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Vrouw zag
mannen met
’lijk’ sjouwen

MAASTRICHT - Een inwoon-
ster van de Cyclopenhof in de
Maastrichtse wijk Daalhof
heeft gisternacht angstige mo-
menten beleefd toen zij tegen
half twee vanuit de slaapkamer
haar buiten keek. De vrouw
Kon de slaap niet vatten enhoorde gestommel in de voor-win. Daar ontwaarde zij tweejannen in het nachtelijk don-
der die met een corpusachtigen slap bengelend voorwerp
jouwden.

P c mogelijkheid niet uitslui-
tend dat hier misdrijf in hetsPel kon zijn, wildeze de politiealarmeren, maar aangezien de
telefoon wat te dicht bij hetvoorraam stond, zou dat wel-
'"cht kunnen opvallen. Dus
stelde ze de alarmering uit tot-dathet weerstil was en de man-
nen klaarblijkelijk verdwenenwaren.
P^ politiepatrouille was evenlater ter plekke en belde navluchtig onderzoek aan bij devrouw met het verzoek 'het
aangetroffen lijk te identifice-ren. Met enige huiver verklaar-
dezij zich daartoe bereid. Bij de
confrontatie met het 'lijk' wist
de vrouw niet of ze lachen of
huilen moest. Ze deed maar het

want het betrof een Sa-
rah-pop die het feest van de 50-
Jarige buurvrouw moest opluis-teren. Het nachtelijk gezel-
schap klopte vervolgens bij de
i^'ge aan om haar als eersten te
feliciteren met de bereikte leef-
tijd...

Verkiezingen
De fracties van CDA en VVD verga-
deren vandaag over de vraag of er
vervroegde verkiezingen moeten
komen of dat er een poging moet
worden gewaagd de coalitie te lij-
men. De Vries noch Voorhoeve wil-
den gisteravond op die keus voor-
uitlopen. De oppositiepartijen vin-
den dat er verkiezingen moeten
worden gehouden.

VVD-leider Voorhoeve koos gister-
middag bij de start van het debat al
directvoor een harde opstelling. Hij
diende meteen een motie in, waarin
van het kabinet werd geëist dat de
verhoging van de brandstofaccijns
voor auto's en de afschaffing van
het reiskostenforfait werden inge-
trokken. Premier Lubbers weigerde
op die eisen in te gaan.

Onbegrip
De VVD-fractie oogstte voor haar
verzet ook onbegrip bij de andere
fracties. De afschaffing van hetreis-
kostenforfait vindt niet voor 1991
plaats en zal zo zonodig in fasen ge-
schieden. Over de aanwending van
het vrijkomende geld kan nog ge-

.rden. CDA-fractievoorzit-
ter De Vries, PvdA-leider Kok en
D66-voorman Van Mierlo noemden
het verschil van mening allen klei-
ner dan de VVD suggereert. Lub-
bers liet zelfs de mogelijkheid open
dat het kabinet, na advisering, van
de afschaffing van het reiskosten-
forfait zal afzien.

Volgens Lubbers hoefde het ver-
schil van mening niet tot een kabi-
netscrisis te leiden. ~Ik ben bereid
met dit verschil van mening tussen

VVD en het kabinet te leven". Maar
Voorhoeve nam geen genoegen met
die onduidelijke opstelling van de
premier. Hij vroeg nogmaals het be-
sluit terug te nemen. Lubbers: „Dat
kan zo niet, dat gebeurt ook niet".
Omdat Voorhoeve aan de motie de

vertrouwenskwestie had verbon-
den, was daarop de crisis een feit.

Intern
CDA, PvdA, D66, de kleine partijen
èn Lubbers beoordeelden de crisis

als een intern WD-probleem tus-
sen de ministers Smit-Kroes en Nij-
pels enerzijds en de fractie ander-
zijds. Ook Lubbers speelde in opMe
interne verdeeldheid: „In alle poli-
tieke vriendschap; met de opvattin-
gen van de WD-bewindslieden is
heel zorgvuldig omgegaan. Ze zijn
bepalend geweest".

0 Zie verder pag. 3 en 5

Het weer
ZONNIGEPERIODEN

*-en hogedrukgebied ten wes-ten van Nederland bepaaltva«daag het weer in onze om-
geving. Na het optrekken van
* ochtendnevels zijn er zon-
'Be perioden. Er staat een

*wakke tot matige wind uit
j*n noord- noordoostelijke
'ehting. De temperatuur kan

j*Plopennaar 21 graden. De mi-
h»numtemperatuur voor de
Jtemende nacht is 9 graden.u°k donderdagen vrijdag zijn
J* zonnige perioden met tem-
peraturen rond de 21 graden.
*"r is weinig wind.
»oor eventuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346
VANDAAG:l°nop: 06.07 onder: 21.07
*anop: 04.53 onder: 18.48
BORGEN:
*°n 0p: 06.05 onder: 21.09
"fcaanop: 05.08onder: 20.22

Begin afbraak
IJzeren Gordijn

in Hongarije
BOEDAPEST - Hongaarse sol-
daten zijn gisteren aan de grens
met Oostenrijk begonnen met
het afbreken van het IJzeren
Gordijn, dat Europa gedurende
vier decennia heeft gedeeld.
In de buurt van de plaatsen

Köszeg, Sopron en Hegyesha
lom braken Hongaarse solda
ten over een lengtevan meerde
re kilometers elektrische waar
schuwingssystemenn en prik
keldraadversperringen af.
„Met het afbreken van deze ob-
stakels eindigt een tijdperk van
onze betrekkingen met West-
Europaen Oostenrijk in het bij-
zonder", zei Andras Kovari, een
vertegenwoordiger van het
Hongaarse ministerie van bin-
nenlandse zaken.

VVDgeschokt door uitspraak Jos van Rey:

’Hoeren toelaten
in Tweede Kamer’

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De WD in Lim-
burg is 'geschokt' en 'verbijsterd'
door enkele uitspraken van het
Roermondse Tweede Kamerlid
Jos van Rey (44) in Driemaster,
het tijdschrift van de liberalejon-
gerenvereniging JOVD. In een
interview zegt Van Rey onder-
meer dat hij de maximumsnel-
heid van 120 kilometer per uur
veel te laag vindt en datwat hem

betreft hoeren toegang zouden
mogen krijgen tot het Kamerge-
bouw.

Voorzitter Breukers van de
VVD-Limburg reageerde giste-
ren ontzet toen hij met de uitla-
tingen van Van Rey werd gecon-
fronteerd. „Zo ken ik hem niet.
Ik weet dat Jos van Rey vaak
krachtige uitspraken doet, maar
die hebben dan wel inhoud...",
aldus Breukers.

Een citaat uit het vraaggesprek:
„Politici zijn geen saaie mensen.
Als je een paar dagen van huis
bent, creëer je je eigen nestje. Ik
woon bij een vriendin die net zo
jong is als jullie. We zijn als alle
andere mensen: je rijdt te hard
en doet andere dingen die niet
deugen. Kamerleden mogen van
mij ook naar de hoeren. Mij een
zorg, breng ze maar het Kamer-
gebouw binnen. Zou in het kader
van de Aids-voorlichting niet
gek zijn".

Een ander citaat: „Ik kom er eer-
lijk voor uit: ik rijd geregeld 160
kilometer per uur. Ik zeg dus ge-
woon: jongens, maak er 140 van.
Daar wil ik me eventueel wel aan
houden".

9 Zie verder pagina 19

Premier Lubbers vandaag naar koningin voor indiening ontslag

VVD stuurt kabinet naar huis
Van onze Haagse redactiec pEN HAAG - Het tweede kabinet Lubbers is giste-

B/er* gevallen, nadat VVD-fractieleider Voorhoeve
JM vertrouwen in de regeringscoalitie had opge-
legd. Premier Lubbers zal vandaag het ontslag van
*e ministers aan de koningin aanbieden. De val van

fiplet kabinet was onafwendbaar, toen premier Lub-
Jakers weigerde ook maar een duimbreedtoe te geven
2Yan de liberaleeisen over definanciering van het mi-
lieubeleid.ii

CDA-fractievoorzitter Bert de Vries
toonde zich verbitterd over de door
de kleinste regeringspartij gefor-
ceerde vertrouwensbreuk. „De
VVD neemt afscheid van het CDA
als coalitiepartner. Ik ben daar zeer
bitter over", aldus De Vries, die
daarmee de kans op een herstel van
de coalitie verkleint. Premier Lub-
bers toonde zich aan het slot van het
debat 'allerminst verbitterd. „Ik
heb zeven jaar m'n werk mogen
doen; ik ben CDA en VVD gelijke-
lijk dankbaar".

" VVD-fractievoorzitter Joris Voorhoeve dient ti-fdi ns het
crisisdebat over de financiering van het Nationacu Milieu-
beleidsplan zijn motie in.

vandaag
Nieuwe formule
voor warenhuizen
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Ziekenhuizen
leveren tot '95
731 bedden in
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Commerciële
TV-10 zorgt
voor rumoer
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sport
# Marcel Brands

mogelijke opvolger
Michel Boerebach

# Feyenoord gaat
praten met
Rinus Michels

# Dietzen wint
in Vuelta
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Stroomuitval
teistert debat

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG Stroomuitval heeft
de geluidsinstallatievan de Tweede
Kamer gisteravond bijna drie kwar-
tier lamgelegd. Premier Lubbers
werd daardoor genoodzaakt eer
groot deel van zijn toespraak tijdens
het politiek beladen debat over hel
milieubeleid zonder microfoon af te
steken. De televisiekijkers hebber
daar weinig van gemerkt, omdat de
NOS voor een eigen geluidslijn had
gezorgd.

„Het moet maar op de 19e eeuwse
wijze", verzuchtte Kamervoorzittei
Dolman toen de kapotte installatie
na tien minuten nog niet was gere
pareerd. Verschillende Kamerleder
hadden toen al tevergeefs gepro
beerd kloppend en pratend tenmin
ste één goede microfoon te vinden.

De premier onderging de onderbre
king van zijn betoog gelaten, en be
dolven onder fotografen. Toen pro
minente WD'ers zich voor cci
praatje bij de minister-presiden
meldden, verdrongen de camera
ploegen zich boven op de regerings
tafel. Na de anticlimax luisterde di
Kamer zwijgend naar de premier.

(ADVERTENTIE)

'<S'^ Oj^ _/V W

7fïï€CC Maastricht
Trein + Toegangsbiljetten bij NS-stations

" " "

(ADVERTENTIE)

Een schoon aanbod meteenextraatje.

AU AU pak 2kilo, Persil groen,pak 2 kilo,
A^__Z È É AMo__\mmW_\ pak 4 kilo ofAll vloeibaar of Persil vloeibaar fla
■MW W^WmT metgratis flakon 1500 ml kon 1500ml

T^^ wegenkaart van met gratis fles gratis Panda beer van
J Europa l.ux-afwas W.N.F, op aanvraag

Aanbiedingen zijn geldig l/m 6-5-1989 H 49 Cl 29 C_ 49of zolang de voorraad strekt. _L ■ ■ «7a %7_

MTS Maastricht
gaat in

vliegtuigkunde

Morgen, donderdag 4 mei Ledenmededeling

HEMELVAARTSDAG Elke donderdag nationale en internationale artiesten in
zal het Limburgs Dagblad . : : -»

__
__* _l __ü_P^ ■ J_ ■lH^J^!l^ __ __ i"kLrtoSrfïSïïen" zijn onze Jfc CASINO LANDGRAAF

Opgeven van advertenties voor * L w_~~__^_^>^_f^
vrijdag 5 mei is mogelijk tot heden, -» v _T^ _"*. !! _«. _Fll ___

__-___* —woensdag 3 mei, 11.00 uur. L^\^_^Ï___ WJÊ U©lil l S KOUSSOS
Geboorten- en overlijdensadverten-

kunnen nog opgegeven worden ißdl __\___Zm__r-________\w _\mw __% #* U __._! m*mk | JL __ 1 11^_P% _■_ J_ __ ■■■op Hemelvaartsdag van 15.00 tot KdflP^ Mm\ _3| I WPÊ _ ___. I^l l Jl _K ___ ___ I—
16.00 uur, uitsluitend op ons hoofd- L I^^*^ 1 "»-»■ ~i■_»■-»^■ ■ _—_«-_■

kantoor, In de Cramer 37, Heerlen, Moltweq 82 - Landgraaf - 045-315080tel. 045-739886.

LimburgsDagblad 24 uur per dag open - Fiches vanaf 1 gulden
volgende landing

(ADVERTENTIE)'

Herenkostuums
In zuiver wollen en trevira wollen kwaliteiten.

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

Normale verkoopprijzen ’ 598,-// 649,-// 679,-.

Voordeelprijs %_J_^KJ m

daar winkel je voor je plezier !

HartekijnVr^T
■fe Il Morgen,

JdDVldnCl Hemelvaartsdag,

~^ *~ T_r_r_ „T^* „_i _._„_■ z'Jn W*J geopend
l'i^'l^l^Sl-fa-J-^fifii^l-f-iy^JiilM van 10 tol 17 uur

Maar liefs! msor clan 1.000 vierkante m
met: positiekleding, kinderstoelen, kindei Profiteer dan vanmers, campingbedjes, reiswiegen, uitzetten,
autostoelen, babykleding (t/m maat 98). Onze braderie-
kado-artikeltjes en noem maar op

Hoensbroek Kouvenderstraat 141. Tel.: 045-221263. ,



strips en reportage

Acht mei
Op de volgende 8 mei-manifestatie
is er geenH. Mis. Er is geen vrouwe-
lijke voorganger, zei mevrouw
Stoel-Merkx. Dat betekent dat
Christus móet wijken voor een be-
paalde ideologie. Heeft Christus
dan de vrouw tot het priesterschap
geroepen? Immers, er waren toch
genoeg vrouwen in Christus gezel-
schap met wie hij in groot respect
omging. Maar Hij benoemde alleen
apostelen. De bedoeling moet ge-
weest zijn dat devrouw haar specia-
leroeping heeft tot het huwelijk om
aldus te werken aan het in stand
houden van de mensheid. En dan
kan zij zich onovertroffen in dienst
stellen van God als zij thuis de kin-
deren opvoedt tot geloof. Terwijl bij
haar afwezigheid, als zy fulltime
werkt, de kinderen de dupe zijn, en
het gezinsleven bedreigt. Toen ik
nog jong was heb ik van mijn moe-
der leren bidden, en ik ben er haar
nog steeds dankbaar voor.
DEN HAAG H.Rutges.

Evenementen
in de regio

VAALS - Het museum de 'Koper-
molen' houdt zondag 7 mei om 20.00
uur een concert voor zang, luit en
viola da gamba. Uitvoerenden zijn
Peter Kokkelmans, Kees Dirkx en
Hildegard Moonen. Op het pro-
gramma staan werken uit de 16e en
17e eeuw van Bottegari, Dalza, Fer-
rabosco, Gaülei, Gorzanis, Huy-
gens, Kapsperger en Ortiz.

MAASTRICHT - In de aula van de
muziekschool te Maastricht vindt
zondagmiddag een Intro-concert
plaats. Onder leiding van Ed Span-
jaardconcerteert het Nieuw Ensem-
ble.Er worden werken gespeeld van
Corghi, Lachenmann, Castagnoli,
Huber, Bons,- Fedele, Sciarrino en
Donatoni. Aanvang 15.30 uur.

GELEEN - Op de binnenplaats van
de manege op het landgoed Ten
Eijsden te Geleen, vindt zondag om
17.30 uur een concert plaats van een
van Engelands topbands, de Ley-
land-Daf Brassband. Onder leiding
van Richard Evans wordt een geva-
rieerd programma uitgevoerd.Solist
is de vroegere solo-cornettistvan de
Black Dyke Milis, Phillip McCann.

MAASTRICHT/HEERLEN - Het
Balletcentrum Maastricht en Het
Danscentrum Heerlen presenteren
hun gezamelijke theaterproduktie
'De Vier Jaargetijden', waaraan me-
dewerking wordt verleend door
ruim 500 amateurdansers en enkele
beroepskrachten. Zaterdag vinden
de uitvoeringen plaats in de stads-
schouwburg van Maastricht en zon-
dag in de stadsschouwburg van
Heerlen. Aanvang beide dagen om
14.00 uur en 19.00 uur.

Bussurn - Zondag wordt de federa-
tieve kampioenswedstrijd voor
drumband-solisten gehouden in
Theater 't Spant te Bussurn. 150 so-
listen, van wie het merendeel af-
komstig is van Limburgse korpsen,
zullen aan dit concours deelnemen.
De beoordeling geschiedt door de
heren Laro, Pustjens, Thissen en
Wensink. De wedstrijden beginnen
om 10.00 uur.

LUIK - In het operagebouw van
Luik presenteert de Opera Royal de
Wallonië komende dagen zijn
nieuwste produktie Romeo en Julia
van Gounod. De hoofdrollen wor-
den ingevuld door Martine Masque-
lin, JohnFowler en Gerard Garino.
Roger Rossel heeft de muzikale lei-
ding. Uitvoeringen staan gepro-
grammeerd op 5,11,13 en 16mei om
20.00 uur en 7 mei om 15.00 uur.

Verder...
... is er in het Loss Theater, Ach-
ter de Barakken 31a te Maas-
tricht, komende zaterdag een
liedjesprogramma, gebracht
door Gerhard Rapaille en Bert
Didden (aanvang 20.30 uur).
... staat in de zaal van Het Ver-
volg in het het Generaalshuis op
het Vrijthof op 5 en 6 mei om
20.30 uur en op 7 mei om 14.30
uur een voorstelling van Victor
of de kinderen aan de macht.

Voetbalstadions
Alsreactie op het artikelvan de heer
B. Raumans van dinsdag 18 april,
over het stadion van PSV het vol-
gende. De heer Raumans heeft
groot gelijk als hij zegt dat het sta-
dion van PSV zeer zeker niet veilig
is, want wij hebben dat zelf ook on-
dervonden. Het betreft niet alleen
de staantribune van het L-vak waar
het grootste deel van de PSV-sup-
porters stond, maar ook het vak
waar de Roda-supporters stonden
waartoe ook wij behoorden. Als er
in het Z-vak waar de supporters uit
Kerkrade stonden ook maar iets ge-
beurt komen de meeste mensen er
niet uit, omdat er maar één uitgang
is en die is dan ook nog zo smal en
tevens zijn er veel te smalle trappen.
Allemensen in het vak Z hebben ge-
zien dat de brandweer bijna tien mi-
nuten nodig had om van beneden
naar boven te komen, om daar een
ventilatie-roosterin het vak te repa-
reren. Maar ook voor de wedstrijd,
voordat de fans van Roda naar de
tribune konden, werden zij door de
politie en suppoosten gecontroleerd
of zij iets van messen en andere ge-
vaarlijke artikelen bij zich hadden.
Niet alleen de jongerenmaar ook de
iets oudere en bejaarde mensen die

in vak Z kwamen te staan werden
buiten de poorten gecontroleerd.
Zij mochten niet eens een blik cola,
cc naar binnen nemen.
Een ander punt is het alcoholge-
bruik in het stadion. De topclubs
van Nederland (PSV, Ajax en
Feyenoord) hebben altijd het hoog-
ste woord gehad over het niet
schenken van alcohol in de sta-
dions, maar er wordt bij henwel de-
gelijk alcohol geschonken. Ook an-
dere Nederlandse clubs schenken
nog steeds (bier) alcohol. Een van de
clubs die geen alcoholmeer schenkt
op de tribunes is de Kerkraadse
club. De andere Nederlandse prof-
clubs mogen daar een voorbeeld
aan nemen. Hier in Kerkrade wordt
alleen nog alcohol in de kantine ge-
schonken.

Bij ons in Kerkrade is de laatste ja-
ren geen rotzooi meer geweest, al-
leen als de topclubs naar Kerkrade
komen is er altijd trammelant. Niet
alleen in het stadion maar ook nog
daarbuiten. Zij moeten door de ME
begeleid worden van en naar het
stadion. Dat is echt schandalig. La-
ten we hopen dater nooit in Neder-
land gebeurt, wat onlangs in Shef-
field wel gebeurde.
KERKRADE J.Poorts

in gesprek In deze rubriek neemt de redactie brieven van lezers op. De re-
dactie hoeft het niet eens te zijn met de inhoud. De brieven dienen
betrekking te hebben op publikaties in deze krant. Zij dienen kort
en zakelijk te zijn. Brieven die te lang zijn worden ingekort of gere-
tourneerd. Discussies tussen lezers via brieven in deze rubriek wor-
den niet toegestaan.

Kunsttentoonstellingen
Bij deze een reactie op een arti-
kel in het LD van 21 april j.l. be-
treffende het uiterst zuinige'be-
zoek aan kunsttentoonstellin-
gen van scholieren. Om maar
meteen met de deur in huis te
vallen: waar wordt tegenwoor-
dig nog echte kunst gemaakt?
Men moet werkelijk zoeken om
een schilder of beeldhouwer te
vinden die respectievelijk in
staat is om een landschap dan
wel een standbeeld weer te ge-
ven in herkenbare en soms wel
meesterlijke vormgeving die het
publiek aanspreekt. Ik ben wel-
iswaar een halve generatie
ouder dan genoemde leerlingen,
maar ik kan mij levendig voor-
stellen dat de schooljeugd er
geen begrip voor opbrengt als
men hen probeert bij te brengen
dat een schilderij of beeldhouw-
werk waarbij men boven- of on-
derkant niet kan herkennen,
laat staan wat het voorstelt, als
kunstwerk wordt aangeduid.
Geen wonder dat men dan de grote
meesters niet meer kent, zoals uit
uw artikel overigens blijkt. Waar-
schijnlijk wordt tijdens menige
kunstexcursie hier niet eens meer
over gerept. Het wordt de hoogste
tijd dat men eens het kafvan het ko-
ren gaat scheiden, voordat de tegen-
woordige jeugd helemaal het gevoel
voor echte kunst kwijt raakt.
Waarbij ik wel zou willen aanteke-
nen dat een echte kunstenaar van
mij best rijkssubsidie mag ontvan-
gen totdat hij zelfstandig genoeg is
om zonder te kunnen. Natuurlijk
valt over smaak te twisten, echter
niet de kunstenaar zelf en de upper-
ten, maar het grote publiek moet be-
palen wat mooi en kunstvol ge-
vormd is. Hier tegenover staat na-
tuurlijk dat Rembrandt van Rijn
destijds ook niet begrepen werd, dit
was echter omdat hij personen op
een nieuwe manier op het doek
bracht en niet iets onherkenbaars
neerkladderde. Ik ben ervan over-
tuigd dat indien men over een goede
400 jaar een hedendaags onherken-
baar 'beeldhouwwerk' opgraaft,
geen hond weet wat het voorstelt,
temeer omdat vrijwel niemand he-
den ten dage dat al weet en dit
wordt dan, tot overmaat van ramp,
ook nog meestal betaald van ge-
meenschapsgelden.
LANDGRAAF JJ. Post

" Een kunstwerk, van wie sommigen beweren dat ze niet weten wat het voorstelt. In dit geval
heet het werk 'Zonnewijzer'. Het staat bij het Sint Janscollege in Hoensbroek.

Politiehond
'Nederlandse primeur in Heerlen' is
de kop boven een artikel uit het
Limburgs Dagblad van dinsdag 11
april j.l. Dat eenkrant graageen pri-
meur in haar kolommen plaatst,
vind ik begrijpelijk en normaal. Dat
een krant echter onzorgvuldig om-
gaat met haar berichtgeving vind ik
onbegrijpelijk en misleidend.

Een veel gehoord gezegde in de
journalistiek luidt: hoor en weder-
hoor toepassen. Welnu, van weder-
hoor kan bij het bewuste artikel
geen sprake zijn geweest. Want uw
eigen krant (en vele andere kranten)
hebben in het verleden reeds be-
richt over de eerste gediplomeerde

hondengeleidster bij de Nederland-
se politie. Haar naam: Josien
Schijns, destijds werkzaam als
wachtmeester bij de rijkspolitie in
Swalmen. Uw krant vond dat best
een voorpaginabericht waard en
plaatste deze primeur dan ook op 26
april 1984 (!). Ik gun Armelies Coe-
nen natuurlijK het allerbeste, maar
ere wie ere toekomst.
BINGELRADE Wim Claessen

Verplegenden 10

Vrouwensynode
Na de synode in 1980 van de paus
met de Nederlandse bisschopen in
Rome is er, zo las ik in hetLimburgs
Dagblad van 24 april, nu ook in
Roermond een synode gehouden.
Daar zijn 150 dames bijeen geweest
om eventjes de dienst uit te maken.
Zij hebben 62 aanbevelingen opge-
steld van de eerste Limburgse
Vrouwensynode en die gaan ze stu-
ren naar diverse kerkelijke, maat-
schappelijke en politieke instellin-
gen. Het lijkt er zo sterk op, dat de
synode gemeend heeft namens alle
Limburgse vrouwen te spreken!
Dat is helemaal niet zo! De Werk-
groepVrouw Geloof en Leven is een
elitair, progressief clubje van da-
mes, dieverzot zijn op publiciteit en
die in kerkelijk Limburg graag de
lakens willen uitdelen. Bindingen

van dit clubje met de Acht Mei Be-
weging en met de UTP te Heerlen
zijn overduidelijk.
De eerste Limburgse Vrouwensy-
node spreekt zeker niet namens de
duizenden doodgewone Limburgse
vrouwen, die zich de moeite nemen
ieder weekeinde naar de kerk te
gaan in een doodgewone parochie-
kerk. Niemand gelooft immers, dat
deze doodgewone vrouwen van me-
ning zijn, „dat er in liturgische vie-
ringen een structurele plaats inge-
ruimd moet worden voor de erva-
ringen van onderdrukking en be-
vrijding van vrouwen" en dat „sek-
sistische uitingen in woord, daad,
symbool en ritueel vermeden moe-
ten worden". Kom nou! Heel bont
maakt de Vrouwensynode het door
ook nog maar even te eisen, dat in
de katholieke ziekenhuizen in Lim-
burg abortus moet kunnen plaats
vinden!
De Vrouwensynode moet eerst
maar eens aan de doodgewoneLim-
burgse vrouwen duidelijk maken
van welk geloof zij uitgaan. Duide-
lijk is, datzij zeker niet uitgaat van
het normale R.K. Geloof. Het is wel
zéér gewenst, dat de dames dat eerst
eens duidelijk zeggen, alvorens in
de publiciteit de schijn te wekken
dat de synode namens de Limburg-
se vrouwen gesproken heeft.
LANDGRAAF

G. Houterink-Denessen

Hierbij wil ik reageren op het inge-
zonden stuk van verpleegkundige
D. Janssen. U heeft gelijk dat u
meer loon willen, alsmede meer per-
soneel. Want de verpleegkundigen
worden uitgebuit tot en met. Ik heb
zelfin hetziekenhuis gelegen en zag
het personeelsgebrek: 's nachts
twee zusters op één .afdeling. Dat is
geen lopen meer, maar rennen, van
de ene zaal naar de andere. En alle-
bei een x-aantal mensen in de gaten
houden, want één fout en het is be-
keken. Die beleidsbepalers, die niet
op een paar duizend gulden hoeven
te kijken, hebben goed praten. Die
gaan drie of vier keer per jaar naar
vreemde landen voor een bespre-
king. Maar geloof maar gerust dat
het vakantie voor hen is. Tot die ca-
tegorie moet je het hele kabinet en
de Tweede Kamer rekenen.
Ik heb tien weken in het ziekenhuis
van Heerlen gelegen. Nu heb ik in
het ziekenhuis van Brunssum een
zware operatie ondergaan. Ik heb
geen reden tot klagen gehad, er
werd veel zorg aan mij besteed door
de verpleegkundigen en de artsen.
Ik wil hiermee zeggen dat men on-
danks het tekort aan personeel er
het beste van probeert te maken.
Daarom vind ik meer loon terecht.
BRUNSSUM Gogolin

Verplegenden 11
Tot nu toe heb ik alle ingezonden
stukken omtrent de acties van de
verplegenden gelezen en ik moet
zeggen dat dit werkelijk te ver gaat.
Ze doen alsof iedere verpleegkundi-
ge het even druk heeft en dat is be-
slist niet waar. Naar mijn mening
moeten demensen diehard werken
inderdaad naar hun inzet worden
betaald, maar dit geldt zeker niet
voor iedereen. Het enige waar het
nog om gaat is die loonsverhoging
voor iedereen, inclusief degenen die
geen barst te doen hebben. Je ziet
heel vaak dat ze met groepjes van
twee of meer door het ziekenhuis
slenteren, om gezien te worden. Dit
zal heuswel niet iedereen doen, dus
niet iedereen hoeft zich hierdoor
aangesproken te voelen. Maar het
zijn er veel die dit wel doen. Als je
zoiets ziet dan denk je: Ja, ze heb-
ben inderdaad heel weinig tijd. Kijk
ze zijn wel met hun akties bezig, zo-
dat iedere niet-ziekenhuismedewer-
ker maar moet denken hoe zwaar ze
het wel niet hebben, maar dan moe-
ten ze ook eraan denken dat er ge-
noeg volk in een ziekenhuis komt
om dergelijke dingen te constate-
ren.
Hetzelfde gaat op voor patiënten die
dagelijkskunnen zien en horen hoe-
veel plezier ze wel niet hebben door
hun harde lachen, gieren, brullen.
Nou als ik werkelijk met een zware
werkdruk op m'n schouderszit, dan
heb ik geen zin meer in flauwekul,
of een wandelingetje door het huis.
Het is ook zeer terecht dat mensen
zeggen: „Nou, ze hebben het nogal
druk, ze zijn notabene al weken be-
zig met die acties". Terwijl ze ook

nog iedereen wijswillen maken <j
ze dit allemaal in hun eigen tl
doen. Ook die 12 procent achtf
stand ten opzichte van het bedrij'
leven, wat een onzin! Al werk je i
verpleegkundige in een ziekenhu
dan verdien je nog altijd meer d
iemand die in een winkel wer!
Nogmaals, ik wil hiermee zeggs
dat de harde werker naar inzet tj
taald dient te worden, maar nj l

iedereen.
HEERLEN Marcel van Heug» i

Schandalen
Wat leven wh' toch lang en gelukk \Het krioelt van de giftbelten in I* ,
derland. Die arme mensen die da<
opwonen! Elke dag lees jevan fra
de, belastingontduiking, valsheid
geschrifte. Moord, doodslag, W
handeling en abortus zijn niet v
de lucht. Waar zijn wij toch met i
allen mee bezig? Ik vraag mij d
wijIs af: Wat heeft de welvaart <wij op opgebouwd hebben ons t
bracht.
De politie kan de criminaliteit n
meer aan en meldt zich ziek. 1
verplegend personeel kan het we
niet meer aan. Zou het niet bel
zijn dat zij enige hulpkrijgen. Dat
ook goed voor de bestrijding van
werkloosheid. De huisdokters raz
van de ene patiënt naar de andere,
kunt niet meer rustig met ze praW
Als je oud wordt en ook nog ziet
lijk bent, heb je pech. Ze zetten
een spuit met insuline zoals jan"
geleden hier in Kerkrade en nu (f
weer in Oostenrijk. p
De grootsteramp in de wereld is <D
jonge mensen geen werk meer kv
nen vinden. Zij raken te veel aan
drank, en grijpen naar de spuit. H
kapitaal bestuurt de wereld. Als.
de produktie niet meer bij kunt t
nen word je uitgewisseld en alsjr
niet meer te gebruiken bent, vind«J:eze wel iets om je aan de dijk te z^aten. Als het produkt te duur woiV
hier in Nederland bouwen ze ê/.
woon fabrieken in het buitenlaC
waar de mensen slechts het vijf^j
deel kunnen verdienen. Het aant-jj
miljonairs is bijnaverdubbeld enf
uitkeringstrekkers weten niet bfozij de touwtjes aan elkaar moet^,
knopen. Wat hebben wij met zn elen met de goederen der wereld |&(
daan toen God de wereld aan oifj.
toevertrouwde? Wij hebben er e<_'
grote puinhoop van gemaakt. _
KERKRADE W. 800
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Koolrabi-salade
Benodigdheden: 1 flinke koolra-
bi, 1 potje gesneden champig-
nons, (maar dat kunnen ook verse
zrjn) 1 potje zure room, het sap
van een halve citroen, 1 eetlepel
kappertjes, 1 hardgekookt ei,

zout, peper, 1 theelepel gedroogde
dille, suiker.

