over, -ank Dieser was er wel een
ove^.lnning met de cijfers 6-4; 6-4

v"joen enPoppen.

Beenbreuk
Tebaldi

FERAMO -Valerio Tebaldiheeft
ijdens de valpartij in de onver-
ichte tunnel, waarbij dinsdag tij-
iens de vijfde etappe van de Giro
;wintig renners waren betrok-
sen, een heupbeen gebroken.
Dat hebben de artsen dinsdag-
avond bekend gemaakt. Zijn Ita-
liaanse landgenoot Stefano To-
masini werd met een shock, tal-
loze kneuzingen en waarschijn-
lijk een gebroken hand ook in
riet ziekenhuis opgenomen. Algemeen klassement: 1. Bugno 22.15.35, 2.

Chozas 0.37, 3. Steiger 0.57, 4. Fignon 1.08.5.
Halupzcok 1.09, 6. Lejarreta 1.10, 7. Lec-

Programma Omloop der Peel: vrij-
dag 25 mei, 18.00" uur: Ie etappe.
Driekerkdorpenrit over 85 kilome-
ter met start en finish aan de Floref-
fenstraat in Someren;
zaterdag 26 mei, 13.00 uur: 2e etappe
over 126 kilometer met start aan de
Floreffenstraat; 's Avonds om 19.30
uur 3e etappe: criterium van 26ron-
den over 60 kilometer;
zondag 27 mei, 13.00 uur: slotetappe
over 126 kilometer met start en fi-
nishaan de Speelheuvelstraatin So-
meren.

sport in cijfers

TAFELTENNIS
Osaka. World Team Cup, halve finales
vrouwen: China - Japan 3-0. Noord-Ko-
rea - Zuid-Korea 3-0. Finale: China-Nbord Korea 3-0. Kwartfinales mannen:
China - Zuid-Korea 3-0. Engeland - Ja-
pan 3-1.

TENNIS
Ede. Invitatietoernooi mannen, eerste
ronde: Rostagno (VSt)-Nijssen (Ned) 7-5
6-4, Sznajder (Can)-Kratzmann (Aus) 6-4
6-2, tweede ronde: Haarhuis (Ned)-Re-
neberg (VSt/5) 6-4 6-1, Gunnarsson
(Zwe)-Cash (Aus) 1-6 6-2 6-3. Haarhuis
(Ned)-Reneberg (VS) 6-4 6-1.
Düsseldorf. Wereldbeker voor teams,
mannen: Blauwe groep Zweden-Oos-tenrijk 3-0, Svensson-Antonitsch 6-4 6-3,
Edberg-Muster 6-2 6-4, Edberg/Gustafs-
son-Buchmayer/Fuchs 6-4 6-1. Joegosla-
vië geeft op.
Genèvel Vrouwen, tweede dag: Caver-za'sio (Ita)-Burgin (VSt) 6-3 6-2, Zardo(Zwi)-Krapl (Zwi) 6-1 6-3, Van Rensburg
(ZAf)-Smith (GBr) 7-5 6-2, Kanellopou-
lou (Gri)-Herr (VSt) 6-3 3-6 6-0, Ter Riet
(Ned)-Zrubakova (Tsj) 6-4 6-4, Harvey-
Wild (VSt)-Whitlinger (VSt) 7-5 4-6 6-3,
Martin (VSt)-Nagelsen (VSt) 6-1 6-7 6-1,
Garrone (Ita)-Mandlikova (Aus) 2-0,
Mandlikova geeft op.
Districtscompetitie. Senioren ge-
mengd A. Hoofdklasse, afd. 1. Voeren-

daal 1-Grubbenvorst 1 0-5, Rosus 1-Po-
tec 1 2-3, Wimbledonck 1-Kerkrade 1
3-2, Venlo 1-Born 1 3-2.,
Eerste klasse Afd. 2 Neer 1-Venlo 2 3-2,
Heerlen 1-Herkenbosch 1 4-1, Arcen
1-Born 2 4-1, Heipoort 1-Nuth 1 3-2. Se-
nioren gemengd B. Hoofdklasse afd. 1.
ATIVU 1-Ready 1 2-3, Velden I-Helden
1 2-3, Game 1-Aldenghoor 1 3-2, Venlo
1-Blerick 1 3-2. Eerste klasse, afd. 1 Ray
Prickers I-Broekhuizen 1 3-2, Linne
1-Kessel 1 2-3, Hom 1-Rodhe 1 1-4, Berg
1-Venlo 2 5-0, afd. 2. ATIVU 2-NIP 1 1-4,
deBurght I-Game 2 5-0, Potec 1-Rosus 1
3-2, Linne 2-Klimmen 1 3-2. Heren A.
Hoofdklasse; afd. 1 Lottum 1-Bronshout
1 4-2, Helios 1-Obbicht 1 2-4, Arcen
1-Melick 1 2-4,Rakets 1-Meijel 1 4-2. Eer-
ste klasse, afd. 1. Volharding 1-Oirsbeek
14-2, Brunssum 1-Nuth 1 3-3,Margraten
1-Keerweide 1 3-3, Hoensbroek 1-Panta
Rhei 1 4-2. afd. 2 Rodhe 1-Linne 1 0-6,
Van Home 1-Maasniel 1 4-2, Panta Rhei
2-Venray 1 3-3, Swalmen 1-Grubben-
vorst 1 3-3. Heren B. Hoofdklasse, afd. 1.
Maasniel I-Oranje Nassau 1 3-3, Maas-
bree 1-de Poelder 1 3-3, Stem 1-Ray
Prickers 15-1. Eerste klasse, afd. 1 Nuth
1-Nieuwenhagen 1 4-2,Rosus I-Mixed 1
3-3, Merkelbeek I-Helios 1 4-2..
WIELRENNEN
Lanester (Fra). Ronde van Armorique,
profs en amateurs: 1. Lilholt 191,3 km in
5.56.15, 2. Costa Manuel Martinez z.t., 3.
Jerome Simon z.t., 4. Museeuw 0.17, 5.
De Wilde, 6. Popp, 7. Jolidon, 8. Ver-
schueren, 9. Boucanville, 10. Harris,al-
len zelfde tijd als De Wilde.

sport kort

LIMBRICHT - Donderdag organi-
seert de landelijke rijvereniging Ja-
gers te Paard Graetheide het jaar-
lijks concours hippique op het
sportpark te Limbricht, waar ook
dit jaar de beste dressuur- en
springruiters van Limburg elkaar
ontmoeten. Aan de beste Z2-dres-
suurcombinatie wordt dit jaar voorhet eerst de 'In Memoriam J. Diede-
ren-wisseltrofee' uitgereikt.
In de namiddag zal op dit concours
tevens een selectiewedstrijd gehou-
den worden voor dressuurruiters
voor de Nashua-Cup. Hiervoor be-
staat grote belangstelling. De
springruiters in de klasse Zwaar
strijden tijdens deze wedstrijd om
de Molenbron-wisseltrofee.

"GELEEN - In verband met het overlijden
van de heer Van der Heyden, bestuurslid
van de VV Quick '08, gaat het mix-voetbal-
tournooi van de clubs VV Geleen en Quick
'08 op Hemelvaartsdag niet door.

" BERG - Fortuna-doelman Ruud Hesp
opent morgen, donderdag, om 17.00 uur denieuwe kleedaccommodatie van voetbal-
club Berg'2B.

agenda

BRUNSSUM - De Russische schaakmeester
David Bronstein (66) speelde in

Hoensbroek een simultaan-partij aan 32
borden. Hij won 24 partijen, speelde vijf
keer remise en verloor er drie, eentotaalsco-
re van bijn 83 procent. Remise speelden Ger
Hahn, Torn Bus,Wim van deWal, Bob Merx
en Albert van Dijke, terwijl Paul Vercoulen,
John Franssen en Rob Voncken wonnen.

" MERKELBEEK - Bernadette Gelissen
uit Merkelbeek won met de schimmel Ur-
landi bij het nationaal concours hippique in
Utrecht in de 'intermediaire' I de eerste
prijs met 65,75 %.

VRIJDAG

ZATERDAG/ZONDAG

Hockey, Kerkrade, sportpark Dentgen-
bachweg. Toernooi HC Kerkrade, 25,26 en
27 mei. Vrijdagavond feestavond vanaf
20.00 uur.

" VAALS - Hemelvaartsdag vindt op hetDrielandenpunt in Vaals de Joep Delnoye
trimloop plaats. De eerste start is om half
drie voor de cat. C (tot 10 jaar) 1200 meter.
Vervolgens de cat. B (10 t/m 13 jaar) 2,5 km;
cat. A (vanaf 14 jaar) 5 km of 10 km. Inschrij-
ven ter plaatse. Verdere informaties: ®
04454-4100.Voetbal, Hoensbroek, Sportpark Mariara-

de, Burgemeester Kessentoernooi. Zater-
dag: 12.00 uur EHC 3-Mariarade 2; 14.30 uur
VKC 3-Passart 2 (finale reserve-elftallen).
Zondag: 12.00 uur om 3e en 4e plaats Pas-
sart 1-VKC 1; 14.30 uur finale VKC 2-Maria-
rade 1. 17.00 uur: prijsuitreiking door me-
vrouw Kessen.

" BRUNSSUM - De beslissingswedstrijd
tussen de twee als vierde geëindigde teams
in de hoofdklassen zuid en noord, te weten't Brikske uit Brunssum en Tim-oil uit
Roermond, wordt Hemelvaartsdag, in de
Brunahal in Brunssum gespeeld. Aanvang
20 uur.

ZONDAG
Atletiek, Hoensbroek, . recreatiegebied
0.N.3. bij Zwembad Ter Veurt. Auvermoer-
loop, start 10.00 uur, inschrijven in zwem-
bad tot vijfminuten voor start.

" KERKRADE - In hetkader van het zes-
tigjarig bestaansfeest van RKTSV wordt
donderdag het 'Sjtaater Treffe' georgani-
seerd. Vanaf tien uur vinden op het
RKTSV-terrein allerlei activiteiten plaats.

Piet Kivit zal nog een keer een be-
roep doen op de mentaliteit van zijn
dames. „ledereen loopt al weken-
lang op detoppen van de tenen. Dat
heeft enkele kleine blessures tot ge-
volg gehad. Daarom heb ik de laat-
ste week wat gas terug genomen,
want morgen moeten we nog een
keer helemaal tot op de bodem gaan
en daarzie ik deze groep toe in staat.
Het zou voor de ploeg fantastisch
zijn als ze erin slaagt de puntjes op
de i te zetten. Maar ook als het niet
lukt, vind ik dat we een goed sei-
zoen hebben gehad. Vooraf had nie-
mand een cent gegeven voor onze
kansen".

Reglement
Indien het beslissingsduel na twee
keer dertig minuten speeltijd een
gelijke stand kent, volgt een verlen-
ging van twee keer vijfminuten. Als
er dan nog geen beslissing is geval-
len, wordt wederom een extra perio-
de van twee keer vijf minuten ge-
speeld. Pas als er dan nog geen win-
naar uit de bus is gerold, mag Her-
schi/V en L zich de nieuwe lands-
kampioen noemen op grondvan het
betere doelsaldo in de reguliere
competitie.

(ADVERTENTIE)

Miele inbouwapparaten voor
optimaal komfort in uw keuken

|:. 4 ...-I. |I r ["■ ! i T-! J 1

Miele-Keuken-Cent/urn Rouppe.
Breukerweg 3, tel. 045-719700.

Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Stationsstraat 58, tel. 043-252578.

gebru ïreePriJs is inclusief het - Restaurant Voor sportmassages,
Van alle met een * " Sportmassages kuurbaden en schoonheids-

-2 uür „u'de voorzieningen: - Kruiden- en behandelingen dient men
3,5 „^ modderbaden ruim van te voren te32'~ -Schoonheidssalon reserveren.n he,e dag ’ 48,-. - Badshop
* Th

UU jjrm/*le binnen- en Het hele jaar door geopend - In Thermae 2000 vindt
l Whi i

den dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur. u een bron van weldaad en
* Sa „„ ?ools het gezondheidsprogramma

Gv "alandschap -W dat u zoekt.* s y^nasion >
* O^itorium „_ «t
* fea 'Meditatie THERIWE \W h±2000 düF^K

_Thermae 2QOQ, Cauberg 27, 6301 BT Valkenburg a/d Geul, Telefoon^(o44o6) ■ 16060
VANWELDAAD VOOR L I C H A A fVTÈN^G E E S T

NWB-seizoen
opent met

Omloop der Peel

" Het peloton deed het rustig aan tijdens de vijfde etappe van de Giro,
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Herschi/V en L en PSV
op scherp van de snede

Morgen beslissingsduel om handbaltitel in Weert

sport
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(Auto's

Te k. gevr. door part. PER-
SONENAUTO, bwj. '82 t/m
'85. Tel. 045-717081.
Te k. gevraagd alle merken
AUTO'S, schade geen be-
zwaar. Tel. 045-416239.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te koop Ford ESCORT
1300 L Combi '82 ’4.250,-;
Opel Manta zeldz. mooi
’1.750,-; Opel Ascona
1300 S '83, oud model
’1.750,-; Lada 2105 GL '84
’1.500,-. Hommert 24,
Vaesrade (kruisp. Schinnen)
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Super echte BMW 630 CS,
'78, getun. motor, met rek.,
bilstein, sperdis., elec. ruiten
etc. Inr. mog. 045-728687.
CITROEN BK TRI, '87; Cit-
roen BK GT, '85. Autobedrijf
Kompier, Akerstraat 150,
Heerlen. 045-717755.
Te k. LADA 2105 GL, bwj.
'84, wit, km. st. 51.000,
mech. 100% APK tot '91 m.
trekh. ’ 2.500,- evt. te ruil
teg. kl. auto 045-462682.
Te k. Mitsubishi TREDIA, i.z.
g.st., Iste eigen. APK-gek.,
bwj. '84, automaat, LPG.,
Anjelierstr. 84, Heerlen.
Tel. 045-218584.
Te k. TOYOTA Corolla lift-
back DX, '81, 84.000, Iste
lak, ’3.900,-. 045-721660.

Tek. SUBARU Justy 10 SL,
i.z.g.st., bwj. '85, APK tot
apr. '91, ’7.200,-. Tel. 045-
-322214 na 17.00 uur.
Te k. VOLVO 340 GL Sedan
1700cc met veel extra's, bwj
'87. Tel. 045-225247.
Te k. VOLVO 340 Sedan,
diesel, bwj. juli '84, radio/
cass. metal., vr.pr. ’ 7.900,-
-045-229256.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
O Körfer. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
MINI/Innocenti onderdelen.
Tel. 045-244517.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513

Bedrijfswagens
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.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle type auto's met
onderbouwen en aansluiten,
’150,-. Tel. 045-229667.
Te k. 4 BANDEN nieuw op
velg Michelin 175x14radiaal
MX. 045-750743 ’ 300.-.

(Brom)fietsen
Gevr. of ruilen div. BROMF.
v.d. 60er jaren. Na 18.00 uur
045-317395.
Te koop gebr. FIETSEN als
nieuw. Anjerstraat 8, Schin-
veld. Tel. 045-256719.
Te k. Puch MAXI, bwj.'B9,
met sterwielen. Kasteellaan
2A, Meezenbroek-Heerlen.
Te k. CROSSFIETS BMX
vanaf 4 jr., meisjesfiets van-
af 8 jr. Trekh. voor Golf of
Jetta, na' 18 uur tel.
045-320610
YAMAHA DT 80, 6-gang,
waterk., i.z.g.st., nov. '86.
Tel. 045-250470.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Caravans

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.
JAARSTALLING voor cara-
vans, boten e.d. te Sittard,

’ 180,-. Tel. 04492-2601.
Let op Caravanshop SSK
stabilisator van ’ 470,- voor
’385,-. Lichtgewicht Cara-
velair en Sprite caravans
pim. 40 gebruikte caravans.
BARTELS caravaning Hom-
merterweg 256 Amstenrade/
Hoensbroek,. 04492-1870.
donderdag koopavond.
NIEUW in Nederland de ge-
laste Levooz voortenten
voor toer- en stacaravans,
op maat gemaakt. Ralon
Caravans, Brommelen 58A,
Geulle. Tel. 043-645079.
Te koop 4-pers. CARAVAN
"Munsterland" type 390L
met ijskast en voort., pr.
’3.000,-. Tel. 045-316755,
Bachlaan 41, Op de Kamp-
Landgraaf.
Te k. TOURCARAVAN, IT,
4.40m, 4-pers. met voortent,
ijsk., kachel, bwj. '80,
’3.500,-. 045-315464.
Te koop VOUWWAGEN i.z.
g.st. pr. ’ 1.200,-. Industrie-
str. 39, Kerkrade-West.
Te koop 3 TOURCARA-
VANS o.a. Hobby 460 De
Luxe bwj. '88 als nieuw

’ 13.500,-; Adria 420 als
nieuw bwj. '84 ’ 6.750,-;
Knaus Wolf 475 ’7.000,-.
Alle met voort. 045-323178.
Te k. HOBBY Prestige 400,
eindkeuken en voortent '85,
tel. 04498-54390.
Te koop caravan ADRIA 380
QSL 4-pers. met voort.,
kachel, ijskast. Tel. 045-
-459275 na 18.00 uur.
Weg. ziekte te koop CARA-
VAN Wilk de Luxe HKT 400,
m. eindkeuken, 2 a 3-pers.,
bwj. '87, met geh. nw. voort.
en alle toebehoren, 2x gebr.,
het geheel is splinternieuw.
Tel. 045-454203.
STACARAVAN geh. nw. ge-
renov., binnen en buiten,
pvc-schroten 7 m. lang, 3 m.
br. Gaskachel, electr. 220 V,
vr.pr. ’7.500,-. Inl. 045-
-452313 b.g.g. 456784.

Watersport
Te koop supesnelle
SPEEDBOOT 80 PK bb-
motor, 1 jr. oud, 4-pers.,

’ 7.500,-. Hommert 24,
Vaesrade (kruisp. Schinnen)
Pol. SPEEDBOOT 4-pers.
40 pk Johnson en trailer, vr.
pr. ’3.250,-. 045-325681.

Vakantie
SINT-MAARTENSZEE
bungalow bij strand, zwem-
paradijs, weekend/midweek
v.a. ’ 250,-,-. juni v.a.
’495,-. Tel. 02246-3109.
Noord Italië COMOMEER
campingplaatsen, zomer-
huisjes en caravans nog vrij
van 30.6 t/m 14.7. pr.f 250,-
-p.w. 09-3934484035.
Stacaravans nieuwe en ge-
bruikte. RALON Caravans,
Brommelen 58A Geulle, Tel.
043-645079.
Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans. Brom-
melen 58 A Geulle. Tel.
043-645079 ,
App./villa door heel Italië in ]
juli, 5-pers, v.a. ’ 492,- per
week. Tel. 0932-11354326
PUNTO Vacanze, Rootenstr
19 bus 8, Genk 3600 (B).

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Te koop gevr. PAPEGAAI-
EN, kakatoe's en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. Terveurnse HERDER-
PUPS. Tel. 04408-2282.
BOEMERHONDJES.Yorks
en Fox-terriërs, Tekkels.
04459-1237, Walem 11a.
Leuke langh. TECKEL pup-
pies te koop. Cobbenhagen,
Grasbroekerwg 42 Heerlen.
Is uw VIJVERWATER troe-
bel of groen, dan kan dit op
een natuurlijke en goedkope
manier blijvend gereinigd
worden zonder chem., plan-
ten of filters. Hyacinthenlaan
84, Geleen.
VIJVERVISSEN etc. te k. uit
eigen vijvers a.s Hemelvaart
Oostervoetpad 1, Schin op
Geul (einde Graafstraat)
Mooie blonde BOUVIER-
PUPS met zwart masker, in-
geënt en ontwormd. Tel.
08859-52369.
Te koop HAFLINGER veu-
len en shetland pony. Tel.
04499-4612.
DWERGPOEDELTJES
zwart en bruin. Graverstr. 24
Kërkrade-W. 045-421767.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4A, Guttecoven.
04490-24401.

|N/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
VAKKUNDIG aanleg van uw
tuin, beplantingen, renovatie
bestrating. Bel Leo van
Veen 045-724733
Dautzenberg GRASZO-
DEN. 04450-2131.
1e soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m 2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

Opleidingen

STUDIEBOEKEN MDS, 1e
jaars, niet gebruikt. Tel.
045-216655

Wij starten in september (of
sept.) door heel Nederland
weer onze DROGISTEN-
OPLEIDING, 1 avond p.w.
1- 2 jarig. Vraag brochure bij
O.E.D. Postbus 3028, 8901
DA Leeuwarden. Tel. 058-
-132370 b.g.g. 058-130497.

Rijles
CURACAO-RIJSCHOOL.
Haal nu uw rijbewijs in 1
zonnige wk. op trop. Ned.-
Ant. St. Eustati. Info reserv.
020-275905 faxo2o-104675

Mode Totaal

Zeer excl. DAMESKLEDING
second-Hand, topmerken
verkrijgbaar. Inl 045-454231
T.k. aang. zeer excl.
BRUIDSJAPON, zachtroze
zijde, mt. 38. Tel. 04490-
-24070/04490-28517.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: morgen
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Elke woensd. alleenstaan-
denbal in de WINDROSE,
Akerstr.Nrd. 150, Hoens-
broek. Donderd. in Chalet,
Treebeek. Legitimatie ver-
plicht. Beleefd uitnodigend,
het bestuur.
Bar/Dancing HELIPORT, ie-
dere donderdag, zaterdag
en zondag gezellig dansen.
Aanv. 20.00 uur. Achterkanl
Eurohal, Griend 9-11,
Maastricht. Tel. 043-219704
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken 'Tel. 045-463892.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamlieden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
OPRITTEN en terassen 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.

Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

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

Wonen Totaal

Nieuw tapijt of gordijnen
Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

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

Feest Feest Feest!
Winkel van Sinkel

In- en verkoop goederen geeft nu!
20% Braderiekorting.

(Antiek en Curiosa 10%)
1 week lang

Nieuwstraat 82, Hoensbroek. Tel. 045-214080.

Spoed - spoed
Opheffings-uitverkoop

2en 2 1/2 zits banken van ’ 1.200,- nu ’ 595,-, van

’ 2.500,- nu ’ 995,-; rundl. clubs van ’ 2.500,- nu ’ 695,-,
van ’ 3.500,- nu ’ 995,-. Verder topclass rundl.

bankstellen idem in mohair, toogkasten, wandmeubels,
eethoeken, kunstvoorwerpen o.a. beelden, spiegels,

schilderijen, alles hoge klasse, en! weggeefprijs.
Het Witte Huis

Rijksweg Centrum 86-88 Geleen, naast Hotel Stadion (let
op! Geleen kent ook Rijksweg Noord en Zuid, let dus op

centrum).

Groothandel in: meubelen, tapijten, gordijnen, verlichting
en zonwering.

Ook voor particulieren
Akerstraat Noord 54, Hoensbroek. Tel. 045-216655

Origineel Engelse Chesterfield
in antique leder (diverse kleuren).

3-zits bank adviesverkoop ’ 3.695,-

Braderieprijs ’ 1.995,- *
2-zits bank adviesverkoop ’ 3.550,-

Braderieprijs ’ 1.895,- *
Braderieprijzen zijn geldig: donderdag 24-5, vrijdag 25-5

en zaterdag 26-5.
* prijzen zijn excl. BTW

Inruil en financiering mogelijk.

Grote keuze
ambachtelijke
Franse

stijlkeukens
met 10 jaargarantie en toch
zeer betaalbaar vindt u bij

Vossen
Keukens

Eikenderweg 77, Heerlen.
Voorjaarsaktie:

Witte Design
keukens

blok 270 mcl. app.
nu slechts ’ 3.375,-.

Vossen Keuken
design

Glaspaleis Kerkplein
Heerlen. 045-717555.

Te k. EETHOEK met 6 stoe-
len, bekl. met gobelinstof,
(oma's tijd), tel 045-419203

Te koop Old Finus SLAAP-
KAMER, compleet. Tel.
045-420411. .
Weg. verh. gehele INBOE-
DEL, modern en antiek. Tel.
045-454231.
Te koop z.g.a.n. witte
SLAAPKAMER. Tel. 045-
-452951.
Voor alle 2e hands MEU-
BELS, slaapk., eeth., kas-
ten, bankst. enz. (veel keus)
Kouvenderstr. 208, Hoens-
broek.
De meest geavanceerde
kollektie KEUKEN-IN-
BOUWAPPARATUUR in
top kwaliteit aan scherpe
prijzen vindt u alléén bij.
Vossen Keukens Heerlen.
Showrooms: Eikenderweg
77 en Glaspaleis Kerkplein.
Tel. 045-717555.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Statiónstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

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.

Te k. 1 SOLARIUM 1070 PC
plus statief, nw.pr. ’ 1.852,-,
1 mnd. oud, nu voor de helft
v.d. prijs. Tel. 04490-81131.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 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.

Computers

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

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

Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appa-
raten uit de Hom winkels

worden verzameld en
verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Sharp midiset,
dubbel casset-
tedeck, tuner,

versterker, pla-
tenspeler, timer

en microfoon
geen ’ 598,- of

’ 398,- maar
’198,-.

Maar ook: Compactdisk
F350 met afstandbediening,

programmeerbaar, index
etc. geen ’ 598,- of ’ 398,-

-maar ’ 248,-. Maar ook:
Sony digitale tuner met

voorkeurzenders JX 250
geen ’ 398,- of ’ 298,-

-maar ’ 179,-. Maar ook:
Technics cassettedeck met
automatic reverse, hispeed

dubbing geen ’ 619,- of

’ 458,-maar ’ 298,-. Maar
ook: Atag solo oven OXP
521 geen ’ 1.310,- maar

’ 798,-, en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

TV/Vjdeo

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV's,
enorme sort. Philips groot-
beeld va. ’ 125,- met gar.
TV Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 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.
BRANDHOUT populieren,
afhaalprijs ’ 25,- per kub.
045-715477 of 740112.

Te koop gevr.
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. IJSKASTEN,
diepvriezers, wasautomaten
wasdrogers, gasfornuizen
en e.a. huish. apparat. de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-231486, na 18.00 u.
045-210909
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A. Heerlen. 045-714666.

Diversen

Veronique
Chin. heilmassage

en acupressuur.
Beh. volgens afspraak
Tel. 09-3211.361551.

Nieuw ! - Nieuw! - Nieuw!
Nu ook op zaterdag

Totale
ontspanning-

massage
Door jonge masseuses.