Schil de koolrabi en snijd ze in
zeer dunne reepjes. Roer er een
halve theelepel zout, een theele-
pel suiker en wat verse peper
door. Laat de gesneden champig-
nons uitlekken, maar vang wat

van het vocht op. Hiermee lengt u
de zure room een beetje aan en u
roert er de dille doorheen.
Doe de champignons bij de kool-
rabi, schep ze door elkaar en roer
de zure room erdoor. Doe de sala-
de op een schaal, strooi er een eet-
lepel kappertjes over en leg hier
en daar een plakje ei.
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f BELANGRIJKBERICHT
Misschien zijn wij niet de grootste in presentatie, maar toch wél de
scherpste in prijs.
En, o ja, let u ook op deprijs van dematras, de hemel of een
babybadje, enz. en u zult verbaasd staan over het prijsverschil bij
deze "kleine" artikelen.

-^
Baby discount _»_.

/ J/~\ LaanderstraatBl Heerlen, 045-712161
k j \jr j openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddagvan 1-5uur j\f^ "\ donderdagvan 5-9 uuren zaterdag van 11-5 uur. /



PLO wil meer
erkenning voor
staat Palestina

GENÈVE - De PLO opent wel-dra een tweede diplomatiek
front om erkenning te verkrij-
genvoor de door de organisatie
Uitgeroepen staat Palestina. Zn'
fal in de komende paar weken
in Bern een voorstel indienen
om de vier Geneefse Conven-
ties van het Rode Kruis inzake
de behandeling van krijgsge-
vangenen, gewonden en deburgerbevolking in oorlogstijd
te ondertekenen.
Volgende week vraagt zij in Ge-
nève volledig lidmaatschap vande Wereldgezondheidsorgani-
satie WHO - een VN-instelling
~ een stap waar de VS en Israël
sjch tegen verzetten.Palestina is erkend door 90 lan-
den en is lid van de Arabische

Zwitserland zelfheeft Pa-
lestina niet erkend, met als ar-
gument dat de PLO geen daad-werkelijk gezag uitoefent over

staat die ook internationaal
js erkend. De meeste westelijke
landen staan ook op dit stand-
Punt.

Bonden overwegen
opnamestop in
verpleeghuizen

i^J^ECHT - De bonden in het zie-kenhuiswezen overwegen ook op-
lf( amestops in te voeren bij verpleeg-
g'Uizen. Het actiecomité van het
zonnehuis in Amstelveen heeft het
personeel al opgeroepen om geen
j^ieuwebewoners uit andere instel-
<fngen meer op te nemen.

tPe uitspraak in het kort geding van
Pet Landelijk Patiënten/Consumen-en Platform tegen de bonden en>i5et actiecomité WIO, dat woens-ag voor de president van derecht-
bank in utrecht dient, zal de ver-eJ"e actiestrategie bepalen.

,* 'J tientallen instellingen in het ge-, ele land staan dinsdag werkonder-rekingen, stiptheidsacties en op-
namestops op het programma. Een

van de AbvaKabo
°n dinsdag niet zeggen op welke

Termijn een eventuele opnamestop
verpleeghuizen van kracht wordt.

Steun voor
Bonn in

SNF-overleg
I Van onze correspondent
BONN -De regering-Kohl heeft gis-

ren in de strijd met Londen en
jashington over gesprekken met
j^°skouinzake de korte afstandsra-
etten opnieuw punten gescoord.

st°hl kreeg in Italië de volledige
'eun van minister-president De

voor zijn eis dat deNAVO eerst
et Moskou gaat praten voordatn besluit over de opvolging van

)oe.Lance-raket volgt. Minister van
r H{tenlandse zaken Genscher be-

kte bij zijn Franse collegaDumasat dit land geen noodzaak ziet voor
etl snelle NAVO-beslissing..e Duitsers voelen zich nu ge-

Y^und door Italië, Spanje en de NA-U-landen van de 'tweede garni-
t
~ur' IJsland, Noorwegen, Dene-
"^rken, Griekenland, Portugal, Lu-crnburg en België. Tot het kamp.a n de Britse premier Thatcher en
d? Amerikaanse president Bush,
ple strikt tegen onderhandelingen
Z. Voor een directe modernisering
IJti, worden Turkije en, met enig
°orbehoud, ons land gerekend.

Resoluties
Maar dit is als zodanig nog nooit
goedgekeurd door het PLO-parle-
ment in ballingschap. Dit riep op 15
november de Palestijnse staat uit,
zwoer terrorisme af, maar besloot
ook alle VN-resoluties inzake de
kwestie van het Midden-Oosten te
aanvaarden.

Daarbij ging het in het bijzonder
ook om resolutie 242, die het recht
vastlegt van elk land in het gebied
om in veiligheid te leven en die im-
pliciet een erkenning van Israëls be-
staansrecht inhoudt. Naar de Parij-
se PLO-vertegenwoordiger, Ibra-
him Souss, op 20 november ver-
klaarde, kwam de aanvaarding van
resolutie-242 door het parlement
neer op „afschaffing in feite" van de
handvest.

Parlement
Maar de vraag na zijnverklaringvan
gisteren is nu of Arafat afschaffing
van het handvest als zodanig zal
voorleggen aan het parlement in
ballingschap, de Palestijnse Natio-
nale Raad.

Tegen het bezoek van Arafat aan
Parijs was veel verzet gerezen by de
joodse gemeenschap in Frankrijk.
De ontmoeting van de PLO-leider
met Mitterrand is Arafats eerste met
een staatshoofd van een westers
land dat permanent vertegenwoor-
digd is in deVeiligheidsraad van de
Verenigde Naties.

Voorbeeld
PLO-functionarissen menen dat het
bezoek aan Parijs de weg kan vrij-
maken voor een ontmoeting van
Arafat met de Amerikaanse presi-
dent, George Bush. Diplomaten me-
nen dat, afhankelijk van deresulta-
ten in Parijs, Groot-Brittannië
Frankrijks voorbeeld zal volgen.

Hoewel Frankrijk de diplomatieke
status van de PLO-vertegenwoordi-
gingin Parijs begin dit jaarheeft op-
gewaardeerd, erkent het niet de
staat Palestina. De Sovjetunie en
China erkennen de staat Palestina
wel die vorig jaar in Algiers werd
uitgeroepen.

Moordaanslag op
assistent Arafat

PARIJS-SIDON - De leider van de
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie
PLO, Yasser Arafat, heeft gisteren
in Parijs gezegd dat zijn persoonlij-
ke assistent in Libanon na een aan-
slag in coma ligt. Een zegsman van
deveiligheidsdienst in Libanon had
eerder verklaard dat de PLO-verte-
genwoordiger was overleden.

De aanslag„zal ons niet terroriseren
en ons beletten de resoluties van de
Arabische Liga over Libanon uit te
voeren", zo zei Arafat. De Arabische
Liga stemde vorige week donder-
dag in met een vredesplan voor Li-
banon.
Palestijnse zegslieden verklaarden
dat de aanslag het werk was Israëli-
sche agenten. Uit veiligheidskrin-
gen is vernomen dat de schietpartij
te maken heeft met een machtsstijd
binnen de PLO in de Zuidlibanese
havenstad. Salem is de hoogste
PLO-functionaris in Libanon.

Conferentie wil snellere
vermindering drijfgassen

HELSINKI - Op de eerste dag van
de conferentie over de aantasting
van de ozonlaag, die gisteren in de
Finse hoofdstad Helsinki is begon-
nen, is met onverwachte snelheid
een resolutie aangenomen waarin
wordt aangedrongen op versnelde

vermindering van de produktie van
chloorfluorkoolwaterstoffen
('CFK's'). Aan de conferentie, die
werd geopend door de Finse presi-
dent Mauno Koivisto, wordt deelge-
nomen door 86 landen.

CFK's zijn zeer stabiele gassen, die
worden gebruikt als koelmiddel, en
als blaasmiddelbij de vervaardiging
van schuimplastic. Deze CFK's wor-
den verantwoordelijk geacht voor
de afbraak van de ozonlaag rond de
aarde, die het leven op de planeet
beschermt tegen de schadelijke
straling van ultraviolet licht. Vol-
gens medische deskundigen kan
verhoogde blootstelling aan ultra-
violet licht leiden tot toename van
huidkanker, beschadiging van de
ogen, en mogelijke schade aan de
voedselketen op aarde.

In de resolutie, die is opgesteld door
Finland, wordt opgeroepen tot ver-
snellingvan het tijdschema van het

Protocol van Montreal van 1987.
Hierin wordt vastgelegd dat indus-
trielanden de produktie van chloor-
fluor-koolwaterstoffen ('CFK's') in
het jaar 1999 zullenhebben terugge-
bracht tot het niveau van 1986.

Tijdschema
In de resolutie wordt erop aange-
drongen dat de schadelijke gassen
„zo snel mogelijk" maar in elk geval
niet later dan het jaar 2000 geheel
worden uitgebannen. Daartoe moet
het tijdschema in het Protocol van
Montreal worden aangescherpt.
Volgens milieudeskundigen wordt
de ozonlaag veel sneller afgebroken
dan bekend was toen het Protocol
van Montreal werd aangenomen.

De resolutie dringt voorts aan op
meer steun aan de ontwikkelings-
landen bij hetvinden van alternatie-
ven voor de CFK's.

Hirohito laat
vermogen van
30 miljoen na

TOKIO - Wijlen keizer Hirohito
heeft een persoonlijk vermogen
van circa 30 miljoen gulden na-
gelaten. Het vermogen bestaat
uit waardepapieren, aandelen en
andere investeringen. Dat heeft
het Japanse dagblad Mainichi
Shimbun dinsdag gemeld. De
krant baseert zich op anonieme
bronnen binnen het keizerlijk
hof.
Japanse media hebben gemeld
dat het vermogen van de voor-
malige Japanse keizer zal wor-
den verdeeld tussen zijn vrouw,

keizerin Dowager Nagako, en
haar zoon, keizer Akihito.
Het merendeel van de kunstwer-
ken, waaronder giften vanuit het
buitenland, zal aan de staat wor-
den overgedragen ten behoeve
van het gebruik door de familie.Door deze constructie kan wor-
den voorkomen dat belasting
over de erfenis betaald moet
worden.
Van Hirohito, die 63 jaar lang
keizervan Japanwas, werd altijd
aangenomen dat hij een van de
rijkste mensen ter wereld was tothet eind van de Tweede Wereld-
oorlog. Op lastvan de geallieerde
bezettingsautoriteiten moest hij
na de oorlog een groot deel van
zijn vermogen afstaan aan de
staat, waaronder het keizerlijk
paleis en de grond rond het pa-
leis in het centrum van Tokio.

’Beul van Ommen’
definitief vrij

DEN HAAG - 'De beul van Ommen'
is definitiefvrij. De officier van jus-
titie die in cassatie ging bij de Hoge
Raad nadat de rechtbank in Den
Haag de 70-jarige R. deR. vrijsprak,
is gisteren door dit hoogste rechts-
college niet ontvankelijk verklaard.
De in de Bondsrepubliek Duitsland
wonende De R. moest zich in janua-
ri 1988 voor de Bijzondere Strafka-

Mer van de rechtbank in Den Haag
verantwoorden voor mishandelin-
gen die hij in 1942 en 1943 in kamp
Erika bij Ommen zou hebben ver-
richt en die in één geval tot de dood
van een slachtoffer zouden hebben
geleid.

De R. was in Erika terecht gekomen
als gevangene van de Nederlandse
justitie, maar werd - na zelf te zijn

mishandeld - door de Duitse kamp-
leiding tot Kapo en Oberkapo ge-
bombardeerd. In die hoedanigheid
verwierf hij de bijnaam 'beul van
Ommen.
De mishandelingen stonden vol-
gens de rechters buitenkijf, maar ze
twijfelden eraan of dat ooit tot de
dood van iemand heeft geleid. De
strafkamer was het eens met raads-
man J. Sjöcrona dater van een zeke-
re vrijwilligheid nauwelijks sprake
was. De R. had de hem verweten
mishandelingen niet begaan in
'dienst van de vijand. Dat was voor
een veroordeling wel nodig ge-
weest: nu waren de mishandelingen
verjaard. De officier van justitiehad
vijfjaar gevangenisstraf tegen De R.
geëist.

binnen/buitenland

Belangrijke verklaring inzake erkenning Israël

Arafat: ’Handvest van
PLO geldt niet meer’

PARIJS - PLO-leider Yasser
Arafat heeft gisteren in Parijs
verklaard dat het uit 1964 date-
rende Handvest van zijn orga-
nisatie van nul en gener waar-
de meer is. In dit handvest
wordt het bestaansrecht van
Israël aangevochten.

Arafat deed zijn uitspraak na be-
sprekingen met de Franse presi-
dent, Francois Mitterrand, die er bij
hem op had aangedrongen tegen-
stellingen te verduidelijken tussen
het handvest en het besluit van de
PLO van een half jaar geleden om
het bestaansrecht van Israël te er-
kennen. Met zijn verklaring zei Ara-
fat voor het eerst publiekelijk dat
het handvest niet meer geldt.

Crisis
Het is er inderdaad van ge-
komen. Het kabinet Lubbers
II is - verbazend genoeg -
voor beëindiging van de re-
guliere rit toch nog ten val
gebracht. Voordat een in-
houdelijke discussie over de
financiering van het Natio-
naal Milieubeleidsplan op
gang kon komen, heeft de
WD-fractie het kabinet de

doodsteek gegeven.

Van de premier - hoe vindingrijk en verpletterend redelijk ook -
konden gisteren in het crisisdebat waarlijk geen nieuwe voorstellen
meer verwacht worden. Elke substantiële tegemoetkoming jegens
de liberalen had onherroepelijk tot een breuk in het kabinet geleid,
want alle bewindslieden hadden zich immers reeds loyaal achter
het milieuplan geschaard. Premier Lubbers was alleen vastbera-
den om voor de officiële geschiedschrijving de zwarte piet duidelijk
bij de liberale fractieleider Joris Voorhoeve te deponeren.

Gegeven het tijdstip waarop Voorhoeve de ondergang van 'Lub-
bers II' inluidde, is dan ook geen andere conclusie mogelijk dan
dat de liberalen welbewust op de breuk in de regeringscoalitie
hebben aangestuurd, mogelijk uit een latente electorale profile-
ringsdrang.

De achtergronden van de val van 'Lubbers II' lijken in dat opzicht
wel duidelijk. De partij als geheel was de samenwerking met het
CDA zat. De verschillen van mening in de coalitie hadden de laat-
ste maanden stevige proporties aangenomen en gaandeweg
werd duidelijker dat de WD, verontrust door teloorgang van kie-
zersadhesie, niet langer knievallen voor de grote coalitiebroer
wenste te maken.

Niets is fnuikender voor de VVD dan een onduidelijke opstelling,
verklaarde vorige week de liberale ex-bewindsman Hans Wiegel,
en hij waarschuwde indringend voor het opschuiven van de WD
naar het midden, zoals dit de laatste jaren onder Voorhoeve het
geval is geweest. Het lijkt erop dat Wiegels teksten aan de basis
liggen van wat zich nu in de gelederen van een intern ernstig ver-
deelde WD afspeelt. Partij en fractie moeten terug naar het libera-
lisme, zoals dat in de beginjaren zeventig onder diezelfde Wiegel
gedijde, weer méér overhellend naar rechts en 'duidelijk herken-
baar' voor de kiezer.

De prijs die de WD voor de manoeuvre van gisteravond zal beta-
len, staat nog niet vast. De liberalen moeten nochtans vrezen datzij
in het land voor de krakers van het broze milieu-akkoord aange-
zien zullen worden en lopen derhalve reëel gevaar daarvoor elec-
toraal te worden afgestraft. Bovendien doemt reeds het denkbeeld
van een rooms-rood regeerverbond op. Met Voorhoeve c.s.
hoogstwaarschijnlijk in de oppositiebanken.
Met het ten val brengen van het kabinet Lubbers II heeft de WD
een uiterst roekeloos spel gespeeld.

F.S.

Elf jaar cel
voor plan tot
moord vrouw

ARNHEM - De rechtbank in Arn-
hem heeft de 32-jarige J.B. uit
Groesbeek gisteren veroordeeld tot
een gevangenisstraf van elf jaar. De
rechtbank achtte bewezen dat de
man een plan voor de moord opzijn
hoogzwangere vrouw had beraamd.
B. had de uitvoerders van het plan
10.000 gulden beloning beloofd. De
officier van justitie eiste twee we-
ken geleden negen jaar cel tegen de
man.
B. had drie mannen ingehuurd die
in augustus van het vorig jaar tot
viermaal toe tevergeefs probeerden
de vrouw te vermoorden. Tegen hen
had hij beweerd dat hij van zijn
vrouw afwilde, maar dat een echt-
scheiding te duur was. De drie man-
nen werden eerder veroordeeld tot
gevangenisstraffen van negen jaar.
Volgens B. is hy het slachtoffer ge-
wordenvan een complot. De verkla-
ringen van de andere drie mannen
zouden „volstrekt gelogen" zijn.

punt
uit

Voorzitter
De algemene vergadering van
deVereniging van Nederlandse
Ziekenfondsen heeft gisteren
in Zeist het CDA-Tweede Ka-
merlid S.C. Weijers (59) una-
niem en zonder hoofdelijke
stemming gekozen tot voorzit-
ter van de VNZ.

Overleden
De 18-jarige Mehmet Ah Dalci,
die maandag tijdens een verbo-
den 1 mei-demonstratie in
Istanboel door een politeagent
in het hoofd werd geschoten, is
gisteren in het Taksim-zieken-
huis overleden. In het zieken-
huis worden nog zeven mensen
verpleegd die bij de gevechten
tussen de politie en betogers
gewond waren geraakt. Vol-
gens de gouverneur van Istan-
boel zijn tijdens de demonstra-
ties 532 personen gearresteerd.

Vrijgelaten
Een Italiaanse miljonairsvrouw
die in oktober werd ontvoerd,
is gisteren met gebonden han-
den en voeten en in een deken
gewikkeld achtergelaten langs
de autostrada tussen Reggio
Emilio en Parma in het noor-
den van Italië. Volgens de poli-
tie verkeerde de vrouw on-
danks haar langdurige gevan-
genschap in goede lichamelijke
conditie. De zakenman Giusep-
pe Zannoni zou 4 miljard lire
(meer dan 6 miljoen gulden)
hebben betaald om zijn 45-jari-
gevrouw Silvana vrij te kopen.

Omgekomen
Twee medewerkers van een
loonbedrijf zijn in Aalten om
het leven gekomen bij het men-
gen van mest en gier in een kel-
der. De mannen zijn vermoede-
lijk bedwelmd geraakt door
vrijkomende gassen en daarna
in het één meter diepereservoir
gevallen. Het ongeval deed zich
voor in een gedeeltelijkafgeslo-
ten, betonnen mestreservoir bij
een boerenbedrijf.

Medicijnen
De Consumentenbond heeft
gisteren in een brief aan staats-
secretaris Dees (Volksgezond-
heid) aangedrongen op korte
termijn een onderzoek in te
stellen naar vervalsingen van
medicijnen.

Israël stond gisteren in het teken van de
nagedachtenis van de slachtoffers van de
Holocaust.
Twee minuten lang werd het openbare le-
ven in Israël geheel stilgelegd (foto) om de
zes miljoen joodseslachtoffers van de Twee-
de Wereldoorlog te herdenken. Aan de voor-

avond van de herdenking hekelde premier
Yitzhak Shamir het officiële bezoek van
PLO-leider Yasser Arafat aan Frankrijk.
,_Hij treedt in de voetsporen van de nazi's".
Het bezoek zou volgens hem de perspectie-
ven voor vrede in het Midden-Oosten be-
moeilijken.

(ADVKRTKZTZE:

verrassende
voorjaarsmode

onze merken:
melka - bugatti - baümler -new man

megregor-portobello's " studiomilano

XSJ^ggST

I kouverKterstraat 15 - hartje hoen«broefc~T
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(ADVERTENTIE)

HEMELVAARTSDAG ""

GEOPEND
van 11.00- 17.00 uur.

" Bij Tuinset 4e kussen
GRATIS.
Geldig tot 7-5-1989.

" GRATIS Hoes
bij aankoop Tuinset.
Geldig tot 7-5-1989.

" Op HARTMAN Tuinsets
10% KORTING.

Alléén
HEERLERBAAN 273, HEERLEN

(ADVERTENTIE)
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De schatteboutenvan omaAarts
en detoetjesvan Janlinders

Mona magere fruityoghurt <^r| Mona halfvolle fruitkwark __
0 Mona chipolatapudding _JO

aardbeien, banaan, tropische *# ____. 450 gram __" 275 gram __"

vruchten, 1 liter-LÓ? nu *■■" ____-_-" '"^mo^tW^^ ___. ,
...s_*»o[t__~M .1 ZZ,ZZ'' ' ;„„* Mona chocolademousse _-_

SjP- Z,_-«MifM Campina vla frambozen, "ZZZ""""'""--- 250 gram _L
Mona magere fruityoghurt citroen, chocolade, vanille tmvmft& Mona Fri,ine JÊÊ^^r _^_WÈ__^_^k_____.aardbeien, kersen, -- Con^bCT # of caramel 0.5 literbekers J_ ":;.:;:'- aardbeien of ananas 1.„ "-<-*** 11

_fHSA B - i'st'Msvv' ":"-<-".x»^^^,.,^^-'-'-*''' ** '''"'^s3 Wt fmy_WÈ_y_M_?wS_'QÊ__i-
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Mona magere Franse kwark _„ ll_^^
Sudmilch Paradijs CA Mona Toe-kan 450 gram nu L Mona biogarde brunch
room-vruchten yoghurt 3U bekertje 125 gram 99 met __idvruchten of 159 Danoontje _

Q150 gram 98 nu 3 voor __■" 3 halen 2 betalen tuinvruchten, 200 ml. !" 6 bekertjes a5O gram Z.^5

Natuurlijk is oma Aarts maar wat blij met haarkleinkinderen. En daarom Pimscake van LU 199 Campina roomijs "I 79 Nieuw.Grote Christoffelvlaai
is't steeds weer feest als ze komen logeren. Toch heeft ze dan altijd'n klein 150 gram -" ' 1 literbak X» +1350 gram lU5e- Q5O
probleempje. Want 's avonds willen ze niet allemaal hetzelfde toetje... nee, lv__Sl co~*o ter kennismaking: X«

iedere schattebout wil 'n ander. Gelukkig heeft Jan Linders een heleboel ?$K ?ieuw. Taxi Red 129 Campina verse slagnionr fg|
IJIII t- i j "" j ii ij OÊël* 'verpak JL* 1/4 liter nu "1 J.S a_. Nieuwe oogst. Alpha's _> 0^geweldig lekkere toetjes. En bovendien zijn ze deze week stuk voor stuk in de i___Bp ~~~~~ ?Pm .__ . , , _ .., -x° ° ' w —« -a* >^g^ import aardappelen 2.5 kilo v_f»

aanbieding. Zokan oma Aarts met 'n gerust hart het weekend tegemoet. Maar Cafeïnevrije Koffie €( \- I
waarom zou u öök met even bij ons langs komen? van Jan Linders f\ "Hopla" chocolade hagel 049 X Vers bami-pakket -| OO

250 gram 3,49" nu melk of puur 400 gram ___" *_^Éj^^€ite' ± 600 gram JL*
Puur magere blanke varkensfilet Achterham -| OO !""■
aan het stuk of gesneden uit de slagerij, 100 gram JL» Buitoni Melba toast OO Oma's rozijnencake 089 OO
500 gram van "«^^^l^, pak a 100 gram J s 400 gram nu ____— Radijsjes grote bos J J

T®^voor _^fl_^-^.' -^^__^il,, Johma verse huzarensalade f\ OO
*§C^_Éfc3ilfe\r%? ongegameerd 1 kilo 3.75 nu -*—" Nieuw. Lassie zilvervlies rijst -| OO Brio-margarine zoutarm, plantaardig fjmL Verse champignons -| OQ

845 -^
pak a 400 gram2^9-nu JL *£^*Sfj 250 gram 86 <^ 45 «fl^ ± 250 gram J_»

" löfe^ C^lF^ Omo. 4 kilo I^9o, f__U%i è(_____É^ nu 3 pakjes voor ___"

'"^^ nu 1.50 korting 16.40 p^i Silan wasverzachter ugMT' OOVerse Cordon Bleu's Met GRATIS in elk pak \ 1 liter i9^ 179 Verse krentebollen 129 Flinke kornkonuners per stuk //
v.d. filet, ± 110 gram per stuk 'n paar tennissokken tijdelijk in prijs verlaagd: JL* 4 stuks JL49mu JL*
gevuld met gekookte ham £" TC Mooie Jona Gold r*> 90
en Goudse kaas. Nu 3 stuks vJ* P || § Hij handappelen kilo __■"

Limousine, verse botermalse fHI _\JZ fe^. Grote citroenen 't AQ
runderbaklapjes 100 gram __.* I É Uf || verpakt per 5 stuks JLHJémé L J ÜBJ iSAI_C_rJ 1 «ZS ILimburgse cervelaat 179 ftÊW 111 111 Sunkist navel-sinaasappelen _> 98100 gram -1* tAllerbestevoor 7nvriendelijkeprij s "12 stuks

Akties gelden van woensdag 3 mei tot en met woensdag 10 mei 1989. Vers-akties gelden van woensdag 3 mei tot en met zaterdag 6 mei 1989. Elke maandag adverteert JanLinders met versprodukten in de dagbladen.



Aderverkalking
at HFaf 's we' eens gesuggereerd

die ministeriële matheid juist
in rffVo^ was van Lubbers' weige-
lew de f°rmatie van 1986 diverse
actmdslieaen te vervangen. Het in-houden van de ploeg zou een
het" 1 Van P°n^'eke aderverkalking
'lid .ZlC *l mee h^ben gebracht: de

' ,erange posities, argumenten en
"aties waren al te bekend. MaarI .WlJsheid verklaart slechts een, van de tegenslag, waarmee ditP"net te kampen kreeg.

:erf belangrijke ontwikkelingen te-LJf'i de overgang van Lubbers-I
:eli-, Lubbers-11. De meest opmer-
'in j.Was de economische ople-
■ie e ne* kabinet weliswaar op
10l conto schreef, maar die ver-[■ ger>s de financiële moeilijkheden«nen het kabinet nauwelijks klei-r maakte. Daarnaast was er, als'asleep van de RSV-enquête, de

aandacht voor het in-
'ne management van de overheid., er"g bewindsman kon de toets. n die kritiek slechts ternauwer-

'inH doorstaan- De derde, en uit-
le h

'^k fatale» ontwikkeling vorm-
l: aanhoudende interne strijd
i aen de kleinste regeringspartij,

Ruding
P* naam van dr H. OnnoRuding zal
D|..lri lengte van dagen verbonden

Jven met hardhandigeen reso-
he;jSanermg van economie en over-
L die onder het eerste
fj ,lnet-Lubbers werd uitgevoerd,
lut e* Seen gelegenheid onbe-
j om duidelijk te maken dat hij
illpr meer gedreven werd dan door
ienfn financiële overwegingen. Het
roe a^ waarmee een ieder een be-
Le

p deed op de schatkist, was hem
jn doorn in het oog. Uitkeringen

SL,bsidies, maar ook tal van mi-
fturfr'^e u^gaven, vormden voor
3 ?-'ng het tastbare bewijs dat Ne-
dan vooral °P andermans zak,
fini e' op de pof ~ net financie-

gstekort- probeerde te leven.
Ff ding zette zijn conservatieve
Sc
,a^schappijvisie om in draconi-

L e bezuinigingseisen, die steevast
he miljarden liepen. Het maakte
j^,o"1 gevreesd bij zijn collega's,
tj dar desondanks vond Ruding on-na^ 1 eerste kabinet-Lubbers heta 'ge gehoor. Tussen 1982 en 1986

was immers dagelijks te zien hoe
overheidsschulden en werkloos-
heid pijlsnel opliepen. Met de ken-
tering van het economisch tij ver-
minderde echter ook het animo Ru-
ding te volgen.

Bij het aantreden van het tweede
kabinet-Lubbers werd dat duide-
lijk, toen de premier zijn politieke
lot verbond aan de bestrijding van
de werkloosheid. In vier jaar tijds
moest het aantal werklozen zijn ver-
minderd van meer dan 700.000 tot
een half miljoen. Ruding heeft dat
altijd een onzinnige belofte gevon-
den. Ook stoorde hij zich aan de be-
lofte* van koopkrachtbehoud die in
het regeerakkoord was opgenomen.
Andere bewindslieden ergerden
zich daarentegen aan het feit dat in
datzelfde regeerakkoord precies
stond becijferd hoe het financie-
ringstekort moest dalen.

Moe
Op de golven van een oplevende
economie kreeg elke minister zijn
deel. Er hoefde minderbezuinigd te
worden, er was zelfs geld voor
nieuw beleid; werkloosheid, koop-
kracht en financieringstekort waren
politieke doelen die gelijktijdig ge-
diend konden worden. De beurs-
krach van 1987 zette hetkabinet nog
éénmaal aan tot forse ingrepen.
Maar de Paasbrief werd nauwelijks
uitgevoerd, en dit voorjaar bleek bij
de onderhandelingen over de finan-
ciering van het milieubeleid hoe-
zeer de bezuinigingsmoeheid had
toegeslagen.

Het meest uitgesproken waren Wim
Deetman (Onderwijs), 'Elco' Brink-
man (WVC) en Frits Korthals Altes
(Justitie), maar ook andere minis-

ters stonden al snel te dringen, toen
de eerste financiële meevallers op-
doken. De bewindslieden eisten
meer geld voor milieu, onderwijs,
en criminaliteit. Ruding moest
machteloos toezien hoe het kabinet,
in zijn optiek, in de valkuil van het
eigen succes viel en de werkelijke
opdracht verzaakte.
Een van de weinige ministers die de
stap van het eerste naar het tweede
kabinet-Lubbers niet maakte, was
de liberaal Gijs van Aardenne. De
minister van Economische Zaken
zag zijn politieke carrière in 1986
beëindigd na eerst nog enige tijd als
'aangeschoten wild' over het Bin-
nenhof te hebben rondgedoold. Zijn
erfenis zou de opvolgers in een
houdgreep houden.

RSV
Van Aardenne kreeg van de parle-
mentaire enquêtecommissie naar
de ondergang van het RSV-concern
te horen dat hij op 'onaanvaardbare'
wijze de Tweede Kamer verkeerd
had geïnformeerd over steunmaat-
regelen aan het scheepsbouwcon-
cern. Tot een aftreden kwam het
echter niet: het CDA durfde de con-
frontatie niet aan met de liberalen,
die zich massaal, rondom 'hun' be-
windsman schaarden.

Het aanblijven van Van Aardenne is
later op het Binnenhof vrijwel aller-
wege betreurd. De bewindsman
was politiek vleugellam geworden,
de VVD en de hele coalitie aangesla-
gen door de aanwezigheid van de
gemankeerde bewindsman. Bij de
tweede parlementaire enquête in
korte tijd, naar vermeende fraude
bij het verstrekken van bouwsubsi-
dies, greep CDA-fractievoorzitter
De Vries dan ook snel in. Nog voor
de enquêtevan start ging, forceerde
De"Vries het vertrek van staatsse-
cretaris Brokx.

De beuls-rol werd De Vries nog me-
nigmaal nagedragen, te meer daar
hij weigerdezijn handelwijzete her-
halen bij de vele volgende affaires
die het kabinet-Lubbers-2 teister-
den. Na de bouwsubsidies kwam de
'visfraude', waarbij minister Braks
(Landbouw) mocht aanblijven, on-
danks 'verwijtbaar medeweten' aan
het gesjoemel met vangstcijfers.
Onderwijsminister Deetman bleef
zitten hoewel er bij de invoering van
het nieuwe stelsel van studiefinan-
ciering een complete chaos ont-
stond.

Het drama in ontelbaar vele delen
was voor het kabinet de invoering
van een fraudebestendig paspoort.
Wat er mis kon gaan met de vervan-
ging van het 'zwarte vod', ging mis,
constateerde een nieuwe parlemen-
taire enquêtecommissie. Ook hier
had de regering de Kamer onvolle-
dig geïnformeerd. In een poging de
'politieke zuiverheid' te herstellen
en de coalitie te redden offerden de
regeringspartijen hun (VVD-)minis-
ter Van Eekelen en (CDA-)staatsse-
cretaris Van derLinden. Het mocht
niet baten: ook minister Van den
Broek kwam onder vuur te liggen.

Premier Lubbers plaatste de affaire
eind september openlijk tegen de
achtergrond van de bewogen ge-
schiedenis. Hij wilde de indruk
wegnemen dat ministers zo aan hun
ambt hechten, dat ze op geen enkele
manier naar huis te sturen zijn. Hij
weigerde zijn overtuiging aan te

passen om op het pluche te mogen
blijven zitten. Hij dreigde het kabi-
net op te blazen, maar de regerings-
fracties weigerden hun medewer-
king.

Voorhoeve
Een van de redenen dat de schijn-
baar onbenullige paspoortkwestie
uitgroeide tot een drama, was de op-
stelling van de kleinste regerings-
partij, de VVD. Na jarenlang de op-
vatting gehuldigd te hebben dat re-
gering en coalitiepartijen elkaar zo-
veel mogelijk bij de hand moeten
houden, verlegde de kleinste rege-
ringspartij de koers. Een afstande-
lijker verhouding, waarbij de frac-
ties en regering elk hun eigen ver-
antwoordelijkheid namen, was het
nieuwe parool.

Van de weersomstuit stelde ook
CDA-fractievoorzitter De Vries, ooit
gedoopt tot 'sous-chef van Lub-
bers', zich zelfstandiger op. Menig
regeringsplan werd door toedoen
van de fracties van CDA en VVD in
de kamer grondig gewijzigd. En
waar de fracties het niet eens wer-
den, zoals over de reorganisatie van
de gezondheidszorg, moest het ka-
binet machteloos toezien hoe de
plannen in de verdeeldheid vastlie-
pen.

Nederlagen
Joris Voorhoeve, de nieuwe fractie-
leidervan de liberalen, symboliseer-
de de koers. Hij maakte naam door
als eerste politicus met succes in het
openbaar 'De Macher' Ruud Lub-
bers te tarten. Wie waagde het eer-
der de 'hersenschim' van Lubbers,
en diens 'klef gedrag zo aan de
schandpaal te nagelen? Onder
Voorhoeves voorganger Ed Nijpels
was de premier aan veel liberaal
verzet gewend geraakt, maar niet

aan zoveel vastberadenheid en
eigenzinnigheid.
Het gerommel binnen de VVD heeft
alle zeven jaren van. zijn twee kabi-
netten beheerst en is Lubbers uit-
eindelijk toch opgebroken. De eer-
ste vier jaarzorgde de jongeen bal-
dadige fractievoorzitter Ed Nijpels
voor veel interne onrust. Nijpels be-
oefende de nederlagen-strategie
met dusdanig veel verve, dat hij in
de onderhandelingen met coalitie-
partner CDA geen enkel succes
meer boekte.

Tijdens de formatie van 1986 werd
Nijpels weggepromoveerd naar de
ministerszetel op Volkshuisvesting
en Milieu. Het politieke leiderschap
van de VVD ging officieel over in
handen van het duo De Korte/Voor-
hoeve. Maar door zijn eigen sterke
optreden, en navenant zwak ma-
noeuvreren (Hirohito, WIR) van mi-
nister van Economische Zaken De
Korte, leek Voorhoeve al binnen en-
kele maanden de ongekroonde lei-
der van de liberalen. De recente ge-
beurtenissen tonen aan dat de strijd
om het VVD-leiderschap echter niet
was uitgewoed.

Op de drempel van de jaren negen-
tig is het tweede kabinet-Lubbers
over de eigen benen gestruikeld.
Het VVD-geruzie was de directe
aanleiding, maar dat is waarschijn-
lijk slechts bijzaak. Naast devele af-
faires, zal van het tweede kabinet-
Lubbers vooral in herinnering blij-
ven dat het viel, toen het probeerde
met grootse plannen de toekomst
vast te leggen. Met het milieubeleid
van Lubbers en de zijnen liep het
net zo tragisch af als met de reorga-
nisatie van de volkgezondheid, de
afslanking van de overheid, en an-
dere grootse daden. Alleen de door
de VVD zo begeerde belastingver-
eenvoudiging werd afgemaakt.
Daarna lieten de liberalen de zaak in
elkaar storten.

binnen/buitenland

Kabinet kwam niet aan ’oogsten’ toe

Lubbers-II leverde
vooral problemen op

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De meeste
bewindslieden keer-
den in juli 1986 weerswoon terug op hun werk-lek, alsof ze nooit waren weg-

Pweest. Slechts een enkelleuw gezicht dook op naast
de politieke

"ten in het vak, die verreweg
1 de meerderheid waren inpt tweede kabinet-Lubbers.e beloofden niet alleen de
Dortzetting van hun 'no-non-
ünse-beleid', maar ook het
°gsten ervan. Het kabinet dat1 Politiek opzicht de kroon op
et eigen werk had moetenpn, werd echter een aaneen-
schakeling van ruzies en affai-
£s. mislukkingen en tegensla-

'aadkracht en eensgezindheid
ormden het handelsmerk van het"ste kabinet-Lubbers, dat heikelepoblemen rond kruisraket en so-

'e uitkeringen met politieke
oodsverachting had aangevat. Bij
= Verkiezingen vroeg het CDA om
t
n mar>daat om Lubbers dat om-

£eden karwei te laten afmaken.gen alle verwachtingen en prog-
l ses jn<kreeg Lubbers van de kie-prs die ruimte: zijn CDA boekte
o Verkiezingswinst van negen ze-■ ,'. eï\ de centrum-rechtse coalitienield een stabiele meerderheid.

jf/regeerakkoord
( het bestek voor* atmaken van hetkarwei, beloof--- gr°te operaties als de hervor-: ,g Var> belastingen en gezond-dszorg, en een reorganisatie van

oyerheidsbureaucratie. Maar in
uitvoering van het karwei kwam

"or besluiteloosheid en verdeeld-eia al vlug de klad.

"De fractievoorzitters van VVD en CDA, Voorhoeve (links) en De Vries, tijdens het crisisdebat van gisteravond.

Voorhoeve: ’Het
was een motie
van afkeuring’

Van onze verslaggever
DEN HAAG- „Ik geloof niet dat wij
in termen van winnaars en verlie-
zers moeten spreken. Dat had wel
gekund als hetkabinet onze wensen
had overgenomen". Het loopt tegen
half een in de nacht als VVD-i'ractie-
leider Joris Voorhoeve zijn zegje
doet over de afloop van het debat
waarin zijn fractie het kabinet-Lub-
bers naar huis stuurde. Voelt de
VVD zich dan verliezer van het de-
bat? „Nee", klinkt het resoluut.
Maar van opluchting is bij de libera-
le voorman geen sprake. „De fractie
had het liefst gezien dat de minister-
president onze terechte wensen had
overgenomen".

Het verwijt dat de liberalen ondui-
delijk waren over hun bedoelingen
wijst Voorhoeve van de hand. „De
VVD is duidelijk geweest. Wij heb-
ben duidelijke keuzen op tafel ge-
legd. Daar kon ja of nee tegen wor-
den gezegd. Het kabinet sloeg een
verkeerde weg in. Wij hebben met
een reeks van argumenten onze po-
sitie verduidelijkt. Die staan nog
recht overeind".
Er is gesuggereerd dat de WD van
premier Lubbers en de coalitie af
wilde. „Ik was Lubbers niet beu en
wilde ook niet van de coalitie af.
'Lubbers de almachtige' zegt mij
ook niet veel, net zo min als irrita-
ties een rol hebben gespeeld".

Vreemd
Voorhoeve over het aanbod van pre-
mier Lubbers om de VVD-motie

aan te houden, er nu niet over te
stemmen: „Staatsrechtelijk kon dat
niet. Het was een motie van afkeu-
ring. Wij wilden geen onduidelijke,
vage situatie. Het beroep op ons om
de motie aan te houden was erg
vreemd. Dan zoudenwij het kabinet
aan een touw hebben laten bunge-
len in de wind, een voorwaardelijk
groen licht hebben gegeven. Dat
zou heel slecht zijn geweest. De hele
fractie wilde bovendien duidelijk-
heid. Als er geen ja kwam op onze
wensen werd het voor ons nee voor
het kabinet".
Hoe de toekomst eruit moet zien, is
voor de liberale leider nog niet dui-
delijk. „We gaan ons de komende
dagen beraden hoe we nu Verder
moeten. Je moet in de politiek altijd
vooruitdenken. Geen blik op onein-
dig. We kijken onbevangen naar de
toekomst. Welke weg vrij is, zal de
toekomst leren. Ik wil daar niet op
vooruitlopen. Ook niet op een lijm-
poging".

Taken
Voor het kabinet, dat vandaag de-
missionair wordt, zijn geen nieuwe
taken meer weggelegd. „Alleen de
besluiten van het oudekabinet kun-
nen worden uitgevoerd. Het natio-
naal milieubeleidsplanis gereed. De
besluitvorming daarover is rond.
Dat wordt door dit debat niet ver-
traagd. Wat het kabinet alleen niet
kan, is het reiskostenforfait afschaf-
fen ofeen scherpeverhoging van de
dieselaccijns doorvoeren. Voor de
rest moet het doen, wat het te doen
staat", aldus Voorhoeve.

Van Mierlo: ’Kabinet
zat nooit goed in vel’

Van onze verslaggever
DEN HAAG - Hij wil het verhaal
kort houden: het tweede kabinet-
Lubbers „heeft nooit goed in zijn
vel gezeten". Er waren teveel aanva-
ringen en teveel ingebouwde span-
ningen, meent D66-fractievoorzitter
Hans van Mierlo. De breuk was on-
vermijdelijk, en de discussie over
wie betaalt voor het milieubeleid
slechts een aanleiding. „Ach, dit
was een lachwekkend verschil Van
mening. Als er niks anders aan de
hand zou zijn, kon je zeggen: dat
moeten we zakelijk overbruggen,
zon conflict is te lijmen. Maar er is
duidelijk veel meer aan de hand".

Achter het groene gordijn maant hij
even te wachten. Hij is afgepeigerd
en uitgedroogd en haast zich om het
onafscheidelijke glas bier te halen.
De val van het tweede kabinet-Lub-
bers is net vijf minuten een feit. In
de vergaderzaal doen de camera-
ploegen van verschillende omroe-
pen hun werk. „Ben ik aan de
beurt? Ze wachten maar even".

De oorzaak van de talloze proble-
men die de coalitie de afgelopen ja-
ren ontmoette, moet, aldus Van
Mierlo, gezocht worden in die rare
verkiezingsuitslag van 1986. Ook de
huidige breuk is daaruit te verkla-
ren: „Men heeft genegeerd dat de
kiezers een hele grillige uitspraak
deden over de VVD. Die partij ver-
loor gewoon tien zetels, maar omdat
de coalitie nu eenmaal tot inzet van
de verkiezingen was gemaakt, voel-
de het CDA zich verplicht deze ver-
liezer in het kabinet op te nemen.
Het is een cruciale weeffout geble-
ken".

Pretenties
„Natuurlijk heeft de VVD enige re-
den om zich gekleineerd te voelen.
Deze partij heeft het liedere keer

weer moeten afleggen tegen het
CDA. Dat is niet leuk. Kijk, libera-
len hebben pretenties. Die vinden
iets over deze wereld en willen iets
bereiken. Christen-democraten
daarentegen zijn gewoon aan de
macht; die vinden niet zoveel, die
zijn. Dan is het moeilijk iets van je
pretenties waar te maken".

Het gaat, meent Van Mierlo, hele-
maal niet om het milieubeleid, de
vervuilende automobilist en diens
mogelijkheden op het belastingfor-
mulier. „Ik begrijp niet dat Voor-
hoeve nu op dit moment en met
deze redenering een breuk heef ge-
forceerd. Inhoudelijk was het wei-
nig overtuigend. Hij kreeg ook van
niemand enige steun voor zijn mo-
tie, en dat is hoogst ongebruikelijk.
Er zat geen logica in het standpunt,
behalve het consequent volhouden
van een standpunt. De VVD is een
steeds nauwere gang in gelopen.
Dat leidt tot executie".

De identiteitscrisisvan het liberalis-
me heef zich vermengd met de lei-
derschapsproblemen binnen de
VVD. En uiteindelijk bleek ook de
'psychische ruimte' tussen CDA en
VVD opgebruikt. „Alles kwam sa-
men".

Verraden
De kiezers moeten spreken, vindt
hij. Want lijmpogingen en vervan-
ging van enkele bewindslieden los-
sen dat probleem niet op. En zelfs
na verkiezingen is het „nog zeer de
vraag" of CDA en VVD weer verder
kunnen alsof er niks gebeurd is. „Ik
geloof Bert de Vries wanneer hij
zegt bitter gestemd te zijn. Hij voelt
zich vreselijk verraden. Lubbers
kan het minder schelen, taxeer ik
zo. Maar er zal de komende tijd flink
wat oud zeer boven komen. Er zit-
ten veel frustraties".

(ADVERTENTIE)

f CASINO^Morgen
Gesloten.

In verband met "de herden-
king der gevallenen" zal het casino

op dondcrd.iy? 4 mei de gehele d.i^
zijn.

Vanaf 5 mei, 14.00 uur bent u

weer van harte welkom.

Casino Valkenburg.
TO) o<V* (g^

Woensdag 3 mei 1989 "5Limburgs dagblad

(ADVERTENTIE)

I ____ m\, '^m___\_, __WÊb__B_m__\\_\__W______________

_■ W ___

K I*, BUI II WOULD BE NOTHING WITHOUT A WOMAN
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<gipiccolo's
_^_^________________B_l

Q45-719966

in de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3ÏOO, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatstover 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) ises»

Proficiat

Mam

Hartelijk gefeliciteerd met je
60e verjaardag

en een goede gezondheid
Toegewenst van je lieve

man, kinderen en
kleinkinderen

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.
Van Harte... geslaagd, over-
winning behaald of iets an-
ders FEESTELIJKS te vie-
ren? Voor pakweg twaalf
gulden staat uw felicitatie of
aankondiging in de rubriek
'Proficiat' van het Limburgs
Dagblad. Geef uw tekst op
bij een van onze kantoren. U
zult er plezier van hebben!
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Personeel aangeboden
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.

Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00u.
Opritten en terrassen in klin-
kers of SIERBESTRATING,
tuinaanleg. Vrijbl. prijsop-
gave. Tel. 045-326574
b.g.g. 423699.

Personeel gevraagd
Gevraagd

prima verkoopster
voor drogisterij annex kruiden-, reform- en homeopatische

speciaalzaak, voor omgeving Heerlen.
Brieven met recente pasfoto onder nr. B-0652,

Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Parkhotel Rooding in Valkenburg vraagt:

Receptionist M/V
moet direct beschikbaar zijn, variabele werktijden, event.

part-time. Sollicitaties uitsluitend telefonisch 04406-13241.

Van der Valk Motel
vraagt voor

Motel Heerlen en het in julite open Motel Stem
zelfst. werkende kok, erv. vereist.

aank. kok, 18-22 jr., enige erv.
leerling kok, 17-20 jr. SVH-opl.

part-time nachtreceptionist
Ift. 40 jr., engels, duits en enige computer kennis.

Represtatieve functie.
Schrift, soll. naar: Motel Heerlen, Terworm 10,

6411 RV Heerlen.

BV SPERWER ZUID
Levensmiddelen groothandel zoekt

voor haar expeditie-afdeling

Chauffeurs
Vereiste: Groot rijbewijs, chauffeursdiploma, leeftijd tot 35jaar. Telefonische reakties vrijdag 5 mei t.a.v.

Dhr. Bertrand, 045-211541.
Gevraagd

10 vrouwelijke medewerksters
tussen 18 en 28 jaar. Min. Mavo, die binnen ons bedrijf
opgeleid willen worden tot croupier (plm. 3 wkn. cursus)direkt beschikbaar. Speelclub Maasbracht, Rijksweg 3,
6051 KH Maasbracht. Alleen schriftelijk met ree, pasfoto.

Wij zoeken met spoed

1 constructie bankwerker
met ruime werkervaring. Leeftijd tussen 30 en 50 jaar.

Constructie Bedrijf J. L. Vahsen
Rijksweg Zd. 122, Sittard.

Tel. 04490-10373.

Voegersbedrijf H. Knubben
vraagt met spoed ervaren

Voegers
Reacties na 16.00 uur 045-411431.

Vucsan Isolatie
vraagt isolatieplaatwerkers, isolatiemonteurs en kanaaliso-
leerders. Tel. 04490-48637.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorgers M/V
voor bezorgwerkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur in
de ochtend, in Puth, Schinnen, Spaubeek, Geleen, Stem,
Elsloo. Inl. Markt 3, Geleen, tel. 04490-46868 tussen

8.30-17.00 uur.
Wij breiden ons

Promotieteam
verder uit.

Zegt de verkoop u iets en u
bent een doorzetter, dan is
dit de ideale kans voor uil
Wij bieden 40% commissie
op de verkoop. Bel voor een
afspraak tussen 09.00 en
12.00 uur, 04499-4800.
Zegt 40% commissie u iets?

Eismann BV
De specialist in diepvries-
produkten, biedt u deze u-
nieke kans. Opleiding wordt
gegarandeerd. Doorzetters
bieden wij hoge verdienste
aan. Bel voor een afspraak
tussen 09.00 - 12.00 uur,
04499-4800.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te solt.), ook colonnes
omg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.
TUIN/KLUSJESMAN ge-
vraagd voor een aantal uren
per week. Alle voorkomende
werkzaamheden. Aanmel-
den tussen 17.00-18.00 uur,
Overbroekerstr. 82-84,
Hoensbroek.
Zoek je afwisselend en goed
betaald werk. Wil je eens
iets anders proberen? Je
bent nooit te oud om te le-
ren. We zoeken een leuke
VRIENDIN, die net als ons
is:voor alles in,04490-45865
Charm. BUFFETJUF-
FROUW gevr. voor excl.
zaak, Erv. gewenst, niet
vereist. Werkt. i.o. Br.o.nr.
80667, L.D.Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Leuke BARDAMES gevr.
Werktijden in overl. TEI.
04492-1873.
Privéhuis Michelle heeft
plaats voor leuk MEUSJE.
Goede verd. 045-229680.
Gevraagd nette vrouwelijk
FRITUREHULP met erva-
ring, voor 4 dagen per week.
Tel. 10.00-13.00 uur 045-
-750483.
Club Bubbles vraagt 2 leuke
MEISJES, hoge verd., hoog
gar. loon, intern mog. werkt.
in overl. 04490-42313.
BV Arnold Maassen E&C te
Maastricht vraagt APPLICA-
TEUR montage geleiderail-
werken t.b.v. wegenbouwen
industriedoeleinden. Tel. in-
fo. 043-631533.
AOW-er of WAO-er gezocht
ter bewaking van parkeer-
terrein, 04490-44061.

Met spoed FRITUREHULP
gevraagd, voor 15 uur per
week, leeftijd 18-35 jaar,
M/V. Bel tot 16.00 uur
04490-17975.
FRITUREHULP gevr. m/v,
volledige werkweek. 6 da-
gen van 15.00 tot 22.00 uur.
Te1.045-422307, na 12.00u.
Wegens teveel werkzaam-
heden leuk MEISJE ge-
vraagd voor Escort. Tel.
045-213142.
BEZORG(STER) gevr. voor
ons ochtendblad in Nuth.
Tussen 05.30 en 07.00 uur
aanmelden: Limburgs Dag-
blad, Rumpenerstraat 81,
Brunssum.Tel. 045-256363.
Gevraagd KEUKENHULP.
Tel. 04406-14872.
Ervaren BUFFETDAME ge-
vraagd, voor de middagu-
ren. Paradiso Landgraaf, tel.
045-317032 of 463616.
Gevraagd; AFWASHULP
voor de avonduren 18-22 u.
Kelner of serveerster met
wisseldiensten. Hotel Len-
nards, Walramplein 31, Val-
kenburg. 04406-13855.
Hotel Restaurant Prinses
Juliana te Valkenburg aan
de Geul, vraagt als vervang-
ing van een vaste kracht
STUDENT/jongeman voor
alle voorkomende werk-
zaamheden. Deze functie is
voor elke zaterdag- en zon-
dagochtend van 9.00 tot
12.00 uur.( Het gehele jaar
door) Tel. 04406-12244.
Gevraagd zelfstandig
WERKSTER voor 5 uur per
week, omg. Nuth. Tel. 045-
-243941.
Vrouwelijke CAFETARIA-
HULP gevraagd, net voor-
komen. Tel. 045-321177.
Landelijk ochtendblad zkt.
BEZORG(ST)ER voor Am-
stenrade. Aanm. tel. 045-
-225201.
Afwashulpen vooral voor in
de weekends en zelfst. wer-
kend RESTAURANTKOK.
Tel. afspr. tussen 17.00-
-19.00, 045-456079.
Leuke serieuze MEISJES I
gevr. voor nieuw te begin-
nen privéhuis, 045-213142.
POETSVROUW gevr. voor
het poetsen van privéclub te
Geleen,o449o-44061 /51866
De Valkenier vraagt voor di-
rect: MEDEWERKERS, M/V
geen vacantiewerk, t/m
10-9-'B9, Ift. 16-20 jr. Tel.
04406-12289.
Net persoon gevraagd als
part-time hulp voor maga-
zijn en winkel, leeftijd geen
bezw. Pers. aanm. Stads-
wijnkelder BERNS, Geerstr.
26, Heerlen.

Onroerend goed te huur gevraagd
Te huur gevraagd in Heerlen of dir. omgeving

groot woonhuis met tuin.
Liefst met dubbele sanitaire voorzieningen

(niet noodzakelijk). Tel. 04928-1448.
Ouder echtpaar vraagt Echtpaar met kind zoekt.
WONING te huur m. of z. WOONRUIMTE va. 1 juni tot
garage, evt. m. lift. 045- plm. 1 nov. 1989. Tel.
740915. 085-256258.
APPARTEMENT of bejaar- Piccolo's in het Limburgs
dewoning te k. of te h. gevr. Dagblad zijn groot in RE-
Tel. 045-227138. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur APPARTEMENTEN
en kamers te Susteren. Tel.
06-52107978 of 04499-
-1615.
Weg.omst. t. overname,,
aang. Café-Taverne. (Ook
geschikt v. club/bar) gelegen
aan drukke Rijksweg omg.
Mol. Huur ’375,-. 09-
-3214815060.
Te h. luxe 1-pers APPAR-
TEMENT in Hoensbroek, bij
station, huurpr. ’ 500,- all
in. Tel. 0949-2405-72747.

Ter overname restaurant
"MANO". Kon. Astridlaan 8,
Maasmechelen (B). Vr.pr.

’ 27.000,-. Tel. 09-32-
-11761175.

Te h. halfvrijst. WOONHUIS
met gar. en tuin te Hoens-
broek. Ind: hal, toilet, woonk.
eetk., kk., 4 ruime slpkrs.,
badk., wasr., z. m. vliezotrap
Huurpr. /1.000,-p.m. Inl.
Van Oost, Ass. VOF,
Hoensbroek, 045-224241.

Onroerend goed te koop aangeboden
■^■■:---:---- ■ ' ■■'■ ■:

Kantoorpand
Te koop/ huur Ruim kantoorpand in perfekte staat, gunstig

gelegen in Centrum Hrl. Inl. na 18.00 uur 045-716266.

Heerlerbaan-Tarwehof
Op prima ligging worden 6 mooie woningen gebouwd (nog
slechts één te koop).-Echt leefbare woningen met tuin en
berging en een praktische indeling o.a. hal, toilet, woonka-
mer ca. 8 met»r lang, keuken. 1e Verd.: 3 royale slaapka-
mers, badkamer met douche, v.w. en mogelijkheid voor 2e
toilet. 2e Verd.: flinke bergzolder. De woningen zijn prima

geïsoleerd. Door uitstekende A-premie blijven Uw
woonlasten betaalbaar

ca. ’ 590,- per maand
(bij 30 jaarvaste rente).

Gerieflijk_T^^^^wonen ■ *9nv ('

Makelaardij 0.g., Taxaties, _*■_■Hypotheek — Adviescentrum

_Wm_**_\ _\u\_m_-Wm Ruvs de Beerenbroucklaan 28 Nl\/K/ICICIU nO 6411GBHeerlen IMVM
"^" Tel. : (045)715566 MAKELAAR

Te k. een kamer aan de Pracht landh. te k., 4 slpks.,
markt te Sittard en een win- tuin. Trichterweg. Vr.pr.
kelr. m. magaz.o4s-724690. ’ 275 000,-. 045-724690.

Informatiedagen in Landgraaf
woensdag 3 mei

van 16.00-20.00 uur
Landgraaf, Op de Kamp: Binnen 3 maanden te betrekken
premie-A woningen met een max. subsidie van ’ 44.000,-.
Ind.: woonk. ca. 37 m2tot 40 m2, mcl. open keuken, 3
slaapk., badk. met mogelijkh. 2e toilet. Nagenoeg alle wo-
ningen zijn voorz. van gar. Prijs ’ 145.064,- v.o.n. Netto
maandlast ca. ’ 560,-. Duizenden guldens besparing van
renteverlies door de snelle realisatie.

Pizzeria Mamma Mia,
Rossinipassage 23, Landgraaf-

Winkelcentrum Op de Kamp.
Inl. Stientra Makelaardij B.V.

Inl. 045-712255.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

Schaesberg
Goed gesitueerd halfvrijst.
woonhuis, keurig onderhou-
den, met garage en tuin.
Ind.: beg. grond, gang, toilet,
kelder, L-vormige woonka-
mer, gei'nst. eetkeuken.
Verd.: 3 slpkrs., douche met
v.w. OV. Pr. ’ 135.000,-k.k.

Livac BV
Brugstr. 19, Sittard. Tel.

04490-10855 (buiten kan-
tooruren: 045-220550.