045-353489.
Vandaag KINDERATTRAC-
TIE in MakadO:Beek.
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.

_^

GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
De massage van VERONI-
QUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Weg. VERTREK buitenl.tk.:
Opel Corsa met kat. bwj.
'87, 12.000 km, ’8.000,-;
slpk., keuken, tv., CD en vi-
deo (Matchline), bruidskleed
mt. 38, pr.n.o.t.k. Af te halen
24-5-'9O, 8.00-18.00 uur of
11-6-90, 8.00-18.00 uur.
Engerweg 24, Kerkrade.
Te koop met inhoud, oud
BOERDERIJTJE met ,veel
stallen en tuin. Br.o.nr.
B-4665, L.D., Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Te k. 2 zwaar eiken BANK-
STELLEN z.g.a.n.; 1 staca-
ravan; 1 platen woonwagen.
Wilmenweg 68, Merkelbeek.
Te koop VW KEVER geh.
gerest, bwj. '73, aantal mar-
meren schoorstenen; moun-
tainbike; inbouw wasemkap.
Tel. 04406-12233.
Te k. 4-zits oud rosé moh.
BANKSTEL met 2 fauteuils,
noten ithal. eeth. r. tafel, i.g.
st. Vr.pr. ’1.000,-. 045-
-225273, Treebeek.

Muziek

LIFE MUSIC door de
"Stalmeier music band"

TIJDENS DE BRADERIE OP 24 MEI A.S.
UNIEK IN NEDERLAND!

Toetsen, gitaar, drums en zang door Stalmeier en
zijn voltallig personeel onder het motto:

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

06-lijnen

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02
Telefoonsex 2

Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11
Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-adressen 06-320.322.02
Cora & Willem 06-320.320.03
Groepssex-lijn 06-320.321.04

Mimi Kok verwent 06-320.323.65
Buren begluren 06-320.330.80
Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

Homofoon 06-320.321.12
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m __
ÜLady Bizar!!

P/^M^O^V 06-320.324.68...50ct p/m
| UUoCA hete schokkende SM Sex

de lekkerste, 50ct p/m 06 Gekleurde SeX
OR 06-320.323.46..,50ct p/m

U£.U.J£.J.^.J R jjpe vrouw 4-| jr

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.

50 c/m

06-320.323.01
Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69
35 jaar, heter dan heet..o6-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Tele-sex-live laatje hand trillen...o6-320.322.07

Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen. ..06-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323
SPECIAAL AANBEVOLEN:

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

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

Gay-two-Gay
06 voor twee

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

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

'—iz: ; : : z
!! Wipkracht 9 !!

De beste anonieme
verhalen

06-340.310.15 (SOct.p. m.)

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

Homo live

' Twee hete jongensgaan tot
het uiterste

06-320.330.12 - 50 c/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Nimf Linda

Geniet van 2 kanten, 50 cpm

320.320.14
Sexlijn 10

Sonja
06-320.320.10

Evelientje durft!
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

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m

ÜErotifoonü
Je lijktzo onschuldig 50 cpm
06-320.320.12

Bianca belt jou
regelrecht

géén gezeur met bandjes
maar levensecht!!
Info na elk verhaal

06-34032055 - 50 et p/m

Doma SM
Kontaktlijn

zoekt u een SM kontakt
bel dan

06-340.300.80 - 50 et p/m
Als Ina een nachtje bij haar

knappe vriendin logeert
begint het met een spelletje.

dan Lesbisch
06-320.329.25- 50 et p/m
Ze ziet alles in de spiegel.

Een mooi blond meisje leert
het van een ervaren man.
vooral Grieks

06-320.321.30 -50 et p/m
Door de drukke stad haast
Ine zich naar haar vriend.

Regenjas, nylons. Zo wil hij
het. Verder niets.

06-320.330.61
50 et p/m

Het meisje met de
wondermooie

benen vergeet alles als de
man veel verder gaat dan

nodig is.
06-320.326.70 - 50 et p/m

Vijf dames genieten van het
hoogtepunt met 5 heren, op
het nummer dat niet liegt.

echte lifesex
06-320.321.32-50 et p/m

De Rosie-
relatielijn

Voor modern sex-contact op
06-320.324.50 - 50 et p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie mei, zie
hun "naakf'-foto's.

Ze gaat over de knie. Dan
ontdekt de man hoe klein

dat stukje lingerie is... Plots
gebeurt
Alles!

06-320.326.72 - 50 et p/m
In plaats van huiswerk doen
ligt Femmy naakt te zonnen

op 't balkon. Dan belt die
man aan....

06-320.323.85
50 et p/m

Twee gespierde naakte
jongens

poseren voor de amateur.
Steeds heter, totdat ze

het....doen!!
06-320.326.91 - 50 et p/m

SM. Ze is kil en hooghartig.
Ze moet niets hebben van

SM onzin, maar op die
zolder vindt ze haar....

leider
06-320.326.92 - 50 et p/m

Eindelijk vonden we 2
knullen die zich werkelijk

bloot geven.
Life-sex

Homo, diepgaande actie.
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 Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op 06-320.322.22 -50 et p/m

De Wip-ln box
heet zo omdat er heel wat

ge... wordt op 06-
-320.324.60. Leuk toch?
Trouwens de Lijfsexbox,

daar durven ze ook en....jij
mag best meedoen op

06-320.324.90 - 50 et p/m

De Super-
contactenbox

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden- en vriendinnen.

Probeer het maar...op
06-320.324.30. Trouwens

als je nog andere
verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box

van NL op nummertje
06-320.328.29 - 50 Ct p/m

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m
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
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

De Triobox
Nee superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en

vriendinnen zoekt op
dit nummer.

06-320.327.37 - 50 et. p/m

In Afrika leren ze Angela de
vreemdste sex in een bor-
deel met mannen dievan

Grieks
houden.

06-320.326.90 - 50 et p/m
Wat Anky zich voorstelde
van sex, waar ze naar ver-
langde en nooit van haar

man kreeg, geeft een
Jongen

06-320.326.93 - 50 et p/m
Als haar ouders uit zijn belt
Wendy 2 mannen. Ze ko-
men, en voor de spiegel

leren ze haar...
Triowerk

06-320.323.86 - 50 et p/m

"En zo serveer je voortaan".
Madame geniet van 't meisje
in 'n slipje en op hoge hakjes

Lesbisch
06-320.330.19 - 50 et p/m

Fijn, de box voor
volwassenen
is terug. De box met

volwassen intieme bellers
06-320.327.88 - 50 et p/m
Meisjes zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33
Geboeid kijkt ze toe hoe hij

haar
slipje

opspeldt bij die anderen. Zal
ze nu net als die andere
meisjes leren om te....

06-320.330.51 - 50 et p/m
Lekkere meiden willen ver-
wend worden sexrelatielijn
06-320.320.44

Als haar mooie getrouwde
vriendin in geldnood is grijpt
Freya de kans. Ik help je als

jij me vannacht....
Lesbisch ■

06-320.330.52 - 50 et p/m
Direct Snel Sexcontact!!
live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m
Na 't feest blijft Arme met 2
mannen in dat stille huis. Er

is een
Massagetafel
Daarop gebeurd het...

06-320.330.17-50 et p/m

Homokontakt
jongens zoeken jongens

06-320.325.01 - 50 et p/m
Een jong paar voor

Lifesex
ontkleedt zich. Dan gaat de
deur open, een meisje in le-

ren bikini komt binnen.
06-320.329.24 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
sexcontact

06-320.326.33
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd maar wel...
eerlijk.

06-320.320.51 - 50 et p/m

Trio-Bisex-Box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m

Trio bisex
Als Jane bij Els en Rob op
visite is gebeurd waar ze

naar verlangt en bang voor
is... Trio Grieks

06-320.326.71 - 50 et p/m

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Geen ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 - 50 et p/m

Ga 'ns lekker vreemd met n
hete meid. Tippelbox

06-320.32^66.
* Nieuw *
Party-Line |
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.___J
Homo

Het is wel slikken voor Jo&
al die jongens

06-320.327.01 - sO_o)>
Natasja doet het met ;

2 mannen
Keukensex

06-320.327.77 - 50ctj5
Buurvrouw Chantal

voor echte
Ordinaire sex

-6-320.328.01 - SQct_PJÜ-
Meisjes samen onder
De douche

06-320.328.88 - 50__£tf5
Opwindende spelletjes me
Rijpe vrouwen

06-320.329.01 - sO_Üon,
Zoek je een leuke vriend^

Belde
Flirt-box

06-320.330.01 - 50_cU^
Dames, versier 'n a>"

spraakje. Bel de

Afspreekbox ;
06-320.330.77 - 50 ct^Ü-! .—— |/l

Mooie vrouwen zijn op z° §j
Sexkontaktentel P
06-320.321.44 - SOdlof
■

Sex met het
buurmeisje 4
en nog veel heter! l

06-320.326.01 - 50_cji>
Lekkere meid zkt. sexco"' l

tact, bel de
Tippellijn

06-320.330.88 - 50_ct_P>- v

Homo
het is wel slikken voor oi

hete jongens: c
06-320.330.88 - 50_cjjl>
Heb je zin in sexcontac " J
de Afsprakenlijjj
06-320.325.80 - 50ctj>-
Een rijpe hete gekleurd*^ cvrouw 39 voor jou 50 cpm i

320*320*9J^
Les(bi)Sex

Bel haar zelf(s) gratisj_
06-320.324.97 (50 ct-gj^

Wat VERKOPEN? Ad"6 (
teer via: 045-719966^^

Kontakten/Klubs

Club Merci ****** "Vive La Franco
Kom met ons de dolle jaren van de Charleston herle^ '25 mei doen wij het in die stijl, met boa's, jarretels e

muziek. Voor iedereen een leuke franse attentie- J
Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevragjH

't is moeilijk om bescheiden
te zijn, als je de beste bent! 'Riversideclub |.

ff
E9afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé enLaak 100

voorbij camping de Maasterp. Open van maand, t/m vrij? 4
van 14.00 tot 2.00 uur. Creditcards accepted. 04755jj°V

OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???"
WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UN!
Club Nirwana. De boetiekü!

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN-,,
KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 f,

GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENPgV

Nirwana Escort Service
als je verzekerd wilt zijn van ECHTE kwaliteit-

Tel. 045 - 46 33 23 __^

Privéhuis Michelle
8 leuke meisjes

Nieuw! Roswita jong en supersexy

045-228481/229680.^
Club Pin Up

Sexy pin-up girls, excl. serv., geop. vanaf 14.00 uur
Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-2729gg>-^
Heren opgelet nieuw geopend

wilt u discreet en ontspannen relaxen, dan wachte^10 mooie jonge dames op u. Wipt u even langs en
stoutste dromen worden werkelijkheid.

Sauna Club Eros
Holtzstr. 103, Kerkrade. Tel. 045-462084___^

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis.

De Olifant ,
waar U 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-in P^,
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24) °-

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze temp»
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan °n fknusse bar. Paar uren vrij? Kom gewoon langs en Pr°e'ksfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen, films, °%.

apartekamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en sia
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN. __^-^
045-326191 Te huur gr
Escortservice. All-in. p. UU r, p. dag, p. week, Ze

(
n o. !"■ mooi inger. apparteme 'Partnerlijn spec. voor paren of kopPe's
Nederland —^^^3078?^
Zoekt u 'n man PeQQV PrJVÖ
06-320.322.54, Ma-vr 11-19 u. 04490--of n vrouw 06-320.322 55 74393 meisje gevragg^Wilt u zelf gratis inspreken? —-——Bel 020-274825, 50 et p/m ContaCtbUrO

Exotische Pdloon
MaSSage B ern. privé relax-a*-

Diestersteenweg 8, Hasselt. van dames op niv°
Masseuse gevraagd. Tel. 04490-48768^^,

Voor Piccolo's zie verder pagina 23
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IIORGEN, HEMELVAARTSDAG, IS DE MEUBEL-
BOULEVARD IN MAASTRICHT GEOPEND! I v.",morgens I Z^Uo^p^i*.

TOT 17.00 UUR 'S MIDDAGS L ,'""
ireng eens een bezoek aan deze schitterende Meubelboulevard, I __ _U (351 fabrikanten ondereen dak);

Paar U de grootste en mooiste Collectie meubelen vindt! 2- klassieke enmoderne meubelenin diverse
stijlen, houtsoortenen prijsklassen;

~~~~^^~ j^ X/ \ >✓ -v, 3. scherpepryzen voorbinnen-enbuitenland;
—--' j meubel boulevard Nx \^^ --. 4# ggjj schitterendeen smaakvollepresentatie;

<-~~*^l ï* 2 n /i A ij i \ 5. eenprettige bediening en vakkundigadvies
v^v^ Cni I Ë i I ""■""" ET'll il "-N ; A(\ (binnenhuisarchitectenaanwezig);
f - S ui I I alß^r H!>^* ' * — ln( )f | 6. eengrootassortimentvanbekendef> 'J J i"---j_^-H-p==^=r-^^ lil | TTf] J r£T* merkartikeleno.a. Auping,Bench,Rolf Benz
Ï-J—^^WHB^'l^tyirf :r^^F^-y^^^'^SwiWnF?^^ J£;/5 (Forum.), Castelijn, Gelderland, Hennie deJong,

- Young International, Metaform, Pastoe en Leolux

ÏEUBELBOULEVARD René Pans B.V. sss.^^.'^rsssa^**" —^-^—-— w-.—-w—-^ -b-ww-b..*.^ .■. MM» -■-*" ▼" KINDERCRÈCHE en LIFT.

LbergerWeg 10, Maastricht, tel. 043-215585 Het beste bereikbaarvia de Noorderbrug, richtingsborden WiJ heten u van harte welkom

'cherveld Wijk 17 volgen. Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, dan rechts afslaan (dus niet de slingeraf Directie en medewerkers
* het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdagkoopavond. Meubelboulevard.

s. Kontakten/Klubs
" Nieuwü Ook zaterdag.

Noenda
Mf assistentes, SM en

0 ~^-^gyJüo4492-5605.
D9lub La Belle

il I3iprt°l2rrheide' Graverstr.
til Ua da 9 geopendvan

fW" uur-045-416143Jachthut".

Jjeuw bij Denise
«\ 13 k- ,ames- Industriestr.!!" Kerkrade-W. v.a. 12.00uur. 045-413887.~"--igy^rneisjes gevr.

Escortservice
r 045-422685
-" V--J^al jl_2.oo uur

, Gezellige. dames
' k^ ant' disCreet, bezoe-nu thuis of 'in hotel.

t
i privé Cherry
i 0hPn o°k soft SMjij pön"a. tot vr.-11-24 uur.

paradiso
.Lannl?paweg Nrd 158,"^dgraafjl 14.00 uur.

nieu
videoclub

' f ?n
6 flms aanwezig v.a.Vi"-Tel. 045-718067,^-jy!gisie_aanwezig

' B?r St. Tropez
1 mr' 40'Sittard

' i6QDpLmeisles!!'edere dagIfc^lvan 21.00-5.00 uur

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittard

Bij Fortunast. 04490-23203.

’ 50,- all-in
Katja, Stella, Monique

Tel. 045-423608.

Nieuw bij
Yvonne
’125,-
Heel uur all-in

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 15-24 uur.

Heer op M.L.
ontvangt vrouwen op goed
niveau tegen vergoeding.
Ook escort-service. Discr.

verz. Postbus 644, 6130 AP
Sittard.

Pas geopend privéhuis
Byou

ontvangt u in romantische
sfeer. Inl. 04746-5826.

Zeer discreet. Privéparking,
tevens exclusieve kamers te

huur voor koppels.

Privéhuis
Donna

verhuisd van 045-227734
naar 04746-5826.

Brigitte
Privé 045-254598.

Nieuw Escort
dagelijks 24 uur

045-324481

* ' i-VJ m ümburgsDagblad

&piccolo s
l '

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.,.. Actie
SYMPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

Voor Schimmert vragen wij

bezorgers m/v
voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden LD Heerlen, Geerstraat 5, tel. 045-717719
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Limburgs Dagblad

Mededeling St. Laurentius Ziekenhuis
Vrijdag 25 mei 1990, na Hemelvaartsdag, zijn onze poliklinieken
gesloten.

ST. LAURENTIUS ZIEKENHUIS
/"v^ Postbus 9200^ \ / 6040 AX Roermond.

*^ /^\ Telefoon (04750) 8 22 22.

St. Laurentius Ziekenhuis

■Si Bff

THOMSOIM EiliiiijJ

I .\© *" -. ■■■ ■KMI

v 9 a, alleen *" K**i

I » Zeer mooie kollektie klassieke en moderne schilderijen van regionaal en landelijk
bekende kunstschilders w.o. J. Bevort, P. Brouwer, W. Schuller, J. Smits, Van Ast,
M. van de Einden, J. van Dijk, E. Aartsen, J. Rokven en andere populaire
beroepsschilders.

I » Deze expositie toont u een grote verscheidenheid aan stijlen, onderwerpen en is
daarom zeke( de moeite waard om te bezoeken

I " Inruil-garantie, gratis entree

i^^PrimarU(unstatelie^

W./>»<;**W**Z'l MM**t9 | hemelvaartsdag |
'«l'^Ji^JgM^^^»* 4 dagen meubelcshow 5 ' ■—■-*-■ |
i Kom tijdens onze show eens naar Marres meubelen en l/tat"! *?Zt "f/tVI 97 iv»ni ra o /'£" rf-J v* *4 *i *" j-J

*-+ **+ *> J% *■*" a.2 V*I ontdek de komplete wereld van rustiek eiken meubelen. Maar ook VCIII -4*1* 1/ 111 Illd CI.S. 1$ QOnQGrQ3Q £Q 111©I P\, van de superieure kollektie klassieke-stijlmeubelen en de gevarieerde - rji " *"* Jj "^ ■ ■ I W I m\
k°Uektie moderne meubelen. Want speciaal voor moderne mensen met i r, _ *V

heeft Marres een uitgelezen verzameling bij elkaar gebracht zoals f ' s I I" #?*%»*: \V /^—"\ jt. y «»2ltmeubelen in leder of stof, bankstellen, kasten, eethoeken etc. Laat U 1^ dÉÉ £ >* S\~ / YhSp} /il W9erust adviseren door ons team van meubelspecialisten. En als U moe bent .* "wlÉ^*3Éw^ j/& \£> Il L^s Jo-&h\ ti\
Cafetaria voor een geurig kopje koffie en een heerlijk stuk gebak. U bent — *\*"" -JJpBPPBf P«fc.^^^^^^^iff' \^ I^/A\~C^m\ 1) ®JQTZsf< v\

II n TJL^ - -*.'.'" '- °oor het 9rote koersverschil fe '^^^ZSoll^ «
*-**! koopt U bij ons steeds voor-

deliger dan elders. Kom kijken & @ ""■ \£en overtuig U. Bij ons bespaart & h,
«r?:r I v vele hond;;de"guldens- 1 i BLOEMEN EN PLANTEN I

■'*"-*SseB&¥3^;v -ySjsSkhShß DtLu I . .-2x3»’ IpSË&SSsSßsß^ttStiffl raßWwwfflßW^^WßwWW"* -■■■■■■ | Y^fc
Specialist in: jjPfQQOQ^ I fê MARKT Si

k eiken meubelen *u»^>^^^^^l'*^^» Marres Meubelen. .^ /cAS|£/ Iwir^l ll\ I

■*3? S^IIC9 I mAkkES S openingstijden winkels en markt f
voor een opmerkelijk tongersesteenweg 37 - openingstijden: vanaf de afslag ■ _

«
_ VA lU.UU" /.UU UUll üM\ betaalbare prijs lanaken Pg**- l^V^T MEUBELEN,^ 9)

>^^__ TEL: 0932 -11 -714120 Woensdag gesloten | _
_—_MM . -_ -^^»—%| -%« «.^— %j _.. _

„" «, ~.
_ ■ V,T
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Iy I :?w gHppP^. IMCDA UAACCDDPAH Mr '&ÊË*<»<ZÊZ>*iÊ&k r«iwr%« i n r\nvr luufi SBSSS^L *

W§~ ■ ~^^sjT !"%* ?&*yw*a,Jr/ JÊ^ & ï '$■■'■■ $ÈÊ>r~^~ V. MEESTER LEVERWORST

Alle Linera produkten bij Miro C> QR 15 J^^O-^*/

Smniet denken datonzekassière
bij 't afrekenen ietsvergeten is.

ROYALCLUB BUIGZAME Rl ETJES GROOTMOEDERS CAKE CALIMEROBAD- CHATEAUX D'ARVI LLE VARKENSFILETLAPJES
Bitterlemon Set4ostuks (\ £Q 400gram f\ Ar SCHUIM OQQ ROOMKAAS lOOgram ICQ
of grapefruit, 1 VI Q £L99a/bwlv Ztt^mrTmf 250 ml ZJè^rCm^J^J Versvan'tmes.blauwschimmel, JL.\JZJ
fles 1 liter JLTSrJ-H"!/ CHEERS YOGHURT CHOCOROCHERS DUBRODOEKJES perlOOgram IQO RUNDERGEHAKT

SODA O /IQ 200 gram ' -I /*/% Seta3stuks Q /IA tn . -^i-^/W Kilo IH/lQ
UIT DE BEDIENINGSAFDELING: 3 blikjes 3^27^-^/ JL9§^ J..O*/ 2J99'0.iTZJ (Demonstratieop vrijdagen XU.TU/
L^Sfa«lACHTEJiHivJ\ MOCCONAGOUD CHOCOLADE TABLET KEUKENROLLEN ï!ïï!ï!,~*" RUNDERVINKENPerlOOgram 239 20°gram 11 QQ Melk,hazelnoot/melk, Wit, ICQ 'NONZE NOTENBAR: lOOgram ICQJL2^ll.oy puur of bitter, O 71Q Pak2stuks LVV KATJANG PEDIS PINDA'S l-DiJ
ROSB.EFU.TE.GEN F|NSE RONDE VOL. 200gram 2&T*iA\) MO NATOETJES 2^7 m "'U2-69 K,PFILET 1R RH
Ppt nnaram *ju*Z./?3 KOREN KNACKEBRÖT ALLWASPOEDER Vanille-,chocolade-,gries ~, Kilo ±*J.sJ\J/ & ZZ 250 *ram IAQ Pak6kil° 97 QQ offrambozenpuddingmetsaus, W,J BROOD ,„1 7Q KALKOEN NASI/BAMI-19*rLJ¥Ö Z.J.ZIZI 2xl2sgram 1/IQ VLEES IAQA

'« APPELSTROOP Met gratis lederen voetbal. JL^6r ±.*T*/ ZAANS MEERGRANEN Kilo JLU-Z/U
é 850gram OAQ SCHOONMAAKDUO MANNEQUIN FRANSE VLOERBROOD OIQ AARDBEIEN OHOI JKjF fc-TTJ ANDY/JIF MAGERE KWARK Heel ,2.59^.-A%/ 500gram dL..z)Z/

~Jp%r / SMITHSTENGELS Citroen of normaal, QQ 450gram+ 1/IQ UITEEN BAKKERIJ: BROCCOLI 1/lOV. «**m*&^Jr s? Zak7sgram 11 O 2flacons -S^H-.^O 50 gram gratis i99 1-H"Ï7 PISTOLETS 500" 49p>i|gp pr^Sß^'1^ 11/ jr 5 i39-l.iy WC-EEND TESSA KAAS Witofbruin, 071 g J-T*/
P%iMl^^ i>^ AMSTERDAMSE UIEN Plusofmi.d, QQ Vers van't mes, minder zout per stuk 100 g O^U-/ X scliall'SOOgrl" O C/\3/4pot 1 ia flacon 3A€r£..ZlZl en minder vet, IQQA ROOMBOTER KAAS- acnaai, buu gram Orn

iaqJ lij perkilo JL&9O J.O.vJV/ CROISSANT Cm.+JXJ
r—l , IN ONS RESTAURANT: , __ J-4^J-i%/ * pw* lk«„ram 1/\ ü I—-"11—-"1

21.23.90 " —-—^P^Ond.j j^ft S%WifMM S Aanbiedingen zijn geldigt/m zaterdag 26 mei a.s..

Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak
D\€T \f\ ÜDI/V \ir\r\o I HEMELVAARTSDAG (24 mei)| ~, >. :I'V ÉËte-wHf-Nrit l KLtKIVA VUUK geopend ;■%;<■■%,, rv -mmmw
ROMANTISCH WONEN ' VftNlo-17UUR' ' M^iHL 'Eiken wandmeubel met veel s : ;"" :.:; fl /;Ê^yiïï: '■ ■, ï '''''"■ i': 'i'\\ \ \

praktische opbergmogelijk- fe,y„^^^^;^Sjïï~l f^Ö| -"H fe^tè^R

W^>V In een drie- en tweezits- /^QC ■ *#S ,**s! f !I~Ji ' A^^>^^^Jm^'l'f^% Ut
combinatie Z^7jf - "^ '# J^PLélI /^'P^M^^

\v.ï'J://.^ Bijpassende eiken eetkamer. Vanwaar u ook komt uit
-^m^^,^ ■'"■>yy %A^Jyy Solide twaalfhoekige kolomtafel en vier Nederland: wanneer u

§f% f\ , Pk :'.(, i " /?*"m"2»---"»"m„,„^ massief eiken zadelzitstoelen. voor f 2.500,-of meer

ÊÊÉÊÊfc'm» 7 '' A "#< "~/^ /m9*>mm Compleet een echte ■ f\f\ jP k°°pt' dan be,aa"

;^^^^''ïÈ^ P^ '^ffPlPrcilkJr $m "~"/ ' :m' ' Mmz. llÉf * Spreiding betaling mogelijk * ook op maandag en zaterdag geopend
WÊW ffff m,,, W # "M'^"lJp^Mi donderdag koopavond tot 9 uur * gratis thuisbezorgd in Nederland

«Eiken en leer, de beste materialen voor een ' /"■«ï"\solide zitgroep. !:^»«//«^\ MAASTRICHTIn combinatie van drie- en tweezitsbank. /\/\/\ JP '^T^.^^^^^'Sj^ [ï 5E *In diverse kleuren leverbaar zonder /*7tS- 2s^^ VC^V Sint Jacobstraat 4 (in het centrum bij het Vrijthof).
meerprijs. Ém i / >S j *sal|j Vt»£/ Parkeergarage aanwezig. Tel. 043-210944.

Prins >v. l■**'Bernhard £Fonds / Anjer
aiumfinuu <> f fondsen

Nederland

Geven
om

cultuur
die
Je
lief

is.
6IHO«iW.H»

fl^v^ technisch bureau

<sJ*J. FRISSEN bv
Technisch Bureau J. Frissen B. V. is een technische
aannemingsmaatschappij voor het ontwerpen,
leveren en aanleggen van installaties van
hoogwaardige en energiebewustekwaliteit t.b.v.
utiliteitsbouw en industrie.

Het is gespecialiseerd in:- centrale verwarming (alle systemen);
- industriële pijpleidinginstallaties;
- ventilatie-inrichtingen;- airconditioning;
- sanitaire installaties;
- waterontharding/ontkalking boilers.

I.v.m. uitbreiding van de werkzaamheden, zoeken wij

PIJPMONTEURS/LASSERS
Functie-informatie
Het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden aan
industriële pijpleidinginstallaties.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring, nader overeen
te komen.

ld von de■H Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie
P^^l I v«,eni9ing van te richten aan de directie van Technisch Bureau J.

l^Ê/É' N«d.,iond se Frissen 8.V., postbus 2607, 6401 DC Heerlen,
,j^f ln,.ollc,i.b.dni..n 045.717318

Epilepsie?
Zet jezelfniet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Er is nog iets: de Epilepsie Vereni-
ging Nederland (EVN) bestaat 10 jaar. Zij is
een belangenvereniging van en voor mensen
met epilepsie. Dit jaarvinden vele regionale
en lokale info-markten plaats.
Waarschijnlijk ook in uw omge- _
ving. Kom langs. Ruim 90.000 I A^^\mensen hebben epilepsie, zijn I _ _
enige nieuwe leden dan teveel I; jth^r
gevraagd? \(JtfM

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND
r\ r\ r\
r\ wr\ $J

Voor alle informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf: postbus 9587, 3506 GN Utrecht.

1 ZOMERBLOUSE, /jfir. J
Charmante streepblouse. tMtt*. tHmv^^Pb
Korte mouw. Div. kleuren in JT/- -^JJHk!^. 3^ mm

Witte blouse met fruitig.' "^J^ vgu ><3i\\i\\ llillfl
100% 1^95 TOiliJbife!katoen. l^B|l^>----Jjß^l§rM ~ljrïÊ=k

LEKKER ZOMERS, ■ ïf^^^^^^^È^
MEISJES-JACK. 31^^^Met capuchon. Extra lang model. /^*'"^^R§rjPK[^^.
In lila, fuchsia en kobalt. I S y\ |\ r \

KINDER-JACK. é^K_,^^
Kleurrijk jackin wel 5 variaties. / \Capuchon in dekraag. / >^wI§ÉJCjW
Stevigepoplin. Geheel gevoerd. 1 \^^r^\% t

M9S4HÉI

1 SHIRTMET SHQRE ] p^K^NSTUJffjf^]
100%katoen. W^ff Uni kindersokjes.
Heren vrijetijds-shirt %^L In talloze kleuren. Ê^%^W
met boxershort ofii§Êt A Maat 23 t/m 42-—i "

Shlrt l^ftl-^^
Hl~ ' 'WlüillPli OOK VOOR W*^-"

v \H^ftlfrfT6RAT/5 ocr//V£ 4

U ZOU WEL GEKZIJN ALS U MEERBETAALD^
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MP LEDERMODE

jAlles moet weg
v.b. 3/4 ds. jassen van 599,-

I voor 199,-, 299,- en 399,-
I ALTIJD HET ALLERNIEUWSTE VOOR
| DE JEUGD IN LEER EN SUEDE.

MP LEDERMODE
ALLE REPARATIES

Voering, drukkers, knopen, knoopsgaten, ritsen,
winkelhaken, en verven.

VOOR SERVICE, GARANTIE EN KWALITEIT
Altijd coupeuse aanwezig.

Saroleastraat 61, Heerlen-centrum - 200 meter van station
Info 045-742140

COMBI ZIJLSTRA I
FOTO "VIDEO -AUDIO

MET DE SONY CCD-F 500 VIDEO-8
MAAKT U GEWOON ZELF TELEVISIE
Er komen wel steeds meer zenders, maar is er ook iets leuks
op de TV? Nee? Maak dan uw eigen programma's. Met de
Sony CCD-F 500 camcorder gaat dat heel eenvoudig^^

WÊffÊ^^mMW^M B ;'"■■ W^LJaWÊ gespreide betaling

«~~^
ZIJLSTRA I
Saroleastraat 60, Grotestraat 28,
Heerlen Valkenburg
en natuurlijk: uw kleurenfoto's in 1 uur met de
kwaliteit van de vakman

Umßurgs Dagblad
10-daagse ]|

touringcarreis naar

PORTOROZ
Joegoslavië

15 t/m 24 juni 1990

Het Joegoslavische schiereilandISTRIE en dan met name
PORTOROZ is een ideaal vakantieoord. U reist 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 halipension in kamers voorzien van douche-toilet, diverse

excursies, o.a. naar Postojna, Rovinj, Pula en Opatija zijn in de prijs
begrepen evenals dereis- en annuleringsverzekering en een

afscheidsdiner in Nederland.

_*■ t\t\n Extra vriendenkorting

’ 825,- p.p. X 1C ,op basis van T Ivi"
2-persoonskamer **' 'Toeslag 1-pers.kamer per persoon op vertoon

’ 130,- van de vriendenpas

Organisatie: Limburgs Dagblad, i.s.m. Schmitz Reizen

Boekenvoor deze reis, dievanuit diverse opstapplaatsenin Limburg vertrekt, kunt u bij allekantoren van het Limburgs
Dagblad en de VW Vaals onder aanbetalingvan een

bedrag van ’ 100,- per persoon.
mVV\\. 68920 iW
6"t mmm—'*—^^'^—*m—^mi^mKÊ^m^mmm+w

>w bi) 2L^ Üd l" de vereni6jn9.-Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt uf,l^iburasrw,i di ioren uerecht' Waar men uw aanv"ag zal noteren. Als lezer vanuagblad is dat geheel gratis.

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
diemensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijdea

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door datsoort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

" Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JENIET MAKEN

l^^WÊÊmmmmmmmmmmmmWÊi///■Am I HQQrSJ^ Veilig Verkeer Nederland
W . > <WmmmmmmmWJi//

1 GAAT DE KLEINSTE OOK MEE OP

„,e«s^s^^j.jjg „
--»«»^r"^»1M . <Mg|ÉWIWHUCM videoB^«BÉ^|

St. Gerardus, Pr. Mauritslaan 10, BEEK, 04490-71329. Canisius, Ansemburgstraat 7, GELEEN, 04490-42581. Optiek Zijlstra, Saroleastraat 60,
HEERLEN, 045-713637. Vroemen, Kouvenderstraat 163, HOENSBROEK, 045-212882. Vinders, Markt 19, KERKRADE, 045462299. Daniels,
Kleine Staat 7, MAASTRICHT, 043-213421. Rembrandt, Grotestraat 46, MAASTRICHT, 043-213903/250875. Optiek Zijlstra, Grotestraat 28,
VALKENBURG, 04406-12349.

KOM tieM€LVMRTSI>AG MAK 7)€

VALKENBURG
18 T/M 28 MEI

GIGANTISCHE
MEUBEL

VERKOOPDAGEN
4000 STUKS SHOWROOMMODELLEN UIT DE

GROOTSTE TOONZALEN VAN NEDERLAND O.A.
Lederen - stoffen - Chesterfield bankstellen " grote kollektie messing " eiken

kasten " eethoeken " kleinmeubelen " salontafels " enz. enz.
Zeer grote kollektie blank eiken o.a. bankstellen zowel in stof als in leder -

eethoeken - kasten en kleinmeubelen.

I 3000 STUKS OOSTERSE - PERZISCHE I
| EN CHINESE TAPIJTEN |.

Bankstelkussens en matrassen in alle maten en modellen
ALLES TEGEN FABRIEKSPRIJZEN EN 5 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE. KORTINGEN TOT

Entree gratis en gratis bezorging door geheel Nederland. Direkt levering vanuit de Geulhal
Geopend dagelijks 14-22 uur. Hemelvaartsdag en zat. en zond. 10-22 uur
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Hl i^^^| HHiHYhiii.i.ihYA.^hY■■ Heeß : ■ v'"'*> As. BV HU imv mm Hr^ HB Hl

/ HÉ iVv Bhl HW ivi-v^'.iv' / «fl $":$-&:>*."''
Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / " VW ■ J§§F / %^snis W m

/ M$M I MmÊ'

\mmj . . Autospuitbedrijf Jan Hoekstra Diabo B.V.
De Koumen 48 Hoensbroek, 045- Diabo B.V. boort en zaagt in alle beton. Fjlmnncl HTïfIWJïtWÏEB =T^V—I R3TnT!IHWT5B!l?!?!ffli"

u;. n„,o„„ onnKonm„onQno 216728 * onderhoudsmid. * autolak- Adres: Industrieterrein de Beitel 108 'm"Fuai .VHHUUyUUIinViaVSSJ l t| HiItIHIIIIW B*iUUlifaßlfnllTlflTninili**p

NIC üaSSen aannangwagenS spray en grondmat. * anti-diefstalsle- Heerlen. Tel. 045-414151. Brunssum 045-254166: Geleen 04*90- Tij MMmmmmmmm"
Verk., verh. repar speciaalbouw. des * luidsprekerboxen * antennes. 46089; Heerlen 045-719484, Kerkrade . „ . SaorthuiS Bakkers 04493-1604Onderd. v. alle merken. Stationsstr. 045-451598; M'tricht 043-620770: Sit- J0MeUIZ Mmmé p?r h! W- c/♦■ * oT-hin-
-8-10, Kerkrade. 045-455088/452501. tard 04490-25363; Weert 04950- Speciaalzaak in HiFi-KTV-video. Het »„..„„. ! °ZS 'miH;T „LntiPS *■PBinHHj HBnitiiniimiiiiiiiiniiHH 32464 Uw adres voor betere folo.s v £rtrouwde adres val uw reparaties Buckx Sittard 04490-11301 "Jnf* 'Sï^nSSr
Aanhangwagens Jo Knops " Smezo handelsonderneming BV _^_ ___ Kerkp' 39'Schaesberg'"^ mó^ kwSKSe.
100 stuks in voorraad. Tevens alle on- ClïïiS AdaiïlS Akerstr.-N. 288-290, Hoensbroek, Hf? M J?11J:^M1 i«»Jiff!r*PV94Vq¥fll<WM
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid . QrLQn^Q ,„*„ Qn mntnrrü 045-211692. Stalen, roestvrijst., mes- W >_J ,^^WMi*fflPli!!!*iP ■[Ol^i^itOJi^i'.l^i.'M
195 Sittard. Tel. 04490-12718. sing, enz. bouten, moeren in metr., ZJ*/ A^öyayyUU^^ LaUïTien rOllUlken-ZOnwenng St. ChHstOffel■ Voerendaal. Tel. 045-751718. metr. fijn u.nT.u.n.a en ww-draad. Gebr. Bollen Beitel 110A6422P8 Heerlen postbus Trofeeën, medailles 10-20-25% kof■JJ'IWML'MJM luS^b^A^S" Tel- 043-641293. Kunststof ramen- 2109M369 ZH S.mpelveld. tel. 045- ting. Gratis grav! Akerstr. Nrd.l^aIZrZ" ?»S«' ChaNier »«rS- -*" Groentechniek - .SlS«ï. S "
AUIUuAHANI öUOaru neenen 1988: 25% meer geslaagden dan regio- Husqvarna kwaliteit uit Zweden. Vak- le-Meerssen ii:n.„„ u«.««i k.,Schelsberg 128, 725588. APK-keu- gemiddelde. Vrijbl. informatie: Heer- HHVrl!tftlfl!!fffffl!HHH manschap in Schinnen Kettingzagen Mlthra-Heroal D.V. rf^—7 ____^
ringsst., off. Subaru-dealer Heerlen len: 045-740564, Eys: 04451-1835. RHBiSJMMiuJ>UJHHI gazonmaaiers, heupmaaiers etc Gie- _|T——, Het vertrouwde adres voor al uw rollui- HM f» H|L|l||'|i| Ui.IIL'jB
e.o. A.P.K. tijdelijk 49,95, mcl. af- t len Wolfhagen 3 Schinnen-Centr Tel ff nniïrïïïïil'MdddlllMM ken of onderdelen, kunststof schroten, W[W MKÊMmMSmÊW^^
meldk. en BTW. RlnpmktPrii np Klnmn" 04493-1995. WIM MÊ^mMMmÊ^ service of reparaties. Beitel 4,6466 GZ L*J

I iPUPr mn°/n riilPC blOemiSienj „Ue MOmp Z_? / Kerkrade.o4s-413049. -mmm*
Liever IUU /o rijles uw „groen adres voor al uw snijbloe-

Auto Hanssen Kerkrade-West dan 30% korting men a bruidsboeketten * grafstuk- _—
_^ fifi

APK direct-klaar-service, prijs 55,-. ...... , „ ken DorPstr 7°. Brunssum, tel. 045- —VaL mAA\u*.iA\\\tjmmwm FeÜen's lepsrjnrtpfpllillps 1Ü30T9 Groencentrum BOK - tel. ÜÜ
A

Kleinoraverstr 154-156 Tevens ach- Autorijles is een zaak van vertrouwen. 252157. Hfï JOSKB rtijen b leesponeieuilies HHHHhUILUHHHHB Bloemisterij hoveniersbedrijf f
terk Carboonplein Kerkrade-West Tel Ga daarom naar de vakman met jaren m sxm- Absbroekstraat 3, Munstergeleen. tuinctr. en architectuur. Vraag vr>
045-413540 ervaring. Kies een van onderstaande Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel np Ruit Reklame MontfOii tuinadv. Uterweg 117, Heerlen-Nooro8.8.R.0.-beroepsrijscholen. M^mV^miÉM^Mm *'

voor informatie 04490-11212. Reklameadvies-en ontwerp, relatiege-
Antnhoririif Ifu/artpn Vn F Autorijschool Leijten Brunssum f^ JmmÈkÊÊÊÊm^ rw ■ Docioi.rorio nyit: oocnnn schenken, offset en zeefdruk, belette-
AutoDeanji Kwanen v.u.i-. tei 045-251418 / / u.v.L. Kestauratie, l)4o-^büüu BfiTfflïïïMß ring Markt 1. Tei. 04744-2442. ■ BTfïïWÏTWffliKastanjel. 148 Hoensbroek, 045- Spec. gevelreiniging, renov., kelderaf- i^l^l^ttlUiUUtf.^l^l^ UmmMumi±miiMmmr
214171. Gratis bij APK-keunng: C.O. Autorijschool Sjef Dörenberg Heerlen dichting voegw vochtwering 10 ir+ koplampen afstellen en nakeuring. 045-213735 schrift, garantie Stralen van meubels! H. HoeppermanS CV. lilllWIJIIJJ!! Galerie SchOOnbrOOdt

Autorijschool Schulz Hoensbroek ? " '~ B
v

autoplaatwerk, velgen, chassis etc. Sanilajr cv dakwerk gas water Bloembakken, tuinkabouters, beeldej.
HenSgenS B.V. NieUWStadt 045-211667 Budgetvriendel.jke bedrijfsautomatise- wateronth, rioolontstop. Emmaplein 8 _.. „

k fonteinen enz. te kust en te keur mj .
Kruisweirie 3 APK keurino in vooruit- a*"" k

,
o- t u„ k „„,,,», 1?^"0 2̂10,419'Ganzewei" Heerlen. Tel. 045-713265. HupkenS BV Maastricht galerijen v/h Droomkasteel, GanzeW
P,et HNlebrand Kerkrade de 127, 6413 GD Heerlen. SiebreCO MuurCOating Ma"kt 53-54, 043-215868 voor excl. ?e 115 Heerlerheide. Ingang bij de oli

voor klantvr. keuring. 04498-53055. Voor muurcoating, gevelreiniging en kr~r~^
fietsen van Koga Miyata. Giant Specia- fanten. 045-211767.

Autorijschool Nico Zoet Kerkrade ... vochtwering met garantie. Siebreco " BVL ilïTïïTi i hmh^—' lized en Cycle Tech.
045-456772 Piek Service Heerlen Ten Esschen 38, Heerlen. Tel. 045- MÜ] J|HB||)HPii jffT~l ruTrlOpel BergSteyn Autorijschool Kubben Schimmert Verkoop/verhuur en service:. * compu- 752069' DHuiiahaarV Banlrorc K»f jÉBBMEIESr

APK-keuringsstation. Rijksweg 61.' 04404-2339 ters/pnnters/software * Telefoonin- *-""" HljWieiZaaK beCKerS j smm-
Berg en Terblijt. tel. 04406-41700. , . .. . , 1A(. 4 0. stallaties en faxapparatuur. Tel.. 045- Barrier 81. 6343 RA Klimmen. Tel.y ' Autorijschool Winthagen Simpelveld 719336. Fax 045-740034. '=Ju^h=—

,„„^— "'ane9e "a'°P 04405-3422.045"443252 J JÊÊEmWImEiMM Rijlessen in groepsverb. en mdiv., on- Daemen KunststoffenGarage SebregtS en CO. Autorijschool Simons Vaals |-^ , ZZf/ der deskund leidin9 lnstr FJ;R-S- Verandadakplaten, plexiglas of Lexan-
Off. APK-keuringsstation len 2, dealer 04454-2443 ■Ik i,Ti MiTI'MÏÏriMM Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872. thermoclear. Hofdwarsweg 7, Geleen-
Iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge- Autoriiscnooi Peter Kokkelkoren ¥mJ MmÊÊmÊÊf Raleigil Cyde-Center HelgerS Tel. 04490-53865.
wande 8; Voerendaal, 045-752888. voe^ £*/ Houtindustrie Pelzer bV WkmmWßSSßmmmM tT?^ M

62"5?- h ?rUn^m- -~4'SSmwwkw ■■I^BUU^UUïikÏÉUiittdBBHB 252709. Raleigh Mountainbikes 625,-. —mjmmmmmm^. . . ... Emballage-en industriehout. Eiken, es- Sport- en stadsfietsen + reparaties. Hl3ii2LlÜL2èiïfl H^Lucar autoöe rijt |^MffiWffl!!ai« Topdak Dakafwerking 2m
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w°p°nr Frissen Tuin en park BV. Zonder aanbetalin9 m°9eli'k-Voor APK zonder problemen. CO en UtffkittSlfUiyi vaKman en aoe-het-zelver. Rijksweg r