Te k. gevr. BOUWGROND
omgev. Brunssum/Schaes-berg. Tel. 04490-33199.
HEERLEN: Te koop luxe
halfvrijst. woonhuis bwj.
1974, met cv., l-vormige
woonk. plm. 35 m 2met
marmer vloer, mooie aan-
geb. keuken 4 x 4m. (merk
"Rosé" kl. blauw/wit), 3
slp.k.'s met essenh. parket-
vloer, z. mooie badk., vlizo-
trap n. ruime zolder, garage
m. cv., tuin. Gedeelt. voor-
zien van rolluiken en ther-
mophane. Vr.pr. ’ 149.000,-
-k.k. Te bez. na tel. afspr.
045-217425.

Te koop op mooie stand
Rijksweg Centrum Geleen
(promenade deel) groot luxe
WINKELPAND ca. 300 m2,
winkelruimte m. diverse bo-
yenwoningen, eigen oprit
enz. ’ 295.000,- inclusief
woningen, inruil ander pand
mogelijk. Tel. 04490-43950,
liefst na 18 uur.
HEERLEN: Te koop luxe
halfvrijst. woonhuis, bwj.
1974, met cv., l-vormige
woonk. plm. 35 m2. met
marmer vloer, mooie aan-
geb. keuken 4 x 4 m. (merk
"Rosé" kl. blauw/ wit), 3 sl-
pks, met essenh. parket-
vloer, z. mooie badk., vlizo-
trap n. ruime zolder, garage
m. cv., tuin. Voorzien van
rolluiken en thermophane.
Pr. ’ 153.000,- k.k. Tuinstr.
10 Heerlen (Nabij recr.
schap Brunssummerheide/
zwemb. "de Zeekoelen").
Te k. in HOENSBROEK ge-
schakeld modern woonh.
met gar. en tuin. Ind: hal, toi-
let, woonk., kk., wasr., 3 slp-
krs., badk., berging. Aanv.
op korte termijn, vr.pr.

’ 139.000,- kk. Inl. van Oost
Ass. VOF. Hoensbroek,
045-224241.
STEIN, aan de rand liggend
mooi halfvrijst. woonhuis
met blijv. vrij uitzicht. Ind;
hal, woonk. met modern
grindkorreltapijt, open mo-
derne luxe inger. keuken, 3
ruime slpks., badk. met dou-
che, 2e toilet en v.w. , zol-
der, via vaste trap met ruime
4e slpk. en berging. Grt. ga-
rage en flinke tuin. Tel.
04490-33199.
Wij hebben vast wel een ko-
per voor Uw huis. Vraag vrij-
blijvend prijsadvies. Mr.
Cornelis BRÓRENS, Make-
laaro.g. 04490-50318.
OUDER woonhuis te koop
gevraagd. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.
Aanbiedingen aan: Wijman
& Partners Vastgoed. Tel:
045-728671.

Woningruil

M„aStN|Vüint,e
h h

in Van maandag t/m vrijdag,Maastricht, 3 slpk., bad, gr. van 8.30 tot 17.00 uur, kunt ukamer, keuken enz. tegen uw P|CCOLO telefonisch
S9\To43-L4a7n3 * opgeven. Tel. 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
BRUNSSUM te h. gem. zit/
slpk. Eigen ingang, douche,
wc, v. rust. pers. Inl. na 3 u.
Laanderstr. 85, Heerlen.
Gemeubileerde kamer in
HEERLEN te huur. Tel. 045-
-722721.
Nabij centr. HEERLEN luxe
kl. achterwoning voor 1-2
pers. woonk. met inp. eiken
keuken, badkamer met ligb.
en slaapk. Grote tuin, eigen
inrit. Huursubs. mogl. tel.
045-252831.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Gezocht etagewoning te
MAASTRICHT. Huurpr. plm.

’ 600,-. Te1.045-272027.
Te huur kamer, centrum Sit-
tard. Tel. 04492-2044.
Te h. gem. KAMER met,
gebr. van keuken en douche
eigen opgang ’4OO,- p.
mnd. Tel. 045-212755.
Gemeub. 1 pers. KAMERS
te h., boven 25 jr. Bellen tus-
sen 10-18 uur, tel. 045-
-252000.
Te huur kamer nabij centr.
KERKRADE. Tel. 045-
-461870 b.g.g. 452269.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te koop TROTTOIRTE-
GELS 330 st. voor ’ 100,-.
Sleutelbloem 19,Kerkrade.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Te k. FORMAATZAAG, Al-
tendorf wagenlengte 2.5
mtr., 71/2 PK. Wandstelling-
en Fipro 3 gasheaters, For-
mido Bouwmarkt, Nijver-
heidsweg 40, Maastricht.
043-614020.
Te k. een BOUWLIER 380V

’ 2.500,-; Een betonmolen

’ 300,-; Een aansluitkast
electra ’ 500,-. Tel. 04404-
-1749/2311.

Reparaties
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, tel. 045-441566 of
461658.
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrij kosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Hobby/D.rhz.
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; 1/2 jaargarantie; vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Autotelefoons
Telef. Centrales
Doorkiezers faxen

PTT-Goedgekeurd; advies/service/installatie

T.E.S. Telecom
Bel voor ml. en dokumentatie 043-686674.

Draadloze TELEFOON, ho-
ge kwaliteit met garantie,
vanaf ’ 195,-. Toestel wordt
bij u thuis geïinstalleerd. Bel
voor vrijblijvende demon-
stratie ('s avonds en week-
end). Tel. 04498-57844.

Te k. KOPIEERMACHINE
Mita 500 D Copystar i.z.g.st.
vr.pr. ’ 400,-. 04492-2995.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.
,Vat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
MAIS zaaien en verhakse- Partij bintjes POOTAARD-
Ien met bunkerverhakselaar. APPELEN te koop Akker-
Loonbedrijf Vaessen, Land- mans, Stationstr.l24, Beek.
graaf, 045-324167. 04490-71287.

GOLDONI tuinfrezen voor
hobby of professioneel ge-
bruik. Wij hebben steeds de
juiste tuinfrees met een
compleet programma aan*
bouwwerktuigen voor uw
tuin. Tevens een ruime keu-
ze aan gebr. tuinfrezen en
nog enkele overjarige Gol-
doni tuinfrezen. Colle, Nus-
terweg 90, Sittard. Tel.
04490-19980.
Claas en Pöttinger CIRKEL-
SCHUDDERS, harken en
maaiers. Diverse breedtes
leverbaar uit voorraad. Con-
curerende prijzen. Informeer
vrijblijvend. Mach. Handel
Collé Susteren. 04499-3030
Cadier en Keer 04407-1296

Amazone pneumatische
precisie ZAAIMACHINES
werken nauwkeuring, snel,
geluidsarm, betrouwbaar en
robuust. Geschikt voor
mais-bonen-erwten enz. rij-
enafstand van 27 - 85 cm.
Elektr. bewaking van de
werking. Vrijblijvend te be-
zichtingen bij Mach. Handel
L.Collé Susteren. 04499-
-3030. Cadier 04407-1296.
Te koop DIKBILSTIERTJES
ca. 10 mnd. Walem 11A,
Schin op Geul.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bedrijven/Transacties
Wij zoeken VERVOER voor
bakwagen en kipperkombi-
natie van Zuid-Nederland of
België naar Noord-Neder-
land. Transportbedrijf Jo van
de Ven, Oostelbeers. Tel.
04244-1979.
Te k. gevr. voor een van on-
ze relaties LANDBOUW-
BEDRIJF, met of zonder
quotum, ca. 15 a 20 ha.
grond met goede gebou-
wen. Loeffen BV, aanne-
ming en verhuur. Raven-
stein, tel. 08867-2025/3322.

STENCILMACHINE elektr. i.
st.v.nw. balie met schuifd.
2.20 x 0.75, elektr. lasapp.
380V-275 amp. hetelucht-
kanon op oliest. werkbank,
75 pallets, stof-waterzuiger
met luchtschuurm. nieuw,
hogedrukreinigers, com-
pressoren nw. speciale aan-
b., nieuwe zetbank voor
plaat tot 1 mm lengte 1200
mm., div. andere mach. en
gereedsch. Inr. mog., volle-
dige garantie en service.
Tel. 045-422891.

Auto's

Minimaal ’ 2.000,- terug
voor uw oude auto

Hoe oud die ook is
Liefst tweeduizend gulden geven wij terug voor uw oude
auto, zelfst al is die in werkelijkheid rijp voor de sloop. Zo-
lang de wagen maar min. 4 weken op uw naam staat, U
een occassion van min. ’ 10.000,- koopt en deze laat fi-
nancieren "op de gebruikelijke condities" bij Citroënfinan-
ciering Nederland. Als dat geen spectaculair nieuws is. i

Kom snel, U bent van harte welkom.

Hemelvaartsdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Citroen Van Roosmalen ,
Rijksweg 113 Gulpen. Tel. 04450-1450. i

Van 28 april t/m 6 mei:

Toyota Mengelers
25 jarig jubileum. Show Sittard

Mengelers is 25 jaar off. Toyota-dealer. Dat vieren wij
graag samen met u. Kom daarom naar de grandioze jubi-
leumshow in ons Automobielbedrijf aan de Rijksweg Zuid
212 te Sittard

VErschillende Toyota aktiemodel-
len met GRATIS stereo autora-

dio-cassetterecorder. Bovendien
bieden wij de kopers van een
nieuwe Toyota tijdens deze

jubileumshow een goedgekeurde
auto-alarminstallatie voor slechts

’ 25,-.
Dat is nog niet alles, want u kunt nu profiteren van een ex-
tra gunstige jubileum-inruilprijs!Ook als u geen auto in te

ruilen heeft, verrassen wij u met EXTRA KORTING.
Dus tot ziens bij:

f^MENGELERSL-_f_J TOYOTA
Automobielbedrijf Mengelers Sittard BV.

Werkplaats en showroom: Rijksweg Zuid 212,
Sittard. Tel. 04490-21000.

Een must voor occasion-liefhebbers

Waanzinnige Winst
Weekend-show!

van 3 mei t/m 8 mei bij
Autobedrijf Loek Schaepkens:

2500 km GRATIS brandstof op alle auto's boven ’ 3.000,-
Alleen van 3 mei t/m 8 mei.

75 auto's op voorraad in de prijsklasse van

’ 1.000,-tot ’ 15.000,-

Hemelvaartdag 4 mei en
zondag 7 mei

Kijkdag

Autoshow Autoshow Autoshow

Auto Landgraaf Heerlen
a.s. donderdag Hemelvaartsdag zijn wij geopend.

Keuze uit plm. 80 jonge gebruikte auto's.
Auto's in alle prijsklassen van ’ 2.000,- tot ’ 40.000,-.

Kom vrijblijvendkijken en vergelijken op ons yerkoopterrein
en in onze showroom.

* hoge inruilprijzen * financiering zonder aanb. mogelijk.
* Erkend BOVAG-bedrijf '12-3 maanden garantie.

* eigen werkplaats * eigen service-dienst
Auto Landgraaf, Heerlerbaan 74-76, Heerlen. 045-424268/

424231.

Unieke kentekenshow
Autodealers Haefland Brunssum

Donderdag 4 Mei van 10.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag 5 Mei van 10.00 tot 20.00 uur.

Zaterdag 6 Mei van 10.00 tot 18.00 uur.
Zondag 7 Mei (kijkdag) van 10.00 tot 17.00 uur.

G.G. Auto
en shop

Donderdag
Kijkdag.

Heerenweg 284-286
Heerlen, (grote weg Hrl-Brs)
Toyota LANDCRUISER 2.4
diesel kl. zwart, bwj. sept.
'85. km.st. 143.000. Pr.
’17.900,-. Kerkstr. 89
Doenrade na 18.30 uur.

Alfa SPIDER cabriolet 1600
in nw.st. antr.grijs ’ 14.500,-
Lancia Fulvia 1.3 in zeer
goede staat, 1 jr. APK
’6.500,-, Jaguar bwj. '69,
aparte auto ’ 7.500,-, Alfa
junior zwart ’ 9.000,-.
04750-22697.

VOLVO 244 diesel, verkeert
in goede staat, bwj. 1980.
Tel. 04493-1064.
Te k. aangeboden: bij
F.S.O. dealer Schloesser,
lndustriestr.9 Hoensbroek.
Dacia 1310 TLE '86,
’8.000,-, Dacia 1200 (re-
nault 12) '86, ’ 6.750,-, Ford
TAunus 1,6 Bravo op gas
’4.750,-, Lada 1500, sta-
tion '84 ’3.750,-, Lada
1600 GL, '82 ’2.000,-, La-
da 2107 '83 ’3.000,-, Maz-
da 626 '81 ’ 3.750,-, Mitsu-
bishi Lancer GL 79
’2.750,-, Peugeot 104 GL
79 ’ 2.250,-, Seat Fura GL,
5 versn. '84 ’ 6.250,-, Sko-
da 120 GLS 5 versn. '85
’5.750,-, Skoda 105 Sun-
shine '85 ’ 4.250,-.

Daihatsu dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
i Audi 80 diesel rood '88

Audi 80 beige '88
Siërra 2.0 CL sedan '88
Siërra 2.0 CL station '88
Daihatsu Rocky turbo '88

Daihatsu Rocky wagon '87
Nissan Patrol diesel '89
Suzuki LJ 80 V jeep '81

Honda Prelude 2.0 16V '87
Escort 1.6 CL bravo '87
Escort 1.3 L 5-drs '85
Escort 1.3 laser '85

Escort 1.6 L 5-drs '83
Escort 1.3 L 5-drs '82

Orion 1.6 GL '84
Siërra 1.6 laser '84

Scorpio 2.0iGhia '86
Opel Kadett 12S '86

Opel Kadett 13S LPG '86
Opel Corsa 1.0 S 3-drs '85

Opel Kadett 1.6 SR '83
Opel Kadett 1.2 S '84

Opel Kadett 1.6 diesel '83
Opel Rekord 2.0S autom.'B4

Honda Civic Shuttle '84
Honda Prelude EX '83

Honda Civic 1.5 sport '84
Honda Civic 13S '85

VWGolf 1.6C'86
VW Golf GTI '79

VW Golf diesel beige '85
VW Golf dieselantrac/gr.'Bs

Audi 100 CC 5 cyl '83
Daihatsu Charade diesel '85

Subaru 1.3 L sedan '86
Subaru mini jumbo '87
Subaru mini bestel '85

Suzuki Alto GL 5-drs '86
Citroen BK sport '85

Mercedes 300TD station '81
Lada 2105 '83

Renault 9 TL '83
Mitsubishi Saporro GL '81
Nissan Stanza 1.8 GL '82
Honda Quintet autom. '82.

Inruilers vanaf ’ 500,- t/m
’2.000,-. Ford Taunus 3x
'81,79,77; Renault 14 TL
'80; 4 GTL 79; Honda Civic
78; Toyota coupe 79, Ci-
troen GSA stationcar '80;
Mini 78; Ascona 79; Fiesta
78. Inruil en financieren
mogelijk. BOVAG-garantie.
Auto Quadvlieg, Reeweg
112, Industrieterrein Abdis-
senbosch, Landgraaf. Tel.
045-321810.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Tek. AUDIIOO CC, bwj.'B3,
5 cyl., 5 bak, LPG, APK, 1e
lak, nw.st., mr. mog. Tel.
045-715418.
BMW 315, bwj. '82, nieuw,

’ 6.950,-. Tel. 045-423750.
Te k. BMW 520, bwj. '80, i.
pr.st. Inruil motor mog. Tel.
045-464785.
BMW 316 '84, BMW 316
'85, BMW 316 i 4 drs. '88,
BMW 316 i '88, BMW 318 i
'85, BMW 524 TD '85, Volvo
740 GLE TD '86, Golf GTI
'84, Golf GTI '81, Mini Metro
Surf 1.3 '86, Passat Station-
car CLD '84. Autobedrijf
Reubsaet, Op de Vey 47-
-49, Geleen. Inruil, garantie,
financiering. Tel. 04490-
-44944. Uw adres APK keu-
ring en alle autoreparaties.
Te koop BMW 316, 78, APK
4-'9O, i.z.g.st., ’1.750,-.
Tel. 045-416903.
Te k. citroen VISA Super E,
bwj. '83, APK 4-'9O, div. extr
’4.100,-, 045-728503
b.g.g. 226633.
CITROËN GSA type '82, kl.
beige, sunroof, 5 versn.,
benz.verbr. 1 : 15, APK tot
5-'9O, in werkelijke st.v.nw.,
weg. omst. ’ 2.750,-. Tel.
043-431823.
Te k. CITROEN BK 14 RE
aug. '87, wit, i.z.g.st. Diverse
extra's. Pr.n.o.t.k. 045-
-715925.
Te k. DYANE Citroen bestel
bwj. 1983, APK gekeurd.
Tel. 04490-27465.
Citroen GS PALLAST, bwj.
78, APK 6-'9O, pr. ’850,-.
04405-1992.
CITROEN BK 19 RD Break
diesel rood '86 en '88. May
Crutzen. 045-752121.
CITROEN AX 14 TZS 5
deurs groenmet. '88 May
Crutzen, 045-752121.
CITROEN AX GT wit '88.
May Crutzen, 045-752121.
Te k. CITROËN Visa bwj.'Bo
APK 5-'9O, vr.pr. ’ 1.450,-.
Heerlerweg 80, Voerendaal.
Te k. Daihatshu CUORE,
bwj. '81, APK tot 13-4-'9O,
km. 70.000, 4-drs, i.st.v.nw.

’ 2.750,-. 04498-52956.
Autohandel De Hommert is
op HEMELVAARTSDAG
geopend. Wij bieden te koop
aan: Ford Siërra, i.z.g.st.,
'83, ’9.500,-; Opel Corsa
12 S, hatchback, '84,
’9.750,-; Opel Corsa 1
2 TR, '86, ’12.500,-; Gra-
nada 2.3 GL, '81, ’4.250,-;
BMW 320 automaat, i.z.g.st.
t. 79, ’ 3.900,-; Honda Civic
'81, ’3.900,-; Honda Ac-
cord LPG, '81, ’3.950,-;
Lada 2105, '83, ’2.750,-;
Opel Kadett '80, ’3.900,-;
Misubishi Saporro t. '82, i.z.
g.st, ’ 5.500,-; Opel Kadett
4-drs., automaat, 78,
’2.750,-; Volvo 244 DL,
LPG, t. '81, ’3.500,-; BMW
520, 79, ’4.250,-; Toyota
Tercel t.'Bo, ’2.750,-; To-
yota Corolla 79, ’2.000,-;
Honda Civic 79, ’ 1.250,-;
Talbot Rancho t. '82,

’ 3.500,-. Div. goedkope in-
ruilers. Hommerterweg 77
A, Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Ink.-verk.-financ.
MERCEDES 250 G, 78,

’ 3.200,-; Triumph Dolomite
78, ’ 1.200,-; Datsun Cher-
ry 79, ’ 1.200,-. Mariage-
wandenstr. 4, Hoensbroek.
Te koop zeer mooie FIAT
128, bwj. 78, APK gek. 4-
90, vr.pr. ’1.100,-. Tel.
045-228398.
Te koop FIAT 127-1050 'cl.,
bwj. '80, APK febr. '90, pas
grote beurt gehad, ’ 1.000,-
Tel. 04490-11798.
Ford TAUNUS 2.0, 6-cyl„bwj. 77, met APK, ’ 500,-.
Tel. 045-442912.

Te k. Daihatsu Charadt-
bwj. '83. Bellen na 18 uit
04490-42707.
Te k. DATSUN Cherry cC/~
pé 120 A t.e.a.b. Tussen j
en 18 uur. Meeuwenlaan $
Geleen.
Datsun CHERRY 1200 _J3-drs., Coupe, '82, AF*~^gek., met stereo, nw. bal
den, trekhaak, i.z.g.sl

’ 3.750,-. Tel. 04956-3037
AUTO'S. Hallo, opgelet, *betalen ’ 300,-
-’20.000- voor uw auK
Tel. 045-411572. I
AUTOBEDRIJF E. Custef
Verlengde Lindelaan 2j
Oirsbeek, tel. 04492-526
biedt te koop aan; BtJt
520i t'B3 m. stijl, alle extra '’13.500,-: Opel ascof \Hatchback 1.6 S t.'f '’7.900,-. Fiat Uno 55 S l
'86 ’9.000,-; Ford Fiësl l
1300 S t.'B2 ’5.900,-; Op <Manta 20 GTE aut. t.'80, 1 i
g.st. ’6.900,-; Opel kad« l
1200 S t'Bo ’4.700,-; P ]
Fiesta 1100 s t'Bo ’ 3.900,
Volvo 340 2.0 t. 'S
’8.900,-; Suzuki SCIOOG ,
t.'Bl ’ 2.400,-; BMW 320 ,
cyl., LPG t.'Bo ’2.900,
Golf t. '79, ’ 1.700,-; Fd
Escort 2000 RS t. 1
’2.900,-; BMW 520 LP
schuifd., sportvelg. _i
’1.900,-; Alfa Alfetta t. I

’ 1.900,-; Ford Taunus GL
t. '80 ’2.900,-; Opel PJ
kord 20 S, LPG, LI
’2.200,-; Ford Taunus 2J
ltr. aut. t. '80 ’ 1.900,-; Of*
Kadett coupé 1,6 Rally, b*
'79 ’3.900,-; Golf 1600 ad
GLS 5-drs. t.'79 ’ 2.750
Ford Fiesta t. '79 ’2.500,
Honda Civic t. '79 ’ 1.900,
Lada Stationcar t. 't
’2.400,-; Ford Taunus I
L t. '78 ’ 1.400,-; Volvo 3*
DL t. '81 ’3.900,-; Hond
Accord t. '80 aut. ’ 2.500,
Simca 1307 t. '80 ’ 1.200,'
Allegro t.'77 ’900,-; V»
Golf 1600 aut. t '78 i.z.g.Sl
’2.900,-; Ford Escort 'f-
’2.100,-; 2x Honda Civic
'82 ’ 4.900,-. Ford Capri>
'80 uitgeb. ’2.900,-. Op*
Manta 1900 HB to
’3.900,-. VW Polo t _
’1.700,-. Citroen GS t '_
’2.100,-. Renault 18 M
LPG t '82 ’2.900,-. Op»
Ascona 1.2 t '79 ’2.600,'
Opel Manta GTE bwj. '75 i-j
g.st. ’ 7.000,-. Div. goed
kope inruilers. Alle auto'
met APK. Geop. ma t/m
van 10 tot 19.00 uur, zate'
dag tot 17.00 uur. Inruil .
financiering
Te k. FORD Transit besta1
bwj. 30-09-'B2, i.z.g.st., grif
kent. Vr.pr. ’5.000,-. lè
045-224735. I
Ford ESCORT 1.1 L, gr?
metall. 50.000 km. vr.pj

’ 9.500,-. Weltertuinstr.3»
Heerlen. I
Ford FIESTA GHIA 130-
-sunroof, sportv., m. '80, AP*
3-'9O, goud met. i.z.g.i*

’ 3.250,-. Tel. 045-259809-
Ford ESCORT 1300 L Brad
5-drs. schuif/kanteldak, oK*
'83, als nieuw ’8.500,'
Tel. 04752-4826.
Te kopp FORD siërra 20 C*
combi, 5-drs., div. extra*
model '88, ’ 18.000,-; Mef
cedes 280 CE zelz. mo»
’17.000,-; Ford Escort 1'
CL uitgeb. '86 ’16.000,''
Saab 900 GLI '82 gasoC
derb. ’ 7.000,-; Honda Civ*
automatic '82 ’ 5.000,';Honda Civic 5-versn. '6'
f 3.500,-; Audi 80 GL, LPÖ
'80 ’ 2.250,-; Fiat Panda '81

’ 2.250,-. Div. goedkope I
ruilers. Hommert 24, Vaef
rade-kruispunt-Schinnen. _
Ford FIESTA 1100 L bv*
78, grijs, sunroof, radio
APK tot 4-'9O. ’1.000,'
Tel. 04499-1187. I
Te koop Ford FIESTA bv«i
79 APK 4-'9O vr.Pj
’1.200,-. Tel. 045-415461
na 17.00 uur I
Ford FIESTA 1100 L,m.'BÖ
grijs/blauw, motor '86

’ 3.500,-. Tel. 045-725984;,
Mooie ACCORD EX bwj. '&
APK4-'9O, pr. ’1.950,-. T«
045-422610. I
HONDA Civic 1500 autorfl'
4-drs., 78, APK tot '90
plaat moet iets aanged. wC
den, motor, en techn. nW-i
’750,-, tel. 045-323187. _,
Honda ACCORD bwj. 79
APK, i.g.st., vr.pr. ’ 1.500,',
Tel. 045-722901, na 18.3»
U, Mesdagstr. 69 Heerlen._
Honda CIVIC 1500, 4-dr*
mooie auto nw. lak, mech*
prima, APK 4-'9O, ’ 1.500,'
Mgr. Geronstr. 74, HeerleC
Kexeberg. 12.00-17.00 uU
Tel. 045-217861.
JAGUAR XJ 4.2, bwj. 79
Tel. 045-740591. 1
Mercedes 190 D mei '86
24.000 km. metalic, 5 vers"
Tel. 04752-1984.
Te" k. MITSUBISHI Gala^
GLX '82, bwj. '82, nw. ba*
den, kopp., sunroof, trekh-
Burg. Hermansstr. 6 Land
graaf.
Te k. Mitsubishi SAPPORO
bwj. '80, APK tot 30-5-'9Ö
In st. v. nw. 04492-5350.
Te k. MITSUBISHI c5Special, APK gek., i.st.v.n
bwj. '83, vr.pr. ’6.250,-
Tel. 045-225036.
Prachtige auto te koop, AP'

' dcc. '89, DATSUN Coupe
prima in orde, ’ 750,-. BurflGeuljansstr. 19, Landgraaf
Lauradorp. j

i Te k. Datsun SUNNY bwl
79, LPG, APK tot 12-'BO■ ’650,-. Corisbergweg 98
Heerlerbaan Hrln..

" Opel KADETT Stationca
13S, 1984. Tel. 045-42362 J
Te k. Opel ASCONA bvvi
'87, div. extra's, 1e eig., p', ’ 16.750,-, tel. 045-740061;

' MINI 1100 Specia*

'’ 1.250,-; Fiesta; Opel Ka
dett; Kever; Mazda, AP*1
i.z.g.st. 04499-3398.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8
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Weekstaat
(ln mi()oenen guldens) verschil

PpiVA 24 apr 89 1 mei 89B°Ud. 27608.2
IMP trekk'ngsrechten inr2* " 1.468.8 +6,3Prepositie in IMF 1.476,9 +2,2
V, ? 11.522,9 +0,9

orderingen in goud/devie-
V 17.935,1 +2.610,7
c °°rsc.hotten rekening-p"urai" 5.486,3 +26,3

«Pier in disconto 366,0 +201,5r?, e„mnepn
guldensvorderingen 8.818,8 +882,1
gissingen 2.040.5 +151.3
in rekeningen (waar-

Nederlandse munten) 1.011,1 -142,4
gASSIVA

ankbiljetten in omloop 34.636,3 -351,2gehatkist -A__ken in Nederland 34,1 24,9naere ingezetenen 75.1 -3,6
.anken in buitenland 122,8 +36,7
Vp ,e net-ingezetenen 104.0 +20,1

"Plichtingen in guldens 336,0 +78,1
4.992,9 +2.868,9

„ /.P'iehtingen in vreemd
TeiL 633'4 +8-1
bii arde toegewezen

jrekkingsrechtenIMF 1.455,4 +6,2
godadrderingsverschillen
en deviezen 27.223,8 +139,8
"envaarderingsrekening 387,7 +34,2

aPilaal en reserves 2.040,6 +151,4"■verse rekeningen 176,2 -126,8lotaal goud en deviezen 59.785,1 +2.563,3
n a

uarvan convertibel) 17.935,1 +2.610,7ekk">gspercentage 169,79 +5,45

beurs-

DSM vast
- Hoewel het**aagse bedrijf nog in volle gang

was en de val van het kabinet
steeds waarschijnlijker leek te
gorden, was de Amsterdamse ef-tectenbeurs dinsdag weer beko-men van de grote schrik die de
,'eggers maandag om het hart

sloeg.

J-^oken toen de koersen over de
ele linie onderuit onder invloed

de perikelen in Den Haag,
d'nsdag was er sprake van eenduidelijk herstel, niet in de laat-
ste plaats omdat de institutionele
.leggers op het lage koerspeil
}n de markt kwamen. Het is gis-tren ook wat te hard gegaan, zogeoordeelde een handelaar de si-tuatie. Bij een totale omzet van. 1,5 miljard, waarvan f 796 mil-
toen in aandelen, steeg de stem-

met 3,6 punt tot181,2.
show werd gestolen door

J?SM, die in de ochtejid zeer
'raaie kwartaalcijfers publiceer-
de. Het Heerlense chemiefonds
Kwam daardoor op een prijs van
1 128,20, wat f 5,60 boven het
stat van de vorige dag lag. Ook
°P de optiebeurs was er veel
raag naar opties DSM. Vooral
jfe call/juli/125 stond in de be-
langstelling en steeg in premievan f 3,60 naar f 7,20.

branchegenoot Akzo werd op de
f 0,70 meegetrok-

*en naar f 150,50. Unilever was
?P f 134,50 een rijksdaalder in
jterstel en Koninklijke Olie ver-let de markt bijna f 2 hoger op
[ 136,70. Hoogovens sloot f 1,40boger op f 102,20.

phold meldde over deeerste zes-den weken een gelijke winst. Dit'everde een koers op vanf 106,60, wat rekening houdend
[ttet het dividend een winst bete-kende van f 0,80. Een flink her-
tel was ook weggelegd voor deUitgevers. Zo was Elsevier f 2,40
°eter op f 70,40, VNU f 4 opf 103 en Wolters Kluwer f 2,70
°P f 175,50.

fokker trok een rijksdaalder aan
*°t f 42,50 en voor Borsumij
"ehry werd f 3,50 meer gegeven
°P f 150. Nedlloyd slootf 15 ho-
ger op f 412, Internatio Muller
Sing f 2 vooruit naar f 94,20 en
yOC won eveneens f 2op
1 48,40. Nijverdal-ten Cate ging
voor f 100 van de hand, een
winst van f 4,20.

Hoger
Het bestuur verwacht overigens
wel dat het netto-resultaat over
1989 wezenlijk hoger zal zijn dan
dat van het recordjaar 1988. De net-
to-omzet steeg in het eerste kwar-
taal van f 2457 mih'oen tot f 2765
miljoen.

De investeringen werden uitge-
breid van f 239 miljoen tot f 670 mil-
joen. De afschrijvingen beliepen f
136 miljoen (eerste kwartaal 1988 f
141 miljoen).

De sterke stijging van de investe-
ringen hing vooral samen met de
overname van de Amerikaanse Co-
polymer Rubber & Chemical.

Personeel
Het totale aantal personeelsleden
nam in de eerste drie maanden toe
van 28.625 tot 29.500. In Nederland
trad een daling op van 18.175 naar
18.1Q0.

Voorbereiding
In het verslagjaar startte de om-
vangrijke voorbereiding voor de
invoering van de SpaarVast Hypo-
theek, een 'verbeterd-levenpro-

dukt', zoals dat eerder door het
Bouwfonds Nederlandse Gemeen-
ten NV werd geïntroduceerd. Deze
hypotheekvorm maakt sinds 1 ja-
nuari 1989 deel uit van de produk-
tenscala en - aldus het jaarverslag-
gezien de goede reputatie van deze
hypotheek in consumentenland
mag men verwachten, dat een aan-
zienlijk deel van de omzet middels
SpaarVast-hypotheken tot stand
zal komen.

De aflossingsvrije hypotheek blijkt
bij Bouwfondscliënten nog maar
matig aftrek te vinden. Opvallend
wordt genoemd, dat het aandeel
van de dertig-jarige vaste rente wat
afneemt en dat meer dan voorheen
gekozen wordt voor rentevast-pe-
rioden van tien en vyftien jaar.

Sponsor
Het Bouwfonds zal een aantal jaren
optreden als sponsor voor de Stich-
ting 'Het Limburgs-Landschap' en
in de artistieke verfraaiing van het
jaarverslag door Geert Setola uit
Oirsbeek komt dit sponsorship
reeds tot uitdrukking.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 100,30 100,70
Ahold 107,30 106,60 d
Akzo 149,80 150,50
A.B.N. 41,80 d 42,20
Alrenta 161,00 160,80
Amev 48,70 48,80
Amro-Bank 78,00 78,20
Bols 139,60 140,70
Borsumü W. 146,50 150.00
Bührm.Tet. 70,10 72,30
CS.M.cert. 63,30 65,00
Dordtsche P. 250,50 251,70
DSM 122,60 128,20
Elsevier 68,00 70,40
Fokker eert. 40,50 42,50
Gist-Broc.c. 35,60 36,20
Heineken 116,30 117,00
Hoogovens 100,80 102,20
Hunter Dougl. 106,00 108,50
Int.Muller 92.20 94,20
KBB eert. 79,50 80,20
KLM 46.10 46.50
Kon.Ned.Pap. 57,60 59,40
Kon. Olie 134.80 136,70
Nat. Nederl. 62,90 63,10
idem div'B9 61.00 61,20
N.M.B. 224,00 228,00
Nedlloyd Gr. 397,00 412,00
Nnv. Cate 95,30 100,00
Océ-v.d.Gr. 300,00 307,50
Pakhoed Hold. 141,50 142.50
Philips 36,20 36,20
Robeco 103.70 104,20
Rodamco 163,90 163,90
Rolinco 101,40 102.10
Rorento 61,60 61,70
Stork VMF 32,80 34,10
Unilever 132,00 134,50
Ver.Bezit VNU 99,00 103,00
VOC 46,40 48.40
Wessanen 78,50 80.20
Wolt Kluwer 172,80 175,50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44,30 45,80
ACF-Holding 52,00 52,20
Ahrend Gr. c 284,00 291,00
Alg.Bank.Ned 41,30 d 41,80
Asd Opt. Tr. 24,40 24,50
Asd Rubber 8,30 8,30
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 90,50 90,00
Aut.lnd.R'dam 75,00 71,00
BAM-Holding 385.00 a 393,00
Batenburg 95,00 97,00
Beers 128,30 128.20
Begemann 107.00 110,50
Beundo 372,50 372,00
Berkei's P. 6.40 6.55
Blyd.-Wül. 23.60 24,00
Boer De, Kon. 424.00 430,00
de Boer Winkelbedr. ■ 65.00 64,20
Boskalis W. 16,30 15,50
Boskalis pr 12,50 12,00
Braat Bouw 1010,00 1010,00
Burgman-H. 3050,00b3300,00a
Calvé-Delft c 862,00 878,00

Calvépref.c 4900,00 5000,00
Center Parcs 77,50 78,20
Centr.Suiker 63,10 63,50
Chamotte Unie 12,90 12,90
Chamotte div.B9 12,40 12,40
Cindu-Key 110,00 112,00
Claimindo 364,00 363,00
Cred.LßN 82,50 82,00
Crown v.G.c 110,00 110,00
Desseaux 210,00 209.00
Dordtsche pr. 248,00 247.00
Dorp-Groep 52,10 53,20
Econosto 237,20 237 50
EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 49,00 49,00
Eriks hold. 368,00 369,00
Frans Maas c. 70,90 71,80
Furness 123,00 126,00
Gamma Holding 77,00 78,00
Gamma pref 6,10 6.10
Getronics 25,50 26,40
Geveke 39,00 38,50
Giessen-de N. 233,00 245,00
Goudsmit Ed. 250,00 250.00
Grasso's Kon. 91,00 89.50Grolsch 122,00 122 00
GTI-Holding 183,00 183,00
Hagemeyer 87,50 88,00
H.B.G. 203,50 205,00
HCS Techn 16.90 17,40
Hein Hold 96,00 98,50
Hoek's Mach. 184,00 183,00
Holdoh Hout 770,00 768 00
Holec 30,00 30,00
HAL.Tr. b 1600,00 1595.00
Holl.Am.Line 1600,00 1610,00.
Heineken Hld 96,00 98,50
Holl.SeaS. 1,50 1,51
Holl. Kloos 413,00 405,00
Hoop en Co 13,40 13.50
Hunter D.pr. 5,05 6,00bICA Holding 18,80 18,80
IGB Holding 57,00 57,80
IHCCaland 26,90 28,50
Industr. My 189,50 190,80
Ing.Bur.Kondor 560,00 560,00
Kas-Ass. 39,50 41,50
Kempen Holding 15,30 15,10
Kiene's Suik. 1297,00 1297,00
KBB 80,20 80,50
Kon.Sphinx 99,00 104,00
Koppelpoort H. 279,00 280.00
Krasnapolsky 161,00 161,00
Landré _ Gl. 57,20 57,20
Macintosh 51,50 53.00Maxwell Petr. 670,00
Medicopharma 75,00 76,00
Melia Int. 7,30 7,30
MHV Amsterdam 24,00 24,00
Moeara Enim 1130,00 1158,00
M.Enim 08-cert 14700,00 15000,00
MoolenenCo 31,70 31,20
Mulder Bosk. 49,80 49,80
Multihouse 11,00 11,30
Mynbouwk. W. 461,00 458,00
Naeff 225.00
NAGRON 49,20 48,40
NIB 546.00 543.00
NBM-Amstelland 19,10 19,20

NEDAP 305,50 306,50
NKF Hold.cert. 348,50 352,00
Ned.Part.Mij 36.80 37,70
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Norit 730,00 742,00
Nutricia 244,00 243,50
Nnverdal
Omnium Europe 17,90 17,70
Orcoßankc. 79,60 81,00
OTRA 645,00 645,00
Palthe 136,00 136,00
Polynorm 98,70 98.40
Porcel. Fles 137,00 137,00
Ravast 55.50 56,50
Reesink 67,00 66,50
Riva 54,50 53.00
Riva (eert.) 55,20 53,00
Samas Groep 70,00 71,50
Sanders Beh. 90,00 94,00b
Sarakreek 31,00 31,00
Schuitema 1600,00 1550,00a
Schuttersv. 125,00 126,00
Smit Intern. 40.00 39.50
Stßankiers c. 27,40 27,50
Stad Rotterdam 147,00 149.50
Telegraaf De 488,00 490,00
Text.Twenthe 250.00 d 250,00
TulipComp. 64,10 64,40
Tw.KabelHold 161,00 160,00
Übbink 103,00 105,50
Union Fiets. 16.40 16.40
Ver.Glasfabr. 285,00 290,00
Verto 75.50 76,50
Volker Stev. 64.00 66.50
Volmac Softw. 65.00 65.80
Vredestein 18,20 18,20
VRG-Groep 62.00 64,50
Wegerier Tyl 208,00 210,00
West Invest 30,00 29,70
WoltersKluwer 172.50 175.50
idem div 89 171,00 172,00
Wyers 52,00 52.00
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37.50 37.00
ABN Aand.f. 71,20 71,00
ABN Beleg.f. 54,00 54,00
ALBEFO 52,30 52.30
Aldollar BF $ 20,80 20,80
Alg.Fondsenb. 230,00 230,00
Alliance Fd 11,30 11,40
Amba 44.40 44,00
America Fund 295,00 296,00
Amro A.in F. 92.40 92,20
Amro Neth.F. 73,20 73,20
Amro Eur.F. 69,40 69,10
Amvabel 98,40 98,20
AsianTigersFd 60,70 60,90
Bemco Austr. 60,50 60,50
Berendaal 108,00 107,00
Bever Belegg. 27,00 26,00
BOGAMIJ 110,50 111,00
Buizerdlaan 40,80 40,80
DeltaLloyd 39,70 39,70
DP Am. Gr.F. 24,10 24,00
Dp Energv.Res. 34,10 34.101
Eng-H011.8.T.1 10,60 10,60
EMF rentefonds 71,60 71.60
Eurinvest(l) 110,00 110,00

Eur.Ass. Tr. 5,90 5,90
EurGrFund 55,70 56,20
Hend.Eur.Gr.F. 184,40 184,00
Henderson Spirit 73,90 74,00
Holland Fund 69,00 69,00
Holl.Obl.Fonds 121,80 12,1,80
Holl.Pac.F. 110,00 111,50
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo 38,10 37,80
Intereff.Warr. 287,00 288,50
JapanFund 47,20 4720
MX Int.Vent. 62,80 62,80
Nat.Res.Fund 1415,00 1420,00
NMB Dutch Fund 35,50 35.60
NMB Oblig.F. 36,30 36,40
NMBRente F. 102,30 102,30
NMB Vast Goed 39,20 39,30
Obam, Belegg. 204,80 202,90
OAMFRentef. 14,95 14,95
Orcur.Ned.p. 46,00 49,20
Pac.Prop.Sec.f. 50,50 a 50.50
Rabo Obl.div.f. 50,30 50,30
Rabo Obl.inv.f. 75,30 75,20
Rentalent Bel. 1354,00 1352,60
RentotaalNV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 105,00 105,00b
Sci/Tech 18,00 18,00
TechnologyF. 16,70 16,60
Tokyo Pac. H. 266,00 267,50
Trans Eur.F. 72,00 72,60
Transpac.F. 570,00 570,00
Uni-Invest 118,00 118,00
Unico Inv.F. 82,40 82,40
Unifonds 28.00 27.90
Vast Ned 117,70 117,80
Venture F.N. 42,80 42 80
VIB NV 85,00 85,00
WBO Int. 76,80 76 80
Wereldhave NV 204,50 204,50

Buitenlandse obligaties
B*4 EEGB4U) 102,60 102,60
3/2 EngWarL 36.90 36,90
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Alhed Signal Ind 33,00 33,50
Amer. Brands 67,50 68,00
Amer. Expres 32.40 32,50f
Am.Tel._ Tel. 35,00 34,50
Ameritech 56,80 56 50
Amprovest Cap. 128.00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 29,10 29,00 d
Atl. Richf. 91,50 91,00
BAT Industr. 5,40 5.45
Be. Atlantic 83,30 82.70
Bel. 'anEnterpr 37,50 37,30
Bell 'es.Adlr 1,08 1,07
Bell t ïuth 45,30 45,80
BET i iblic 2.55
Bethl. Steel 22,50 22,50

) Boeing Comp. 75,60 77,20
Chevron Corp. 53.75
Chrysler 23,50 23,80
Citicorp. 30,10 30.10

Colgate-Palm. 49,50 49,50
Comm. Edison 34.00 34,45
Comp.Gen.El. 417,00 416,00
Control Data 19,70 19,90
Dai-IchiVen 3330,00 3340,00
Dow Chemical 94,70 95.00
Du Pont 111,00 109,25
Eastman Kodak 47,80 47,10
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 250,00 250,00
Exxon Corp. 43,00 42,60
First Paclnt IJO
Fluor Corp. 24,55
Ford Motor 47,60 47,60
Gen. Electric 48,90 48.50
Gen. Motors 41.50 41,20
Gillette 38,80 39,60
Goodyear 50,50 52,00
Grace _ Co. 32,00
Honeywell 72,50 74,50
Int.Bus.Mach. 113,20 113,40
Intern.Flavor 53,60
Intern. Paper 49,60
ITT Corp. 58,50 58,20
Litton Ind. 82,50 81,50
Lockheed 45,50 46,10
Minnesota Mining 71,00 71,50
Mobil Oil 50,50 50,20
News Corp Auss 12,40 12,40
Nynex 74,60 74,30
Occ.Petr.Corp 27,00 27.00
Pac. Telesis 38,20 38,00
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 48.10 48.50
Phihp Morris C. 126,00 126,10
PhiU. Petr. 23,50 d 23,60
Polaroid 38,50 38,30
Privatb Dkr 286,30 286,80
Quaker Oats 55,50 55.00
RJR Nabisco 85,00 85,00
StGobin Ffr 595,00 595,00
Saralee 51,00 51,00
Schlumberger 39,20 39,25
Sears Roebuck 45,80 45,70
Sony (yen)
Southw. |}ell 48,00 48,00
Suzuki (yen) 920,00 926,00
Tandy Corp. 44,30 44,20
Texaco 54,00 54,25
Texas Instr. 39,50 40,00
T.I.P Eur. 1,95 1,95
Toshiba Corp. 1220.00 1250,00
Union Carbide 31,00
Union Pacific 70,30 70,50
Unisys 24,80 26,10
USX Corp 34,00 d 34,30
US West 65,00 65,00
Warner Lamb. 87.80
Westinghouse 57,70 d 57,50
Woolworth 52.70 52,00
Xerox Corp. 67,30 66,50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 53.00 53,00
Am. Home Prod. 187.00
ATT Nedam 73,00 71,70
ASARCO Ine. 55.00 55,50
Atl.Richf. > 197,00 197,00

Boeing Corp. 157,50 166,00
Can. Pacific 39,00 38.00Chevron Corp. 111,50
Chrysler 48,00 48,00
Citicorp. -62,10 62,50
Colgate-Palm. 105,00 104,00
ControlData 39.00 38,00
Dow Chemical 199,00 200,00
Eastman Kodak 99,00 98,50
Exxon Corp. 88,50 89,00
Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric 101,00 102,00
Gen. Motors 175,50 175,50
Gillette 80,50 83,00
Goodyear 104,00 107,50
Inco 62,00 62,40
1.8.M. 235,50 234,50
Int. Flavors 108,00
ITTCorp. 122,50 120,50
Kroger 21,00 21,00
Lockheed 94,00 99.00
Merck _ Co. 141,00 140,00
Minn.Min. 148.00 148.00
Pepsi Co. 97,00 98,00
Philip Morris C. 265,50 265,00
Phill. Petr. 47,50 48,50
Polaroid 73,50 73,50
Procter _ G. 195,00
QuakerOats 109,00 109.00
Schlumberger 82,00 d 82,00
SearsRoebuck 94,50 94,70
Shell Canada 78,50 78,00
Tandy Corp. 92,50 93,00
Texas Instr. 83,50 82.60
Union Pacific 146,00 148.00
Unisys Corp 52,00 53,50
USX Corp 71,50 71,00
Varity Corp 4,20
Westinghouse 123,50 122,60
Woolworth 111,00 111,00
Xerox Corp. 136,00 135,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 552,00 552,00
Dresdner B. 325,00 326.00
Hitachi(soo) 1400,00 1400,00
Hoechst 302,00 302,00
Mits.El.(soo) 700,00 700.00
Nestlé 7550,00 7480,00
Siemens 532,00 530,00

Warrants
Akzo 36,20 37,50
AMRO warr. 1,60 1,70
Bogamij 5.70 5,70
Falcons Sec. 17,90 18,30
Honda motor co. 2240,00 2150,00
K.L.M. 85-92 145.00 148,50
Philips 85-89 7,60 7,70
St.Bankiers a 1,10 0,95
St.Bankiers b 2,80 2,75

Euro-obligaties & conv.
10V4Aegon 85 100,00 100,00

Aegon warr 12,40 12.40
10V2 ABN 87 98,25 98,25
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 94,75 94,75
10 AmevBs 100,75 101.25
11Amev 86 96,25 96,50
14'4Amro87 97.25 97,25
13Amro-BankB2 100,50 100,50
10'AAmro 86 97.75 97,75
10Amro 87 96,75 96,75
534 Amro 86 99,00 99,00
Amro Bank wr 21.50 21.50
Amro zw 86 67,25 67.45
9 BMHecu 85-92 99.50 99,00
7 BMH 87 95,00 95.00
10' «EEG-ecu 84 100.40 100.40
93/4EIB-ecu 85 101,50 101.50
12>2 HIAirLF 91,50 91,50
12NIB(B) 85-90 101.50 101,50
11'/4NGUB3 101,50 101,50
10 NGU 83 100,00 99.50
2/4 NMB86 83,30 83,20
NMB warrants 65.50 66,00
83/4 Phil. 86 94,75 94.25
63/4 Phil.B3 94,75 94,75
11 Rabo 83 100,00 100.00
9Rabo 85 102.00 102.00
7Rabo 84 103,75 104,50
12/4Unil. 99,00 99,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd) ■Bredero aand. 6.00 6.00
Bredero eert. 4,70 4,50e
11 Bredero 1.50 3.50b
Breev. aand. 12,50 11,00
Breev. eert. 11,80 10,50
LTV Corp. 2,10 2,10
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1,40 1,40
V/a RSV 69 92,00 92,00a
Parall elmarkt
Alanhen 20,10 20.40
Berghuizer 68.00 69.00
Besouw Van c. 48,50 d 49.50
CB Oblig.F.l 99,40 99,40
CB Oblig.F.2 99.50 99,40
CB Obüg.F.3 99,60 99,60
De Drie Electr. 28.60 28,50
Dico Intern. 115.00a 113.00
DOCdata 36,00 36,00
Geld.Pap.c. 100,00 102,00
Gouda Vuurv c 87,50 87,00
Groenendijk 35.00 35,00
Grontmijc. 147,00 d 153,30
Hes Beheer 286.00 286,00
Highl.Devel. 12.00 b
Homburg eert 5,00 4.90
Infotheek Gr 28.90 29,90
Interview Eur. 7,40 7,60
Inv. Mij Ned. 58,00 58,80
KLM Kleding 32,50 a 32.80
Kuehne+Heitz 33.30 33,20
LCI Comp.Gr. 41.90 40,10
Melle 259.00 260,20
Nedschroef 98.00 100.20
Neways Elec. 11,20 10,60

NOG Bel.fonds 29.80
PieMed. 11.90 11.90
Poolgarant 10.20 10,15
Simac Teen. 18,70 20,00 e
TextLite 7,10 6.90
VerkadeKon. 250,50 244.00
Weweler 95.00 98.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c okt 45.00 374 1,00 1,30
akzo c jul 150,00 999 5,70 6.30
akzo c jul 160.00 482 1,80 2.20
akzo p jul 150,00 880 4.70 3,70
akzo p okt 150.00 375 5.50 5.30
amev p jul 45,00 305 I,ooa 1.00■ d/fl p dcc 205,00 1502 4,50 4,20
dsm c jul 120,00 968 6,30 10,70
dsm c jul 125,00 1432 3,60 a 7,20
dsm c jul 130,00 719 2.00 4,20
dsm c jul 135,00 543 1,10 2,20
dsm c okt 125.00 366 5.50 a 9.00
coc c mei 290,00 1299 4.80 7,70
coc c mei 295,00 2019 3.00 5,00
coc c mei 300,00 1131 1,60 3_o
coc c jun 300,00 316 33 5.20
coc p mei 275,00 495 1,40 1,00
coc p mei 280.00 534 2.40 I,Bob
coc p mei 285.00 1358 3,80 2,90
coc p mei 290.00 1086 6,50 4.50
coc p mei 295.00 1237 9,00 6,70
coc p jun 280.00 499 4.60 3.40
goud c mei 400,00 319 0,50 a 0.70

1 hoog c jul 90,00 311 11,40 13,00
hoog c jul 95,00 849 8,30 10.00
hoog c jul 105.00 878 3,80 4,80
hoog c ju) 110,00 541 2.60 3.50
hoog c okt 100,00 643 9,50 10,3»
hoog c okt 110,00 297 6,00 63
kim c jul 45,00 341 2,70 b 2.90
kim c jul 50.00 397 0,90 1,00
kim c 091 40,00 415 10,20 11.00
knp c jul 60,00 589 2,30 33knp c okt 55,00 410 6,80 83
nla p mei 130.00 375 5,60 a 5,60
obl p aug 97,50 1100 1,65 a 1.40
phil c jul 35,00 582 2,80 2,80
phil c jul 40,00 1342 0.70 03
phil c okt 40,00 357 1,70 1.80
phil c jan 40,00 354 2,50 2,70
olie c jul 140,00 613 1,60 2,10
oüe c 091 105,00 447 30.50 32.00
olie p 091 105,00 484 5.00 4.50
unil c jul 130,00 590 4.70 6,00
unil c jul 140,00 324 1,50 1,70
voc c jul 45,00 1018 3,70 5.10
voc c jul 50.00 608 1,90 23
voc c okt 45.00 621 5,00 6.30a
voc p jul 45,00 334 2.80 2,00

a=laten g=bieden + e»-div.
b= bieden h=laten+ei-div.
c=*i-clain k=gedaan+»
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan t bieden vk=slotkoers vorige dag
Ingedaani laten sk=slotkoers gisteren

Hoge verwachtingen van netto-resultaat 1989

Kwartaalwinst DSM
bijna verdubbeld

HEERLEN - De nettowinst
van DSM is in het eerste
kwartaal van dit jaarten op-
zichte van dezelfde periode
van 1988 bijna verdubbeld
en groeide van f 150 miljoen
naar f 297 miljoen. Per aan-
deel steeg de winst van 1
4,30 tot f 8,50, zo heeft het
chemieconcern gisteren be-
kendgemaakt. Het bedrijfs-
resultaat bedroeg f 423 mil-
joen tegen f 329 miljoen in
het eerste kwartaal vorig
jaar. De stijging had voor-
namelijk betrekking op
DSM Kunststoffen.

De gunstige gang van zaken heeft
zich tot heden voortgezet, zij het
dat derecente stijging van de olie-
prijzen en de invloed daarvan op
een aantal voor DSM zeer belang-
rijke grondstoffen alsjnede de ont-
wikkeling in de economische be-
drijvigheid voor de komende tijd
onzekerheden inhouden. Daarom
mag het resultaat van het eerste
kwartaal niet als maatgevend wor-
den gezien voor de uitkomsten
over het hele jaar. %Het gebruik van kleine broodjes is in de Nederlandse huishoudens sinds 1981 verdub-

beld. Kleinbrood, zoals gisteren in Aalsmeer uitgestald tijdens het 'Kleinbrood Festival',
maakt momenteel zes procent uit van de huiselijke broodconsumptie.

Groei hypotheekportefeuille naar ruim 3,4 miljard

Bouwfonds Limburgse
Gemeenten tevreden

GELEEN - Het Bouwfonds
Limburgse Gemeenten is te-
vreden over het bedrijfsresul-
taat van 1988. Dat steeg van f,
30,3 miljoen naar f 32,3 mil-
joen. Van het resultaat ging f
25 miljoen naar de gemeenten
als statutaire winstuitkering
(vorig jaar f 15,1 miljoen).

De omzet aan nieuwe hypotheken
daalde vorig jaar wel van f 451 mil-
joen naar f 425 miljoen, maar de
groei van de hypotheekportefeuille
bleef met fl3l miljoen ongeveer op
het niveau van 1987. De omvang
van de portefeuille ging van f 3277
miljoen naar f 3409 miljoen.

Het Bouwfonds verwacht voor
1989 opnieuw een hoger resultaat
evenals een stijging van de omzet.

economie

weekstaatned.bank

Korte rente
wat hoger door

Haagse perikelen
AMSTERDAM - De geldmarkt
ondervindt, evenals de effecten-
beurs maandag, ook al de weer-zag van de mogelijkeval van het
Kabinet. Onzekerheid over wat
°ns land politiek te wachten
staat dreef de korte rente in het
oegin van de week enigszins om-
n°og. De speciale belening dieue Nederlandsche Bank heeft
aangekondigd voor de periode
van 3 tot 10 mei draagt evenweleen onveranderede rente van 6,7procent.

menen
flat de centrale bank zeker een
nnljard of vijf zal moeten toewij-zen wil de geldmarkt de komen-
fle week voldoende armslag heb-
oen. Want belastingbetalingenvan zon f 8,5 miljard zullen eenNinke bres in de markt slaan. Deongeveer f 1,8 miljardaan verval-
h tWaPs van De Nederlandschebank die in de markt terug zal
Komen kan dat niet verhelpen,e tekorten zullen daardoor op-loPen tot in de buurt van f 9,3"nljard.
Zoals verwacht was bleven de te-Korten de afgelopen week be-
Perkt tot ongeveer f 5,5 miljard.
Ue schatkist bleef leeg.

Organisatie
DSM Resins

gewijzigd
HEERLEN - De organisatie-struk-
tuur van DSM Resins - de harsen-
divisievan het chemieconcernDSM
met hoofdzetel in Zwolle - wordt
per 1 juni gewijzigd door de oprich-
ting van vier business-eenheden.
Dat worden Coating Harsen en Ad-
ditieven, Industriële Harsen, Poe-
dercoatings en Compounds & New
Developments.

DSM heeft voor de nieuwe struk-
tuur gekozen om nog marktgerich-
ter te kunnen opereren en de orga-,
nisatie verder te optimaliseren. De
oude groepen-struktuur - Harsen,
Poedercoatings en Compounds &
Additieven - komt hiermee te ver-
vallen. DSM Resins is de jongste di-
visie van het DSM-concern en ont-
stond in 1983 door het samenvoegen
van de Synres-bedrijven (DSM) met
de geacquireerde Urachem-bedrij-
ven (in Nederland opererend onder
de naam Scado).
Sinds '83 heeft de divisie een groot
aantal bedrijven geacquireerd en is
uitgegroeid tot een internationale
organisatie met vestigingen in bijna
alle Westeuropese landen, de Ver-
enigde Staten en joint-ventures in
China en Taiwan. Bij de divisie
werkten eind 1988 circa 2750 men-
sen; de omzet bedroeg vorig jaaron-
geveer 1,3 miljard gulden.

Benoemingen
bij DSM Resins
GELEEN - Bij DSM Resins, hoofd-
zetel Zwolle, worden per 1 junieen
aantal benoemingen kracht. Drs
GW. de Boer, thans directeur
Groep Harsen, wordt benoemd tot
directeur Technical en Operational
Services. Hij zal tevens fungeren als
plaatsvervangendvoorzitter van het
management van DSM Resins BV.
Ir G Duyfjes, thans directeur Com-
merciële Zaken van DSM Agro in
Sittard, wordt business-unit direc-
tor van de nieuwte vormen eenheid
Industriële Harsen. De heer H.A.
Dijkman, momenteel marketing-di-
recteur Groep Harsen, krijgt de
functie van business-unit director
bij de te nieuw te vormen eenheid
Coating Harsen en Additieven.