r-i-,,., ci-„n n^c ooooio
koplampafstelling gratis Holzstraat 67 Voor alle voorkomende dakwerkzaam- 36, Wittem. 04451-1218. Honda motormaaiers, tuinfrezen, Stihl COIOUr Shop Ö45-ZZZZ7Ö
*m*.H. 045-456963. 'Au , , M ",«*»„e„de p* Mountainbike.se„ice K^ïï'^Sd^pS»

, Na"Ts!:!afo4~ "^_^__ VanLooGulpeno44so-1552 ÜZ^S'S^^t u*-».«,«««*..

iJJggiJigg^jTjjjgi Uitdeuken * spuiten * expertiserappor- HTTKrIfrITH Ingherdorpsstr. 41. Bouwhout, plaat- ■pJli Ji111111 1 ■ jiim. ■■— Valkenier. Tel. 04406-13025.
ten. materiaal, deuren, kozijnen, cement. WlhmJmmmmm^... . „ _ ... Tevens maatwerk op bestelling. / tt^/^ iijijijjjjijjjjjjjjjjijyiy^ll^y^^pijjjj,».

SAS Autoshop „De Specialist -&**/ , __^
voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm, Carrosseriebedrijf Auto-Tasco Bel nu 045-455609 y^VT?mT7TTi?7nTïï7?T, Harreman Verhuizingen
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel- Voor schade en spuitwerk van alle mer- en informeer naar een van de vele ge- _^ u rrfT» Veldman naai-en Oreimachineh. y^ jTHllll |I|n-|1 '|||P|'|fl| Q jntema, erkend verhuizer ■straat 61, Heerlen, tel. 045-712113. ken. Economiestr. 47, H'broek, bij sta- zelhge danscursussen van dansschool fl JHW4»iinW Nobelstr. 6, 045-716100; L*?§ Event ODSlaaruimte De Koumen $

tion, 045-220955, 212539. Lotus, Heerlen en Kerkrade. W 9 ’lii!iiiiiiiWiiiWF Hoßnsbroek, Kouvenderstr. 68, 045- 6433 KD Hoensbroek 045,218342.
mmmmjmmmimmm^^m '"■■"■' wmmi 213538; Geleen, Raadhuisstr. 14,

.■■&!■■ „ ■■I.IJiIWJUWIÜWII
oi vSSTr^ Schilderw. Bijsmans Heerlen HHHHR«?HH^Autoschade-Center Limburg Houben 24-uurs service Geleen SSi * ondemouds- en utiiiteitswerken * HHH»ILmiE3HH^

Autobanden Van Son Schadereparaties aan alle merken, n BmnSSUm Techn. inst. gas, water, sanit., cv.- ' ÏÏpK&
Uitlaten ' schokdempers " sportvelgen Topta^itert met Ijaargarantie Woos- »oumai» BmnSSUm

onderh., ontkalken geisers, boilers. f_^ e—-—■ Hee tel'o«?2sKo fl' VJCaf'S Eroland UiriPflthPlffin"' balanceren * uitlijnen * Haeffand 16 terraderstr- 100 K rade. 045-453837. Hout, board, triplex, ijzerw. en 1001 Asterstr. 53. 04490-43252, 43366. neeneroaan 134, tei. U4b-4^bbso. VlUdl S „troiano VIOeOineKBH
Brunssum Tel 045-253741 andere doe-het-zelfart., zagen en scha- mmÊmmmmamtÊmmÊmmmmmmm Gespecialiseerd in verhuur, verkoos

ven op maat. Pers. bediening. Gr be- _ van erotische videofilms. Sittard, SW'
Erkend FOCWa-adreS zorg. Kruisbergstraat. 96. 045-252688 —TITLT^ GaSWaCht Limburg. 045-227676 yr.» nripccpnc Nipcopn tionsstr 31- 04490-10987 MaaS

ROUWette Autobanden Klimmen BV Auto Ekas. Autoschadebedrijf en Mig Mh\MMimM\\Um Specialisten voor alle soorten gastoe- c^i^^ 197 tnCht' V'3 Re9' a 1°5'BrusselseDo(l
Alle merken banden leverbaar. spuitinhchting. Kokelestraat 114 Kerk- J mmmmmmMmmm~ stellen. Ontwerp, onderhoud, installa- g55 ni wLtrlh. nï f^lllBalanceren + uitlijnen. Putweg 49, tel. rade 045-454763 HlUllïiiliiififl tic en verkoop. Litscherveldweg 5 ll

M
|V"- wiaasuicni. u^j-bjucibj. _rrpr~-~. ___^

04405-1286.
p^,^,^^^j^h,,;^,^,^ Voor alle voorkom, schilderwerken. H>fL MTT7T7?7ïï^mÏÏ^Bijsmans kantoormachines Wl^MmÊmmmÊ^

HHHHmffITHHHH H^TfflBHTtM Drukkerij L'Ortye b.v. Grispenstr. 23,6367 hn übachsberg. immLfm liVH'nViil'lH mmmmkéMéamÉmmmmu
k^ ..drukwerk voor handel en Tel. 045-752432. Het adres voor al uw iJÜill'llTW ■^HiliHiMil^MHiMißW
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr. kantoormachines en kantoormeubelen. Rriinhprlr WatPrhphanHplinn

Bii Donnv kijken is konen! Autop Autoverhuur Sittard BV 35, Hoensbroek. 045-212517 Laat bij Wand-en nlafondstudio u^anh^ n* onn^mioyioo
urannew wdieroendnußiiiiy

VrArKJ^ gffS of klein Verh. van pers.auto's, bestelauto's, L'Ortye drukken, het scheelt u stukken. ■!^JJJ;U:IJ!I,I,IM.I!W ÏÏ^J^ "^ R J^ftKl a
, tfeK TeT'oS 2 661moet u bij Donny zijn. Steeds voorradig busjes, kampeerauto's en autoambu- PlafOndÖOUW Kerkrade B.V. Bonger M8Heer en het adres voor al veldweg 2. Tel. 045-213661, 641 J

±30-40 stuks bussen en bestellers iï lance. leasing, long-rent en groepsver- Basler HaarkOSmetika bV Landgraaf J" * ££6S' S'eUte'S '" °n"
alle typen en prijsklassen. Ook diverse voer. Geerweg 2A Sittard. 04490- Drukkerij SclïïeurS Randweg 58, 6074 NR Melick-Herken- c

__ ..,. ,cccoc rK
ueiiiüuuwniKeien.

luxe auto's. Donny Klassen, BV. 22424 andstraat 58 Montfort. Handels-, fam, en textieldrukwerk, fo- bosch. Tel. 04750-20040. Gratis cata- S^^n28uSS^f5^l I BDBSB^PMeerssenerweg 219, Maastricht. 043- 04744-2345. tocopie st|Ckers en kant boeßh Qra. logus op aanvraag. Eremonl[ geopend va 13 uur HHe^fTTmif!!!9!l^HHiww^- verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. ■ ■SH!rililH;iaiiKW;Wl« | ... . . , ...„ „ HHHHVmffIfHHHHB J. Wetzels Woninginrichting ~.,
HHHVïïrTTT-^HHHI AutOCentr. CollariS-Europcar HHHHKIBLHHHHI p| afonr j. pn kPiikPnrPntmm Enorme keuze tapijt-vinyl. gord.. vJJ■ilUlii.liii.Ma Pers.auto's, campers, pers.busjes, Cturlin Kprrlpl 7ppfrlrnlr/nffcpt ■# ■■ l ■ i n i

ridiuiiu en neuneiibciiiruin p Mjesters Te i n4'i-4'i2742 9es' valletjes. Tapijt gratis leggj'
bestelauto's en zelfverhuizers. Schels- J".Ker"el «erarUfcVonset KellefhUlS keukens Geleen Zambon 043-642535 KSrL saion en zonnestudio 9°rd- °P mt' "Wken S oorsingel 1»

Autn UpnckPn R V «iittarri RppW berg 45, Heerlen. 045-725666. Voor a' "w dmkwerk^. van klem tol Rin govenstr. 1. 04490-47905. Aan- p sSmïï traat 3 Kerkrad StS: Hrl. Tel. 045-727156.AUIO VenCKen b.V. binarü-Beek groot in iedere oplage. bouwkeukens + apparatuur, event. Div. systeemplafonds, altijd een "eemdenstraat 3 Kerkrade Blei]
Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit- Mauntslaan 114 Geleen. Tel. 42964. met compl. verbouwingen. Toonaan- pasklare oplossing voor plafondproble- emeae'tard, Leyenbroekerweg 27, 15777*. _rf\—j gevend in keukens. men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan te ü^^ 1 TüiiiitlBeek, Pr. Mauritslaan 171, 72882*. 'm °% AtilltMJ t';F:!r||||?liH brengen. Idem diverse Zepka vouw- mmWWVWfmmmmmmmm W/w M m?m\3§ MêèêÊÈmm^^* Drukkerij Vliegen Wocom Interieurkeukens deuren en wandkastsystemen op maat. jl^
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Van onze showpagina-redactie
CANNES - In de categorie korte
films heeft Maarten Koopmans
De Slaapkamer de eerste prijs
gewonnen van het 43-ste filmfes-
tival van Cannes. Het betreft het
één minuut durende filmpje
waarin Koopman al het ware
Van Gogh's schilderij De Slaap-
kamer in Arles tot stand laat ko-
men. De eerste prijs is overigens
niet de hoofdprijs, want die heet
Gouden Palm en werd in de cate-
gorie korte films gegund aan de
Amerikaanse inzending The
Lunch Date van Adam David-
son. De tweede prijs ging naar
Revestriction van de Fransman
Barthely Bompard.

Jury-prijs
De speciale jury-prijs werd ge-
schonken aan Kenneth Loach
voor het in Engeland als con-
troversieel beschouwde werk-
stuk Hidden Agenda, hetgeen
eigenlijk alleen verklaarbaar is
als politieke stellingname. De
Rus Gleb Panfilov zag zijn film
Moeder bekroond met de prijs
voor de beste artistieke prestatie.
De regie-prijs ging eveneens
naar een Rus: Pavel Lounguine,
maker van Taxi Blues.

Tenslotte was er nog een Grand
Prix Cannes 1990, die de jury liet
delen door Tilaivan de uitBurki-
na Faso afkomstige Idrissa Oue-
draogo en De Doodsteek van de
JapannerKohei Oguri.

Bij de niet-Nederlanders werd
overigens grotere opwinding
veroorzaakt door de manier
waarop de jury onder voorzitter-
schap van Bernardo Bertolucci
de prijzen voor de lange films
heeft verdeeld. Dat de door Da-
vid Lynch geregisseerde horror-
komedie Wild At Heart "be-
kroond zou worden, leek onver-
mijdelijk. Dat de Amerikaan de
prestigieuze Palme dOr zou op-
strijken werd echter door weini-
gen voor mogelijk gehouden.

pc optredende artiesten zijn
& Richard, Mare & Dave,

"e Singing Trumpets, de band
'an René Krans, Richard Can-
r?U, Wiliam Beeloo, Ralph, Peterpaassen, Anita I'Espoir en Tony
JJauven. Tijdens het schlagerfes-. val 1990 zal overigens nóg een
'mburger - in dit geval instru-mentaal - te horen zijn: Willy
chobben. Samen met drie ande-

cce
e gouden' trompettisten - Marty,n de gebroeders Brouwer -ornt Schobben eveneens voor

en microfoon van TROS,
VTM en BRT.

Rob Out wordt er niet
warm of koud van

Hoorzitting Veronica over steun aan Veronique
" De Limburgse artiestenploeg voor het komende Schlager-
festival, voor de eerste maal bijeen. V.l.n.r. Peggy & Ri-
chard, Mare & Dave, René Krans (hij komt met zijn dertien

Het gevolg is nu dat Frankrijks
hoop op een thuisoverwinning in
rook vervlogen is en dat Cyrano
de Bergerac gelauwerd werd via
de op zichzelf zeer verdiende ac-
teursprijs voor titelrolvertokker
G'erard Depardieu. Krysztina

Laatstgenoemde film ontving te-
vens de prijs van de filmkritiek,
die bovendien Manoel d'Oliveira
huldigde met een onderschei-
dingvan zijn gehele oeuvre. Van
deze Portugese veteraan was
Non Ou A Va Gloria de Mandar
buiten competitie vertoond en
ook de officiële jury had er des-
ondanks toch nog een speciale
vermelding voor over gehad,
evenals voor'Wajda's film Korc-
zak.

Moravenka
NIEUWENHAGERHEIDE- Als
sluitstuk van de feestelijkheden
ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de fanfare 'Een-
dracht' zal aanstaande zondag
het Tsjechische toporkest Mora-
vènka optreden in de Fanfare-
zaal aan de Hoogstraat 191 in
Nieuwenhagerheide/Landgraaf.
Voor dit avondvullende concert,
dat om 20.30 uur begint, zijn
kaarten (vijftien gulden) ver-
krijgbaar in Nieuwenhagen bij
woninginrichting Alex Hanssen
(Hoogstraat 55), kassa Fanfare-
zaal (Hoogstraat 191) en de heer
J. Stijnen (Margrietstraat 75).

dit jaaruit naar dit Hemelvaarts-
weekeinde. Het feestgedruis zal
zich vanaf morgen (donderdag)
tot en met zondag 27 mei afspe-
len in het paviljoen aan de Mel-
cherstraat in Schaesberg/Leen-
hof. Oostenrijkse-, Oberkrainer-
en aanverwante muziek vormen
ook nu weer de hoofdmoot. Het
Meifeest wordt donderdagoch-
tend om 11.30 uur geopend met
een muzikaal Frühschoppen
door Die Lustige Dorfsmusikan-
ten. Verder zullen tijdens deze
dagen Die Göhltaler Musikanten
(zondag mei om 20.30 uur), Die
Ruhrtaler Oberkramer (donder-
dag 20.30 uur), Brasil Qüintett
(vrijdag 20.30 uur) en Die Origi-
nal Fidelen Reintaler uit Oosten-
rijk (zaterdag 20.30 uur en zon-
dag 11.30 uur) te beluisteren zijn.

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM- Veronica-directeur Rob Out moet op deze
woensdagmiddag opdraven bij het Commissariaat voor de
Media. Daar wil men antwoord op de vraag of deze omroep
betrokken is bij financiële en/of andere steun aan Veroni-
que. Out mag zijn weerwoord geven op de ingebrachte be-
schuldigingen. Er wordt nogal wat volk verwacht, vandaar
dat ze bij het Commissariaat maar weer een zaal in restau-
rant Groot-Kievitsdal in Baarn hebben gehuurd, dezelfde
lokatie waar in september het doek viel voor TVIO.

Jeroen Krabbé
filmt met

Barbra Streisand
Van onze showpagina-redactie

JANNES - De Nederlandse ac-eur Jeroen Krabbé gaat een
spelen in The Prince of

o! es> een film waarin Barbra
treisand de vrouwelijke hoofd-en speelt, terwijl ze tevens de re-

? le zal voeren. De film wordt ge-
„^.^rd op de gelijknamige best-
ier van Pat Conroy. Ook Nick

speelt een hoofdrol in deze

en° j komt overigens ook vol-
la maand in Spanje al Neder-
yids acteertalent tegen. Dan be-
Tm?en de opnamen voor de film

"ie Out, te regisseren door An-
hn

T
e Awadi- Daarin wordt de

jOofdrol gespeeld door Fidesse
Achter die on-Hollandse>aam gaat de in Sliedrecht gebo-

Ilma de Witte schuil, dieeer-
dulr in Franse en Duitse tv-pro-
de htieS gestaan heeft, waaronder
». blnnenkort uit te zenden serieMaglc. al eerder laten weten. Ook de

TROS, de AVRO en anderen wa-
ren eerder al bij de Luxemburg-
se overheid langs geweest om de
mogelijkheden eens te verken-
nen. Maar het groothertogdom
was vooral geïnteresseerd in de
club van Rob Out, en van het één
kwam het ander: kijk maar naar
de naam van Veronique.

Uiterlijk wordt Out er niet warm
of koud van. „Jawel, Veronica
was van meet af aan geïnteres-
seerd in de Luxemburgse va-
riant," geeft hij onverbloemd toe.
En hij was niet de enige, had hij

Folklore

(ADVERTENTIE)

The Favourite Team
BeovisionMXssoo/3500
Videorecorder VXSOOO

Motor-TV stand Beolink 1000
Een weergalozebeeld- engeluidskwaliteit...

van de wereldkampioen bedieningscomfort.
3 jaargarantie

j Bang&Olufsenj) |
Jan Hoens HiFi Center
gucte Baan 1, Tel. 04498-51513 BUCHTEN (Bom)

Tiv.C. Weyden b.v.
farkstraat 55, Tel. 045-252342 BRUNSSUM

Willems HiFi Center
peterstraat 73, Tel. 04490-43306 GELEEN
Wijnbergen Bang&Olufsen Centerj^burgiastraat 41, Tel. 045-720560 HEERLEN

Aben Beeld & Geluid
jjonigmanstraat55, Tel. 045-716830 HEERLEN
Electro Bemelmans Bang&Olufsen Centery^annerstraat 10-12,Tel. 045-212330 HEERLERHEIDE
Gijs de Jong
Sunplein 48, Tel. 045-312508 LANDGRAAF
Fa. Bergmans & Wijnen

ksweg6o, Tel. 04451-2244 NIJSWILLER-WITTEM

Jaarmarkt

Disney
Theater

SITTARD - Aanstaande zater-
dag komt het Disney Theater
naar de stadsschouwburg in Sit-
tard. Het Disney Theater is een
theatervoorstelling voor kinde-
ren en wordt gepresenteerd door
Jochem van Gelder en Malline
Mollerus, bekend van het televi-
sieprogramma Disney Parade.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
VVV is Sittard, Wilhelminastraat
16. Voorstellingen om 11.30,
12.00, 14.00 en 14.30 uur.

# Rob Out: „Veronica was van meet af aan geïnteresseerd
in de Luxemburgse variant."

„Flagrant? Wat een onzin," luidt
de reactie van Rob Out. „Veroni-
ca bulkt van het geld, verkregen
via de overheid en via de ver-
koop van het succesvolle om-
roepblad. Dat geld moet goed be-
heerd worden, en dus wordt het
belegd."

Op het eerste gezicht staat de la-
conieke reactie van IRob Out
haaks op hetgeen aan beschuldi-
gingen is ingebracht. Volgens
het Commissariaat voor de Me-
dia, dat zich baseert op een ac T

countantsonderzoek van het bu-
reau Reyn, de Blaey uit Rotter-
dam, heeft de Veronica Omroep
Organisatie niet alleen geld ge-
stoken in de oprichting van Ver-
onique. Zij heeft Veronique in de
beginfase ook met menskracht
en kennis steun verleend. Het
commissariaat is niet mild in zijn
kritiek en noemt dit alles 'fla-
grant' in strijd met het uitgangs-
punt van de Mediawet.

Laconiek

BRUNSSUM - De Joegoslavi-
sche dansgroep Tine Rozanc uit
Ljubljana zal op vrijdag 1 juni in
Dr Brikke Oave in Brunssum
een avondvullend programma
verzorgen. De groep, die bestaat
uit veertig dansersen zes musici,
komt naar Brunssum op uitnodi-
ging van haar zustervereniging
Slovenska Folklorna Skupina Ni
Zozemska uit Heerlerheide. Tine
Rozanc brengt dans, muziek en
zang uit Slovenië, Kroatië en
Vranje. Kaarten (’ 7,50) zijn ver-
krijgbaar in Brunssum aan de
kassa van Dr Brikke Oave, D.
Buljevic (Koutenveld 10) en J.
Salej (Meidoornstraat 2); Eygels-
hoven: N. Michon (Lijsterstraat
3); Übach over Worms: Deserno
(Europaweg 111) en Heerlerhei-
de: S. Sterman (Navolaan 43).

wordt dan gestraft voor iets, dat
ze altijd openlijk heeft beleden:
ze wil commercieel worden en
heeft welbewust aan de wieg ge-
staan van Veronique. Gesteld dat
daarbij iets strafbaars zou zijn
gebeurd, dan zullen Out en de
zijnen ongetwijfeld willen wijzen
op wat andere omroepen even-
eens misdoen, en vaak aanzien-
lijk minder openlijk. Dan is het
moment van de parlementaire
enquête naar omroepgeld en -re-
gels, zoals een jaar geleden al be-
pleit door VARA-voorzitter Van
Dam, ineens heel nabij.

heel aardig gaat. Maar je merkt
wel dat, zodra een onderwerp po-
litiek fel omstreden is, de poli-
tiek/dCTïeiging heeft zich daar
over uit te laten; de neiging heeft
er bij voorbeeld Kamervragen
over te stellen. Datvind ik begrij-
pelijk, al zou het eigenlijk niet
moeten. Vorig jaar toen die zaak
van TVIO en Veronique speelde,
heeft Brinkman ons zelfs een
brief gestuurd, waarin hij ons
min of meer voorschreef wat we
moesten doen. Maar we nemen
toch onafhankelijk onze beslis-
sing, zonder ons door wie dan
ook te laten beïnvloeden". DOENRADE - Morgen, hemel-

vaartsdag, vinden vanaf 11.00
uur in Doenrade weer de boeren-
straatfeesten en een jaarmarkt
plaats. Bij de feesttent op het
marktpleintje is er volop live-
muziek. Daarvoor zorgen het or-
kest Bonjour, het zangduo Mare
en Dave, de Singing Trumpets,
Richard Candell, Anita L'Espoir
en Ad & Karin. Verder zullen di-
verse dansgroepen optreden.

(ADVERTENTIE)
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DAG KOMPLEET.SCHAESBERG - De Schaes-
bergse Pinksterfeesten wijken

Pinksterfeesten

Lag de prioriteit in de beginfase
van het Commissariaat op het
controleren op sluikreclame, de
komende tijd moet er volgens
Heyne den Bak stringenter ge-
controleerd worden op het zoge-
noemde volledig programma-
voorschrift. In de Mediawet staat
precies omschreven hoeveel een
omroep moet uitzenden in de
sectoren cultuur, educatief,
nieuws, etc. Tot jdusverre toetste
het Commissariaat het program-
ma-aanbod van een omroep
slechts marginaal aan dat 'voor-
schrift, maar Heyne den Bak zegt
van plan te zijn die regel uit de
Mediawet in de toekomst serieus
te gaan controleren.

Strafmaat
Volgens Gérard Heyne den Bak
van het Commissariaat voor de
Media is in de Veronica-zaak ge-
kozen voor een eventueel intrek-
ken van zendtijd omdat de zaak
'buiten proporties is. „Dan kun
je niet toe met een boete alleen.
Maar ik moet nog maar zien dat
het uiteindelijk ook tot intrek-
king van zendtijd komt. Per slot
is er eerst nog de hoorzitting".
Heyne den Bak vindt dat in tij-
den dat zaken spelen als de toela-
ting van TV 10 en Veronique tot
de kabel en nu de Veronica-affai-
re, er weinig overblijft van het
ideaal van de politiek op afstand.
„Ik denk dat het in het algemeen

Via Tornado BV, een instelling
die wordt geleid door goede
vrienden van Out en Harding en
waarachter velen allerhande
kwaads zoeken zonder zulks met
harde bewijzen te kunnen sta-
ven. Tornado belegt in Akzo, in
KLM, of in staatsobligaties, zoals
andere omroepen hun geld ook
buiten de deur beleggen, zegt
Rob Out. „Nou en? Er is daar-
naast dus ook belegd in Veroni-
que, en dat was een goede beleg-
ging, want na 'verloop van tijd
kwam het geld met winst terug.
Wat is daar voor flagrants aan?"
Rob Out maakt zich naar buiten
toe niet druk. Intern heeft hij de
ondernemingsraad gerust ge-
steld, en ook devakbonden heb-
ben te horen gekregen, dat een
eventuele straf door het Com-
missariaat geen personele gevol-
gen zal hebben.
„Veronica kan het voltallige per-
soneel zes weken uitbetalen, als
er in zon periode geen cent zou
binnenkomen. Pas daarna wordt
het moeilijk. Maar zes weken
geen zendtijd, dat is een straf
zonder weerga."
Als dat zou gebeuren, dan is het
einde van de onthullingen nog
niet in zicht. Want Veronica

Woensdag 23 mei 199027

Limburgse
sterren

op festival
Kerkrade

Nederlandse
korte film
bekroond
in Cannes

Gouden Palm voor
David Lynch

Van onze showpagina-redactie
KERKRADE - De Limburgse ar-
'estenwereld is dit jaar nadruk-

?ejijk vertegenwoordigd tijdens
net negentiende schlagerfestival°P vrijdag 7 en zaterdag 8 sep-
jfmberin de Rodahal van Kerk-
je. Naast bekende sterren als

Gott, Iloy Black, Rex Gil-
*°en vele anderen is ditmaal ooken Limburgse sterrenploeg vane Partij. Zon 25 zangers, zange-essen, duo's en muzikanten uit
et bronsgroen eikehout bren-

=eri samen een speciale act. Vooreze 'Limburgse noot' zal in de
°ttiende weken diverse malen

*°rden gerepeteerd. De ploeg
j,erd op verzoek van organisatornarry Thomas samengesteldaoor Pierre Bertels.

n de loop van volgende week zal
v°* de volledige lijst van namen
k^n de Duitse schlagerploeg be-

end worden. Nadien start de of-
ciële voorverkoop van kaarten

,'a de kantoren van het Lim-Dürgs Dagblad.

man sterke band), The Singing Trumpets, Richard Candell,
William Beeloo, Ralph, Peter Maassen, Anita I'Espoir en
TonyDauven. Foto: CHRIS VAN DE VOOREN

Janda, hoofdrolspeelster in de
Poolse gevangenisfilm Interro-
gation werd als beste actrice on-
derscheiden, hetgeen niet onver-
wacht was.

Limburgs dagblad show
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ifl^F* I CT Tl iriTTrnt lIVJ l 5 Zalen met een voor 'elkwatwils' programma.
Bft ■ <J I nLlll LIIJ irN I Dat is H5, de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

V■" ■ Ze veranderden z'n gezicht, leven en toekomst...p. maar ze konden zn verleden niet veranderen H^9■K : MICKEY ROURKE is \JFm W^*WmÊ
■ : dagelijks om 14.30, 19.00 en 21.30 uur
■ m^K '" zaterdag en zondag óók om 16.45 uur KÉot' 9tfl
". [ïjï '. Bernie is dood maar op party's was hij < VI
■ ■ no9 noot zo populair' IsW^aCfl
■ TfjS " ANDREWMcCARTHYen JONATAN SILVERMAN in Bfi^Sßi*J j WEEKEND AT BERNIE'S WA
; i»*J| : dagelijks om 21.00 uur llfi^Rl
ftjffjma Vertrouw hem... hij is een politieman. Hl
pf^^JH RICHARD GERE en ANDYGARCIA in B'

9 E dagelijks om 18.30 en 21.00 uur l^^r^^lH: do , vr., ma. en di. óók om 14.00 uur I li' ' 1
Tango en Cash krijgen 24uur de tijd om limA^f^t*i Perret te pakken en hun naam te zuiveren. 9'Fj^/i Lè} %

|j SYLVESTERSTALLONEenKURTRUSSELLin Wf/J^T'W,LM
ij dagelijks om 14.15, 18.45en 21.15 uur IMI
! ; zaterdag en zondag óók om 16.30 uur

m: MICHAEL DOUGLAS, KATHLEEN TURNER )L
" en DANNY DEVITO eindelijk weer samen in 1P AlL^j | THE WAR OF THE ROSES mTwS\■ dagelijks om 14.00, 18.30en 21.00 uur /■■ IHP^ ézaterdag en zondag óók om 16.15 uur *:'bl^? Mm

\ j URBANUS is KOKO FLANEL tfj*
" : met Bea van der Maat en Willeke vanAmmelrooy
2 : dagelijks om 14.00en 18.30 uur
\ ; zaterdag en zondag óók om 16.00 uur """a*»*%Jr
- ; Walt Disney Plctures presenteert een

■ doodgewoon gezin doch ongewone buren!
s : Een film met 'Rrimpachtige' situaties! * DD^^i
? : HONEY, I SHRUNK THE KIDS Weekend
I ; met in het voorprogramma: AT |^I I : ROGERRABBITinTUMMYTROUBLE TlCllllflÉfk^W BC zaterdag en zondag om 14.00 en 16.00 uur Hrlllllll*

iSBSËA woensdag om 14.00 uur | mM*-W%f mW^-^ |

lAKSTIFTEN voor het DAKWlND-
bijwerken van kleine bescha- SCHERM laat frisse lucht
digingen voor slechts V^r^T)^ binnen zonder tochten en geruis.
vanat Escort vanaf 804j& 5 60 63 95
WATERPOMPEN ACHTERDEMPER

Mg? Passenperfectomdathetorigine- Originele dempers passen per-
flOj V Ie Ford-onderdelen zijn. _^-^^W 'eet' A"een dePr'isknalt'Fiësta OHV f^kr^g Fjesta 1000/1100, tot08/'B3

57,951 7V5

VERGELIJKONZEAFHAALPRIJZEN!
Originele Ford onderdelen. Door Ford getraindpersoneel staat voor u klaar. Een onverslaanbare combinatie! Staat het
onderdeel dat u wenst niet vermeld? Bel dan op. Of beter nog,kom langs. Bij ons bent u met uw Ford altijd welkom.

\ h) Schandelerboord 25, Heerlen,
Vv /// tel. 045 -72 11 52.

f^/m^^T^ Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van

wjö 8.15-17.00 uur.
¥\ >>^