Drs M. Kuiper, nu nog bu'siness-ma-
nager Speciale Produkten bij DSM
Chemicals in Geleen, wordt busi-
ness-unit director van de tot busi-
ness-eenheid om te vormen groep
Poedercoatings. Dr ir CE. de
Meersman, thans hoofd sector Ma-
teriaaltechnologie bij DSM Re-
search in Geleen, is benoemd tot
business-unit director van de busi-
ness-eenheid Compounds & New
Developments. ir P.J. Greidanus,
momenteel directeur Research van
de Groep Harsen, wordt directeur
Research van DSM Resins BV.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 2-5-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.640-/26.140,
vorige ’ 25.700-/ 26.200, bewerkt ver-
koop ’ 27.740. vorige ’ 27.800 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 350-/ 420, vori-
ge ’ 355-/ 415: bewerkt verkoop ’460laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,07 2,19
Brits pond 3,45 3,70
Can. dollar 1,74 1.86
Duitse mark(100) 110,75 114,75
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 156,00 161,00
Ital. lire. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 124,25 128,75
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,55 32,05
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(100) 15,74 16,34
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1,89
Griekse dr. (100) 1,24 1,44
Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,13025-13275
Brits pond 3,5820-5870
Duitse mark 112,810-860
Franse franc 33.370-33,420
Belg. franc 5,3885-3935
Zwits. franc 126,475-525
Japanse yen 158,965-9,015
Ital. lire 15,410-460
Zweedse kroon 33,240-33,290
Deense kroon 28,965-29,015
Noorse kroon 31,095-31,145
Canad. dollar 1,79875-80125
Oost. schill 16,0290-0390
lers pond 3.0080-0180
Spaanse pes 1,8170-8270
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1.6825-6925
Hongk.dollar 27,35-27,60
Nieuwz.doUar 1,3075-3175
Antill.gulden 1,1800-2100
Surin. gulden 1,1800-2200
Saudische rial 56,75-57,00
Ecu gulden 2,3450-3500

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 233,90 237,20
id excl.kon.olie 218,10 221,20
internationals 239,60 242,80
lokale ondernem. 227,60 231,20
id financieel 171,50 172,40
id niet-financ. 281,80 287,90,
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100) '
algemeen 185,70 188,30,.
id excl.kon.oüe 179,70 182,30
internationals 185,00 187,50.
lokale ondernem. 188,50 191,401
id financieel 136,60 137,30
id niet-financ. 236,90 245,00
Stemmingsindex (1987 = 100)
algemeen 177,60 181,20
internation 181,80 183,70
lokaal 176,80 180,70
fin.instell 142,70 143,70
alg. banken 139,80 141,30
verzekering 144,70 145,10
niet-financ 187,90 192,60
industrie 176,10 181,00
transp/opsl 225,90 231,50

Prijs aandelen
DAF tussen 42
en 47 gulden

EINDHOVEN - De inschrij-
vingsprijs van deaandelen DAF,
diebegin junitegelijkertijd op de
effectenbeurzen van Amsterdam
en Londen zullen worden geno-
teerd, zal tussen de 42 en 47 gul-
den liggen. De definitieve uitgif-
teprijs zal pas op 24 mei worden
vastgesteld.
Daarna staat de inschrijving
open tot 2 juni om 15.00 uur te
Amsterdam en 14.00 uur te Lon-
den. Naar verwachting zullen de
aandelen voor het eerst op 5 juni
worden verhandeld.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteren de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 149,50-150,00(150,50)
Kon. Olie 135,80-136,70(136,70)
Philips 35,80-36.20 (36,20)
Unilever 133,50-135,00 (134,50)
KLM 46,30-46,50 (46,50)

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 2415.69 1135.19 193.10 924 1'!Hoogst 2434.38 1144.24 194.17 9310(
Laagst 2394.61 1127.26 191.80 916.WSlot 2402.86 1133.57 192.15 920.3-Winst/
verlies 12I° -307 "° 65 37<

Limburgs dagblad
Woensdag 3 mei 1989 ♦7

(ADVERTENTIE)

MOEDERDAG MAJORICADAG v

W T^J^ PARELS EN BYOIJX

Speciale aanbieding: 1-rij 6 mm armband
van rj_9T- voor f 79,-

-\ VERKRpGBAAR B\f JUWELIERS EN SPECIAALZAKEN /

(ADVERTENTIE)

m PHILIPSVF AUTOTELEFOON
PQrekenoffice



Woensdag 3 mei 1989 "8Limburgs Dagblad
Auto's

Te koop RENAULT 5 TL,
grijs, bwj. '82, 70.000 km., i.
g.st. Tel. 045-323310.
Saab 90 metallic lak 1e ei-
genaar 1985. Autobedrijf
KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Hemelvaartsdag geopend.
Talbot CHRYSLER 2.0 bwj.
'80. APK 90, radio, cass.
trekh., lichte frontschade
’BOO,-. 045-314442.
Weg. omst. SUZUKI Samu-
rai-jeep. grijskent., eind '88,

’ 3.500,- onder nw. prijs.
Tel. 04451-1831.
Te k. Toyota COROLLA
sportwagen, bwj. '79, i.z.g.st
1600 GSR.APK tot 4-90, vr.
pr^ 1.950,-.04490-27521.
Te k. TRIUMPH Spitfire,
bwj. '80, wit, z en w kap, 1e
eig., km. 75.000. APK 4-'9O,
i.pr.st., pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-311755.
TRIUMPH Spitefire 1500 TC
bwj. '77, APK tot 22-4-90.
Tel. 045-441872.
Te koop VW GOLF C diesel,
bwj. '82. APK 3-90, 045-
-728454.
VW GOLF S, bwj. '77, APK,

’ 1.350,-. 045-720951.
Te k. GOLF GLS bwj. '79
APK tot 3-2-90 Tel. 045-
-270820.
Te k. VW POLO bwj. '80,
APK '90, i.g.st. ’1.750,-.
Tel. 045-252947.
Te k. VW LT Piek Up bus
bwj. '78, Vr.pr. ’ 3.500,-. i.z.
g.st. na 1800 uur. tel. 045-
-253522
VW GOLF 1600 CL wit '87.
May Crutzen. 045-752121.
VOLVO 244 GL 6 diesel,
bwj 80, vr.pr. ’4.750,-. Inr.
kleine auto mog. Tel. 045-
-415528.
Volvo 740 Turbo 1987. Vol-
vo 360 GL 2.0 injectie Se-
dan 1988 Volvo 340 DL
special Sedan 1987. Volvo
340 DL Sedan 1.7 1986.
Volvo 340 DL automaat
1986. Volvo 340 DL 1986.
Volvo 360 GLS Sedan 1985.
Volvo 340 DL diesel Sedan
1985. Volvo 340 DL 1984.
Volvo 340 DL 1983. Auto-
bedrijf KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Hemelvaartsdag geopend.
Ford Scorpio 2.0 CL '87;
Mazda 323 GLX 87; Fiat
1050 CL 83; Toyota Corolla
1300 DX '86; Opel Rekord
stationcar 20E '84; OPel Ka-
dett 1300 LS 5-drs. 85; Re-
nault 5 TL '83. Garantie, fi-
nanc, APK en inruil. Auto-
bedrijf P. VEENSTRA, Rot-
terdamstr 98, Heerlen. Tel.
045-725806. na 18.00 uur
045-312059.
Fiat Ritmo '82 ’3.500,-;
Honda Civic '81 ’ 3.400,-;
Datsun Cherry '80 ’ 2.900,-;
Honda Prelude '80

’ 5.200.-; Renault 5 GL 81
’2.700,-; Mitsubishi Galant
'80 ’2.500,-; VW Golf D '79
’3.900,-; Opel Kadett '78
’1.750,-; Toyota Corolla
'78 ’ 1.300.-; Ford Taunus
Stationcar 80 ’1.500,-.
Oude Landgraaf 101,
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-311078.
AUTOPARCK Kerkrade,
Locht 44, Kerkrade. Ruime
keuze uit 40 streng geselec-
teerde occasions: Porsche
924 grijsmetal div. extra's
perfecte cond. 1979; Opel
Kadett 1.6 S Cabriolet alle
opties nieuw 1987; Audi 80
nieuw model 1.8 S spoiler
metal enz. 1987; Audi 100
CS 138 PK 2.3 iets aparts
alle extras roodmetal. 1985;
peugeot 309 Allure 15.000
km 1988; Volvo 480 ES
Sport 7.500 km nieuw 1988
zeer int. prijs; Volvo 360
GLT Injectie 3-drs. 1986 1e
eig. 40 000 km; Volvo 240
823 GL overdrive met LPG
1983; Volvo 740 GL auto-
maat antr.metal. 63.000 km
1985; Volvo 740 GL diesel
zilvergr. 1985; Honda Civic
1500 GL goudmetal. 1985;
BMW 316 Sedan kl rood
1986; BMW M Styling nw.
model met LPG 1983 1.8;
BMW 315 1600 CC licht-
bruin 1e eig. 1983; Fiat Pan-
da GL College 10 000 km
1988; Fiat Uno Shopping
12.000 km 1988; Seat Ron-
da GLX 1.5 alle extra's
1984; Citroen BK kl. wit 1e
eig. perf. st. 1985; Saab
APC syst. 900 Turbo zilver
1985; VW Golf GTI alle ex-
tra's leder bekl. st.bekr.
schuifdak airco enz. heel a-
part 1986; VW Golf C kata-
lysator 1987; VW Golf auto-
maat GL 1800 grijs kent.
1987 kl. signaalrood; VW
Jetta CL 4-drs. goudmetal.
1986; VW Golf diesel veel
sportieve ass. 1980; VW
Passat diesel 5-drs. zilver
1984 nw. model; Ford Sierra

Coupe met LPG 1985; Ford
Escort Laser goudkleur
1986; Ford Sierra 2.0 GL
stationcar 1986 veel extra's
1e eig showroomcond.;
Mercedes 230 Coupe 4-cyl.
in nieuwst. 1979; Mercedes
300 diesel metal. aut. 1e eig.
1980; Mercedes bestelbus
207 diesel 1981; Opel Asco-
na 1800 S met LPG kl. rood
1987; Ascona 1.6 S 4-drs.
goudkl apart mooi 1984.-
Kadett Limited 1987 aparte
uitv. 5-drs.; Kadett LS met
LPG 1985: Kadett Club 1.3
S zilver 1988; Kadett 1200 N
1986 en 1985; Kadett Sta-
tioncar 1981: Mazda Sta-
tioncar bestel 1982 kl. rood;
Mitsubishi Lancer automatic
i.z.g.st. 1980. Autoparck
Kerkrade, Locht 44, Kerkra-
de. Tel. 045-426424. ' 3
mnd totaal garantie " 12
mnd. garantie mogelijk (au-
tos van max. 4 jr.) ' finan-
ciering tot 100% * repara-
ties - onderhoud - alle keu-
ringen ' Taxaties - export -shipments * geopend van
900 tot 19 00 uur " Donder-
dags tot 21.00 uur * Zon-
dags kijkdag van 10.00 tot
17.00 uu.

Te k. PEUGEOT 505 met
LPG. i.z.g.st. ’3.750,-, Be-
neluxlaan 149, Geleen.
Te k. zeer mooie PORSCHE
944 bwj. '84. access. Pr.
’40.000.-. de Ruyterweg
40, Geleen.
RENAULT STL, bwj. '81,
'APK april '90, ’1.550,-.
045-720951.
Te koop RENAULT 4 GTL
bwj. '83, kl. rood. Varenbeu-
kerweg 50, Heerlerheide.
Tel. 045-215777.
Te k. mooie RENAULT 5 TL,
bwj. '80, APK 9-'B9, vr. pr.
’1.750,-. Tel. 045-417622.
RENAULT R4GTL '81, kl.
rood, APK oct. '89 ’ 1.800,-.
Tel. 045-319452.
Renault 5 TL 1986. REnault
11 GTL 1986. Renault 11
GTX 1.8 1984. Autobderijf
KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Hemelvaartsdag geopend.
RENAULT 25 GTS, 1986,
goudmet., electr. open dak,
gas, trekh., vr.pr. ’ 22.500,-.
Tel. 045-310693.
Opel ASCONA 2.0 S, aut.,
bwj. '81, zeer goed,

’ 2.500,-. Tel. 045-423750.
OPEL Commodore Berlina
2.5 S, bwj. t. 80, i.g.st. Ko-
ningsweg 37, Kerkrade. Tel.
045-455432.
Te k. Opel ASCONA 16S
APK tot 12 mnd. '89, LPG,
vr.pr. ’ 950,-. Gouverneur-
str. 33 Heerlen.
Opel ASCONA 16S, bwj.
'80. LPG, alarm. APK 90,
’2.750,-, Caumerstr.l3,
Terwinselen, 045-413287
Te koop Opel MANTA CC
2.0, bwj. '80, APK 3-90, div.
extra's. Elisagracht 45,
Kerkrade. Tel. 045-410343.
Te k. Opel ASCONA 1.6
bwj. '79 km st 115 000. i.z.
g.st. Pr.’ 2.250,-. Tel. 045-
-250706
Opel Kadett 12 S 81, APK
i.z.g.st.; Caravan 12 S op
gas. APK. 04499-3398.
Te koop Opel ASCONA, aut.
'78, i.pr.st., APK mrt. '90, vr.
pr. ’1.750,-. Tel. 045-
-415528.
Opel ASCONA 1900, bijna
'82, LPG, i.z.g.st. ’ 3.250,-
Tel. 04956-3037.
KNUTSELKOOPJES! Mini
1000 1976 ’ 1.250,-; Opel

Kadett LPG 1978 ’2.900,-;
Lada 2105 1983 ’1.900,-;
Fiat Ritmo 65L 1982
’2 900,-; Renault 4 GTL
1979 ’500.-; Renault 4
GTL 1980 ’950,-; Renault
4 GTL 1983 ’2 100,-; Ci-
troen GSA 1982 ’2 900,-.
Fiat Sitty Car, Pres. Kenne-
dysmgel 8-12, Sittard. Tel.
04490-17544.
Datsun SUNNY aut. 1500
CC met trekhaak pr.
’3.000,- bwj. 81; Mazda
626 GLX electr. sloten en
ramen bwj '84 kleur wit; O-
pel Kadett D bwj. '85 i.st.v.
nw. 3-drs. Tel. 045-259654.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.
VW Golf Avance diesel 1987
VW Passat 1.8 stationcar
1985. VW Jetta 1.3 1987.
VW Golf 1.6 1982. Autobe-
drijf KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Hemelvaartsdag geopend.
Citroen BK 19 RD rood '88
Citroen BK 19 RD rood '86.
BK 16 TRS blauw met gas
'84. BK 14 RE wit 84. BK 16
TRS wit '86. CC 35 bestel
rood '86. Volvo 340 GL grijs
'84. Fiat Mirafiori rood '84.
Opel Kadett stationcar die-
sel blauw 85. Opel Kadett
1300 groen 81. Seat Ibiza
1500 zilver 85. Citroen AX
GT wit '88. AX 14 TZS 5
deurs groenmet. '84. AX 11
RE blauwmet '88. GSA
zwart met gas '83. Mazda
1300 stationcar groenmet.
'86. Ford Scorpio 2.0 CL
grijsmet. '86. Peugeot 203
bouwjaar 1953. VW Golf
1600 CL wit '87. Citroen C
15 bestel diesel rood '88. In-
ruil, garantie financiering.
May CRUTZEN Tel. 045-
-752121. Hunsstraat 33,
Übachsberg.
Gebrs DOMINIKOWSKI
biedt aan: Mercedes 190 E
autom , div. extra's groen-
met., '86; Opel Manta 2.0
GTE bruinmet., '83; Opel
kadett 1.2 LS groenmet. '85;
Kadett 1.3 5 drs. wit 83; Ka-
dett i.z.g.st. 80; Kadett Ca-
ravan wit '80; Ford Siërra
1.8 L laser 5-drs. rookzilver-
met. 86; Escort 1.3 ghia
groenmet. 82; Escort XR3
blauwmet. '82;Granada 20
L 4-drs , i.z.g.st., blauw '80;
BMW 316 rood div. extra's
85; BMW 323 i antrac. '81;

BMW 320 6 cyl., bruinmet.,
78; Kever 1300 oran|e als
nw. 72.1nr. gar. financ. mo-
gelijk Autobedrijf Gebrs.
Domimkowski, Kantstraat 48
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016.
G.G. AUTO'S en Shop biedt
aan met degelijke garantie;
Toyota Corolla 3-drs. '85;
Ford Escort 1.3 '85; Ford
Escort Stationcar '82; Mitsu-
bishi Colt GL '84; VW Jetta
'87; Opel Manta 1.8 S '86;
Opel Ascona 1.8 E '83; To-
yota Corolla 5-drs. Liftback
85; Volvo 340 GL 82; Fiat
127 CL '85; Honda Accord
Sedan '85; Honda Civic
automaat ’ 3.900,-; Honda
Civic 3-drs. ’4.900,-; Ford
Mustang 8 cyl. ’ 7 900,-;
Renault 9 Diesel, zeer mooi
'84; Daihatshu Charade '83;
Peugeot 305 GL '82; Ford
Fiesta 1.1 luxe '82; Garan-
tie, inruil, financiering, on-
derhoud, APK. Voor al uw
auto-accessoires kunt u te-
recht in onze shop. Keuze
uit duizend en 1 artikelen.
G.G. Auto's en Shop. Hee-
renweg 284, Heerlen. Tel.
045-224172 (grote' weg
Heerlen. Brunssum).

SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Marbella L '88. Seat Ibiza
1.2 GL '85, '86, '87 en '88.
Seat Ibiza D '86. Seat Ron-
da 1.2 GL '84 en '85. Seat
Ronda 1.7 GL D '87 en '85.
Seat Ronda 1.5 GLX '85.
Seat Malaga 1.5 GLX '88.
Seat Malaga 1.2 GLX '86.
Seat Malaga 1.2 L '88. Su-
baru 1800 GL Autom. '85.
Subaru 1800 GL '85 en 81.
Subaru 1300 '86. Talbot So-
lara 1.6 GLS '81. Mazda
1300 '76. Mazda 323 '81 en
'79. Lada 2105 GL '82. Fiat
127 '80. Fiat Ritmo D '80.
Austin Allegro '78. Sunbeam
1000 '79. Saab 99 '76. To-
yota Corolla coupé '79. Dat-
sun 120 V '79. VW Passat
'81. Citroen Visa '79. Inruil
en financiering mogelijk.
Donderdags koopavond.

Luxe PERSONENAUTO'S,
bestelauto's en bussen.
P.M. Interauto, import-ex-
port, Napoleonsweg 105,
Haelen. Tel. 04759-1028.

Opel Kadett 1.2 LS 1986.
Opel Kadett 1.2 1984, Opel
Kadett 1981. Autobedrijf
KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Hemelvaartsdag geopend.

Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.

Sloopauto's
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
Hoogste prijs! Te koop gevr.
loop- en SLOOPAUTO'S.
Tel. 045-420119 229670.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k. gevr. div. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, tegen
afg. vrijwaring RDW. Tel.
045-727711 216475.

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

uitlaat kapot?
Dan naar snel-service Auto Sport, Schelsberg 175, Heer-
len, 045-725507. Dealer van originele Romax-ultlaten en
alle topmerken schokbrekers. Ook zaterdags geopend van
10.00- 17.00 uur.

APK-keuringsstation
Bosal uitlaatpotten en pijpen,

montagedelen (gealuminiseerd)
2 jaar garantie, grote voorraden.

|<^RP BV

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

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.
Te k MOTORBLOK Merce-
des 220 D en motorblok
BMW 3.0i, 80.000 km. Tel.
045-719962, na 19.00 uur.

Aanhangwagens

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501

Motoren
HONDA XL 600 R ca.
18.000 km, ’4.000,-. 045-
-315169.
Te koop gevraagd gebr.
MOTOREN, shoppermodel-
len, overigen vanaf '78 tot
'85. Tel. na 18.00 uur 045-
-218525.
Te k. i.g.st. MONTESA En-
duro 360 m. kent., bwj. eind
'79, vr.pr. ’1.500. 045-
-324337.

$SUZUKI

*~K REKERS
MOTOREN

OPEN DAG
4.5-6-MEI jf

Ganzeweide 177 - Heerlen

(Brom)fietsen
AANBIEDING: Romein
dames- of herenfiets met 5
jaar garantie nu ’ 499,- met
trommelremmen; van NL fa-
bricaat. Tweewielerspecia-
list Math. Salden Limbricht.
FIETSBANDEN met zijre-
flectie: 26" of 28" zwart of wit
nu ’ 11,75 ANWB goedgek.
veiligheidsslot Assa bij ons
voor ’ 15,75. Tweewieler-
specialist Math. Salden
Limbricht.
COMMUNIEFIETSEN uit
voorraad leverbaar; Vespa
Ciao bromfietsen diverse
modellen Bert Rekers, Wil-
lemstraat 85, Heerlen. Tel.
045-726840. ___
Te koop div. VESPA S Ciao,
ook onderdelen. H. Kruisstr.
65, Grevenbicht. Tel. i
04498-57844.
Te koop Peugeot RACE-
FIETS (10 versn.) ’225,-
Heuvelstr.32, Meers Stem
tel. 04490-31300.

OPA-OMA fiets, dames-
heren- kinderfietsen, Honda
Civic. Tel. 045-257371.
Te k. GIOS Torino in nw.st.
mt. 56, afgemont. Campag-
nola Super Ree. 045-
-221543.
Te k. Peugeot RACEFIETS
(10 versn.) ’225.-. Heuvel-
straat 32, Meers, Stem. Tel.
04490-31300.
Te k YAMAHA DT 50 MX, i.
g.st., pr.n.o.t.k., bwj. '83, na
19.00 uur. Tel. 045-442158.
Te k. gevr. DAMESBROM-
MERS of snorbrommers.
045-321231 b.g.g.725271
Te k. PUCH Maxi i.nw.st.,
’500,-. Kerkstr. 33, Übach
over Worms.
Te k. RACEFIETS met 12
versnellingen mt. 54, prijs

’ 450,-. 045-723230.

Watersport
fë koop SCHETLAND-
KREUZER, 5.30 L, met bui-
tenmotor, zonder trailer. Tel
04498-56198.

Vakantie en Rekreatie
Te huur 4 a 6-pers.

zomerhuisjes en stacaravans
in bosrijke omgeving van de Ovenjselse Vecht, mooi

viswater, vrij ponyrijden en zwemmen. Tel. 05246-1229,
Gramsbergen.

Dagje vrij met
kroost erbij?.
Huur niet duur een
auto bij Bastiaans

Heerlen. ledereen blij!
Tel. 045-724141.

ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
SPANJE jongeren camping-
reizen, surf-fietsbus. Inl:
Break-away.tel 033-618811
SPANJE Rosas v.a. 1-7 te
h., Villa's en appart. aan zee
per bus, auto, 033-618600.
Invest in PORTUGAL?
Vraag onze Info-Brochure
’28,50. Bank nr. Rabo
169903532.
AMELAND, te huur div. ca-
ravans in hoogseizoen nog
vrij, va. ’ 195,- p.wk. Tel.
05110-5857.

__Hk£EZ!_ZI-u

ConterParcê
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Kl Ism KOOI VW-I KANTOOR

Pr-nL-rüU- Vak- huisie ,e n- (4 Pers'rrdllrulJK Camping Mooi ZUTEN-
SPECIALE PRIJS 17-15/7 DAAL. Pinkstervak. en voor-
goede vakantiewoningen, seizoen vrij Tel. 045-423759

nM^M 085257366 > Te k. VOUWWAGEN Triga--08854-1363 085-257366. nQ
,81 me, ,oebeh vr pr

Denia Costa Blanca te huur ’2.000,-, tel. 045-310972.
VAKANTIEWONINGEN metl BARTLEHIEM te huur wo-
of zonder zwembad aan jning en caravans aan vis-
strand van part. v.a. ’ 300,-. jwater, va. ’ 125,- p.wk. Tel.
p. wk. 045-720404. I 05110-5857.

Caravans/Kamperen

Dethleffs
Caravans

Tillemans Recreatie
Haefland 19,
Brunssum.

Steeds ruime keuze
Inruil caravans va ’ 2.000,-

Te k. 4-pers. CARAVAN
Munsterland Siësta 420 T
bwj. '88 Tel. 045-452179.
Te k. Bürstner, 3-pers, wit
blauw interieur, toiletruimte,
PVC voortent, bwj. '88, 1 wk
gebruikt. Inl. 045-420343.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravélair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
plm 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256. Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, botenI e.d. te Sittard, ’ 150,- plus

| BTW. Tel. 04492-2601.> Grote INTRODUCTIE-
SHOW van André-Jamet
vouwwagens, 1-2-3 opge-
zet v.a. ’ 4.995,- nu Dealer
voor geheel Limburg Hans
Stassar Heisterberg 78,
Hoensbroek.
Te k. plm. 8 lichtg. TOER-
CARAVANS o.a. Knaus, 2X
Kip, Tabbert, 1.V.A., Mun-
sterland vanaf ’1.250,- tot
’8.750,-. Ook inkoop. Tel.
045-323178.
Te k. 3 a 4 pers. CARAVAN
m. voort., kach., koelk., i.z.g.
st. Te bevr. Parallelweg 10,
Sittard na 18.00 uur.
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Te koop grote VOUWWA-
GEN, 4-6 pers. mcl. voortent
en bermkeuken, i.z.g.st., vr.
pr. ’1.400,-. Tel. 045-
-321243, 19.30-20.30 uur.

Kontakten Klubs

B-1 cinema hetero-gay
2x per week nieuw programma

Na elke filmvoorstelling plm. om het 1,5 uur

Striptease-show
Video-cabines

8 programma s per cabine
Grootste sortering full color sexbladen

Geopend 7 dagen van de week

Kommel 3, Maastricht.
Babbelbox

Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een
avontuurtje. 50 et p.m.

06-320.330.0.2
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
■50 cm

06-320.323.01
Flirten met zn tienen doe je

in de leukste box!
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje, s Nachts alleen voor volwassenen (Alleen

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c m

06-320.330.03
Een begrip in Limburg

Riversideclub
E-9 Afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2 Ohe en Laak 100 me-
ter voorbij Camping de Maasterp. open ma t m vrijd van

14.00 tot 02.00 uur Tel. 04755-1854.

■ _^ö C^^J__BBs3k§B__ljHSS____^^_ffll

Club Pin Up
met mooie sexy pm-up girls, en excl. service. Pr Hendrik-
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van ma.

t/m vr. van 12.00 lm 02.00 uur 's nachts.
Gezellige dames, charmant, discreet

Bezoeken U thuis of in hotel

Tel. 045-311895.
De box voor mooie meiden & leuke jongens

Flirt-Box 06-320.330.01
Paradiso Bar

ma. tm. vrijd. vanaf 14 uur
Europawg Nrd 158

Landgraaf 045-317032.

De Jachthut
Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina Karin.
Heike, Areane en Matina.
Ma-zo van 20-4 uur, 045-
-463943, tev. meisjes gevr.

Escortservice, all-in
045-326191

ma t/m vrijd. 14.00 u. tot
04.00 u. Aile mog. aanw.

Escortservice Nobel
045-459597

va 14 uur vanaf 18 jaar.

Nieuw Escort
045-726740

Nieuw escortservice!!!
Play Girl

045-352428va 14 uur.

06-Sex
50 et. p.min

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
Zevende Hemel

gratis surprisepakket
06-320.320.07

Relax-Line
Betty """ Gratis foto's

06-320.320.06

!!! Live !!!
Sex Relax Box

| Met z n allen over sex praten
i en afspraken maken, doe je

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

! S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et min

Sexlijn 14
Debbie?
50 et min 06

320.320.14
Tieners

I GRATIS kalender 1989. 06-

-320.320.10
Viditel pag. 34010, 50 et p m

live*sex*box
50 et min bel 06

320.325.30
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

De nationale
live lijn. Tel. 013-321395. 7
dagen per week geopend.

Escortservice

04490-23730
ma t m zat.

van 20.00 tot 5.00 uur.

('tHEETSTEI
SEXSPEL
06-320.323.66
_| _| _f KEUZE SEX
~-\ _f _ï STRIPTY-FOON
_V^Z_Luister.beslismfh\M en geniet

v/^f/ 50c1.p.m _
Best in Town!!

Boys voor heren, privé en
escort, 040-517097.

* * TUK * *
NEDERLANDS BLOOTSTE

BLAD 06

320.323.63
50 ct.p.m.

Bij ons geloven ze nog in
Sinterklaas!!

Callcutta
06-320.320.13 50 c p,m.
Jong, jonger, jongst!!

Kop op!! Stamelde ik, kort
en krachtig!!
Beurtlijn

06-320.325.33 50 et p m
en samen gleden wij de glij-
baan af het zwembad in, de

poel van verderf!!
Zijn die vrouwen in 't

oerwoud zo lekker dat ze
zich laten opeten door
kannibalen?

of emigreren ze op tijd naar
....Zoenbabwe

06-320.325.22 50 Ct p/m
Voor deuken en dellen moet

ie
Nombre hombre
bellen!! de opvulkampioen!
06-320.320.23 - 50 ct.p.m.

lellebellen
Peer, is stroik daar?

commusexü sexintellectü
verboden te bellen voor in-

telligente mensen en of
dommerikken!!

puro vlegmasex
voor viroklanten

06-320.322.77 - 50 Ct.p.m.
Bekende personen zijn onze

trouwste bellers!! de
Gooische
Matrasbox

06-320.325.14 - 50 ct.p.m.
Bel ook!! misschien maak je
wel n afspraak met va....?
Glibberen en glijden doe je

bij
"De Likbox"

06-320.325.36 - 50c.p m
niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-

spraken.

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

West. Tel. 045-412762.

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033

Anita
privé en escort ook

zaterdags. Tel. 045-352543.

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'O'Foon

320.02 ... Xaviera Hollander
320.03 ... Cora & Willem

321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex

321.04 ... Orgiefoon
321.06 ... Parenclub Live

321.14 ... SM Bizar
321.18 ... Sex Classics

328.30 ... Casanova
321.25 ... Vrouw belt vrouw

321.77 ... Horrorsex
322.00 ... Sexlijn Nederland

322.02 ... Sex-adresjes
322.90 ... Escort Gids

323.65 ... Mimi Kok 65 Sex
323.15 ... Fotomodel

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

323.18 ... Sportleidster
323.19 ... Stewardess
323.20 ... Verpleegster
321.17 ... Seventeen

321.61 ... Chick
330.63 ... Chick Contact
321.08 ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330 11 ... Harry's Gay Box
330.22 ... Harry's Gay Line
330.33 ... Gay Box Adam

330.44 ... Gaybox Den Haag
320.04 ... Bananaspht Lijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. SpaanVermeegen

Party-Line
06-320.330.10

50 et. p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids!

Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om de

sex? Bel
"De jeukbox"

06-320.325.16-50 cpm
Neem ns een jongen of

meisje bij
Beurtbox

06-320 325 34 - 50 c.p/m
sexcontacten zonder franje!

06-06-06-06
320.320.05 .. Pour toi
320.320.28.... Lesbi

328 320.320.68.5tandje 68
320.322.30....Heat line
320.324.00. ...Pervers

320.324.01. ...Soft
.320.324.02. ...Potten
320.324.03...Live

320.324.05...Live hot
320.325.02. ..Heet

320.325.03. ..Macaber
50 et. p.m. Pb 157, Z'voort.

Sex Royal
06 nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Kandra

en Natasja, tot 3.00 uur, pri-
vé en escort. Tevens meisje

gevr. 045-228975.

Privé Margo
6 nieuwe meisjes aanw. ook
SM mogelijk en massage.
Rijksweg Zuid 131 B, Ge-

leen, tel. 04490-48448.

PRIVÉ
meisjes Selfkant.'

09-49.2456.1053,,
's morgens vanaf 10.00

De meisjes van
Diana

bezoeken U discreet. M
't beste en niet te duur!
v.a. ’ 100,- all-in. Bel

045-2151 ld
213142, goede seni
verzekerd. Tot ziej
Videoclub]

kykotheek. Leuke meij
aanwezig tel: 045-718f

Wip-in box
Terug van weg. Nieu*
anders, heet, recht votn
raap, sex-praat. sex-V
den en vriendinnen. Mi
of heet apart. (50 ct.fl
06-320.324.60 J
SexSurpriseßt

Waar je de onverwachi
spraken versiert waar a
andere boxen alleen <
praten. Ook paren. (50 c
06-320.327.28 I

De jarretel Bc
Voor fijnproevers die gei
neerd weinig mooier v«
dan 100% bloot. Metzii. f

met-een gezellig stel
06-320.326.27 (50 cl. _

Orgie Box
niet zo maar een naam
pische mensen op dit
Seks tot door het lint en
nog apart... (50 et f
06-320.324.40

Contactburd
Maastricht. Bemidd. \

Privéadressen 043-635?
Nieuwe meisjes aanw.

en
zond. 14-24 uur. Ma t/n

11.00-24.00 uur

Club
2000

Rijksweg Noord 223
Geleen Tel. 04490-423 J

Cup A, Cup B, Cup'
wij hebben Europa d>

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Gei
04490-42313.