Zaterdag van 9.00-12.00 uur.

lil 01619

MET DE ONDERWIJSKAART
KOMEN SCHOLIEREN

VANAF 16 JAAR DE KLAS IN
il

Vóór 1 juni ontvangen scholieren vanaf 16 jaar weer de de school doorgestuurd naar de Informatiseringsbank. Daar
onderwijskaart. Alleen met deze kaart worden zij toegelaten verwerkenze de gegevens.De Informatiseringsbank verstuurt
tot het volgende schooljaar. .jnÉfaj eind september 1990 de acceptgirokaarten. ]|

-> I Hiermee moet in één keer het ver-
TOELATING EN DE KAART. Fc schuldigde lesgeld worden betaald.

Scholieren die op 31 juli 1990 16 jaar f^M K- Het lesgeld bedraagt f 1.133,-.
of ouder zijn, krijgen de onderwijskaart 4Jfj Éjjsv 2(

thuisgestuurd door de Informatiserings- mM Jjk VERGOEDING VAN HET LESGELD. a
bank (onderdeel van het Ministerie van .*&N/ ■ z^n twee vergoedingsregelingen- ~Onderwijs en Wetenschappen). Naam J^fc\\ Ben je 16 of 17 jaar, dankunnen je ouders
enadres zijn hierop al voorgedrukt. , :̂„\ een Tegemoetkoming Studiekosten *Voor scholieren van 16 en 17 jaarhoeft x V\S' ,- IL., ■ aanvragen. Via deze regeling kunnen je j

de ouder ofvoogd alleen maar de kaart in Plfex";lfe ouders in aanmerking komen voor een j

tevullen en een handtekening te zetten. \ vergoeding van het lesgeld.
Scholieren van 18 jaar en ouder moeten - Om de vergoeding tijdig te kunnen
als meerderjarigen - de kaart zelf invul- h&.É uitbetalen, moeten je ouders zo spoedig
len en ondertekenen. mogelijk Tegemoetkoming Studiekosten

Scholieren aan scholen voor lavo, x^; aanvragen. Het liefst vóór 15 juni 1990.
mavo, havo,vwo, lbo,(k)mbo, (voortgezet) & x^ Ben je 18 jaarofouder en val jeonder j
speciaal onderwijs en Nederlandse rijks- || m de Wet op de studiefinanciering, dankun
scholen voor voortgezet onderwijs in de « 8, jeeen voorschot krijgen om het lesgeld o
BRD zijn verplicht dekaart in te leveren. I te betalen. Je moet dan wel jeaanvullende ,

Volg je in het schooljaar 1990/1991 « jÉ financiering vóór 1 juli 1990 aanvragen,
geenonderwijs aan een van bovenge- « In
noemde scholen, lever dekaart danniet in. MEER VRAGEN OVER DE ONDERWIJSKAART EN 'Lever de onderwijskaart het liefst 1 HET LESGELD.
vóór de zomervakantie in op de school MHBHÉËiÉiIHBHBBHMMBHHBB Als je nog meer vragen hebt, lees
waar jehet komende schooljaar onderwijs gaat volgen, maar dan debrochure "De onderwijskaart en het lesgeld". Haal 'm
in ieder geval vóór 15 september. Heb je op 1 juni 1990 nog op school ofbij het regionale Steunpunt Studiefinanciering- ,
geen onderwijskaart in de bus, haal dan een blanco onder- Bellen kan ook met de Infolijn Lesgeld op 06-3212202, j
wijskaart bij de schooladministratie. of naar het algemene nummer van de Steunpunten Studie' ]

financiering 06-3991139 (maximaal f 0,20 per minuut).
BETALEN EN DE KAART. Dat kan op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van

De kaart die je op school hebt ingeleverd, wordt door 14.00uur tot 16.00uur.

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

""♦♦♦
_♦

""♦♦♦♦♦♦♦_
"♦"♦-♦-♦_*_
""♦~*_*_»_*_

"♦♦♦♦♦♦♦__
!:;♦*♦♦♦♦♦__

INFORMATISERINGSBANK
DE ONDERWIJSKAART. HET ENIGE ENTREEBEWIJS VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

. ; : ; ■ ■ , _,

['
_^

geopend van

P^'- 'u""f* I 11 BÏP I 'fl "~~r---'y"'""r.'"*^» r>^ jÉ ! meubelen zich met tal van kleuren en

WB^ / '^^ÉF"h*r~"lfc*^!B-- *IB< I Dit interieur is ook leverbaar in noten. i^^^^^^n^^^^r^^^^
É ap^P»» £»H1j -~ ; Wist u trouwens dat Schols Wonen in L"1 É -" Lj^l

Heerlen Raadhuisplein Tel. 045-7 1 3463
Kerkrade Hoofdstraat 93-95 Tel. 045-455146

■«■■■■■■■fli EEN OPMERKELIJKE KOLLEKTIE VAN EIGENTIJDSE INTERIEURIDEEEN !■■■■■■■

Randstad
heeft volop aP^ IL
werk JlllkJJ
Datatypisten m/v
Voor diverse bedrijven, voor zowel korte als lange
opdrachten. U heeft een goede typevaardigheid, ervaring a's
datatypist of u kunt goed overweg met een pc.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40.

Tekstverwerkers m/v
Voor diverse bedrijven. U bent bekend met WordPerfect 4.2
of 5.0, u beschikt over recente kennis en u heeft een goede
typevaardigheid. Er zijn zowel part-time als full-time banen
beschikbaar.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40.

Steenverladers m/v
Indien u bereid bent om stevig aan te pakken, dan kunt u
gaan werken bij een steenfabriek in Kerkrade. U werkt van
07.30-16.30 uur en bent 17jaar of ouder.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-46 00 52.

Produktiemedewerker m/v
Heeft u een LTS-opleiding gevolgd, bij voorkeur Mechanische
techniek, dan kunt u meteen aan het werk bij een bedrijf i"
de textielbranche. U komt in aanmerking voor een interne
opleiding tot breier. U woont in de omgeving van Kerkrade
en bent bereid om in 2- of 3-ploegendienst te werken.
Leeftijd: 18-28 jaar.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-46 00 52.

Oproepkracht m/v
Voor een bedrijf in Kerkrade. De werkzaamheden bestaan ui
het schoonmaken en opnieuw vullen van koffie-autornaten-
totaal werkt u minimaal 10 weken per jaar als vervanging v
de vaste kracht. De werktijden liggen tussen 08.30-13.00 uur-
Informatie bij Jos Nota, tel. 045-45 74 44.

Produktiemedewerkers m/v
Voor een polytheenverwerkend bedrijf in de omgeving *fafl

tKerkrade zoeken wij gemotiveerde krachten met goede m*
U dient bereid te zijn in 3-ploegensysteem te werken. Dez
baan is voor ca. 5 a 6 maanden.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-46 00 52.

Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

■v randstad uitzendburefiJ,



Limburgs dagblad televisie en radio woensdag

Nederland 1
EO

■°0 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-ioLvoor de vrouw-"4s TV-fruitmand. Verzoekpro-
l3Ónnrna met 9eesteliike liederen.

"UO-13.05 Nieuws voor doven en
l5s|echthorenden.

('uo De Ankeveense Plassen. Por-
st van Inge Mes, beheerder van het

Is?nht" en P|assengebied."«0 De brug van Adam Rush. Fa-""y theatre. Adam moet met zijn
16 ru: <?er een bru9 bouwen.
16 ie nl'9nt- Praatprogramma.
0,J5 Torn Sawyer. Serie. Afl. 29: Va-
kdag. Torn en Huck vinden een ver-, 6dr°nken man.

Jp (TT)De avonturen van... Tobie,
ri Rappere Drie en het verhaal van

fö Hugenoten.
174n ■"Journaal.

' o Eindexamenjournaal. Nabe-
l7 S

h
R
0u

Tw.in9en.
[„ ° Tijdsein 1:Nieuws en actualitei-

.'2a Avonturenbaai. Canadese
)BU9dserie. Afl. 13: Stropers strikken.

J-J ""Journaal.
■*° Gospel clip magazine. Gospel-

-19 sKlekpr°9ramma-;jj6 Campbells. Canadese serie.
g 6: Strijd om een medaille. De

ontmoeten een rondrei-
ende ketellapper, die een kostbarejj^aille bezit.
■^5 Bunkeren. Alternatief actualitei-20enProgramma.
"35 Jan en alleman. Gevarieerd

2l$ramma-

■^° Van u wil ik zingen. Koor- en
.«Tienzang vanuit de Martiniekerk te

22
br,eek.
J° Tijdsein 2. Plotselinge dood bij

23nn Metterdaad. De Heiwan boys.
<3in Journaal./TO-23.40 Mag ik 'es met je praten.andaag: Don Stephens van Jeugd

"et een opdracht.

" Dudley Moore en Bo Derek in 'Ten'
(RTL Veronique - 21.55 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 Superchamps. Sportspektakel

in zeven delen voor de jeugd. Deel 4.
(herh.)

16.55 ■ Little Lord Fauntleroy. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1936 van John
Cromwell.

18.40 ""Countdown. Popmuziek.
19.25 (TT)Only one earth. Serie over

milieu en ontwikkeling. Afl.: Kenya.

(herh.).
20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 Nederland muziekland. Mu-

ziekprogramma.
21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenmaga-

zine.
21.50 Veronica Film & Video in Can-

nes. Impressie van het jaarlijksefilm-
festival te Cannes.

22.00 The hitcher. Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Robert Har-
mon.

23.40 Pin up club. Erotisch magazine.
00.00 Cash. Beleggingsspel live van-

uit Studio Plantage in Amsterdam.
00.30-00.35 " «Journaal.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Op zoek naar ... Afl. 4.
09.30 Agrarisch Nederland. Afl. 5.
10.30 (TT)Schrijvers over de oorlog.

Afl. 5.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Gracias a Dios.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Van gewest tot gewest. Regio-

naal magazine. Onderwerpen: 1. Don
Juan in een boerenschuur. 2. Zwem-
bad Jekerdal. 3. Wordt de Fantasie
werkelijkheid in Almere?

19.44 Midlotto.
19.49 PP. Uitzending van de RPF.
20.05 Studio Sport. Finale Europa-

cup I, AC Milan-Benfica, eerste helft.
In de pauze: Socutera: Gehandicapt,
film van AVO-Nederland.

21.15 Studio Sport. Finale Europa-
cup I, AC Milan-Benfica, tweede helft.

22.10 Nos-Laat. Actueel magazine.
23.00 Studio Sport. Met o.a. wielren-

nen: de Ronde van Italië.
23.40-23.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
06.30 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia.
12.00 Channel E.
12.30 Bonjour les clips.
14.45 The Edge of the Night. Tv-feuil-

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

ton.

KJvlv: ELKE
DAG

JJJrv
LIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en
weer.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag.
18.45 de Fabeltjeskrant.
18.55 Fullhouse. Amerikaanse come-

dyserie.
19.20 Bulldozer.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van fortuin.
20.25 Jaap Aap.
20.40 All in the family.
21.10 De keus van Koos.
21.55 Ten. Amerikaanse film uit 1979.
00.05 Journaal.
00.15 Monsters. Amerikanse griezel-

serie.
00.45 Bonjour les clips.
01.00 Rete Mia.
03.00 Afoukado.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 1
°9.00 tOg r^a"° unter der Sonne Kalifomiens.
r^erikaanse serie. Afl.: Die Aufdec-r»(herh.).r7° °ewegung macht Spass.gymnastiek. Afl. 4.
10'o, la9esschau.I a9esschau.
sin^ ,ne Welt für alle- Menschen
e
'"a nicht zum Toten auf der Welt,
Jp1 Pleidooi tegen de doodstraf.

llf0 Eine Welt f"r alle- Hundert
d sisterwerke, culturele serie. Van-
w a 9; Statuen und Masken, houtsnij-

-11 On t
l Cameroun- (herh.).

11 o" Ta9esschau.
g J ■ Der Raub der Sabinerinnen.
Ha« sPeelfilm uit 1954 van Kurt

12 3n ,fnn' (herh->-- ]2-f Urnschau.
13'on ;ersoverzicht.
13^5 [agesschau.
13 4c ARD-Mittagsmagazin.
l4Qn *yirtschatts-Telegramm.
14 0, Tagesschau.

nr-, Sesamstrasse. Kinderpro-j|rarnma. "s'~° Spuk in der Schule. Australi-
lS 0n.e |eugdserie. Afl. 6: Das Unheil.
15q" Tagesschau.
ri'e a manns Erzahlungen. Se-
3nd 1: Von Herren, Meistern und
hB^eren Besserwissern... im Fernse--IS3n d,e.r 6°-er jahre.
g u viel Kampf für weinig Leben.
krnHUrnentaire over net leven in de
Van d

ijk Cabo Gato aan de rand
no^ Recife, een grote stad in het

160°rd°°sten van Brazilië. Deel 3.
16q, Tagesschau.
Il*» Das Recht zu lieben. Brazi-nse serie naar een roman van Ja-ete Clair.

r ——

16.30 Vorsicht: Kinder in der Kiste.
Internationaal kinderprogramma.
Vandaag: Marokko.

16.45 Links und rechts vom Aquator
Special. Kinderprogramma met ver-
halen en reportages uit Afrika.

17.15-17.25 Tagesschau.
17.25 Trickparade.
17.35 Einsatz in Manhattan. Serie.

Afl.: Alle Rechte bei Joe Paxton.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Die Glückliche Familie. Serie.

Afl.: Hochzeitsstress.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TT)ARD-Sport extra. Met

voetbal: Finale Europacup AC Milan-
Benfica Lissabon.

22.05 lm Brennpunkt. Wohin steuert
Rumanien? Reportage.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ""Heut' abend ... Talkshow

met Joachim Fuchsberger.
23.45 Tatort. Duitse misdaadserie.

Afl.: Voll auf Hass. Mehmet Bicici
heeft net zijn restaurant geopend als
het tijdens een feest overvallen wordt
door een groep skinheads.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
12.30 ZDF Sport extra. Tennis:

World-Team-Cup, vanuit Düsseldorf.
17.50 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Serie. Afl.: Die Reise nach Amerika.
18.10 ""Lottotrekking.
18.25 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Serie. (Vervolg).
18.58 Programma-overzicht.

19.00 Heute.
19.30 ««Doppelpunkt. Jongerenma-

gazine. Vandaag: gesprek over de
dood.

20.15 Studie 1. Informatief magazine.
21.00 Der Nachtfalke. Amerikaanse

serie. Afl.: Vater sind auch Men-
schen. e.a.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Funktionare ohne Macht. Do-

cumentaire over het centraal comité
van de Duitse katholieken.

22.40 Filmfest am Mittwoch. 1900 -
1. Teil: Gewalt, Macht, Leidenschaft.
Italiaans/Franse speelfilm uit 1976
van Bemardo Bertolucci. Met: Burt
Lancaster, Robert de Niro, Gérard
Depardieu e.a. Alfredo, kleinzoon van
de grootgrondbezitter Berlinghieri, en
Olmo, onechte kleinzoon van een
boer, zijn al sinds hun jeugdbevriend.

01.15 Heute.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl: 9.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Afl. 6. (herh.).
10.50 Schooltelevisie.
12.25 Report.
13.10 AK-zwo. (herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Schauplatz Schule.
18.00 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 9.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde* Regionaal

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

20.00 In Sachen Natur. Milieumagazi-
ne.

20.45 Schauplatz NRW. Regionaal

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
i Kat|el- en Óai k' v°or ka

°"OA|-abonnees:
Analen zie schema exploitant

7 * ZWart/wit programma
== Sterpn npli lirUwpprnave

00 =-,-,- Weetahg bij StereO-app.

' ~ teletekst Ondertiteling

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

In..
"

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 1:10en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8.
België/Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

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: 1008kHz (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 9en 97 mHz) -KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

"'Mario Irreken Manfred Krug in 'Tatort - Voll auf Hafi'.
(Duitsland 1 - 23.45 uur)

magazine.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Eff-Eff. Vrijetijdsmagazine.
22.30 Rückblende. Vor 95 Jahren

entdeckt: Flüssige Luft bij 196 Grad
minus.

22.45 ■Bitterer Reis. Italiaanse
speelfilm uit 1949 van Giuseppe de
Santis. Francesca trekt in het kamp
van de seizoenarbeidsters die de rijst
oogsten op de Povlakte om dichter bij
haar vriend, de crimineel Water, te
kunnen zijn die zich in de buurt schuil-
houdt.

00.29 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 52.
08.30 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 9.
09.00 Schooltelevisie.
15.45 Report. Uit Baden-Baden.
16.30 Widersprüchliches Sizilien.

Afl. 4 uit de serie Italien.
17.00 Tanja - das Dialysekind. Afl. 1

uit de serie Situation: Wir und die Kin-
der.

17.30 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 9. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.30 Matt und Jenny. Abenteuer in

Ahornland, Kanada 1850, serie. Afl.
7: Der Geist vom Pocomoonshine-
Sumpf.

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Die
Erdbeeren.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Met thema van de

week.
20.10 Agatha Christie. Detektei

Blünt, serie. Afl. 9: Die verschundene
Lady. Poolonderzoeker Gabriel
vraagt Tommy en Tuppence zijn ver-
dwenen verloofde Leigh op te sporen.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Bilder einer Landschaft. Fritz
von Wille und die Eifel.

22.00 Output. Wetenschappelijk ma-
gazine. Thema: Computertaal.

22.15 Sofia. Argentijnse speelfilm uit
1987 van Elejandor Doha. Argentinië,
de tijd van de smerige oorlog.

23.50 Laatste nieuws.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine,
met elk half uur RTL aktuell.

06.05 Du schon wieder. Amerikaan-
se serie. (herh.).

06.30 European Business Channel.
08.35 Tele-Boutique. (herh).
09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
(herh.).

10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
serie. (herh.).

11.00 Die Entführung der Kari
Swenson. Amerikaanse speelfilm,
(herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL Orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

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

kaanse serie. (herh.).
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Family reunion. (herh.).
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Alicè im Discoland. (herh).
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Spiel mit: Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Quincy. Amerikaanse serie.

Afl.: Die letzte Sekunde. (herh.).
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Unter-
wandert.

20.15 lm schwarzen Rössl am Wolf-
gangsee. Oostenrijkse speelfilm uit
1961 van Franz Antel.

22.00 Stern TV. Magazine met Gün-
ther Jauch.

22.30 Das Model und der Schnüff ler.
Amerikaanse serie. Afl.: Schatten der
Vergangenheit.

23.30 RTL aktuell.
23.40 Stürme des Lebens. Franse

serie. Afl.: Jedem das Seine.
00.25 Der Schutzengel von New

Vork. (herh.).
00.30 BDer harte Kampf. Amerikaan-

se speelfilm uit 1951 van Herbert Kli-
ne. (herh.).

01.50-01.55 Aerobics.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl.: Die letzte
Warnung. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
Love Boat. Amerikaanse serie. Afl. Sag
ihr, sic ist die Schönste. 09.50 Teletip
Haushalt. Aansl. Ihr Horoskop. 10.00
SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I Teleshop.
10.30 Mr. Billion, Amerikaanse speel-
film uit 1977 van Jonathan Kaplan.
Aansl. tekenfilm. 12.15 Glücksrad.
13.00 Telebörse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05ALF - Erinnerungen an
Melmac. 14.30 Teletip Gesundheid.
Aansl. Horoskoop. 14.40 Love Boat.
Afl.: Natalie oder Annette. 15.30 Ver-
liebt in eine Hexe. Amerikaanse familie-
serie. Afl. Der Snob der Snobs. 15.55
SAT.I Teleshop. 16.05 Verrückter Wil-
der Westen. Amerikaanse serie. Afl.:
Die Nacht von Feuer und Schwefel.
17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn.
Afl. Schlechte Neuigkeiten. 17.35Tele-
tip Garten. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50Raumschiff Enterprise. Afl.:
Die Wolkenstadt. 18.45 SAT 1 Bliek.
Aansl. SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad.
19.50 SAT.I Wetter, aansl. SAT.I
Bliek. 20.00 Mike Hammer. Amerikaan-
se serie. Afl.: Blinde Angst. 20.55
SAT.I Bliek. 21.00 Der Vatertag. Duits
lustspel in drie delen van Alfred M.An-
ders en Peter Steiner. 22.50 SAT.I

Bliek. 23.00 Tote Zeugen sigen nicht.
Italiaans/Spaanse speelfilm uit 1973
van Enzo G.Castellari. 00.40-00.50
Programmaoverzicht.

SSVC
12.30 For Schools.
12.45 You and me.
13.00 Rod, Jane and Freddy.
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Bazaar.
14.50 Colombo.
16.00 Children's SSVC.
16.15 OWLTV.
16.35 Eyespy.
17.00 Palace Hill.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 TheKon-Tiki Man.
18.40 News and weather. .
18.55 Entertainment.
19.05 Little and Large.
19.45 Coronation Street.
20.10 The Bi II.
20.35 Army Lives.
21.15 The equalizer.
22.00 News and weather.
22.35 The earth in balance.
23.30-00.20 Sportsnight.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Open Air.
10.20 Gloria.
11.00 News and Weather.
11.05 Match Point.
11.15 Playdays.
11.40 Cricket.
14.00 News.
14.30 Open Space.
15.00 Gardeners' World.
15.30 Notes in the Margin.
16.10 Racing from Goodwood.
17.35 The Movie Game.
18.00 News.
18.10 Moondial.
18.35 Country File.
19.00 News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.40 Kontiki Man.
21.05 One world week.
22.00 News.
22.30 A very peculiar practice.
23.30 News.
00.15 The Late Show.
00.55 Weatherview.
01.00-01.05 Thursday's Viewing.

Eurosport
06.00 International Business report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The D.J. Kat Show. 09.30 TRAX:
sportmix. 10.00 Tafeltennis. 11.00 In-
ternational motor sport. 12.00 Handbal.
13.00 Autosport. 14.00 Golf. 16.00
Tennis. 17.00 Tafeltennis. 18.00 Ten-
nis. 20.00 Trans world sport. 21.00 WK
boksen. 23.00 Voetbal. 01.00-02.00
Adventure hour.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News ahd Wea-
ther. 08.45 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue Night.
19.45Time Warp. 20.00 ITN News Re-
view. 20.30 Der Spiegel. 21.00 New-
stalk. 21.30 Financial Times Business
Weekly. 22.00 News and Weather.
22.15 ITN News Review. 22.45 Der
Spiegel. 23.15 Financial Times Busi-
ness Weekly. 23.45 Newstalk. 00.15
News and Weather. 00.30 Blue Night.
01.30 Time Warp.

MTV
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 MTVs Af-
ternoon Mix. 16.00 Non Stop Pure Pop.
17.00 3 From 1 at 5. 17.15MTV's After-
noon Mix. 17.30 MTV's Coca Cola Re-
port. 17.45 MTV's Afternoon Mix. 18.30
MTV's Greatest Hits. 19.30 MTV at the
Movies. 20.00 Saturday Night live.
20.30 Club MTV. 21.00 VJ Ray Cokes.
21.30 MTV's US Top 20 Countdown.
23.00 MTV's Coca Cola Report. 23.15
VJ Maiken Wexo.

België/TV 1
rj 6r. Ue bende van hiernaast. Ne-
Kar*» e Jeugdfilm uit 1980 van

1?-30 nan derMeulen-Afl ■ u Woudlopers. Engelse serie.
1? 5* >.?* Project.
l8-00 T"UUWS-iB.os e»! tak" Animatieserie. Afl. 268.

g 0 p|ons. Af|.: pions en de flamin-go K
Vo0r £arneleon. Doe-programma

18.35 Vandaag: Goochelen.
*Onu en Adriaan en de ver-
25 'Ken stad. Nederlandse serie. Afl.

19.00 p 6'land Santorini.
T6u , ro9ramma van deKatholieke

19-2SM
le* en Rad"o-Omroep.

ovo. .bedelingen en programma-

ïl,30 °araka. Spelprogramma.
Pra , teek-er-wat-van-op-show.
Therr,Pr°9rarnma met Emiel Goelen-

-32,2e „■ Beroepsartiesten.
unst-zaken.

s6n N,e"ws. Aansl.: Paardenkoer-
c

corr. ~:ven diep ademhalen. Britse
ter y"serie- Afl- 21: Man in het wa-

-5^3.20 Coda.

België/TV 2

'4° Nieuwskrant.

" Scène uit 'De bende van hiernaast.
(Belgiè/TV 1 - 15.45 uur)

18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 129.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

359. Helen achterhaalt een goed be-
waard geheim. Laura verwijt Nikki
haar haast moederlijke bezordheid.

19.25 Mededelingeh en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Sportavond. Met o.a. Voetbal:

finale Europabeker voor landskam-
pioenen: AC Milan-Benfica Lissabon,
vanuit Wenen. -

23.00 Verkeerstip. Hoe gedraag ik me
in een file?

België/RTBF 1
15.15 Schooltelevisie. 16.15 Vacature-

bank. 16.35 Noubaventure, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Les
Schtroumpfs, Sous Ie signe des gé-
meaux en Naturimages. (herh.). 17.35
Campus show, Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Elle court, elle court. 18.05
Les années cour de coeur, Amerikaan-
se comedyserie. Afl.: Mademoiselle
White. 18.30 Jamais deux sans toi, ma-
gazine. 18.53 Programma-overzicht.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, actuali-
teiten. Aansl.: Paardenkoersen. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.05 Jours
de guerre: La campagne de 18 jours,
informatieve serie over het begin van