In de
St. Tropez

daar maak je het mee
ledere dag, dus ook op 2

dag geopend v. 21-5
Putstr. 40, Sittard.^

Hemelvaartda
is Club 2000 open va

11-24 uur, 04490-423]
Voor Piccolo's

zie verder pagina 10
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Om beter te kunnen concurreren met detailhandel

Warenhuis komt met
nieuwe winkelformule

Wet 'warenhuis', al bijna een eeuw dominant aanwezig inonze binnensteden, beleeft moeilijke tijden. V&D zit ineen
diep dal en maakte over 1988 nog zwaarder verlies dan een
jaar eerder. De Bijenkorf - tevens groot-aandeelhouder van
de Hema - stond enkele jaren terug op het randje van deaf-
bond, maar lijkt weer redelijk op koers.

Concurrentie is zwaar, zowelnaerling als van nieuwe vor-ken van detailhandel die klan-
ten wegtrekken uit het inmid-aels traditionele warenhuis. De
grote kolos in het midden van destad blijkt duidelijk in het na-
ueel, wanneer snelle, ingrijpende
aanpassingen noodzakelijk zijn
°m het de klant naar de zin teolijven maken.
-"De warenhuizen waren nogalJaat met de ontdekking dat deKlanten welvarender zijn gewor-
den en de markt werd opge-
splitst in verschillende niveausvan kwaliteit, van smaak en van
Prijzen. Later dan de gespeciali-
seerde winkels". Dat zegt mana-
gement-adviseur Edward White-
held. Wanneer het warenhuisvan alles wat, maar van niets al-
ies' heeft, verliest het snel de
concurrentie met gespecialiseer-
de winkels, die een breder aan-
bod op een bepaald terrein heb-
oen of goedkoper aan kunnen
O'eden, of betere service verle-en of beter aansluiten bij een
DePaalde smaak of noem maar
°P.

Een grote concurrent van het wa-
renhuis als 'winkel van Sinkel'
worden zodoende de nieuwe,
soms overdekte winkelcentra]

die als verzamelingvan gespecia-
liseerde winkels de vroegere
functie van het warenhuis over-
nemen. Hoog Catharijne in
Utrecht, Babyion in Den Haag,
ook 't Loon in Heerlen. Vooral
ook omdat de prijs van een pro-
dukt in veel mindere mate door-
slaggevend voor de aanschaf is
gaan worden dan in minder wel-
varende perioden het geval was.
Voor adviseur Whitefield is de
richting die het warenhuis moet
inslaan dan ook vrij duidelijk:
„In Noord-Amerika zijn de wa-
renhuizen al in de jarenzestig en
zeventig deze problemen te lijf
gegaan en veel van de waren-
huisketens maken weer behoor-
lijkewinsten. Maar dat zijn in fei-
te ook geen warenhuizen meer in
detraditionele zin, dat zijn super
speciaalzaken".

" Kessels, de nieuwe sterke
man bij V&D. 'Meer aan-
dacht voor het gezellig win-
kelen'

’Gezellig winkelen’
Aan de 'bovenkant' van de markt
is de Bijenkorf deze richting al
ingeslagen, aan de onderkant -bijvoorbeeld de 'Marskramerk-
eten (sinds kort ook van de Brj-
enkorf) - lijkt er ook minder pro-
blemen mee te hebben. In het
midden is het echter een gedrang
van jewelstemet de Hema, Blok-
ker en V&D. „Bekneld in het
midden tussen aanbieders aan
de bovenkant, de 'plus-winkels'
en aanbieders aan de onderkant,
de 'prrjs-winkels'", aldus Kes-
sels, de nieuwe sterke man in de
V&D-directie. Hij zegt verder:
„V&D blijft in het midden van de
markt en blijft zich dus richten
op een breed publiek. Maar V&D
gaat zich meer concentreren op
de 'shopping-functie (het gezel-
lig winkelen) en meer trends po-
pulariseren".

Ook de presentatie van de wa-
renhuizen moet ingrijpend ver-
anderen. Er komt een model-in-
deling met bewegwijzering. Vol-
gens Kessels wordt het allemaal
overzichtelijker en herkenbaar-
der. Bestaande formules - binnen
en buiten het concern - krijgen
ook meer kansen om binnen de
V&D-warenhuizen actief te wor-
den. De postkantoren, schoen-
makers enreisbureaus krijgen er
nieuwe collega's bij. Volgens
Kessels zal er niet minder dan
100.000 vierkante meter ver-
koopruimte in de 60 warenhui-
zen worden verkocht of ver-
huurd aan derden. Toch al snel
een oppervlakte van 20 voetbal-
velden.
Omdat de consument - en nie-
mand anders - dat nu eenmaal
wil.

door jan van lieshout
GRUBBENVORST - Rust
roest, zo blijkt eens te meer.
Als gevolg van het koude,
natte weer ontstond er niet
alleen stagnatie in de groei
van de asperges, maar ver-
tonen de eerste stengels die
en plein air werden gesto-
ken, roestplekken. Toch
brachten ze nog f5,00 tot
f7,50 de kilo op - een prijs
die in het topseizoen voor
de allerbeste kwaliteiten
pleegt te worden betaald.
De veilingprijs voor dekwa-
liteit super lag gisteren tus-

steken ergens tussen Linne en Maasbracht. Tengevolge van het slechte weer in afgelopen weken vertonen deeerste witte stengels uit de volle grond roestplekken. Toch brachten zij nog eenflinke prijs op de veiling in Grubbenvorst op.
Foto: JANPAULKUIT

ABN: Reformwinkel moet bijsturen
De speciaalzaken voor natuur-yoeding en reformartikelen wer-den niet professioneel genoegomr n te kunnen profiteren van deverdere toeneming van de vraagnaar dit soort produkten. Bunde-

'lr»g van krachten is gewenst omtegenwicht te bieden aan de op-
jokkende supermarkten methun grote inkoopmacht en daar-door lagere prijzen. Meer com-
merciële kennis en een duidelij-ke toekomstvisie bij de speciaal-
zaken is nodig, zo schrijft de

in een brancheschets van«e sector.

De speciaalzaken nemen nu 60
Procent van de markt voor hunrekening. Tot de natuurvoeding

behoren produkten die op alter-
natieve wijze worden geteeld, zo-
als met de biologisch-dynami-
sche en de ecologische land-
bouwmethode. Kenmerkend
zijn vooral het niet of nauwelijks
toepassen van kunstmest en che-
mische bestrijdingsmiddelen.
Bij dierlijke produktie wordt re-
kening gehouden met het wel-
zijn van het dier.

Ecologische boeren krijgen
sinds kort bij natuurbescher-
mingsorganisaties een voor-
keursbehandeling. De EEG heeft
plannen om overschakeling op
de alternatieve landbouwmetho-
den te subsidiëren om mede
daardoor de door de normale
produktiemethoden ontstane

overschotten te kunnen verande-
ren. Reformartikelen zijn zo min
mogelijk bewerkt en bevatten
geen kleur- en smaakstoffen en
conserveringsmiddelen. Zij wor-
den voornamelijk geimporteerd
uit Duitsland.

800 Winkels
Vorig jaar werd in Nederland
voor f 400 miljoen aan natuur-
voeding en reformartikelen ver-
kocht, één procent van de totale
bestedingen aan voetiings- en ge-
notmiddelen. Ons land telt onge-
veer 800 winkels. Kleinschalig-
heid is een gemeenschappelijk
kenmerk. De natuurvoedings-
winkels hebben meestal een ma-

tige rentabiliteit en zijn vaak ge-
vestigd op minder goede loka-
ties. Bij gecombineerde zaken
(natuurvoeding én reform) is de
rentabiliteit gemiddeld beter,
doordat reformartikelen een be-
ter marge hebben.

De markt voor natuurvoeding en
reform heeft nog flinke groeimo-
gelijkheden door stijgende aan-
dacht voor milieu en gezond-
heid. Een stimulans kan ook be-
tekenen de verhuizing van de re-
formartikelen van het hoge naar
het lage BTW-tarief. Het rapport
merkt op dat grote producenten
van voedingsmiddelen het voor-
voegsel bio of het woord natuur-
zuiver veelvuldig ge- of misbrui-
ken.

consument

Voor- en nadelen
van Belgische pil

De Consumentengids van mei
1989 (nummer 5) bevat een aar-
dig artikel over het kopen van
geneesmiddelen in België.
Vooral voor grensbewoners, on-
der wie heel wat Limburgers, is
dat een lucratievezaak.

Nederland vraagt voor zn medi-
cijnen de hoogste prijs van Euro-
pa en deelt die bedenkelijke eer
met West-Duitsland en Dene-
marken. Het gunstigst liggen de
medicijnprijzen in Portugal,
Griekenland en Spanje. „Ge-
neesmiddelen in België kopen
kan vooral interessant zijn voor
particulier verzekerden die niet
voor medicijnen zijn verzekerd
of die een hoog eigenrisico heb-
ben," zo concludeert de Consu-
mentengids.
Toch is het niet alles 'goud dat
blinkt' bij de aanschafvan pillen
en poeders in ons buurland. We
zetten de nadelen voor U eens op
een rijtje.
Medicijnen hebben in België

vaak een afwijkende toedie-
ningsvorm. Een voorbeeld is het
hartmiddel Cedocard. Bij ons in
de Retard*-vorm te verkrijgen.
In België niet. Retard wil zeggen
dat het middel langzaam in het
bloed wordt opgenomen. Door
het vernuft waarmee het is sa-
mengesteld, hoeft de patiënt het
bovendien niet zo frekwent "te
slikken als de 'gewone' vorm.
Wie dus de Belgische Cedocard
wil slikken in plaats van de re-
tard-vorm, zal zeker moeten sleu-
telen aan het doseringsschema.
Een ander nadeel, minder van
medische aard, is deuitsluitende
verkrijgbaarheid van standaard-
verpakkingen. In België worden
die vrijwel nooit aangebroken.
Een voorbeeld: schrijft een arts
30 tabletten voor en bevat de
standaardverpakking 100 stuks,
dan moet de patiënt die grotere
hoeveelheid afnemen. Weg prijs-
voordeel!
Hiermee is de lijst van minpun-
ten nog niet af. In Belgische apo-

theken worden vrijwel nooit eti-
ketten op deverpakking geplakt.
Daardoor ontbreekt essentiële
informatie over wijze en tijdstip
van innemen. Maar ook waar-
schuwingen als: 'kuur afmaken',
'niet met melkprodukten', 'beïn-
vloeding rijvaardigheid' en der-
gelijke bereiken de patiënt zo
niet.
Mocht hij tóch nog steeds het
prijsvoordeel belangrijker vin-
den dan de voor hem 'ogen-
schijnlijke kleine bezwaren' die
aan medicijntoerisme kleven,
dan moet ook verder niet verge-
ten worden dat: Belgische apo-
theken vrijwel niet geautomati-
seerd zijn in Medicatie bewa-
king. Er vinden dus géén contro-
les plaats op de voorgeschreven
dosering of op de wisselwerking
met andere geneesmiddelen.
Omdat van de buitenlandse pa'
tiënt geen gegevens bekend zijn,
is het de vreemde apotheker niet
gegeven dieper in te gaanop con-
tra-indicaties (de situatie dus dat
iemand een bepaald medicijn
niet mag gebruiken). Ook ont-
staan er hiaten in de Medicatie-
historiebij deeigenNederlandse
apotheek.

" Medicijnen kopen is erg duur in Nederland. In België
kunt JJ goedkoper terecht. Maar er zit wel een „maar" aan
Vast- Foto: DRIES LINSSEN

gezond op...beter af...
door jos benders, arts

tic in de Consumentengids met
lede ogen hebben bekeken. Ze-
ker de zinsnede uit het artikel
over de onduidelijke bijsluiters
in België. Citaat: „Daarom is het
verstandig om in Nederland nog
schriftelijke informatie over het
geneesmiddel te vragen..." Bij
wie of wat?, zo vraag ik mij met
enige ironie af.

Verstandige slikkers zullen bo-
venstaande minpunten naar hun
hand kunnen zetten en dan uit-
sluitendprofiteren van het finan-
cieel voordeel. Al is dat door een
recent aceoord (OPA) alweer 7
procent lager dan vorig jaar,
waarmee de gegevens van de
Consumentenbond dus licht
achterhaald, ofop zn minst inge-
lopen zijn. De voorlichtings-
dienst van de bond gaf dit trou-
wens ook toe.

Neem daarbij het contante beta-
lingssysteem in België, plus de
reiskosten die men kwijt is, tja,
dan blijven er nog maar een paar
Hollandse harde valuta als winst-
pakkers over.

Hoewel... Geleid door de intuïtie
hebben we een paar Belgische
apothekers gebeld. De vraag: „Ik
woon in Holland, een eindvan de
grens en ik had graag 250 stuks
Voltaren van 50 milligram?"
De eerste apotheker die we bel-
len zegt: „Vroeger heb ik dat wel
gedaan. Totdat de douane het
pakje opende en weer terug-
stuurde."

Bij de tweede is het wèl prijs
„Als u een cheque erbij opstuurt
van 3300 Belgische francs en een
beetje extra voor de porto, dan
hebt u de medicijnen per omme-
gaande in huis." (voordeel: onge-
veer 100 gulden; JB)

Daarover de Consumentenbond
later teruggebeld, luidt het ver-
baasde antwoord van voorlich-
ter De Clerk: „Dat lijkt me toch
geen goede ontwikkeling. Daar
ga ik eens achterheen."

*Retard (frans): vertraging, uit-
stel
Met dank aan drs. R. Oostwegel
apotheker

Contant betalen
Menig apotheker zal de publica

Giromaatpas ook
geschikt voor

geldautomaten
in buitenland

Volgend jaar zomer kan met de
giromaatpas van de Postbank
ook contant geld worden opge-
nomen via geldautomaten in het
buitenland. Dan zullen namelijk
circa 10.000 geldautomaten bij
postkantoren in onder meer
Spanje, Frankrijk en Italië zijn
aangepast voor gebruik van de
Nederlandse giromaatpas. Om-
gerekend kan dan, uiteraard af-
hankelijk van het saldo en de
kredietlimiet, een bedrag van cir-
ca 500 gulden per dag uit 'de
muur worden gehaald.

Bij de presentatie van het jaar-

verslag, verleden maand, werd
bekend gemaakt dat de Post-
bank de dienstverlening ten aan-
zien van de 20.000 in 1988 uitge-
geven postbankcards gaat uit-
breiden. Binnen afzienbare tijd
worden bezitters van deze kre-

dietkaart voorzien van een PlN-
code. Daardoor kunnen zij in een
aantal landen geld opnemen bij
geldautomaten. Dus ook 's
avonds en zondags als de post-
kantoren meestal zijn gesloten.
Nu kunnen ruim 3 miljoen van
de in totaal 4 miljoen giromaat-
pashouders in Nederland elek-
tronisch betalen of geld opne-
men. Begin volgend jaar zullen
volgens bestuursvoorzitter Van
der Lugt alle rekeninghouders
van de Postbank een giromaat-
pas hebben. Eind vorig jaar had
de Postbank bijna5,5 miljoen gi-
rorekeningen.

Tomaten maken forse prijsval

Rust roest in
aspergesbedden

sen f 14,50 en f 16,00 dekilo.Vorige week werd er nog
het dubbele voor betaald.
De dagaanvoeren stijgen, maar
de temperatuur koelt 's nachts
nog te sterk af om een tropische
vegetatiedrift in de wortelstok tehouden.

Als gevolg van het warme weer
van de afgelopen dagen moesten
paprikatelers reeds broezen. Er
wordt een prima prijs voor hun
product betaald. Er was een
hoogste druk van f7,90 de kilo.
De groene paprika's deden nau-
welijks voor de rode onder; de
oranje en gele brachten een gul-
den tot een daalder minder op.

Tomaten
Een forse prijsval maakten toma-
ten. Werd vorige week nog f 2,30
tot f 2,40 de kilo betaald, gisteren
zaten ze twee tot driekwartjes de
kilo onder die prijs. Ook de cher-
rytomaatjes zakten beneden de
f 1,00 per 250-grams-doosje.
Komkommers kwamen aan vier
dubbeltjes tot f 1,00. De slasoor-
ten schommelden tussen vier en

acht dubbeltjes per kropje. Gro-
ve radijs bracht nogf 1,00 per bos
op. Koolrabi kostte tot f 1,20 per
knol, bloemkool f3,00 tot f4,00.
Goede spitskool deed de helft
van die prijs. De overjarige kool-
soorten waren goedkoop.

rond deklok
Ofschoon prei sterk aankwaliteit
heeft ingeboet, werd er nog grif
f2,00 de kilo neergeteld. Ook de
tweede kwaliteit witlof bracht
nog f2,50 de kilo op. De oudebreekpeen ging f 1,30 dekilo, de
nieuwe bospeen tot f 2,80.

Perkgoed
Als gevolg van het warme weerstijgen vraag en aanbod van
perkgoed. Afrikaantjes en bego-
nia's kostten een kwartje per

plantje, geraniums en fuchsia's
f 1,30 tot f 1,35 per pot. Stam-
fuchsia's deden f6,00 tot f7,00,
stammargrieten ongeveer het
dubbele van die prijs.

Met het oog op Moederdag, die
dit jaar met Pinksteren samen-
valt, trok de prijs van bloeiende
planten reeds aan. De traditiege-
trouw pieken de prijzen van snij-
bloemen de week daarop om-
hoog. De chrysanten kwamen
gisteren aan zes dubbeltjes per
tak, de rozen aan iets meer dan
de lengte in centen.

Het CW-assortiment is afgelo-
pen week nog met drierozen uit-
gebreid.Het betreft deKiss - een
middelgrootbloemige zalmrose
roos; de Melody - een grootbloe-
mige rosé roos en de Oceana -een grootbloemige crèmekleuri-
geroos.

Fruit
Op de fruitveiling blijven aan-
voer en prijs van kasaardbeien
stabiel. Ze zitten rond f2,00 per
200-grams-doosje. De concurren-
tie van Spaanse aardbeien is
minder sterk dan voorgaande ja-
ren. Dat komt, omdat het in
Spanje slecht weer is geweest en
omdat een aantal telers heeft af-
gehaakt. Ook in Spanje is de
kostprijs gestegen.
HetLimburgse ooft is zo goed als
geruimd. Jonagold bracht nog
f 1,50 tot f 1,60 de kilo op. Voor
Gloster en Golden Delicious be-
taalde de handel negen dub-
beltjes tot f 1,00 de kilo.
Zo vroeg als de perenbloesem
was, zo laat is de appelbloesem
dit jaar. Over de zetting valt nog
weinig zinnigs te zeggen.

... (ADVERTENTIE)

TOTO

Afgelopen zondag had
IMÊ niemand 12 goed in de Toto.mA%w Mm mM mm Daarom pakt de Toto deze

Week twee keer uit. Met 'n beetje geluk wint u de hoofd-
Prijs mcl. de jackpot van circa f 45.000,-. -ry*-VT-_T>)

Dus als u 'ns echt uw slagwilt slaan.. ’ vJ'TV*-'
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Kontakten Klubs

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Gezellige dames, charmant,
discreet, bezoeken u thuis

045-311895
"06-320.321.03"

Retina Sexfoon

’0,50 p/m
Ook mensen uit waspik

bellen met de schoonste box
van Nederland

De bubbelbox
06-320.325.13 - 50 c.p/m

Voor sex onder de bubbels
in de badkuip!!

ledereen heeft moeite
met haar!!

't stoeipoesje
06-320.325.11 - 50 c.p.m.
Ze kan er nooit genoeg van

krijgen.
Vrouw, 28 jaar, volslank, on-
gebonden, goede algemene
ontwikkeling, vooral licha-
melijk!! Ik heb één pro-
bleem: ik ben gek op man-
nen, veel mannen!! Bel me
eens op

box
06-320.325.43 - 50 c.p/m

Zoekt u een beetje vertier
Kom dan naar hier!

Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814.

In de

Ritsbox
kun je alles op tafel leggen!!
06-320.325.31 - 50 C.p/m,
ook met knopen hebben wij
geen problemen, zolang het
maar open kan!!

! Nieuw !
Madonna

06-320.321.66 (50 et p.m.)
Gratis surprise

Peggy privé
Discretie verz. 04490-74393

ma t/m vr. 11-18 uur.
Tevens assistente gevr.

Contactburo
Lucie voor bemiddeling van
adressen. Tel. 04490-50921
Geleen.

Is elke Nederlander een
viezerik?

Oordeel zelf 06-320.323.55
lets bekennen? Bel onze ta-

pe! 010-4297085.
Live sexgesprekkenü Op de

Sabbelbox
hoor je geen bandjes maar

meisjes!!
06-320.325.69 15ct/18sec

Club-Doma
SM

Clubavond, hoogtepunten!
06-320.323.50

Training slavin Titia
50 et. p.m.

De Pretbox
Lekker 10l maken! 06-

-320.325.44
Leuk kletsen, 50 c/p.m.

Inwijding!
Jiva's Oosterse sexlessen
06-320.323.51

Verhoog je genot 50 c/p.m.

Nachtvlinders
en wel 12 stuks, bij Madame

Butterfly, Hommert 24
Vaesrade. Open va. 17. u.

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen
brengen u in de 7e hemel
van het genot!! 045-227734/
228738. Tev. ass. gevr.

Exclusieve meisjes in
privéclub

Exclusief
Open van 11 t/m 23 uur. Zat.
van 11 t/m 18 uur. Industrie-

str. 13Kerkrade-W. Nog
plaats voor 'n leuk meisje.
Intern mog. Ruime privé-

parking. 045-423634.
Bel nu 04406-41916,

charmante vr. I. benen,
volsl. ontv.

Privé
Van 12 tot 20 uur.

Thai Privé
Voor sport-, Franse- en ori-
ginele Thaise bodymassage

Ma-vrij 11.00 tot 24.00 u.
Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966.

Privéhuis
Michelle

Tunnel of love
Leuke dames aanwezig.

045-228481
045-229680.

Ook geop. op Hemelvaart.
Zoek je 'n lekker ding?

Sex-contact-lijn
Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
super sex-contacten 50cpm

S.E.X.-Afspreek-Lijnü
06-320.320.55
Gezocht bi-sex meisje
Erotische afprakenlijn

06-320.325.80

Maak kennis met die heerlij-
ke meiden! tippel-box 50cm
06-320.326.66
Zoek je 'n lekkere boy?
Gay!Date!Live

06-320.330.18 (50ct/min)

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Nieuw

Sylvia, Elly, Yvonne, Gaby.
Cinderella, Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren, naast
tennishal.

Ik had alleen mijn slipje
nog aan!!

't stoeipoesje
06-320.325.11 - 50 et p/m

en die vijf jongens ...
en moe dat ik was!!!

Nou ik heb het wel geweten,
toen ik 's avonds stiekum
het kazerneterrein was op- ■gekomen!! I

De kazerne !
oefeninglijn

06-320.325.12-50 et p/m

Hardsex
Keihard de Lekkerste!
maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jaar.
50ct. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Contactburo

L'Amour, dames, trio, p-r,
privé enz. Heerlen,

045-225237.

Bisex vrouwtjes
2 kanjers tegelijk

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*324*24

’ 50,- all-in
Tel 045-423608

Bel de
provinciebox

BABBEL, KLETS,
RATEL, RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611.
50 et p.m.

Venus
Interservice Buro in privé

adressen Brunssum.
1 Tel. 045-257191.

Tippellijn
06-320.330.66

Zoek ze uit die meisjes_ van plezier (50cpm)

Lijf Sex Box
Waar meer gebeurt dan pra-
ten. Hier vinden ze elkaar,
heet en verlangend naar
meer. Voor echte sex-con-
tacten. 06-320.325.90
(50ct./p.m.)

Sex Box
Draai niet om de brei. Zeg
dat jij graag wilt. Zo vind je
wat je zoekt, blond of bruin
mollig of slank, ze zijn er.
06-320.322.22 (50ct./p.m.)

Sex Super Box
Je draait en direct zit je tus-
sen de jongens en meiden
die wat willen, en niet om de
pot heen draaien.
Sex Super Heet
06.320.324.30 (50ctp/m)

Porno Box
Voor het heetste gesprek-
ken. Vreemd... vooral da-
mes weten er raad mee.
Trouwens, wat gebeurt er inzon box apart? (50ct.p./m.)

06-320.320.51

(Huis)dleren
Jonge HENNEN te k. even-
eens Mestkuikens. Regel-
matig leverbaar. Vaesrade
43, Nuth. Tel. 045-241284.
Te koop zeer mooie ROTT-
WEILERPUPS met stamb.,
HD-vrij, geen tel. prijsopg.
Kasperenstr. 25, Kerkrade.
045-419477.
Te k. nest MALTHEZERS.
Tel. 04743-2303.
Te koop nest GOLDEN
RETRIEVERS. Tel. 04743-
-2303.
Te koop prachtige jonge
YORKSHIRE-TERRIERS,
klein soort uit kerngezonde
ouders, 7 wk oud en ouder,
zilvergr.,staalblauw en zwart
045-211773na 13.00u.
Te k. C-Pony met toebeh.
Tel. 045-452129.
Te k. lieve BOUVIER teef, 2
jr., m. stamb., gunstige prijs.
Tel. 045-257036.
Jonge FAZANTHANEN en
kippen te koop. Heerlense-
weg 166, Hoeve Leenhof,
Landgraaf.
Te k. DISCUSVISSEN Tur-
quoise 5-6 cm en koppels.
045-324163.
Weg. omst. hed. goed teh.
gezocht voor liefklein hond-

" je (3 jr., reu). Gratis af te ha-
len. Tel. 045-221171 tUSS. 8
en 12 u. v.m.
Te k. prachtig AQUARIUM■ 130 bij 50 bij 50cm. geheel
compl. ’ 200,-. 045-253672
BOEMERS teckels Vork-en
Foxterriers poedels. Walem
11ATel. 04459-1237.
2 WAAKHONDEN, V_ jr.
oud, kruising Bouvier/Rott-
weiler. Tel. 04459-1816.

jjj^BßT^i jJtTT^ummmmm^ JP^m Pi^ESBILAZER' lf TOrELiaEron l 3?SAR SOKKEN. [
|i 1 La-JLlp-^i-JB ÊÊéÊL ** Jbwlv Oversized. Dubbele rij knopen. Van afwasbaar vinyl. Katoenen herensokkenin°-a>^|Wf y 4 i /J 1 _Wll__V_^^_/^__W_ 100% katoen. Sahara, ecru Stoffen onderlaag, /' wit, bleu en <^""^Ü^^^^^^m'lÈiËiJil fl vltfl'*W_\ i«vyVl -— -i en marine, dus't schuift niet./^ grijs._F,Q^„roDAAH Vs^11fl '_t| 'J 11 n | \SMT\ SUP*R S, M, L, en XL. Diverse jf *■ jj^^M^

Nooit een strop. Heel veel \<xJt Met epauletten en grote / %^ \^ \_w_v* 1W I £____m___ 'rV §
kleuren en dessms. borstzakken. In wit en j _^_K / AmW^m ___\\_\______Z_V___o i S

/ V. tm\ t f~^^^^^ _L\ \ V\ _____\WWWw ________________ '\_^ii\ ■**"* m>mï wwm _M- _*_MWi^W^ _M V<_. __tlm__, _T_^ 'I "//.{ \ZX Imt *

_ËQsp(Fl^i AOS k^] E^J^^l^QsUrrA _Ti ril __ 1
***W+ /f/ Y\ M^^^ U ZOU ML GEK ZIJNALS UMER BETAALDE.]

_.___________.^^^^^—■^^^^^.M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^_^^_^^^

Blonde BOUVIERPUPS, in-
geënt en ontw., lid N.B.C.
Tel. 08859-52369.
Weg. omst. te k. Labrador
RETRIEVER, blond, reu, 7
mnd., met pap., zindelijk en
lief. Pr. n.o.t.k. Te bevr.
Breedstr. 4, Hoensbroek.
Te k. DWERGSCHNAUZER
pups, teefjes, m. stamb.,
ontw. 04920-50323.
Te koop DWERGPOEDEL-
TJE met toebeh., pr. ’ 250,-
Tel. 04499-3344.
Te k. KRIELKIPPEN, konij-
nen en ganzen. Tel. 045-
-451670.
Te k. jonge DUIVEN fond,
ras Cobut Renneberg Klak,
2x 1e nat. Barcelona BRD,

’ 30,- p. st. Vele dankbetui-
gingen ter inzage. Tel. 045-
-455955.
Te k. DOBERMANN- en
Yorkshirterrier pups. TEI.
04498-52773.

Bloem & Plant
GRASZODEN ’ 3,50 p. m2,
1e kwaliteit. Gratis bezorgd.
04450-2131 of 045-351341.

In/om de tuin

1JjpllilÉpöÉpaiy^

Blokhutten en
tuinhuisjes

Bezoek onze Showterreinen
Arnold Opreij

Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht Beatrixhaven.

(TUIN)HOUT, bielsen,
schermen, palen, rolbor-
ders, huisjes enz. Vakkun-
dig hoge druk geïmpreg-
neerd, thuis bez. Impreg, In
deCramer 104, Hrl. 751687.
TUINGROND zak 40 L
’2,50; Potgrond zak 40 L
’2,20; Turf ’3,10. Creu-
gers Tuindecoratie. Econo-
miestr. 46 Hoensbroek.
045-213877.
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.
1 ste soort GRASZODEN

’ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178
Te koop CONIFEREN, 1.50
hoog, pr. ’ 8,50 p.st. Broek-
straat 62, Schinveld.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg Zuid 340, Übach
over Worms. Tel. 045-
-321721. Voor alle Rijbewij-
zen A.B.C.D.E. Chauffeurs-
opleiding goed. vervoer,
pers. vervoer, bederfelijk
goed., gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 Space
Cap. Startcursus chauffeurs
13-05-'B9.