W.O. II voor deBelgen. 20.20 Strip-tea-
se, magazine. Vandaag: 1. Dancing pa-
lace. 2. Zoute story. 3. La Polonaise. 4.
La sainte familie. 21.25 Baraka, spel-

programma. 21.35 Le tiroir secret, se-
rie. Afl. 5: La mise au point. Ondanks
het ongeloof van haar vrienden blijft
Colette haar verdwenen man André
zoeken. Aansl.: Télé 21 a la une. 22.35
Coup de film, filmmagazine. 22.55
Paardenkoersen. 23.00 Weerbericht.
Aansl.: Laatste nieuws. 23.20 Bourse,
beursberichten. 23.25 Trekking van
Baraka. 23.30-23.40 Le coeur et l'e-
sprit, katholiek magazine.

België/Télé 21
19.00 Le coeur et l'esprit, katholiek ma-
gazine. 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en weerbericht.
20.00 Challenge, sportprogramma met
voetbal: Benfica - A.C. Milaan. Aansl.:
Weerbericht en beursoverzicht. 22.15-
-23.30 Art 21: Merce Cunningham.
(herh.).

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Bizness News.
17.15 La chance aux chansons. 17.45
Cuisinez avec. 18.00 Des Chiffres et
Des Lettres. 18.20 Iniminimagimo.
18.35 C'est pas juste. 19.00 Montagne.
19.30TVS Infos et Météo. 19.40 Papier
Glacé. 20.00 Envoyé Spécial. 20.50
Objectif jeunes. 21.30 Decouverte.
22.00 Jpurnal Télévisé et Météo. 22.30
Sacrée Soiree. 00.00-01.00Ex Libris.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 VARA Radio
I Woensdageditie. (7.30 en 12.30
Nws.). 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.10 TROS Aktua.
13.32 Journalistenforum. 14.07
TROS Klantenservice. 15.45 Hallo
met de TROS. 16.07 Tijdsein.
(17.30 Nws). 18.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 19.03 Hobbyscoop.
19.30Akkoord. 20.03 Langs de lijn.
23.06 Met hetoog op morgen. 0.02
Volgspot. 1.02 Romance. 2.02
Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress.
6.02-7.00 Oost-Europa Dag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wil wel. 14.04Terug in detijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 Moment. 19.03 Water en
vuur. 20.03 Vocaal. 20.30 NCRV
Bulletin. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music-time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en Alleman. 10.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
17.04 Ronflonflon met Jacques
Plafond. 18.04 De avondspits.
19.03 Krapuul de lux. 20.03 La
stampa. 22.03-24.00 Stompin'.

Radio 4
Elk heel uur nieuws 7.02 Prelu-

radio
dium. 7.53 Het levendewoord. 8.00
Nws. 8.02 Platennieuws door
Frank Schoonhoven. 8.45 Te
Deum Laudamus. 9.15 Onder de
hoogtezon. 10.00Kamermuziek uit
de Barok. 10.30 Orkestpalet. 12.35
In de schaduw van de meesters.
12.20 Promenade. 13.00 Nws.
13.02 Lunchconcert. 14.00 Songs
of praise: Kerkmuziek. 14.30
AVRO's telekaart. 16.00Over com-
ponisten gesproken. 17.00 Jacco's
keus. 18.00 Nws. 18.02 CeDéa.
20.00 Nws. 20.02 Radio Symfonie
Orkest met piano. 21.30 Voorbij de
tijd: Muziek voor piano. 22.30-
-24.00 Voor het stil wordt en wat la-
ter.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Leven op leef-
tijd. 10.00 Oud plaatwerk met Her-
man Emmink. 11.00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05Hetoog van
de naald. 12.30 De spiegel. 13.00
Nws. 13.10 NOS Wereldwijzer.
14.00 De sterren. 14.30 Werk zoe-
ken., werk vinden. 15.00 Meer over
minder. 16.00 TROS Schlagerfesti-
val. 17.00 TROS Dierenmanieren.
17.40 Basicode 3 magazine. 17.55
Meded. en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 TROS Kinderfo-

rum. 18.20 Uitzending van de
PvdA. 18.30 TROS Astrologica.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Van quantum tot

quark. 21.00 Landschapstekenen
21.30-21.45 Slapen kun je leren.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg.
weerber. 17.05 Limburg Actueel.
(Editie Noord en Zuid). 17.25-17.59
De Ronde van Limburg: doorpraten
over actuele kwesties.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers & co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Het eerste bedrijf.
11.50 Het koekoeksnest. 12.00
Limburg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10 Made in Germany. 14.00Ca-
napé. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon.
20.00 Funky Town. 22.00 Nieuws.
22.05 Jazz Kaffee. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (+ Spiel

Glückstreffer). 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender.
8.30 Für die Kranken. 9.10 Musi-
kexpress. 10.00-12.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frischauf.
14.05 Musikzeit heute: Lieder,
Chansons und Folk. 15.00 Music
and More. Die C.B.S.Radio Show.
16.05-18.00 BRF International.
18.10BRF Aktuell. 18.40-20.05Or-
gel und Chormusik.

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

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
GutAufgelegt. 13.00Mitmenschen.
14.05 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30-
-04.05 Nachtexpress.
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Duitsland is het land van de frisse witte wijn.
Wat maar weinig wijnliefhebbers weten,
is dat er ook uitstekende rode wijn vandaan komt.
"Du Vin Rouge" zou jekunnen zeggen, want je
proeft ook 'n beetje Frans temperament.

tHartevelt jonge 008 Sherry *7QCjenever 1 tac 1 Itr. /.
1 Itr. 1 /7D

TioLorenzo AQZ
Dujardin vieux 0.7 Itr. TC.
blauw "j 0951 Itr. 10. jj Gau-Odernheimer

Klüss.StMichaels- E halbtrocken
berg Spatlese^QC Kabinett /IQC
0.75 Itr. Of3 J 0.75 Itr. <±P
Hennekens Els Jï^ William Lawson's
Lavera 2Q^ 1995

Fidalgo Port nQX Gewürztraminer
0.7 Itr. / . J trocken QBAcqc

0.75 Itr. D?0

Johnnie Walker
Red label
$ï£ 24?5

Aanbiedingen zijn geldigvan woensdag 23 mei t/m dinsdag 29 mei -(zolang de voorraad strekt).
Voor het dichtstbijzijnde adres, bel: 02503-605 55.
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®piccolo s

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

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

meegedekt, effectieve
rente vanaf 12,2%, andere
bedragen en looptijden zijn

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

240 180 x 120
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-35- 381,- 449,-
-40.000,-470- 508,- 599,-

Mits overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

P"Deze week mag umy 1
deDobbdman noemen..."
"U vraagt zich misschien gHH BlHlpll

J wel af: watziet die SRV-man Bi! |~l ÏT^^B

Jfi weekhaal iktrouwens weer ElViVl HiW "^. *&*. am* mm^Bsma, V i^ alle prijzen door de ¥M£l fsÊk Èm BiÈMMffiIr- mangel." JJÉÉ£Lj1 M# IJWIMa

:t;:pi :j|)CK^p"- fi jÉÊÊÊÊ^\&*géÊÊ UK 21-19^

F"GOEDE „MORGEN 1

HEMELVAARTSDAG GEOPEND \
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

'hul, i ■■■■— y 11 11 I I ""jMBS^^^^MtMBMM^—bbmmwhh^im O

■^ff 'Wë>\ W&\ ÈÉiiiiif: ï l;- ' "**" ' " rT^r**—3-1
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berden
ÊIIÊÊÈÊÈSÊÊÊÊiSÊÈÊÊËÊÊÊËË MEUBELEN

M&ft&fo'fr&'ff'ffi OEOARANDEERD T GOEDKOOPSTE IN KWAUTEITSMEUBELEN
2e 3e 4e VERDIEPING IN SCHUN*
VENLO BLERICK, LA PLAZA - HEERLEN, PROMENADE 12— ROERMOND. WILLEM II SINGEL 25 VENRAY. GROTE MARKT'2

Woensdag 23 mei 1990 "30



Nederland 1
"°O-13,05 Nieuws voor doven enyjjgithorenden.

6^° Museumschatten. Prof. Henk
Non S Presenieert voorwerpen uit.■«ierlandse musea. Vandaag: De

Ja verglijdt: symboliek op klokken.I ii erri->-'1 Neighbours. Australische serie.au belandt in het ziekenhuis en Tem-
» slaat op de vlucht. Des denkt op-Da^ na over 2''n 9evoelens voor

rèn Ver mensen en andere die--6" Documentaire serie over over-
komsten en verschillen tussen

st=ns en dier. Afl. 1: Mythen en mon-

l/jjj ""Journaal.
9 Cult. Cultureel jongerenpro-yarnma. Vandaag: popmuziek, met

IlBni
n kouters van Clouseau.

£' VARA's Kindermenu. Met Ovi-
d en zijn vriendjes, Belgisch/Cana-■ =se tekenfilmserie. Afl.: De lege kip-fte"-(herh.).
film tovenaar van Oz. Teken-
e*T?rle- Afl- 1: De brkaan 9eeft erIjJJ draai aan. (herh.).
Afi rTe Snorkels. Tekenfilmserie,

lasi^zandheks. ,
19 ft„ popeye. Tekenfilm.190? ',Journaal.
i.' Natuurmonument de Wieden.Jatuurspecial.

90 jo!or plngo- WoordsPel-
■ Co£ 'tlas aPart- AmerikaanseI -Dan yserie' AfL: sPeciale editie...W ciai heeft net zo druk met de sPe"

Jeff editie van de schoolkrant dat ze
vri» Vil ,aai 9aan met haar beste1* Sarah.
Vla voor taal- Taalstrijd tussen

i\ lederen en Nederland.

| s Making news. 6-delige Engelse
Car' 5: Drie soorten 9if- Sam en

j 0n
re reconstrueren een gevaarlijk

J2$6Val met giftig afval.
I riica °Prah Winfrey show. Ame-*aanse talkshow. Thema: Mannen

Ui

" Hans van Breukelen, Erwin
'Tien voor Taal. (Nederland 1

in Alaska zoeken bruiden.
22.43 Impact. Het atoomtijdperk, 12-

-delige documentaireserie over de be-
wapeningswedloop. Afl. 1: Het begin.

23.33 Natuurmoment. De Veluwe-
zoom. (herh.).

23.39-23.44 ""Journaal.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 Baby, secret of the lost le-

gend. Amerikaanse speelfilm van
B.W.L. Norton. Verslaggever George
Loomis en zijn vrouw Susan gaan op
expeditie in de Afrikaanse jungle, al-
waar zij een brontosaurus-familie ont-
dekken.

17.00 Post!! Correspondentierubriek
met: Runaway Island. Jeugdserie.
Afl. The road to freedom.

17.35 Toppop Gogo. Popprogramma.
18.05 Ontdek je plekje. Vandaag:

Koeman en Johnny Bosman in- 20.33 uur)

Kampen, (herh.).
18.15 Cartoons. Drie tekenfilms.
18.35 David de kabouter. Tekenfilm-

serie naar het boek De Kabouter van
Rien Poortvliet en Wil Huygen. Afl.
10: De bergen van Midden-Europa,
(herh.).

19.00 Pauze TV. Jongerenmagazine.
19.32 Preferenties. Spelprogramma.
20.00 (TT+»»)Journaal.
20.10 On golden pound. Amerikaan-

se speelfilm uit 1981 van Mark Rydell.
Tijdens hun 48e zomervakantie aan
de oever van het meer Golden Pound
krijgt het bejaarde echtpaar Thayer
de zeggenschap over de 12-jarige
zoon van hun nieuwe schoonzoon.
De generatiekloof is groot, maar
wordt alras minder.

21.55 (TT)Tussen kunst en kitsch.
Experts op het gebied van kunst en
kitsch geven hun oordeel. Vandaag
vanuit het nationaal rijtuigmuseum.

22.40 Karel. Praatprogramma.
23.15-23.20 ""Journaal.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 De waslijn. Programma over de

Nederlandse samenleving en de im-
migranten.

18.15 Wat is aids? Gesprek met de
oncoloog professor dr. Haluk Nurbahi
over het ontstaan en de verspreiding
van aids.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Op zoek naar nieuwe Barba-

papa's.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Pressgang. Serie. Afl.: De grote

finale (slot).
19.35 Vogels kijken. Natuurfilmserie.

Afl.: De Ooypolder.
20.00 ""Journaal.
20.10 Lopend vuur. Mediarubriek.
20.50 Premondiale. Vooruitblik op de

komende W.K. voetbal in Italië. Van-
daag: Portret van de eerste tegen-
stander van Nederland: Engeland.

21.40 Mest en milieu. Les 4.
22.10 Studio Sport. Met betaald voet-

bal en wielrennen: de Ronde van Ita-
lië. Commentaar: Mart Smeets.

22.45-22.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

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

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 Bonjour les clips.
14.40 RTL-Ma'tinee. Met om:
14.45 The edge of night. Tv-feuille-

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

ton.

KIJK ELKE I
llliOll! f
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Met muziek van
SKYRADIO Ê

045-739300 f
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-:

dagmagazine met om 17.30 uur-i
nieuws en weer.

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

medyserie. E
19.20 Bulldozer. Telefoonspelletje. :
19.30 Journaal. :
19.50 Weer. j
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Tatort. Duitse krimiserie. Afl.: |

Der tausch.
22.00 Rescue9ll.
22.50 Journaal.
23.00 Match Barend en Van Dorp. i

Sportprogramma.
23.40 Kojak. Amerikaanse politiese-i

rie. i
00.30 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma, j
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 1
59 10 rv
r Ur j 'e grosse Kaseverschwö-
j "9- Tekenfilm naar het boek van

">0on oan Leeuwen-
k~ Pr°testantse kerkdienst. VoorB 1aart-
lén *er'einun9 des 'ntemationa-
vsr 1 arlsPreises. Zu Aachen 1990,

rsiag van de uitreiking van deKarl-
teni aan G- Hom' Minister van Bui"
Ake ndse 2aken van Hongarije, te

Port TreffP"nkt Bellmont Park. Re-
i jtageover het Belmont Park circuit

'4 onewVork'
Tsip hnser Torwart spielt Klavier.. echosiowaakse speelfilm ovor de

'S 2§d,Van Vit Olmer
IS2c tagesschau.
fuT* E,ne Welt für alle. Viel Kampf
heti '9 leben, documentaire over
a ' leyen in de krottenwijk Cabo Gato
stad ■ rand van Recife, een grote
D e°,'" net noordoosten van Brazilië.

Kinri Ene Welt fur alle- Vorsichl:
de n

in der Kiste " International kin-
Ie 10 ,.gramma. Vandaag: Senegal.

Nati "^nehmen Arche Noah.
t>eri msene voor kinderen over
Ch= 9de diersoorten. Afl. 8: Letzte

16.4Q £en für den Spielhahn.
rw "armonie in Grenzen. Aan-
de n9en bij de 17de prijsvraag van

1?4ri e9ionale tv-programma's.
18'in ?Dortschau.
18-ic tagesschau.
earth !"e We,t für a,le- Visions of
les o doeumentaire van Prins Char-
lina Ver 2'jn visie op de milieuvervui-

-19 IS de °°rzaken hiervan.
lv* ooTiere vor der Kamera. Na-

«niimserie. Vandaag: Kiwi & Co.,
19.5» ï°gels in Nieuw-Zeeland.

I«, Pr°aramma-overzicht.

" Max Schautzer en Peter Rapp in 'Pleiten, Pech und Pannen.
(Duitsland 1-21.03)

20.00 ooTagesschau.
20.15 Eine Welt für alle. Die Müllman-

ner kommen nicht mehr! Een blik in
de toekomst waarbij het huisvuil niet
meer opgehaald wordt en er steeds
minder huishoudelijk afval zal zijn.

21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Pleiten, Pech und Pannen.

Amusementsprogramma met Max
Schautzer. Gast: Peter Rapp.

21.30 ""Willkommen im Club. Ge-
varieerd muziekprogramma.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Museum oder Kathedrale. Wo

ist der Gott derKünstler? Discussie-
programma over de relatie tussen
kunst en religie.

00.15 Tagesschau.
00.20-00.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

Duitsland 2
10.00 Programma-overzicht.
10.05 ""Faszination Musik. Grosse

Dirigenten - Berühmte Orchester: Aus
Italien van R. Strauss, uitgevoerd
door het Philadelpnia Orchestra 0.1.v.
Riccardo Muti.

10.55 Die Wildnis ruft. Amerikaanse
speelfilm uit 1946 van Clarence
Brown.

13.00 Heute.
13.05 ZDF-regional. Passion - Die
Leidensgeschichte Oberammergaus,
documentaire over de voorbereidin-
gen voor het passiespel in Oberam-
mergau.

13.50 Kinder-Kino-Festival. ... und

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Voor6!,' en CAI-at>onnees:
Kanalen zie schema exploitant

%>
s zwart/wit programma

00 ~ stereo geluidsweergave
-r-r = ,weetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
RevisieNeÜ!r!and 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

l^/^rland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

1i1... ""

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: 3en 8.
België/Télé 21: 28 en 42.
RTL Plus: 7. 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Radio 1:95,3 en 100,3mHz; 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: 1008kHz (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)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

ich dachte du magst mich, Oostduitse
kinderfilm uit 1987 van Hannelore Un-
terberg.

14.55 Pfiff. Sportprogramma voor kin-
deren.

15.30 Drehort Pfarrhaus. Tv-spel in 3
delen van Jörg Grünler. Afl. 1: Mitten
ms Gesicht. Een camerateam komt
naar Peissendorf om een portret te
maken van pater Hollweg die al jaren
strijd voor behoud van de werkgele-
genheid bij het Clemenz-concern.

16.15 Heute.
16.20 Ihr 106. Geburtstag. Komedie

van Thomas Engel. (herh.).
17.50 Die Wicherts von nebenan.

Serie. Afl.: Kopf hoch, Schnuppe.
18.40 SeitPfingsten gibtes Himmel-
fahrt. Overdenking bij Hemelvaarts-
dag van Otmar Schulz.

18.57 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.15 ""Vom Petticoat bis Pere-

strojka. Das grosse deutsche Schla-
gerfestival, hits en actualiteiten uit
vier decennia.

21.05 Ratschlag für Kinoganger. Mi-
chael Lentz stelt de film Dr. M. van
Claude Chabrol voor.

22.05 Heute.
22.10 ooLive. Talkshow.
23.30 Tod im Regenwald. Duits/Bra-

ziliaanse speelfilm uit 1985 van Zelito
Viana. Om zijn bezit te vergroten laat
de Braziliaanse ondernemer Macha-
do een indiaans dorp uitmoorden.

01.10 Heute.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 10.
09.40 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 9. (herh.).
10.10-10.25 AK-zwo. (Herh.).
11.00 Tennis World Team Cup.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 35.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine.
20.00 Zurück in die Zukunft. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1985 van Robert
Zemeckis. Op de vlucht voor een
bende belandt de 17-jarige Marty
McFly met de tijdmachine van Dr.
Emmett Brown in 1955. Daar ontmoet
hij zijn moeder terwijl ze nog een
schoolmeisje is. Ze wordt verliefd op
hem, maar hoe moet dat dan met zijn
toekomstige vader?

21.52 West 3 aktuell.
22.05 Lander-Menchen-Abenteuer.

Die Wolkenstürmer im Himalaya, re-

portage over vliegroutes in Nepal.
22.50 Dekalog, Drei. Poolse serie van

Kzys'ztof Kieslowski. Afl. 3. Tijdens de
mis op kerstavond ziet Janusz zijn ex- i
geliefde Ewa weer. Later komt ze bij i
hem thuis om hem te vragen of hij wil ihelpen haar man te zoeken. Hij ver- |
zint een smoes voor zijn vrouw en j
gaat mee, ook al heeft hij het gevoel i
dat er iets niet klopt.

23.45 Computerclub. (Herh.).
00.30 Laatste nieuws. Aansl.: AK-

zwo.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 53.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur- j

kunde. Les 35.
09.00 lm Zeichen der Passion. Docu- "mentaire over de eerste Oberammer- ■gau Passiespelen na W.O. II in 1950. ;
09.20-09.50 Telekolleg I. Cursus En- \gels voor beginners. Les 33.
11.00 Tennis. World-Team-Club :

1990, vanuit Düsseldorf.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Es war einmal... der Mensch.

Tekenfilmserie. Afl. 20: Aufbruch ms i
18. Jahrhundert. (herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Wege j
zum Sieg. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Der Volltreffer. Amerikaanse ■

speelfilm uit 1985 van Rob Reiner, i
Walter en Alison hebben gemengde ;
gevoelend voor elkaar. Als ze met j
een wederzijdse vriend naar Califor- i
nië rijden, zet hij hen er onderweg uit i
omdat hij hun geruzie zat is. Nu moe- j
ten ze samen maar zien hoe ze in Ca- j
lifornië komen.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn ■Neun.
21.15 Transparant. Actueel magazi- i

ne.
21.45 Sport unter der Lupe. Achter- j

gronden bij de sport. :
22.30 Miami vice. Amerikaanse mis- j

daadserie. Afl.: Reise ohne Rück- j
kehr. Officier van justitie Langley i
wordt vermoord, waarschijnlijk omdat j
hij een onderzoek tegen cocaine- ■baas Faber leidde. Sonny en Ricardo >is er veel aan gelegen de moordenaar ■' van hun vriend te pakken te krijgen, i
Dan verongelukt een advocaat die i
voor Faber werkte onder verdachte i
omstandigheden.

23.15 Trödelmarkt der Traume. Mv- !
ziekprogramma.

00.15 Laatste nieuws.

RTL Plus
08.00 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Wil-
lies neuer Freund.

09.25 Heathcliff - Der Kater. Ameri-
kaanse tekenfilmserie.

08.50 Inspektor Gadget. Franse te-
kenfilmserie. Afl.: Kunstraub.

09.10 Mask. Amerikaanse tekenfilm-
serie. Afl.: Grand Prix de Méditéra-
née.

09.35 «Das Sandmannchen. West-
duitse sprookjesfilm uit 1955 van Emil
Surmann.

11.00 lm schwarzen Rössl am Wolf-
■ gangsee. Oostenrijkse speelfilm,

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

te RTL-Orkest.
13.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Prometheus (I+2).
14.30 Fussball mal nicht ganz so

ernst. Das Spiel des Jahres.
: 16.00 Die Zeitreisenden. Amerikaan-

se serie. Afl.: Die ersten Piloten..: 16.45 Action - Neu im Kino. Filmru-
i briek.
117.35 Spiel mit. Roulette.
117.45 Kunst und Botschaft. Hosea

nimmt die Prostituierte Gomer an,
van Mare Chagall.

i 17.50 Familie Munster. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Zwei linke Füsse.

■18.15 Der Preis ist heiss. Spelshow
■ met Harry Wijnvoord.
i 18.45 RTL aktuell.
i 19.05 Weerbericht.; 19.15 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Ver-
botenes Land.

; 20.15 King Kong. Amerikaanse
speelfilm uit 1976 van John Guiller-
min.

i 22.35 Der Schock. Franse speelfilm
uit 1982 van Roman Davis.

i00.10 Opium connection. Italiaans-
/Franse speelfilm uit 1973 van Ferdi-
nando Baldi.

: 01.50-01.55 Aerobics.

SAT1
08.35 Nachbarn. Australische familie-
serie. Afl.: Schlechte Neuigkeiten.
09.00 Programma-overzicht. 09.05
Love Boat. Amerikaanse serie. Afl.: Na-
talie oder Annette. 09.50 Teletip Ge-: sundheit. Aansl. Horoskop. 10.00 Pro-

i gramma-overzicht. 10.05 ALF - Erinne-
i rungen an Melmac. 10.30 Messidor.
iFrans/Zwitserse speelfilm uit 1979 van
| Alain Tanner. 12.15 Glücksrad. 13.00
iDer blinde Vogel. Russische jeugdfilm
| uit 1963 van Bors Dolin. 14.00 Pro-
| gramma-overzicht. 14.05 Perrine. Afl.:
Das Geheimnis des Namens. 14.30 Te-
letip Koehen. Aansl. Horoskop. 14.40
Love Boat. Amerikaanse serie. Afl.: Ein
Captain mit Charakter. 15.30 Verliebt in
eine Hexe. Afl.: Schack dem Muli.
16.05 Rauchende Colts. Amerikaanse
westernserie. Afl.: Hackett. 17.00SAT.
1 Bliek. 17.10 Nachbarn. Australische
familieserie. Afl.: Unerwartete Hilfe.
17.35 Teletip Fashion. 17.45 Program-
ma-overzicht. 17.50,Ein Duke kommt
selten allein. Amerikaanse aktieserie.
Afl.: Willkommen daheim! 18.45 SAT.I
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter. 19.05
Glücksrad. 19.50 SAT.I Wetter. Aansl.
SAT.I Bliek. 20.00 T.J. Hooker. Ameri-
kaanse politieserie. Afl.: Sechzehn...
und schon tot. 20.55 SAT. 1 Bliek.
21.00 Eine Faust geht nach Westen.
Italiaanse speelfilm uit 1980 van Miche-
le Lupo. 22.40 SAT.I Bliek. 22.50 Er-
ben des Fluchs. Amerikaanse serie.
Afl.: Der Mysteriöse Assistent. 23.40-
-23.50 Programma-overzicht.

SSVC
12.35 For schools.
12.45 Logo.
13.00 Rainbow.

13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 The Treatment. (Nieuwe se-
rie).

15.15 The Flying Doctors. (Nieuwe
SGrJG).

16.00 Children's SSVC.
16.35 Eyespy.
17.05 Fun House.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and Weather.
18.55 Strike it Lucky.
19.20 Tomorrow's world.
19.50 Dallas.
20.35 One foot in the grave.
21.05 Chancer.
22.00 News and weather.
22.30 Horizon
23.20-00.10 A very peculiar practi-

ce.

BBC Europe
—^——

07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Volgens aankondiging.
10.20 Gloria.
11.00 News and Weather.
.11.05 Matchpoint.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News and Weather.
12.05 Bergen Tapes Debate.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime Live.
14.00 One O'clock News.
14.30 Chelsea Flower.
15.15 Gardeners direct.
15.45 Lucinda Lambton's A-Z ofBri-

tain.
16.00 One World Documentary.
17.35 Tricky business.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Country File.
19.00 Six O'clock News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the Pops.
20.30 Eastenders.
21.00 Yes minister.
21.30 Russ Abott.
22.00 Nine O'clock News.
22.30 Clive James Postcards.
23.20 Question time.
00.15 Crimewatch UK update.
00.20 Tomorrow's world.
00.50-00.55 Friday's Viewing.

Eurosport
05.00 International Business report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 Mobil 1
Motor Sports News. 09.00 European
Men's & Women's Table Tennis Cham-
pionships. 10.00 Horse Box. 11.00
World Handball Championships. 12.00
WK boksen. 14.00 Trans world sport.
15.00 Adventure hour. Avontuurlijke
sporten. 16.00 Voetbal. Finale Europa
Cup 1. 18.00 Motor sport news. 18.30
TRAX-sportmix. 19.00 Tennis. Dutch
open toernooi. 21.00 Op weg naar het
WK, serie over het WK voetbal. Afl. 6.
22.00 Basketball: NBA play-offs. 23.30-
-01.00 Australian rules football.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News on the
hour and Goodyear weather report.
08.15 Videofashion. 08.45 The Mix.
16.00 Hotline. 17.00 On The Air. 18.30
Blue Night. 19.30 World News and
.Goodyear Weather Report. 19.45Time
Warp. 20.00 Classic movie: Jungle
book. 22.00 World News and Goodyear
Weather Report. 22.15Korean Air Golf
Round Update. 22.20Kmo Klub: Whist-
Ie stop. 00.00 News and Goodyear
Weather Report. 00.15 Blue Night.
01.15 Time Warp. 01.45 Late Night
Mix.

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

België/TV 1
Afl "Pe w°udlopers. Engelse serie.

l7.ss m1vondst-ï.le"ws.
l8'0s o!k Tak- Animatieserie. Afl. 269.

t>oro.i lons- Afl.: Plons en het rood-
l8.lOdaaQ. laairnolen. Kinderserie. Van-
'ekifiL r pstaan/Nare dromen pakken,

1(*.20 L,aarten bakken,
rie AV?et gebeurde hier. Kinderse-

VBrt rode robiin- David David-
beurri een verhaal dat echt ge-- 6-3S r»2OU zi'n aan de Belgische kust.
JaPan tovenaar van Oz. 52-delige
ken .. ar>imatieserie naar de boe-
pit van Frank Baum. Afl. 52: Put met

'5 ft

18 OS DUur "atuur-.rvu dHirrogramma. Van het NCMV-

-over^Ced*ïdelingen en programma-

fcs-
Jie a« CaPitool. Amerikaanse se-
*°.2o p 1-7'sPe|e e! C*uiz waarin twee duo s
.Sches.n °P vierentwintig televisie--S°.SS n en-

actüa?.e Pré Historie. Rock 'n Roll en
°P W i?" Deel 9:1963- Met de mars
EnQ„,ashin9ton, de grote treinroof in
s,reno?d' de Profumo-affaire, de
st6 9ste wintervan de eeuw, de eer-
öenii ouw in de ruimte, Kennedy in
öearh

e
n
n Kerstmis in Berlijn. Muziek:

11., n B °ys, Martha & The Vandel-

%Guy De Pré, presentator
van 'De Prehistorie. (Bel-
gië/TV 1 - 20.55 uur)

las, Marvin Gaye, The Beatles e.v.a.
21.25 Panorama.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. Berceuse, van De

Falla, uitgevoerd door Michel Dispa,
cello en Janinevan Mever, piano.

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

19.00 Buren. Australische serie. Afl.
360. '19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Rerum Novarum. Reportage

over een dorrsnee gezin in Tsjecho-
slowakije. Gelegenheidsprogramma
n.a.v. Rerum Novarum.

20.30 Concert. De symfonische tus-
senspelen uit Psyche, van Franck en
de 6e Symfonie in A van Bruckner,
uitgevoerd door het BRT-Filharmo-
nisch Orkest 0.1.v. Karl-Anton Ricken-
bauer.

22.05-22.55 Verwant.

België/RTBF 1
11.00-12.00 Eucharistieviering. 13.00
■ Marinella, Franse speelfilm uit 1936
van Pierre Caron. 15.40 Sauvage et
beau, Franse documentaire uit 1984
over wilde dieren in Afrika, Antartica en
Zuid-Amerika. 17.10 Nouba nouba, kin-
derprogramma met de tekenfilms Duc-
kula en Kimbo. 17.35 Campus show
Amerikaanse comedyserie. Afl.: Lor du
fou. 18.05 Les années coup de coeur,
Amerikaanse comedyserie. Afl.: Un
joyeux Noël. 18.30 Jamais deux sans
toi, magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Jours de guerre: La cam-
pagne des 18 jours, informatieve serie
over het begin van de Tweede Wereld-
oorlog voor de Belgen. 20.30 La guerre
des étoiles Amerikaanse speelfilm uit
1977 van Georg Lucas. Verre toe*
komst, verre Melkweg. Met vernietigen-
de wapens heeft dictator Moff van het
hele universum een totalitaire staat ge-
maakt. 22.30 Le monde du cinéma,

praatprogramma. Thema: Les pious-
pious sont revenues du front, waarin
enkele Belgische regisseurs vertellenover hun ervaringen tijdens het filmfes-
tival in Cannes. Aansl.: Weerbericht.23.35 Laatste nieuws. 23.55 Bourse,
beursberichten.

België/Télé 21
15.20-17.15 Wielrennen. Grote Prijs
van Wallonië. Commentaar: Rodrigo
Benkens. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht. 20.00 Concert 21: Variations
on J, jazzvariaties uitgevoerd door hetNationaal Jazz Orkest 0.1.v. Antoine
Hervé. (herh.). 20.55 Le rêve d'lcare,
12-delige documentaire serie. Afl. 10:
Les chasseurs, (herh.). 21.50 Journaal,
weerbericht en beursoverzicht. 22.20-
-23.15 Carré noir: Pierres d'étoiles.
(herh.).

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15Teil quel. 16.40
Echo. 17.15La Chance aux Chansons.
17.45 Cuisinez avec. 18.00 Des Chif-
fres et Des Lettres. 18.20 Iniminimagi-
mo. 18.35 C'est pas juste. 19.00 Télé-
tourisme. 19.30 TVS Infos et Météo.
19.40 Papier Glacé. 20.00 90 Rugis-
sants. 21.05 Nord-Sud. 21.30 Recon-
tres Avec. 22.00 Journal Télévisé Et
Météo. 22.30 Apostrophes. 23.45-
-00.40 Continents Francophones.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 Een - Radio-
journaal (7.30 Nws.). 8.33 AVRO
Een, met van 10.50-10.58 Leuter-
koek en zandgebak; 12.07-12.15
Radiojournaal en om 13.25 Finan-
cieel nws. (12.30 Nws. 12.55 Me-
dedelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw.) 14.07 Nederlands op 1.
15.07 Actueel. 16.07Echo-magazi-
ne. (17.30 Nws.). 18.35 Man en
paard. 19.03Onder tatel. 19.53 Co-
lumn. 20.03 Voorwie-niet kijken wil.
23.06 Met het oog op morgen. 0.02
Voor wie niet slapen kan. 1.02 Zin-
gen in de nacht. 2.02 Notenkraker.
3.02 Gospels toen. 4.02 De och-
tend-mix. 5.02-7.00 Wakker op
weg.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.02 Dagje
Oost-Europa. 7.51 Het levende
woord. 8.02 Hier en nu. 8.20 Dagje
Oost-Europa, vervolg. 13.02 Hier
en nu. 13.20 Dagje Oost-Europa,
vervolg. 17.02 Holland in de file.
19.02 De Will Luikinga show.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De haver-
moutshow. 9.04 Gouden Uren.
12.04 50 Popofeen envelop. 14.04
De nationale top 100. 18.04 De
avondspits. 19.03 Dancetrax.
21.03 De CD show. 23.03-24.00
Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.). 9.00 Meesterwerken I:
Ferenz Liszt Kamerork. en Koor
Hongaarse Omroep. 10.30 Muziek

radio
voor miljoenen. 12.00 Meesterwer-
ken 11, vervolg. 13.00 Nws. 13.02
Nederland muziekland klassiek.
Peter Bree praat met de sopraan
Charloptte Margiono. 14.00 Metro-
nomium. 15.30 Zeggen en schrij-
ven. 16.00 De beweging met om
16.00 Het concert: Muz. voor pia-
no, hoorn en viool. 17.00 Het por-
tret: De onbekende Cor de Groot.
(2). 18.02 De verschijning en hét
verschijnsel; 19.00 CD/Platen-
nieuws. 19.30 Het feuilleton: In het
voetspoor van Mozart (32). 20.02-
-24.00 Het Podium, met om 20.02
De Wandelende tak: Bauls op een
Festival CD. 21.02 Voorland. 22.02
Downbeat. 23.02-24.00 Audio art.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Hemelvaartsdag.
10.00 Eucharistieviering. 11.00
50+. 12.00 Nws. 12.05 Kruispunt.
12.20Tussen de regels. 12.30Ge-
sprekken over Exodus. (8). 12.53
In gesprek met de bisschop. 13.00
Nws. 13.10 De Derde Wereld.
13.40 Da Capo. 14.00 Klasse.
15.00 Damokles. 16.00 Cultuur,
met om 16.00 Cultuur magazine;
16.45 Cultuur special. 17.25 Markt-
berichten. 17.30 Scheepspraat.
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.

" 17.55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Literair: Le-

zen voor de lijst. 18.40 Turks pro-
gramma. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 Jong zijn, zelf-
standig worden. 21.00-21.30
Deutsch direct.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02Kort Nws.
12.05 Middagmagazine: Limburg
Actueel, Consumentenrubriek,
Agenda en Muziek. 14.02,15.02en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel. (Editie Noord en Zuid).
17.25-17.59 Het ei van Sint Joost.
Programma over volkscultuur en
folklore.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.50 Het Koekoeksnest.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur.
20.00 Stamtafel. 22.00 Nieuws.
22.05 Boem boem. 23.30-6.00
Nachtradio. (5.00 en 5.30 Nieuws.)

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

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Non Stop. 5.30 Guteri
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-i
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino Para-
de. 14.00 Viva. 1 6.00 Entenjagd.'
17.00RTL-themen. 17.15RTL-Mu-
sikduell. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traum-
tanzer.

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

Limburgs dagblad "J televisie en radio donderdag
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In zwart of grijs. Met trekhandgreep en wieltjes. -umw ~*%iyKÊP_ _
a 2 jaar Hema garantie. _ _ _

Ook met vakantie merkt u hoeveel
inhoudwij geven aankwaliteit.

Uni herensokken. 75% katoen/25% polyamide. Elastisch katoenen damesondergoed. In wit en Effen katoenen meisjesondergoed. In wit, mint Dik brei- en haakkatoen. 80l a 100 gram. Ecru
In 10 kleuren. Mt. 39/42 en 43/46. rosé. Mt. 34-44. Slip.&?5 5- Hemd. d^s8.50 en rosé. Mt. 104-164. Slip 2J5 2.25. Hemd Wit A253.75 Kleur &*4.50
2paar-7-r?5 2 paar 6.75 D

, , . . , ~ -A75 3.25 80l over? Geld terug!* Ronde of vierkante quartzwandklok.l jaarHema _ Ë

Verpakte roomboter rozijnen- of citroencake. garantie. i9r?516.75 Slagroomaardbeientaart met een aardbeien- ygpü^i^ jf
500 gram. 4r£52.95 '" -411^^. kwarkvulling en gedecoreerd met verse aard- jg '-ML*

IS IS fü IV IS ''^ * V^ikj»«*^. beien en slagroom. Vers uit eigen banketbakkerij. éÊË 418 ÜÉ i

:^ Ml «Klll Sledestofzuiger. 650 Watt. Ind. accessoires. 1 jaar fW,tve,l,gheidsslot.GoedgekeurddoorANWß/RAI '«j» jg-j Hema garantie en Kema Keur. i»-OC *>..._^. ......^.."^»..^^.^^ enTBBS
"- -* OU" 2

Kruiden-, Balsam-, Kuur-, Crème- of Glanssham- J.v7i~ Latex muurverf voor binnen. Div. sfeerkleuren. " 1
poo.lnh. 300 ml. 3- 2 naarkeuze Reflecterende fietsband. Zwart of naturel. Inh' 2<5 1^.12*510.75 Wit, inh. 5 liter 19*5 TK%ï\Th l<DOPJF *525 26». lé*s/^14.-/15.- 16.75 2,5 liter 15110*AC/C/A/C

> |
■ 28". 18*5/19*516.-/17.- Va 20 herkent u aanbiedingen in de Hema I

K>
Tg

HEMADe normaalste zaakvan de wereld !l

*f# S . Nuth, Stationsstraat 22
tfCCL&CTó Tel°4s-2f 2

fIB,VWyckerbrugstraat 3»"
schoenen b.v. 6221 ED MaastricrH'

Donderdag koopavond tot 8 uur. Te'- 043-21042 ■

's Maandags tot 1 uur gesloten.

RaboRendementRekenP
per 21 mei 1990.

'mmlm
"minimum inlegf10.000- j

" elkkwartaal f25.000,- directen contantopneem"3!

Rabobank Q
Meerbankvoor jegp

I Eurocasions: de
Sondaghs-kinderen
onderde occasions

f&Euivcasion
Voor'n Citroen ishet altijdSondag^
Autobedrijf Sondagh B.V.fee Koumen 34-36 Heerlen 045 (2233^>

j

l&ll De Metro GT maakt ereen sport van
om u net iets meer te bieden.
De Metro GT vergroot zn voorsprong met een

uiterst sportief gebaar: een pakket extra's dat u
niets extra kost. Een zonnedak, een MG achterspoiler,
GT matten en GT striping.

Extra's die het rijplezier van de Metro nog verder
vergroten terwijl zijn prijs onveranderd laag blijft.
Maak een proefrit en ontdek dat de pittige Metro GT
het pure rijplezier laat beginnen bij 1/1 QQC_

W "lïïlïïnnMlßMßgg ïiIiiiBMBIBiBSSr "*€>*/ B■//p*7sM mÉ3ÊMMr —- gm, i- ■■-Jimm_..;1...,1^::.:."r. "dB
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BEEK: BVAutobedrijfSpronken-Beckers, SITTARD: HaveAutomobielbedrijf,
Pr. Mauritslaan 97, Tel. 04490-75 945 Industriestraat 31, Tel. 04490-15195
HEERLEN: AutobedrijfBalt BV, SUSTEREN: Firma Moorthaemer,
KasteeUaanl,Tel.o4s-721541 Rijksweg Noord 16,Te1. 04499-15 49

Morgen, 24 mei
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zijn w% vanaf 11.00 tot 17.00 uur

Dat wordt weer vfeH?^"*
u . . . , Winkelcentrumgezellig winkelen j JjQQiJ

in 't LoOn. U treft 't in 't Loon.
Een hemels winkelparadijs!



DONDERDAG 24 MEI:

naam heeft iets weg van het Surinaamse Fort Zeelan-
"^a. maar de architect heeft zich bij het uitwerken van het
Zeeuwse 'Port Zélande' méér laten inspireren door het
Ulterlijk van havenplaatsjes in Zuid-Frankrijk. De tempe-
ratuur in het verwarmde, overdekte dorpscentrum is dan
°°k subtropisch: 27 graden Celsius. Het complex, op een
zandbank bij de Brouwersdam, houdt het midden tussen
een oerhollandse nederzetting en een mediterraan dorp.want, hoe ook getracht wordt een zuidelijke sfeer te schep-een, de gure wind en de vlakke omgeving drukken op het
yakantiedorp een typisch Nederlandse stempel waardoorp°rt Zélande' nooit helemaal de charme zal krijgen van
een echt dorp langs de Middellandse zee. Indrukwekkend
"s het nieuwste bungalowpark van Gran Dorado (voorheenvendorado) wel. Een ware lusthof voor de watersporter.

De Provinciale VVV Zeeland (01180-33000) raadt toeristen die van plan zijn in het Pinksterweekeinde
naar Zeeland te gaan, zoveel mogelijk van te voren te reserveren op campings en in hotels,

pensions en bungalowparken. Het toeristisch informatiesysteem Zeeland Z.I.E.N. geeft aktuele in-
formatie over beschikbare logiesruimte en kampeerplaatsen. Zeeland Z.I.E.N. kan worden geraad-
pleegd bij de meeste VW-kantoren in Zeelanden bij vier publieksterminals, waaronder die op par-
keerplaats 'De Vliete' langs de A5B (Bergen op Zoom-Vlissingen).

ST.GEERTRUID: Margraten
wandeltocht georganiseerd
door wsv. De Mergellanders.
Start vanaf fanfarezaal (Dorps-
straat) in St.Geertruid tussen
8.00 en 13.00 uur. Afstanden: 5,
10, 15, 20 en 40 km. Plus route
van 10 km voor mindervaliden
en rolstoelgebruikers.
SUSTEREN: Luikse markt in
de Reinoud van Gelderstraat
van 10.00 tot 18.00 uur.
ARCEN: Expositie chrysanten
en anjers inKasteelktuinen van
10.00 tot 18.00 uur.
BRUNSSUM: Koningsvogel-
schieten in sportpark Klingels-
berg (Merkelbeekstraat), geor-
ganiseerd door schutterij St.
Gregorius. Begin 10.00 uur.
HEERLEN: Kunstambachten-
markt in Horicherhof (Coris-
bergweg) van 11.00 tot 18.00
uur.
SIBBE/IJZEREN: Jubileum-
feest harmonie St. Rosa in
feesttent. Servat Jazz Band
vanaf 20.00 uur. Entree 20 gul-
den.
VALKENBURG: Concert
kiosk Th. Dorrenplein tussen
12.00 en 18.00 uur. Schoolband
Travel Service.
MAASTRICHT/AMBY: Be-
zoek rotstuin Bèr Slangen (Am-
byerstraat-Noord 73) van 10.00
tot 12.00 en van 14.00 tot 18.00
uur.
Mei-markten in binnenstad
(Maastricht en Wyck). Antiek-
en vlooienmarkt in de Stations-
straat, braderie in Wyckei
Brugstraat, bloemenmarkt op
en bij St. Servaasbrug, waren-
markt op de Markt, kunstmarkt
in de Boschstraat, vlooien-
markt op het Vrijthof onder
meer.

ZATERDAG 26 MEI:
ARCEN: Expositie chrysanten
en anjers in Kasteeltuinen van
10.00 tot 18.00 uur.
VALKENBURG: Bezoek IVN-
Heempark Sjloensheim,
Sjloensmeule en kruidentuin,
oprijlaan kasteel Schaloen, tus-
sen 12.30 en 17.00 uur.
Bezoek Natuurreservaat Het
Gerendal (orchideeëntuin), Ge-
rendal 2 in Oud-Valkenburg
achter boswachterswoning,
van 9.00 tot 17.00 uur.
MAASTRICHT: Pleintje
Boschstraat/Markt. Kunst-
markt van 10.00 tot 17.00 uur.
Literaire wandeling in Maas-
tricht. Verkenningstocht door
Maastrichts verleden en heden
aan de hand van teksten en ge-
zichten van in of over Maas-
tricht schrijvende auteurs en
dichters. Inleiding door dr.Lu-
do Jongen. Reserveren: VVV
043-252121.

ZONDAG 27 MEI:
SIPPENAEKEN (B). Ochtend-
wandeling 9 km door Voer-
streek. Vertrek 9.45 uur bij de
RK-kerk in Sippenaeken.
ARCEN: Expositie Chrysanten
en anjers in Kasteeltuinen van
10.00 tot 18.00 uur.
VALKENBURG: Bezoek IVN-
Heempark Sjloensheim,
Sjloensmeule en kruidentuin,
oprijlaan kasteel Schaloen, tus-
sen 12.30 en 17.00 uur.
Bezoek Natuurreservaat Her
Gerendal, Gerendal 2 Oud-Val-
kenburg achter boswachters-
woning, van 9.00 tot 17.00 uur.
Lentemarkt op parkeerterrein
en terras van 't Brands Bierhuis
tegenover NS-station tussen
11.00 en 18.00 uur.
MAASTRICHT: Bezoek rots-
tuin Bèr Slangen (Ambyer-
straat-Noord 73) van 10.00 tot
12.00 en van 14.00 tot 18.00 uur.
EISDEN/MAASMECHELEN
(B): Sprookjesstoet. Tweedui-
zend figuranten brengen 30
sprookjesverhalen tot leven. (
LANAKEN (B): Boerderijdag
in het domein Pietersheim met
tal van (kinder)attracties vanaf
14.00 uur.

lijk van de periode en soort on-
derkomen.

Het dorp zelf is in handen van
Gran Dorado, de haven deels in
bezit van projectontwikkelaar
Colthof. In de Zeeuwse pers
heeft Colthof al toegegeven dat
het jammer is' geen aanspraak
meer op het dorp te kunnen ma-
ken. De nederzetting is zo opge-
zet, dat zelfs als de recreatie-
markt instort, het een goud-
mijntje blijft. De bungalows zijn
namelijk voor permanente be-
woning geschikt. De eigenaar is
dus niet afhankelijk van recrean-
ten. Voorlopig mikt Grand Dora-
do op 850.000 overnachtingen
per jaar.Voordat Gran Dorado in
beeld kwam voor de overname
van het dorp waren al enkele
bungalows verkocht aan particu-
lieren. Gran Dorado wilde per se
het hele dorp en heeft deze kers-
verse huiseigenaars uitgekocht.
In totaal is er voor 150 miljoen
gulden op de voormalige zand-
bank geïnvesteerd.

z
e Kabbelaarsbank, heet de
dr>dbank waarop deruim zeven-

"°nderdtweeëntwintig wonin-en uit de grond zijn gestampt.
et nieuwe stukje NederlandPl^ een oppervlakte van ruim

nonderd hectare is als een schier-
nand vastgeklonken aan de

"an\ die Goeree-Overflakkee. e"indt met Schouwen-Duiven-
and. Op dit moment worden de

bungalows ingewijd door
Sasten die op uitnodiging van de
vendorado-directie het bunga-
lowpark bevolken. Het is meteen
j*n goede gelegenheid voor het
J°rige personeel zich na de ge-
["^gde cursussen 'klantvriende-
Piu eid' v°or te bereiden op de

klanten. Rijdend over de«am vanuit Ouddorp richting
linb"*Sse PriJkt het dorP aan de
"nkerhand. De wervingsfolderan het informatiecentrum heeft
§p 'jk wanneer in superlatieven

= schoonheid wordt aangepre-
t.eri van dit toekomstige vakan-

e-oprd. De woningen variërenan luxe tot zeer luxe. Sommige
ungalows zijn aan het strand

faet?ouwd zodat de huurder zijn
n voor de deur kan afmeren.

heeft 'Port Zélande's^n Jachthaven met 360 ligplaat-n- In de toekomst wordt de ha-en uitgebreid tot 650 plaatsen.

Werkgelegenheid
De uitstraling van 'Port Zélande'
op het gebied van de werkgele-
genheid reikt tot aan Rotterdam.

Geen aanspraak
o'Xe boot heeft de beschikking
ei T een eigen steiger met ener-
| ekastje, telefoonaansluiting enen aansluiting voor kabel-tv. De
siiKten voor een (mid)weekje
v tr°Pisch-Zeeland variërenan 300 tot 1600 gulden, afhanke-

Zélande' op de horecagelegenhe-
den in de omgeving.
In het enigszins futuristische
dorp zal ook het nodige geld rol-
len. Alleen om toegang te krijgen
tot het bungalowpark moet een
dagrecreant al zeven gulden
neertellen. Dat geld krijgt men
echter terug, zodra een con-
sumptie wordt gebruikt in een
van de velej eet- en drinkgelegen-
heden die het overdekte, ver-
warmde, centrum telt. Het vrij
kleine, tropicana-achtige zwem-
bad kent een toegangsprijs van
25 gulden. In het andere hoofd-
gebouw in het dorpscentrum lig-
gen tennis- en squashbanen.
Evenmin ontbreekt de inmiddels
gebruikelijke comfortabele
poespas zoals sauna, Turks
stoombad, Romeinse badzaal en
massagesalon. Tussen beide
hoofdgebouwen ligt het centrale
plein, de Gran Place, omarmd
door twee halfcirkelvormige fon-
teinen. Wie een bezoek brengt
aan 'Port Zélande' doet er overi-
gens goed aan geen gladde
schoenen aan te trekken. De
fraaie plavuizen zijn namelijk
iets te goed gepolijst.

Met de aanleg van het recreatie-
park zijn ongeveer 450 banen ge-
schapen. Ongeveer de helft van
de vacatures is vervuld door jon-
geren van de Zeeuwse eilanden,
de andere helft is afkomstig van
de Zuidhollandse eilanden en de
regio Rotterdam. Bij het zoeken
naar geschikt personeel hebben
enkele Zeeuwse arbeidsbureaus
onder leiding van het Geweste-
lijk Arbeidsbureau uit Spijkenis-
se met succes bemiddeld. Ruim
225 vacatures zijn, volgens direc-
teurP. de Graaf van het GAB uit
Spijkenisse, vervuld door men-
sen die als werkzoekend stonden
ingeschreven. Algemeen direc-
teur K.W. Zundorf van 'Port Zé-
lande' geeft toe dat er een zekere
zuigkracht is uitgegaanvan 'Port

Luxe vakantiedorp aan Brouwersdam: 150 miljoen gulden

'Port Zélande' in Zeeland

(ADVERTENTIE)

De bankservice
van de BBL

kent geen grenzen.
Een bankrelatie in België? Beleggen op korte of lange

Vlakbij. Geen gek idee. De termijn, Vermogensbeheer, een
zekerheid datalles binnenkamers spaarrekening of gewoon een
blijft, want uw geldzaken gaan advies, onze service kent geen
niemand anders aan. grenzen.

De BBL is de tweede Belgische
grootbank. Met een full-service Kom ons eens opzoeken. Dan
diekan bogen op jarenlangeinter- merkt u meteen dat een bezoek
nationale ervaring en dynamisch aan België niet alleen prettig maar
vakmanschap. ook voordelig kan zijn.

3590 Hamont Stad 20, bus 1 ® 09/32/11/44.58.71
3500 Hasselt de Schiervellaan 10 09/32/11/29.52.11
3688 Kinrooi-Molenbeersel Weertersteenweg 163 09/32/11/70.14.43
3760Lanaken Gemeenteplein 1 09/32/11/71.44.77
4000Luik Rue G. Clemenceau 13 09/32/41/20.25.11
.3680 Maaseik Markt 37 09/32/11/56.40.57
3630 Maasmechelen Rijksweg 401 09/32/11/76.47.73 E
377lRiemst Tongersesteenweg 29 09/32/12/45.18.26 5
3700 Tongeren Statielaan 1 09/32/12/23.39.71
4540 Wezet (Visé) Rue Haute 34 09/32/41/79.18.32i GO
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HOOFDDORP - In 1989 heeft de
Geschillencommissie Reizen 5,5
procent meer klachten behan-
deld dan het jaardaarvoor. In ab-
solute getallen was er een stij-
ging te constateren van 1.034
naar 1.084 klachten. Dit staat in
het jaarverslag van de Stichting
Geschillencommissie. Het per-
centage klachten dat gegrond is
verklaard is ook in 1989 weer ge-
daald. In 1986 was nog bijna 80
procent van de grieven terecht;
het vorig jaar was datpercentage
ruim 70. In bijna de helft van de
behandelde zaken klaagde de
reiziger over de kwaliteit van de
accommodatie. Het ging dan om
onder meer te kleine en vieze ap-
partementen. Ook de afstand tot
het strand, overlast van discothe-
ken en mankerend openbaar ver-
voer gaven aanleiding tot klach-
ten.

Vijf procent
meer behandelde

reisklachten

Voor de zomer van 1990 lopen
de boekingen voor vakantie-
vluchten naar het Middellandse-
Zeegebied acht procent achter
ten opzichte van 1989. Aldus ad-
junct-directeur R. Bakker van
Transavia. Er is, volgens hem, in
vakantiereizen een grote ver-
schuiving te zien van Spanje
naar Griekenland en Turkije. De
toenemende belangstelling voor
deze twee landen compenseert
voor een deel de afnemende inte-
resse voor een vliegvakantienaar
Spanje.

en te lezen en legde het vervolgens
-als eerste reactie- geschrokken
even weg. De inhoud bleek, tek-
stueel en redactioneel, een aan-
fluiting. De teksten 'verdrinken'
in een vloed van taalkundige
fouten, de stijl er van is om te hui-
len, namen worden er in verbas-
terd, correctie na druk is niet uit-
gevoerd. Kortom, tekstueel is 'De
bronzen koksbuis' in elkaar ge-
smeten. In de colofon wordt ene
JAN G. M. NOTTÈN als eindre-
dacteur opgevoerd. Die eindred-
actie echter stelt totaal niets voor.
Om de doodeenvoudige reden dat
die niet heeft plaatsgevonden.
Constant worden hoofdletters
aangewend waar ze niet mogen
worden gebruikt: Chef-Kok, Res-
taurant, Sous-Chef....OverdrijJ
ik? Wat te denken dan ua?t deze,
slechts enkele ua?i de vele, voor-
beelden van verbijsterend gooi-
en smijtwerk?- Gellenhof in
plaats van Quellenhof, parfeit
i.p.v. parfait, lllhausen i.p.v. lll-
haeusern, Auberge i.p.v. La Bon-
ne Auberge, tagliatella i.p.v.
tagliatelle, langousines i.p.v.
langoustines, het Duitse woord
zint i.p.v. sind, Cogagne i.p.v.
van Cocagne, broiche i.p.v. brio-
che enzovoort enzoverder. Hel
wemelt er van. Het idee voor het
boek was prima, het uiteindelijk
resultaat echter een wanprodukt.

Veiligheid
Verboten

inorde
0nHVeurboten die de verbinding
en d ouden tussen Nederland
b .^.geland horen bij de beste.
d i blijkt uit een onderzoek naar
tw Veuigheid aan boord van
(jeeeëridertig veerboten waarvan
Q *"esultaten in pas verschenen
y "SUrnentenreisgids staan.
tü„ de zes grote veerboten die
varpen Ne derland en Engeland
2o ?n> werden er vier onder-
Hoii de Olau-Brittania, Olau-
Nor a' Koningin Beatrix en
oja ,a: an de schepen van de
sirig n' die varen tussen vlis"
het n en Sheerness, varieerde
g 0 raPport van goed tot zeer
(Hn i' ook de Koningin Beatrix
krep van Holland-Harwich)
sea g Zon beoordeling. De Nor-
alle Kotterd am-Hull) scoorde op
sül onderdelen 'goed. De Con-
ond bond werkte biJ het
duit oek samen met haar West-
War zusterorgansiatie Stiftung
veau st- Het veiligheidsni-
naai ,0p de ferry's over het Ka-
riik usen Engeland en Frank-
het Wam over de hele linie als
tw m',nst g°ed uit de bus. De
pene s|echtst beoordeelde sche-
(Dic. ZlJn de Prince Laurent
6ri

pPe-Newhaven) van Sealink
Fta£e Wasa Prince (Duinkerken-
Damsgate) van Sally Line
ge Candinavische schepen kre-
ij2 g' v °oralkritiek op de bewegw-
cjj lng van vluchtwegen en red-
tUs^smiddelen. Op een schip
gen en Denemarken en Noorwe-
rek Vnn Fred 01sen stond uitge"
v 0 end een kist met zwemvesten
boot t no°duitgang en op een
en n sen de Bondsrepubliek
Jes etlemarken waren de bord-
cirip !f verwezen naar de toilettenr*rt!i- er zo groot als dienaar deeddingsboten.

Jammer. Dit hebben Jan Vossen
en zijn kokende makkers niet ver-
diend. Zij zélf smijten gerechten
toch ook niet zo maar in elkaar?

Naar ik vernomen heb, is het een
geslaagd feest geweest. Het
twaalfeneenhalfjarig jubileum
namelijk van de afdeling Lim-
burg van de Nederlandse Club
voor Chejkoks (NCCK). Ik had er
graag met voorzitter JAN VOS-
SEN het, glas op willen heffen,
maar verbleef op de feestdag in
Hotel Maastricht helaas elders.
Koks, en in het bijzonder 'cuisi-
niers' die men als hoofdkoks be-
stempelen mag, mogen voor mij
rustig de bloemetjes eens buiten
zetten. Per slot van rekening wer-
ken ze, ten faveure van gasten in
restaurants, hard en meestal ook
nog eens op, wat ik zou willen
noemen, 'onvriendelijke' tijdstip-
pen. Achteraf bekeken is het wel-
licht wel beter dat ik niet mee ge-
feest heb. Want, ik zou Jan Vossen-
en zijn kompanen gegarandeerd
scherpe kritiek niet bespaard
hebben. Wat is het geval? Ter ge-
legenheid van het jubileum werd
besloten een boek te laten ver-
schijnen waarin de leden van de
afdeling met een korte introduc-
tie plus persoonlijke receptuur de
revue zouden passeren. Een 'ta-
bleau de ia troupe' zogezegd. Uit-
stekend idee, zeg nu zelf. Tijdens
liet jubileumfeest werd 'De bron-
zen koksbuis', zo werd namelijk
het boek getiteld, officieel gepre-
senteerd en vervolgens te koop
aangeboden. Prijs per exem-
plaar: 17,50 gulden. Eenmaal in
het Limburgse weergekeerd, stel-
de ik mij alsnog in het bezit van
het boek, begon er in te bladeren

limburgs dagblad tijdje vrij

korte toer
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Lang, druk en zonnig Hemelvaartweekeinde

hapje her slokje der
door nino tomadesso

>,Een gezellig, druk Hemelvaartweekeinde". Die
verwachting spreekt het Nederlands Bureau
voor Toerisme uit over hetkomende lange week-
einde. Drukte die verwacht kan worden omdat
veel mensen, al of niet verplicht, vrijdag een
vrije dag nemen. En omdat nogal wat buitenlan-
ders het lange weekeinde in Nederland zullen
doorbrengen. Het NBT denkt al met al dat
800.000 Nederlanders er in eigen land op uit trek-
ken en dat 850.000 buitenlanders Nederland be-
zoeken. Die mensen kiezen, vooral de kuststre-
ken, de Waddeneilanden, de watersportgebie-

den, de Veluwe en de grote steden als verblijf-
plaats.
Ook de attractieparken maken zich op voor een
druk weekeinde. Een drukte die, zo meent het
NBT, ook al verwacht kan worden door de gun-
stige weersverwachting op lange termijn die
voor het Hemelvaartweekeinde geldt. Veel men-
sen werken vrijdag niet. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de rijksoverheid. Alle ministeries zijn ge-
sloten. Maar het directoraat-generaal voor de
volkshuisvesting in Zoetermeer, onderdeel van
het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke

ordening en milieubeheer, is wel open. De rijks-
diensten in den lande zijn voor een groot deel
dicht: zoals bij voorbeeld de belastingkantoren
en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar
de kadasters zijn wel geopend. De provinciehui-
zen zijn allemaal dicht op die van Drenthe en
Zeeland na. De beide Van Gog-tentoonstellin-
gen (in Amsterdam en de Hoge Veluwe) vormen
een grote trekpleister voor buitenlanders. Tal
van buitenlandse toeristen grijpen die exposities
aan om voor het eerst een bezoek aan Naderland
te brengen.

# Zeeland, het
land van
Michiel de Ruyter.
In Vlissingen
vereeuwigd.
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Bij Edah hebben
de buigers 't deze week

voor höLzeggen.
-De burgers spelen deze week de stegeman salami goud

hoofdrol bij Edah. Hamburgers, cerveiaat fijn of Oriëntal "W QQ
Boerenburaers Oriëntaalse ' * ' ' '" «

25° gram Am *J*i'
burgers en Gyrosburgers. U ggj^ Doperwten extra fijn j A 7
merkt, het gaat om burgers uit " . "*"- PQt72OmL AW" * "±j,
alle delenvan de wereld. Zeg dus Perzikschijven 4 *ïQ
maar gerustwereldburgers. Stuk biikssomi. Afifr- K«v7
voor stukvan mals, sappig vlees, "l"^13 ' è^^,,^ KOEKJE VAN DE WEEK
En gemakkelijken voordelig. s K s^éJE - n
Rpl^pn msar dat de* Idnrlprpn Hat O f Q * .F:::TIjM ?&l Pindakoekjes -i AW

lichte half zoete frisse wijn van de Riesling- /«/O Gvrosburaers *^lffi^ Ijsbergsla

Liu^ I —-l^ >a^ *a «^ "Xvlv -.■%'>:■■■:■ '^'^wKtfmC■'■"■"ïv.:R:-'■'1 ■ nI fTll^^i^i WW.;-;.■■-■ ?HflfflflßHflHnnfflWipn^ '" ■" ■ ■ mfiWre-i-'''-'''"^WWpSS£^''' :■:-:■:-x-!.:-

Pampers girl of boy R jgl per 8 stuks ImlO Komkommer "TÖ

zak2oogram4^9- I.T"/ per Bstuks — A7O Swmj?a Paprikaschijven

Mora hamburgers 4AQ per 8 stuks I*lQ saus of pittige kruiden- 4 "tQ
-diepvries-, pak 4 stuks 4?99"_ I«T# JSP"1' kaas, per 100 gram 4?99" !"/ *

""' c;n°?msjL«- 4V om Jéé»!»». .^jéS P^ Koteietto's oiw50 gram -tr/3 1 " 1 # M IW % Il üür'^ - ,J|r 7 X . | ’*g^ Frituurvet 4 f\Q 7 QQ 11111" fftéhÉ&ÊÊ — "Z Q81 pak 500 gram \&JT \m\J7 per 4 stuks _0»#0 Jt^* j per4stuks *V»7*'
c<Sfe Bak en Braad TQP * ,-Jt ' r*>rß«uK A/ö
*$£"?* pakje 200 gram-Sa ~^ per 8 stuks '"' *" >^ -^.... . . u. fi!'"""- EDAH SERVICELIJN. Van maandag
gjjftj Café Cruz Mild koffie ((óé-OJO* t/m vrijdag 'smorgens van 10 tot V
-^ vacuüm, gemalen 94Q '* C^ «"' uur en's middagsvan 2 tot 4 uur kvn 1

pak 250 gram *By_ Kr» I 7 */ u gratis bellen metde mensen van onze service-
-Extra mild, dusu mag een kopje meer drinken- |F afdeling. Prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of_ .. .j-.f^ ■ fabrikantenmaatregelen voorbehouden.Duyvis dry roasted pinda s 4 AQ "*~ Prijzen geldigt/m zaterdag 26mei 1990. Zolan9
zak 150 gram Asy *»»* - de voorraad strekt.

"Ü ® JoSmf6 HET DAVERENDE VERVOLG VAN EDAH'S SPAARAKTIE■ 3Knaken korting op een entreebewijs VOOr de Efteling. Dit zijn de prijswinnaars van de maand april:
l OQ ï Het leukstedagje uitvan Europa kost tijdelijkeen stuk minder. Edah geeftvoor éénvolle Geldprijs van 1.000.-: L. Vissers, Maastricht; Bungalowvakantie van een

■^s^" \mMml rf|\ spaarkaart maar liefst drie knaken korting op een entreebewijsvoor de Efteling. Normaal kost zon °^B^^) week met VanGinkelVakanties:M. Berg, Rotterdam; 5-Daagsereis naar
WittP hrnndip^ 4 f\r\ M I kaart 21 gulden,nu nog maar 13.50*. Zoals u weet, kunt uuw spaarkaarten t/m 16junia.s. opsturen. en T^*^^^5" oe^-"f^f^^ Te£'Witte Droodjes -1 «lQ JÜBL 3 I^, Foodmaster: H. Imhof - den Ouden, Nijverdal; Tefal koffiezetapparaat.
zak 8 stuks 4rW 1"Z. 7 MÊ , , /\ , De entreekaarten blijven geldig tot aan het einde van het seizoen (21 oktober 1990). 4&M!wÉÈÊ£èM e Tukker" Daan' utrecht; AEG klopboormachine: H. Slijkhuis, Arnhem;

' ' iCITriL IA bStia/^i Hoe krijgt u kaarten voorde Efteling? Stuur tot uiterlijk 16 juni per gewenstentreebewijs een volle l^^j^g6*'***!^. AEG wasautomaat: G.M.M. Spiegels, Maasbracht; AEGvaatwasmachine:
MMjr^a^vdMj^AiL 4 spaarkaart en een cheque naar; Edah-Efteling Aktie, Postbus 718, 4870 CB Etten-Leur. Bent u niet in het bezit van bank- of giro- JJ- Vos - Pruimboom, Lelystad; AEG droogtrommel^ J. van Otterdijk,

T^IÊËÉÊ^&ïkM lOfe«KsP^^ chequesdankuntuuwtoegangskaartenvoordeEftelingopdevolgendewijzebestellen:udienthetverschuldigdebedrag(l3.so "T"^ F„m' "^^vfDi °^n1 reöfttH*SfS^Fnl I "!teös^^^ ara a= MondiaCity-bike:H.deHarden-Duijst, Ede; Beovision MX 3000kleuren-
■lll2 per entreekaartje) op hetpostkantoor of uw bankte storten op: giro 3760085t.n.v. Bakker Continental onder vermeldingvan televisie van Bang & Olufsen: I Grijpma, Deurne; Kettler tuinfauteuil:wS^m^^mmWm)^ TmS? C^^^^|H| »* Edah-Efteling aktie. Stuur dan vervolgens uw spaarkaart(en) en een kopie van hetafgestempelde stortingsbewijs naar boven- A.C. Leferink, Enschede; Kettler buikbank: J. Broekman - Luikens,

V , ' staand adres. Wilt u geen gebruik maken van de korting op de toegangskaarten voor de Efteling, dan heeft Edah Stadskanaal; Polaroid direkt-klaar-camera: T. v. Faassen, Leek; Miele
deze maand een d aanbieding. U krijgt met een volle spaarkaart maar liefst 2 knaken korting op een magnetron: J. Leurs Fissier pannenset: M^ Chermin -

Bij aankoop van Pain Mmute stokbrood , . , .... c , ~ ' ~„„,/.,,, t. _, y y I "~*"~. ""— Hoenen, Landgraaf; AudioSomc komplete midi - set met CD - speler
Wit Of bruin, airpack 200 gram een kuipje d°°Sje heer"jke Ferrer° cocosbonbons- Dat kost normaal 4"- U krlJ^ het dus9rat***! SMC 5926 CD, M.J.G. Snijders, Stramproy.
Ankevener kmidenboter 4 IQ XJ J fl I r L P"nH Prijswinnaars hebben inmiddels schriftelijk bericht gehad.

a 100 gram van 2.39 voor _ 1.«5 7 Maandelijks kans op fantastische prijzen. ae^w«Bs _— _—. . J r *l _
„ ._ Polaroid /HOND M^^Mllßdl Bang&Olufsen

jè"l'- Belegen Goudse kaas A's u meedoet aan het vervolg van Edah s Daverende Spaaraktie, doet u automatisch ook mee aan -— ~, *"„iaa . ■vacuüm verrjakt Edah's Prijzenfestival. U neemt deel door de slagzin op de spaarkaart (verkrijgbaar aan de kassa) af te maken. | I1Wk ü hosf- Miele /i//oro//i«,«»//«K -h-kka.U
pondstuk, Maandelijks zijn er fantastische prijzen. L-— BB erageen ware "——""JS
per SUU gram *rr? 0.Z9 -1 QO * Niet geldig in kombinatie metandere kortingsregelingenvan deEfteling. U kunt maximaal 1 spaarkaartper toegangsbewijsopsturen. J^^öiö^^pSa^^ KtH^^^ AudioSonJC Aï* fi VQlrt QÏOtell I 4L.kilostuk, per kilo 43.56- I le/O **Of de helft van de waarde in kontanten. WM&4% Z^eMSl %■::: :> -: . MÊÊÊÊ IStggg *%.M^'\M »vakon«M_^^.
1 ■——

Edah heeft steeds meer te bieden. TDAfI, r\-°l\
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Tijdelijkaanbod met
blijvende allure -van""T^^^V-.iiii.ri

WÊÊÊ wrjmm

WFéÈê WmSk

De Chateau is er ook als 3-zits en als fauteuil, in diverse stofsoorten "of met volant.

"Topform Model Chateau van Topform 4lLt^—"^elen|l kombineert het beproefde „___k|assieke zitkomfort met een charmant kontrast jfPlgl^ft '^f ' ï ~KVan-rechte en gebogen lijnen. Perfect gestoffeerd, X\\ i~Hl\C^ rJrir^Jf/°a|s u dat van Topform mag verwachten. Tijdelijk ( ~§Z2) r jf^gg^gfl
bij Goed Wonen, inklusief de twee losse arm- J ~M |^, -ï -Ipfjkussentjes voor een komfortabele promotie-prijs. fl-

Tm. 2 juni de 2-zits Chateau in een stoere -I 1" r
amerikaanse streepstof 2195-

„ en de royale 2,5-zits bank ém^TMm%m Eksklusief bij uwlopform-partner

I mrvjßMi^giyüM |
BEKENDMAKING lï^j^^ffSl

~ St.Jans ■ W&ËkmWriwUocfhiiic I \ruW*rt Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert I f»Y\l SA I r^M■ vveci i Postbus 29 6000 AA Weert Ij«KI ll«M■ Telefoon 04950 - 37888 WmXsm\\ V
2iekda9 25 mei as- wordt in het ziekennuis in hetkader van acties over de CAO

een zondagsdienst gehouden.
en He,eken' dat er in het hele ziekenhuis zal worden gewerkt als op zondag

derhalve zullen het dagcentrum en de poliklinieken gesloten zijn. RFTTMAREQTBTTnTNr;00r spoedgevallen blijft het ziekenhuis als altijd bereikbaar. MfiÉTtwW<K InT
We y erzoeken de bezoekers van de poliklinieken van die dag, om na het MUfcl iXHJKuAAIN

ekeinde een nieuwe afspraak te maken.ftssa«sasssssar "x" hel °~~ "sm*s saasssaag
s^^ # Directie Ff!ïffÏÏlffTWfWfWW^9!^
-^^_ ; I

Ein großes Ereignis in der Euregio

. EUPENER
HANDELSMESSE

vom 23.bis 27. Mai 90
Offnungszeiten: Mitwoch 23., von 17 Uhr bis 21 (Jhr,

am 24., 25., 26. und 27. von 10 bis 21 Uhr.

#■ DOM VAN DEN BERGH b«Idoet samen met u een pk|IWK-90 BOEKJE OPEN J&l
Als u nu Philips-apparaten bij ons koopt, krijgt u gratis het unieke Philips WK-boekje waarin u de _ iMi^Eifiiß
standen bij kunt houden en u een schat van WK-wetenswaardigheden aantreft. U kunt ook meedoen f^^ór. È
aaneen prijsvraag met prachtige prijzen. Maar er is nog veel meer Philips WK-aktie: gratis voetbal /ltfK*9s M i~\ <-~^"«mèt handtekeningen bij Matchline, gratis CD-video platen bij Philips CD-videospelers, supporterspak- fjr^^ï'M \ \? X^^-^J
ket bij Philips KTV en video, WK-kleurwedstrijd, zuignap leeuw bij Philips portables en nog veel meer. . ê sQj% t \ iC^mT
U leest alles in het Philips WK-boekje. Kom snel langs voor Philips bij ons. lfs^\Juy Jzs' föï N. f ?%rk

I ISißiil liCBlCBtolF*^TI is::ißili ~^^^SsiSSSSSSSSSSSSSS9>^ zZ—SZ^^^/ S'^fI \IllSUgmifcS»!! :¥::;: |W|l| \j f] / \ jT""V"^// U

Philips Matchline HiFi-stereokleurentelevisie Philips HiFi-stereo kleuren- T^—^Q/ v
28 PC 2075/02Rtelevisie 28 PC 2670/OOR «^■■■■■■Sg
Met 70 cm/l 10° 'FSQ' Black-Line Hißri-beeldbuis. Menu voor het Met 70 cm/l 10° 'FSQ' Black-üne Hißri- —<i i '"'tmbbbbmbj
instellen en bedienen. Computer-controlled teletekst. On screen beeldbuis. Menu voor het instellen en III display. Matrix surround sound. 60 Voorkeurzenders. bedienen. Computer-controlled teie- 'WÊCfS****** *I HiF^teren versterker met 2x40 W 4Bfc af* #Bi jßfc tekst. On screen display. Matrix ;§ BjUraeftI Mll-I Stereo versterker mei nOBBBB surround sound. 60 Voorkeurzenders. MTvIbV Bmuziekvermogen. Afstandsbediening. Aff%^f^9m Hin-stereo versterker met 2x30 w WËËte£^fci~sl BBI*BrB^B^B muziekvermogen. A^AA "* T|*''

iti ril /- / —\ Afstandsbediening. AIAzÊzÊS ï === Jkaaraar ■ "* ril

aa _V t' iplalpbcll felWlMßtlllWi»i-:- J «?"""" BBaW rJV* )_«-* HBIBIBKSII mmm Saaaßßaaaaaaaaaaaßßi^
€ J^ , . «I HAATChUmUNE 1| Philips draagbare kleuren-
ÏVV*/ ISTEREQI II Itoletekstl televisie 14 GR 1021/108

EB ' —*" ■;(. Met 37 cm/90° beeldbuis. 40 Voor-l—- th J*""' > _ 'L i -TFRFnI I keurzenders. 2 W muziekvermogen.

II Biji^M^?K»i,'ai6sagjj v" j i^L-^^ .^^-^JBoJJ ATneembare tele_ CXO
PMÜPSlcleurentelevisie «IffW^^ Z^ZL^Mz^ I
21GR1251/108 m""^ PhHjps MaKhline HiFi-stereo Meerprys <-ftftMet 55 cm/90°, donker getinte, 'FSQ' 0n screen display. Stereo-versterker ' kleurentelevisie lllUaI Hißri-beeldbuis.4o Voorkeurzenders. 2x20 W. Computer-controlled teletekst 25 PC 2065/00R IP , ■ .........,,..„,....,... =^I 3°W "kUvermoeenkan^'*%41 /

g*euBen T3^^&naS. Met 63 cm/l 10° 'FSQ' Black-Une Hißri- ■■■■■■^=1
MetaTstandsbeZfn, QQQ- Voorkeurzenders. CTI. Afstandsbe- beeldbuis. Menu voor het instellen en 'Me^afstand^en^jjyyy■

4OftA bedienen. Computer-controlled teletekst. I U
&l^^^fe^B videorecorder. 1077 isound. 60 Voorkeurzenders. HiFi-stereo »| | - ■

iPI Bi ,1 i^lV^ OAflft muziekvermogen. ACAA
jßfccgM fcwïrïrï Afstandsbediening. -fcJJJj*!*

val L^Ln^L^RPG*" "tBB BLr * "3S i
Li^La j^y^P^ËjBjBMBJSËËiJ^^aB ? , —-« ! /'+—"""V WPJJIaaa» nuraa ■MBBBBBBBBBBaBaI

bbbT H |»^P3^B^BBP ~"*s3sfl ■ SLvs +>v"^£ 2S£^m^miiii^mmbkW^^^' aaaf^
Philips midi HiFi-kombinatie [■ i rl * I I Philips kleurentelevisie

2 x4O W vermogen,'dubbel autoreverse |HIFI-STEREÖ] Versterker met 4 W muziekvermogen.

basreflex luidspreker-- aa
'^^^■JIBMBBBBBaBB' I|^ v sleeptimeren J /QQaboxen en afstands- 1 <QQa Philips midi (Ompatt dJSC- 1| Ijgïg-^^,,,,^—-JgSßp P afstandsbediening. ■ «■■#■#■

bediening l«#Hra#a stereokombinatie FCD 185 77 * ~~^ _HTSTH3L
Philips midi HiFi-kombinatie Radio met fm, lg en mg, versterker Philips HiFi-stereo kleuren- AJmÊÊÊft pPJB^
p 260 met 2x20 W muziekvermogen en- televisie 25 IK 2660700 Rr|,, i ■ 11 «-=^lI MM^r^tPrker 4£AA 5-bands graphic equalizer, dubbel Met 63 cm/l 10° 'FSQ' Black-Line Hißri- mm* —' I

I anPxfiOW I Waf t9m met n|ên sPeed dubbing beeldbuis. Menu voor het instellen en ~ jjjj j^^gj^^ j,en continuous play, semi-automatische bedienen. Computer-controlled ,—IS SkSj —.I Philips midi HiFi-kombinatie platenspeler en programmeerbare teletekst. On screen display. Matrix
I F 290 CD-speler. d*t%*% surround sound. 60 Voorkeurzenders. I—B1—B g I
I ivWv7rstPrker 4AAA Kompleet met 2 luid- fftlll). HiFi-stereop versterker met 2x30 W U P»jBi^---gg;_J

van 2x90 W I 999? sprekerboxe, (2-weg)- U^^. muz,ekvermogen. A4QQ L_Lg |^__
_^

,".^^___
Afstandsbediening. ■ *W*_t m Im^Siibbbbm mrm

I*I 'mbS Philips midi (Ompact diSC-Speler BHftpßJ ftf 2x20 W vermogen én 5-bands graphic
/^-l*4|B (D 600 equalizer, dubbel cassettedeck met high

,y Programmeren van max. 20 nummers. Philips SlimÜne HO VHS-VldeQ- speed dubbing en continuous play,
Uitgebreid LCD-display. Afspéelmogelijk- recorder VR 6290/01 semi-automatische platenspeler en pro-

I PhiliPS StUdiO 11 soundmixer heid voor 12 en Bcm CD's. Drievoudige Automatischefrontlader met afstands- grammeerbare CD-speler met geheugen
I P6650 zoeksnelheid. Bij 2 snelhedenis hetgeluid bediening. VPS-voorbereid. Voorpro- vo°r 20 nummers^ ■'§g%0%

Piekvermogen 50 W. 3-Weg luidspreker- versfld ho°rbaar-D^aal &stu»r*e grammermg van 4 programma's tot nk us'ef J^weg luid- lUU
systeem. Twee cassetterecorders synchronisatie mogelijk voor perfekte 31 dagen vooruit. mm SP .^
Ingangen voor 3 mikrofoons, gitaar en JSededlmet^ IQQ - 999aX

I " ■I-bpZ-.L Kt rprnrripr UO fi9QT/n9 bare CD-speler. Uitgebreid LCD-display.
KI PhiliPS Compact diSC-SPeler rewruer ww o^aj/uz Afspeelmogelijkheidvoorl2enBcm

I ... 77*^ CD 630 Met teletekstdecoder en taalkeuzeknop. CD-S_
|n willekeurigevolgorde afspelen.

I Pnilips compact dISC/radlO- Versnelde beeldweergavevoor- en ach- Ril 2 snelheden is het geluid versneld
"""»»"" SrS^ttnïnlfdr t-tVPWberad. Programmeer SÏÏSJ^^I Programmeerbare CD-speler. Digitale p|ay. FTS. Geheel nieuwe bedieningsmo- Sndsbedieninß 4OAA sat.emogel.jk voor perfekte opnamen

I rad,ometFM-stereo,LG,MGenKGen gelijkheden. Digitaal gestuurde synchro- atstandsbedieninë- VMH- op Phihps cassettedeck 4%g%g%124 voorkeurzenders. 2x7 W piekver- tie mogelijk voor perfekte opnamen ■ «fc -T «T ■ met CD Record Syn c. JMM- I
I mogen via 2x2 luidsprekers. 3-Bands op Phi|ips cassettedeck met CD Record ■— M — ■— ■ —■■■■■^■MI graphic equalizer. Dynamic bass boost. Sync Met afstands- -^

B»]!
I Cassettedeck. bediening. ' É^AQ. RW?ITr?W?!fI!PTWI Ingebouwde mikrofoon. kU||a V ■■ 7a BpvIBV^BVVMBiaVaBiI Net-en batterijvoeding, vrri

I 'CENTRALE VERWARMING - VR en HR-ketels - alle merken ■■ 1 Hf j lil IJII IJ TJ II

Dagblad



Yessica T-shirt.Polyester/katoen. 30. Voile japon in fleurig dessin. Viscose/ Katoenen zomerblouse met meerkleurig 25" Ecco doorknoop T-shirt met 35r Tweekleurige glansbikini Clock House bloemensinglet. Katoen. 19." Marine-look singlet met anker \L*\S-M-L katoen. 38-46 59" dessin. 38-46 Egyptische prints. M-L met zwarte strapless top. Clock House stretch rokje. print. Katoen. S-XL %Yessica tricot broek Polyester/katoen. Bandplooibroekvan katoenen twill. Ecco bermuda in wijd model. 38-44 29" In diverse modekleuren. 35? Bandplooibermuda in wijd model, «p*!
S-M-L 39" " Diverse kleuren. 38-46 39." Katoen. 38-42 29." Bijpassend uni stretch topje. 35- Katoenmix. 38-46. J"*l|

Angelo Litrico poloblouson met Jinglers shirt metbutton-down. Rodeo short metprint. Canda uni poloblouson met Avanti zomershirt van mooi Rodeo T-shirt metmodieuze details. Sportief gestreept poloshirt. |jv *ingeweven dessin. Katoen. 29." Bedrukt katoen. 35* Katoen/polyester. 25" button-down. Polyester/katoen. 35» bedrukt katoen. 29" Katoen/polyester. 35" Polyester/katoen. ■ \Angelo Litrico zomerpantalon Jinglers blue jeans van gebleekte Bijpassend singlet, _
ft Klassieke zomerpantalon met Avanti jeansbermuda van Angelo Litrico bermuda. Vlotte bandplooibroek Polyester/ «(V \

met bandplooiea Katoea 55" katoenen denim. 69" nietafgebeeld. 17." riem. Polyester. 49" gebleekte katoenen denim. 29" Katoen. 45" katoen. "' i

Surfstijl glansbikini. Felgekleurd. Baby Gub piqué poloshirt. Capuchon streep-T-shirt. Kleurige strandset: T-shirt Katoenen zomerblouse in T-shirt met short set. Club 15 capuchon T-shirt. Shirt met bermuda set Tricot set: met bloementop
Polyamide/elastomeer. Kotoen. 62-86 Z" Polyester/katoen. 140-176 19." en kreuknylon short met bloemendessin. 86-134 15" Katoenen tricot. Polyester/katoen. 152.-182 19." van vrolijk bedrukt katoen. en strokenrok. Katoen. *g. .140-176 39.- Baby Club short. Katoen met Korte jeanstuinbroekGebleekte bïnnenbroekje. 140-176 39.- Katoenen twill oprolshort. 140-176 2-delig: 22; Club 15 streepbermuda. 116-134 29.- 140-176 2-delig: ,7'

104-128 2-Delig: meerkleurig dessin. 62-86 £. katoenen denim. 140-176 49. 92-128 2-delig: 35. 116-13414.- 86-110 12- Polyester/katoen. 152-176 29.- 86-110 2-delig: 25r
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