Huw..Kennism.
Nieuw! Nieuw! Nieuw! Stich-
ting Recreatieve Evene-
menten organiseert in Dis-
coclub La Salie, Stations-
straat 7 te Susteren, iedere
vrijdag vanaf 20.00 uur een
gezellige dans- en contact-
avond voor ALLEEN-
STAANDEN, s.v.p. legitime-
ren. Het bestuur.
Op veler verzoek elke
woensdag dansavond met
orkest. ELDORADO, Spau-
beek Bongerd 5. Tel.
04493-4193. Woensdag 3
Mei met Hein uit Stem.
"PARTNERS-TRUST".
Huw. relatieburo info. 045-
-210627
HEER 64 jr. alleenst. zoekt
eerlijke nette vrouw voor se-
rieuze relatie. Br.o.nr.
B-0678, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Jongeman zoekt lief meisje
of jongevrouw, tot 30 jr.,
voor vriendschap en gezel-
ligheid, heb vast werk en ei-
gen flat, liefst brieven met
foto. Br. o. nr. B-0686 L.D.
Postbus 3100 6401 DP
heerlen.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 12

ypzA >_"». .--- \ s\__ __<■_. ,'__. __C__r ,<f' ■ vm__t y-, _H_ m^Am *>*>m*». mi,ïiii_ :JWW;: i2stassen-sets.

__ï_i. _________ wwwéwi _r^__Ww \\\^^y_\W "■J__V_* ■" : ;^V*^W' ; ■■. c- . - v .
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3 11 1001redenen J|jt I
ïifomnaaronze ||: '
■4si'BJ* |3iy% l_^c_f_cv_^c_Jr_/\tir l___?

»"■ _r iiiivNiJt_/_r_s_ricjvv ilipf- -M_ J_L___L_M_JL^klk_y m^__i <JBL Ik-FJL __\\_Lmmm__iW T T ijMgfci^

" laïBlfekftk 'iï^ _k_"rtlTl£^_ri l^P^

#jfl*Ét_Jik IQ jf Om misverstanden te voorkomen: bijvoorbeeld ook metallickleur, een Qfkiest UVOOreeil Vande«"& '(£s££&__}_ onze showrooms zijn niet ineens omge- (fiets)imperiaal, speciale buitenspiegels andere PeULTCOtS^
,_»_!-«*£&■ wf bouwd tot luxueuze warenhuizen. Wat en'nruitewisser/sproeier achter... ... . . . _ fa

~.,.„„..JWwwwmgft, -^ m ~ , . , /^f-,», i-i l- ." WordthetdePeueeot2os?Albiina
'""*■" ; m u hierom u heen ziet is slechtseen greep Ut natuurlijk een combinatie van , ... , ,* -, ',...,»,..,.. ""';;'»'»»«'«;,:■"__ ~1 i ->/wï

__
"" j f j„ ■ -7 i u j miipen van verkocht. Dus met rechtvWW_kv^ . r»w»"»-É uit de meer dan 3000 prachtige prijzen deze or andere accessoires. Zolang het ' , _... ..""*w " n3L *-~*>». "'__| i. i j j j -nnn ; 1 " cdtu/ "__

_ een sterk nummer. Oi kiest u voor de
j^m""" IT""'1 die er te winnen zijn, gedurende de de 2.OUU,- inclusief BI W niet te boven , . . _ncj

■" '■ M, Peugeot Pinkstershow. gaat. Dit aanbod geldt voor elke uitvoe- h"aai gestyleerde Peugeot 40b
M j_" «Jmm m \"__ .. __ "" nng vande3o9, m.u.v.deComfort.Eris Een ongekend talent, zuh u ont-

<*&?_ 'A. Dit Zijn deprijzen: al een 309 va. 20.980,-. dekken en sinds kort ook verknjgbaar
/ _£K „ „_ ... * .'. : _ ____! In Break-uitvoenng. Een auto die u

u ».;;;: *_■ 25 Minolta AF-Tele-Super Lom- ___W^___W_________ „,* ■_ j j i._.::ff.-^j-N:.. . ivwuvU'^ 4H ;—TT r;—; v~—7. i ____r d__mÉ_WÊ__9^ ruimte geeltvoor doorde week en voor
i^at^ijjk —' lü pact camera s. 50 trekhaken methetsrek JlmmK&mW£MmW \- , .. 1 j vvv - i »" _zf- r^_. _..;»—", : v—: ' __ — - T» «Pi—K—^i uw weekends, hobby s en vakanties. Er,

v -^a»a^ mcl. montage, 75 Alpina/Kynastvouw- r___=_r;# _-. , ;, ,1 ».„ d i si\ i_\c\■*■■■*££*■■_ ' *m.M3k__ FT iT^O —~i t r . mm\_mm___&m_4Ê__ jm is al een 405 Break vanat 31.360,-.
:JWWi <_WrZ___-, tietsen, 100 impenaals voor 2 hetsen, m____Wk _T 1 _w n ■ ï j d » cac’"" «_^ «fo*«jr:i?._.,*.A; W_W^___m nr ■ ~TT—7-^ T^ _^^^^ fnnii 'f^^mm Dan is er ook nog de Peugeot 505,<c_^^ mUBÊ" 125 vierdelige GTI tassen-sets, 150 grote __JBL«^l_s_L_t_-_«_^____ j u . u r-u i i-sS--*_jss^\; &--^tV^ > Tuf Z ;—?r~: TT^TT—T"^—T _V_?mT_n*Ti__WWCKETi_P_i de betrouwbare, comfortabele limou-,ltam»m_% .^^i«j_4, {■ Peugeot bad akens en 2.500 valutacal- |B*>i«UUIKUJL__D_U-IsUB_H . ,

.? N *Mli —1 ; Kortom, keus te over.
i .a_-in£-T-x. ÉB culatpj^ .Égr^^ilttlK De Pinkstershow in de Peugeot-.è^m^_jk J»W»«_4 WM Wat in onze showroom centraal -#K«^W% \\ , . f 02, ~.-. ,^-jlt- i mSSÈ. ,_m c _»..._L...~i.5 showroom is een waar prijzenfestival!.. bh ft staan is dat geweldigeaanbodopde . -^y^y7^" — " u i . j- "" " j ... u»i \ j^ ' i , Mt____wg_l_i-|lWfc.>.ii 1.....11 i"i»-T« "oe kunt u die pnjzen in de wacht

T V T V __ Peugeot 309. Want als u tussen 3en HrW 1 ? Cewo e n de show-
___iV''^N ,/__W''/ip\ _?__&. '3 mei zon comfortabele gezinsauto ____■ EZZI 9__2i Jw____i i' r. i _ ■ »....„»f^W^C C^- if^»^ fst) rieß , , , _f_Aim JéVJifi|ISVuRHI room komen. Dan hoort en ziet u wat uV_? \_yV»r >-^Vl3l aanschaft en deze voor 1 juli laat regi- _H«___-_U__U________________i

moet doen om er een extra feestelijke
I V IV _# T_^' jgt U T maar Pinksteren van te maken.W^'few^'^W^i . ■ :: "f^^AW^k Er zijn dus 1001redenen om bij ons

V *'"■ ..■■■■ _P een spoiler, of sportieve wielplaten, of '^WttlßiSßpl^S CpF . . ,
iffi^^ i^ '^ _S2_WÏ een trekhaak, ofeen fraaie stereo radio- D^ PeUgCOt PuiksterS-IOW

\_> W^ \£J cassetterecorder, of misdampen. Maar BMSUHI'IWFlWiTfffflUgi Van3t/m 13md.

*_L_itf_| _fcül-I»,W ■PWHK t> j_K*IV _:<' ,j_3é_^_B _^__IBv'?rT::■ ____________H_______r_\_______________M i «I H _ _^_^_^_^_B »^" ______^_u___v m_% *^ _. §^_B _^_VK____l_____l ll_Ë__________________^__Éio/^ Ts^i ; _^_Üi_W/ H V%%_\__\\ B*?P^ __■ %^B_B; ____ Wx^.*^
TÊÊ _■» ■■_...' <n^"E_f!^_-_-_B_-__-_!is I' *__^^^
■f B l_-F < i - ""WH ____l f
: _i_? ___Bk M ___B__^^B

PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLIARIS B.V, SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF
SEEGERS BV, ST JOSEPHSTRAAT44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPERBV., WINTRAAK 29, TEL: 04490-21944.

KK| SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE 8.V., KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835.
ES_i PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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OPROEPING _^^_____7^^^
schuldeisers l_ï_T__ui__fJlvl IjITÊ I N fA N_^ P__ Lili|J ïiMkmTrÉi KiN P__^l w* ,^__^^^Anc onbekende sctiuldeisers en ll_ il \\\ l_» _l Sk^ Ek"^ k^ lik il I lil il 111 WI W_^_^^^^^^ w___^ '^_^^

die _k*_& 11 JITm\ |_r_l 11 B 1 11J IJI k^ I_fl__. *l k.^ _k^l IJ UHa 'J \l l J IJ IIR '"-- _—— ■* vm^ j*\^^___^*\voraeren hebben ol B^k I^LW_J^k fAWf _WM WA I Ifi Wf _%j_ _Wt\\_\_ I I\WA I 1 W__l V_| pi B_|LIJ WA WTM ■ JHmßÉ__^^
waarden onder bun \ <j__i'

berusting hebben, behorende ■■ ■ [ _____<ot de onder het voorrecht van B I l_ll_T_l \) é \k\ __._ WA m-m- l_v |V |V i~k i~k ■ }
öoerJelbeschrijving aanvaarde IM ml ml W)M fM VU_ » !■ IJ IJ WiM i V M_ V ■nalatenschap van mevrouw Ma- lik il ■L' 4 _[^ ril Ik il lik il ■ria Anna Deen. laatst gewoond V__K ■ IÜH _. V _LH_k II I M ■ 1 | 1 ÉJJ B"l IJI _k"| H

te Maastricht. Ver- __. fl I W_H _r| 11 _r|A I W__M WA lë ÈWI _rl___ W I __k PVPolverto- __■___! ___■ ■renstraat 6, weduwe van de I \Johannes Franciscus Hu- _P^V^P'|''Wi|_PV_Pm WMM^mW^W^^MMMÊI I"Mus Bongers, overleden te lil I■J_|l _T l __ IWWii^^ :-H | 1,1, ■ M
Maastricht op 7 oktober 1988 :'-ï' .:-':'-:-f^':'""' :'?! '' ■ L_i_JsJ_ii 5
Wrden opgeroepen daarvan I> J 1 J I 1 ';W_M I M I, W WWZWi tl ,v I l\\ Müllerli|k op 1 ]Urn 1989 opgave I_É lil _|>«S:-'s: >: 1 f ■ II 1 . ■ |T__ YJ iW .V ____^___\ »- Sif ' '/' r __|en aangifte te doen ten kantore Im I V I< ■ ____É__________^ ■ I L_rf_l___L_L_____Ü _L_____L___l 1. UUJU_i / M

ALJM Muris K^K^^^^^^^^^^g ________k' fT ■6 te Kerkrade __7^_T^_r^_K«SV_kW?l____^_P_k_V-_IB3-l^__^__fV__F__^^_N_l .-^j^^^^^^^"_____ | gjjjjjgjgjjgfc^j^jjj^gm I HEERLEN Pn^menade Celeenstraat MAASTRICHT Grote Staat SITTARD Molenbeekstraat VENLO Klaasstraat

■Wf ■■■ -_■ _r/f3l W_\
W\c, '-~l_\ \\\\\mtz//% HK- - ( * * miol W__\ / - _. __fv___,^^ JDmb . M W^/^rVA 'f\ A__P^"^=^ J_\\_\\\\___\k\\\\\\\\w---^/3__

i-S-WW Wi\l m Jc^l TlZzzr^X IK X_hUl

DURLINGER
BKLK - BRUNSSUM - DEURNE - ECHT - EINDHOVENGELEEN - HEERLEN - HELMOND - HOENSBROEK - KERKRADE

MAASTRICHT - SITTARD - VENLO - VENRAY - WEERT

TÜJKEBSr
bnelle montage door perfect P~—-—T^J^fc^^Passend, origineel /&___K^ r^""Ord Plaatwerk. Voor behoud \ Schade-expertise
Van de fabnekskwahteit ij / schadeherstel.van uw Ford. ssU"7

ZOMERINSPKTir
.^^ IMI , . , Fiesta/Escort/OrionLaat uw auto nu door ons controleren mclJWv - op alle vitale onderdelen, volgens deI stren9e richtlijnen van Veilig Verkeer

M^^ - Nederland. Voor een ongestoorde vakantie. Mm f —C" ~,.. —^ /Urn
ZONNEDAK Escort/Oronen zonnedak haalt meer hcht m _i_____iwauto, maar houdt schadelijke ~^* Jtlr___W_^f°nnestralen tegen.Dat van Ford is"~^-^. j^^ MM m*| m°°vendien in 3 standente openen ) Jf *P__i__r _ken uitneembaar. ■'/' ._. " %w."nn , _(Sierra/Scorpio 499,-) R

—^^——-—.^^^—- - a,
_■ __]']§ ¥J lm lm ff f_ V lil têl _frWVVT■ i_ _ F f_| ■

Ongmele Ford onderdelen. Door Ford getramd personeel staat voor u klaar,ten onverslaanbare combinatie! Staat het onderdeel dat u wenst niet vermeld?bel dan op. Of beter nog, kom langs. Bij ons bent u met uwFord altijd welkom.

\ ////£/ Schandelerboord 25, Heerlen, Tel. 045-721152
ff/ÜÊ^^ Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 08.15-17.00 uur;
magazijn: zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

NIEUW VAN MIELE:■Was-en droogautomaten
B_ met nNovotronicn-techniek> BB

_H_Nli iSüsM? 1 *"~~ ~ —"tr, ' ! ■ w
i__É__ 1 _r"T"''"'a" _"*■- -.^.^^ = w>M- I "**'* i — -"3~ZII _B '~mmt WpW^SjjJj

iüIÉÉH) «fssssssSp Il :=-""".«.é~ \Z.\\ " '~ _____ """■^___i_!
IMiÉiiliisP***^^ fflll_!|___lii&__y«-~»-"~-~^ / j I — W_*________**W_i___________9m^_l__pi__&___^_|S_li___ B»|BÜ"^^^^" ; : ,r■■■■■*-£—- ■■- ~ _. ~,.,,,., ... / mJSsm-m"**_mmmtmmm.
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»■"■■■■ : "^W^wWWWW^^^ ■*^^W*W*^^^"--____W__l<B»W'W,r^ "«MWWJW'!^^ .-.■"H_WWW

.oyyj^ytó^yi^^''' aw-avw»1- ..-x^xoow»^-" ■ Vf^ ■'-' "- \'^w?^_^_ _____%__. __r^ //aVmi'Sê ' / __^vföji3_ff__r_o&_y^' '______wwny^l: *:"■r__a_MttWMBffiy^ft^:''______________VJ\l__Jifif^'''"' ■ k '":' ■ S^v -\" i__^_^^___^m^^^\^^ 'm' '//w Jr '-"'"Sy/ %m&^^"l^rm^rm__mftM'P~^ff

Effi^^j^hMiiiiiiii^^ sr'^Z' £j£r mB/ f lÉ___Sfr jfWWlMM_Mllf^

Bt!g|Sf K^Mr'^^S
np&ï* 't ;* ' 4* '' ,Z "'s ** ï" -'^s-,3, < ,'*» v - <<: » :. ;

PROGRAMMA >f^^ _f^ I^V il
f^jfgjj ' Pompen -j^J-S " [95°° BONTE WAS / \

Miele "Novotronic"-techniek Elektronische programmering Altijd behoedzaam aanlopend Bij ruimtegebrek is de Miele
in wasautomaten'en droogauto- metéénknopsbediening.Eén van centrifugeren van4ootoeren, na 5 was-droogzuil, de ideale oplossing:
maten. "Novo" staat voor nieuw, debelangrijke voordelen van deze tussenstanden, tot maar liefst 1300 dedroogautomaatopdewas-
"tronic" slaatop zeer geavanceerde techniek is ook, dat de conven- toeren, waardoor een minimale automaat,
en uiterst betrouwbare elektronika, tionele mechanische programma- restvochtigheid en een sterk De Miele "Novotronic" droog-
waardoor digitaal geprogram- schakelaar(de "klok") vervangen is verkorte droogtijd worden bereikt. automaat is naarkeuze verkrijgbaar
meerde en daardoor nog door een elektronische program- ijiiiiii uil iniiiii m Bij wassen metluchtafvoerof metkondens-
perfekterewas-endroogresultaten mering.Daardoor vervalt één der IJgh l^\J54d8 (A) en bÜ systeem, waarbij alleen nog maar
tegen minimale verbruikskosten tot nu toe meestkwets bare en lil centrifugeren een stopkontakt nodig is, zodat hij
voor alle textielsoorten mogelijk kostbare onderdelen van de was- IWL, jp^l69dß (A)- Ondanks overal kan worden geplaatst,
werden. automaat. (Grotere precisie en I''^^'//" Ide hoge centrifuge-

minder servicekosten, gedurende L_____m___J snelheid opvallend
een lange levensduur van 5000 stille werking door het ingebouwde
wasgangen). 'akoestische pakket'.

Voor meer informatie en dokumentatiezorgt uw Miele-handelaar of Miele Nederland b.v, IL A % ' I^l L-_|
Postbus 166,4130ED VIANEN (Z.H.), Tel. 03473-78887, afd. Consumentenbelangen. UÉB^|M%^i|J

Bezitterelmira. 279^ \\__Wmmmmm9më stoel pitriet _p_pwot ____________
_^_L?_-_-T^_il iQorl __fo__r_s__l_L___S fefefe. GEVLOCHTEN

tSiSfli 109-- / __r_f_n_V!l *E£mwm Ik, stoel.

_L^_K_h_É__l ARMSTOEL ELMIRA. V B||f|§| \\9 X■éhJHI ÏSQ^ I? _p^_pwm_p«.<®^^^^^^^^ x*r9- w r_-wwY*Y_kl
''^Z-z'-Z-Z^Z .-p1! ?»^ IH■V V-1 I

ts.^m;:. '"' Kussens los verkrijgbaar vanaf: f 25.- M \F~______TW__M
ji^\__j(p^ ■ * " -| xv/m i f il pH ei

1 [+£f]É_l Waarom zullen we duurdoen. * L _Tm__M p"o^
~- ,*~Deze artikelen zijn niet verkrijgbaar bij kwantum Behang. Geldig zolang devoorraad strekt. 1 MmmmmW

gubelen (o.a. Lloyd Loom modellen)." "20% korting op alle overige pitriet en rieten meubelen (o.a. Lloyd Loom modellen)." "20% Korting op alle overige pitriet en rie



P_£ 1/ FOOKS
ig_^l _-_WL^-_-_-_r:■_-_■_,: I ’ v x \e^ u

lli/o= JL^il 1/ prijs
OP DE HELE DAMES/ ___K*Ö% fft
HEREN SCHOENEN- \ _JÉ!v*>a}\ **__ ffK^Jl P ______ F«* f EEN PANTALON VOOR DE HALVE PRIJS BIJ— COLLECTIE 89 — P^f | J f%. ~ ff ■
_.*_,-„, __»«/*.«„. J /" IjL W ff / AANKOOPVANEENBLAZER,JACKOFJAS
carré's, bolneuzen, Brooks, _■ > 3 ■£_['_, _MË —f _P
«"«■/m»-/"*./«.„_, jJ W * Tl____ _T^ ff # UIT DE FOOKS VOORJAARSCOLLECTIE '89
plateau', pumps stol en . |^F 9 _f _f
/t't'r (.vr printgvmpen. kfe^^. __fl * B ' *** Jf Bandplooi pantalons van gematigd tot superwijd, in katoen, linnen
Actuele kleuren; fuchsia. ___WW___WW______________W__W WWf fl S_> _f '" P°h'estcr-viscose. Blazers, één en twee rij modellen in katoen, linnen en
Urne rood en zwart __. _ * _■ __£. _■ verschillende mengingen. Actuele kleuren; zalm. kit. zwart en taupe■_______B_l_^^» JmWÊÊÊL

deze acties gelden tot en met 13 mei (pinksteren) 1989. (* behalve denim jeans)

Huwelijk/Kennismaking

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum(LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkheden
te bieden aan mensen, die een partner zoeken. Vraag
gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-412847,

Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht Mevr. Driessen 043-435231.

St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231.
Centraal adres LCH 030-200630
Erkend door Raad van Toezicht.

Mode Totaal

Winkelcentrum ____^^ _f\Sitty^fPoint
'n sjlumme köp

bic ös zien humme!
Groothandel Stoffenzaak TUMMERS,_ . . excl. Bruidsstoffen enbpOrtkleding damesstoffen. Enorme

biedt aan: Trilobal, crmkel - keuze. Kerkstr. 302 Bruns-
en joggingspakken polo's en sum. Tel. 045-272677.
smiley T-shirts. Bel Rotter-

dam 010-4662759. Baby en Kleuter
Tel. 04490-79764. Te koop WANDELWAGEN

Te k. wit LEREN rok en jas met toebehoren, pr. ’ 175,-;
mt S ’ 500,-. Past. Vaes- positiebadpak mt. 40 ’ 30,-.
senstr. 10, Kerkrade-West. Tel. 045-313414.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

ri.K.o.
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

Districtskantoor Limburg:
Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

Vakbekwame DAKDEKKER
zoekt grote werken, zowel
klusjes. Tel. 045-217254 b-
g.g. na 1800u045-218299.
Joor SIERBESTRATING,
erras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Mico Gerards. Vrijblijvende
arijsopgave en advies. Tel.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr 32. Kerkrade. Bc!
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vnjbl. advies
offerte. Bel 045-453818.
STUCADOOR kan nog alle
stucadoorwerk aannemen.
Tel. 045-462428.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-

M5-313956. 45230. Serv. binnen 24 uur.

Wonen Totaal

Tapijttegels!
Mtijd speciale partijen en 2de keus o.a. ESCO-HEUGA-
DESSO b.v Feit of Flor van ’ 18,95 voor ’6,95. Gratis
italen bezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad lever-
jaar uit 20000 m2. Boven 50 m2gratis leveren. Leggen
nogelijk. Tapijttegelhuis 013-436903 (diverse filialen).

Nog slechts " dagen meubelkoopjes halen.
Maand. 8 mei moet de "tent" weg.

Velen weten dat wij een "tent" als opslagruimte achter onze
winkel hebben staan.

Die moet voor maandag 8 mei leeg en wordt afgebroken.
Alle meubels in die tent gaan weg voor

Afbraakprijzen
Handelaren, opkopers en koopjesjagers welkom.

Er staat van alles.
Profiteer

Rumpenerstraat 16. Brunssum.
AAA-Winkel

Kastenwanden exact voor u
op maat gemaakt

Uw EXCLUSIV adviseur:
Rentenaar

Interieur
Ten Esschen 26, Heerlen.
045-752590 bij tennishal

maandag en dinsdag
gesloten.

<EUKENS laag in prijs met
jarantie. R, J Handelsonder-
ïemmg, Stationstr. 294,
Muth. Tel: 045-242602.
3ruinleren BANKSTEL 3-2-
:its, i.pr.st ’ 1.700,-; bruin-
eren draaistoel ’ 225,-.
M5-424714. na 18.00 u.

O.K. HAL. Elke week iets
bijzonders: L.L. bankstel en
aparte witte eethoek samen

’ 1.395,-; moderne en klas-
sieke wandmeubels v.a.
’275,-; schift, kuipbank-
stellen massief met rundl of
L.L.; barok bankstellen v.a.

’ 695,-; pr. eiken bankstel-
len v.a. ’ 295,-; eiken wind-
sor eethoeken v.a. ’ 395,-,
alles bijz. mooi. enorme
keuze, en! inruilen mogelijk.
O.K. Hallen Agnes Printha-
genstr. 22-24, Geleen-cen-
trum, vlakbij Alb. Heyn. En!
kijkt u ook even in onze spe-
ciaalzaak, Het Witte huis,
Rijksweg centrum 86-88 (is
maar plusm. 60 mtr. verder)
daar hebben wij het zeer
aparte, o.a. schit. spiegels,
prachtige beelden ook in
echt brons, Oosterse kunst-
meubels, zeer aparte bank-
stellen en 2-zits bankjes
enz. enz, ook hierop inruilen
mogeliik.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor

ongekend lage
prijzen

Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

Het adres voor VLOERBE-
KLEDING en gordijnen.
Woninginrichting Howa,
Nieuwstr. 12-14, Hoens-
broek. Tel. 212900. Hemel-
vaartsdag geopend.
BEDDENSHOW bij bed-
denspecialist Howa. Aqua-
luxe waterbedden en Auping
bedden. Hemelvaartsdag
geopend. Nieuwstraat 12-
-14, Hoensbroek tel. 212900
IJSKAST ’95,-, gasfornuis
’lOO,-, gasplaat ’85,-,
camping koelkast ’175,-,
diepvries ’ 195,-. 045-
-725595
Te koop leren BANKSTEL,
cognackleur, uitgesn. hout,
3-1-1, ’1.500,-: hoogsla-
per, z.g.a.n., nw.pr. ’ 900,-
-nu ’ 300,-; eiken babyka-
mer, iets aparts, uitgesn.
hout, met legkast. Tel. 045-
-318141.
Koopjes. Te k. moderne
SLAAPKAMER, eiken TV
kast 11 mnd. oud., antieke
keukenkast, 2 stoelen en
kamerlamp porselein antiek,
2 berber kleden. Tel. 045-
-720350.
Perz. TAPIJT 2.75 x 1.80 m.
zeer mooi, secretaire eiken
fineer, kolenhaard/alles-
brander oud model, zibro o-
liekachel, oude trapnaaim.
te bevr. 045-422891.
Te k. 2 eiken FAUTEUILS
met stoffen velours kussens
t.e.a.b. Vonderstr. 32 B,
Schinnen, na 1700 uur.
Te k. weg. verbouwing com-
pl. SLAAPKAMER, eethoek,
buffetkast uit grootmoeders-
tijd. Tevens eiken bankstel
en salontafel en eiken TV-
meubel. Tel. 045-228333.
Te k. mass. eik. eethoek m.
6 stoel., massief eiken kast
na 17.00 uur te bevragen
Tel. 045-219483.

Radio e.d.
10 jaar F. Meyer. Gebruikte
COMPACTDISC ’195,-;
Tunerverst. ’ 40,-, ’ 70,-,
’125,-; verst. 2 X 40 W
’125,-, ’ 149,-, 2 X 60 W

’ 175,-;* cass.deck ’39,-,
’55,-, ’125,-, dubbel
’175,-; tuner ’49,-, ’65;-,

’ 125,-, ’ 149,-; nw. medi-
set ’ 179,-, ’275,-; boxen
v.a ’ 15,- p. st.; Phil. band-
ree. ’ 149,-. Verzetstr. 15,
Heerlen. Tel. 045-417651.

Computers
-■■ -■■—-

Te k. COMMODORE 64 met
disk drive, printer en veel
ace, ’ 950,-. 045-326530.
Tek. COMMODORE 64 met
toebehoren z.g.a.nw. 045-
-257626.
Te k. IBM pers. AT met har-
de schijf en alle toebeh.
Kempken 127, Hrl. to. bus-
station^

TV/Video_____________________
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden

iR.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 16

J7f7lffi jiTJnVOLOP VOORJAARSVOORDEEI
vVa JpillÉ Yn!.* Vim

CHTli'ffLl KLASSESCHOEN Streepoverhemd IMlffijl 33Ï33EE} lffll||B PStfß m^S'

NATUURLIJK LOOPCOMFORT i _lTP^^ /

OHARA trim-/vrijetijdsschoen met elastieken taille in wit, tailleband. Kleuren wit. zwart, tape bij de zakken. Kleuren M ___Vm f^ÊM s__ÉÊ

w^Ê M jë H jdr^&ïyK^' *__*"' J_tL.ii I iJx?l_&._ii_____§_É_i

wk 18-'B9 aanbiedingen geldig t/m zaterdag 6 mei 1989
iH_H_H_H_______________lH_____^_M__B-H_H_H__H__H-M-l_H_H__^^^g^^^pfl_^^H____l ___W
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Kom in m'narmen.

W_WMffi___W*_Wt&i^Z^'&ii-é -# s^s_'llll__H_M_S^Pr 'ÈjïW'jP > ~<'HpuS ___ft__^Sït'rfssV;:^3^l'_^-;* >e i -'-" *___^E_l^_^___ffi_^a_i__i^_t^^_k_ÉesÉ_É^__^r^

4É ■__B^lK3il_2_*««S*«*''

Deze zomerse batik blouse wacht opu bij Zij. Van 100%katoen en

.„,,,_, "„,..f7^_ ne 100%katoenen bermuda is er in zwart, wit, chocolade en
inverschillende kleurige prints: I /3,—. Ue '"u '° "d

brique: f 65,-. Want /ij beeft het voor het zeggen. Bij /ij gj ■ BJIH

II HEMELVAARTS IJMeubelshoW
donderdag 4 mei, vrijdag 5 mei, zaterdag 6 mei, zondag 7 mei

Kom eens een kijkje nemen tijdens onze unieke meubelshow. U vindt er o.a. bankstellen,
fauteuils, kasten, eethoeken, buro's, slaapkamers etc., in een veelheid van stijlen en uit-

voeringen. Stuk voor stuk toonbeelden van stoere degelijkheid. En.... opmerkelijk geprijsd.
f

I

</4t>^
/_y"f'"'' wmiü_m_.» :::: -^m^im^M:^ |

1 >^>'s^^^^^ ZONDAGS OPENx^ ■'

IVENMEEKERS MEUBELEN g
Ut^^M_EJ^p| V_^m BTVI B?^^^^_?ï^_^^^R'^_P_F_P_P_PW¥_B_l_,TT_Bi __V_H _H_l_F__i__F_F____ _^_^_^_r^_ï__HV__lH_PV_________l-__________^__->_-------i-_-_-j:--_ i-P^:4_--_o__-^.*.»J__.rsWiv_y^|^ f jm\

t Tijdelijkaanbod Ji
metblijvende allure: Ë^S^^^^4

vanTopform! L_j HT^T
Het model Donna ontleent zn schoonheid aan de even-

wichtige, slanke belijning. Zoals gebruikelijk bij Topform voor relatief
een bescheidenbedrag. Nu bij Goed Wonen bovendien

voor een extra slanke promotie-prijs. T.m. 20 mei m __. mde 2-zits en de 3-zits, in een uitmuntende 't^^C_|iC-a
kwaliteit rundleer en zeer bijzondere kleuren: __P^_P __V__tw_t

32 *Bnpppff_?!tTl Eksklusief bij uwTopform-partner

m V J
' iHWVfl'Wttfr'i (&£'<&.'"- I

V ■■ ;'s?ss« t'v'" %sSn\SS%s&\v.:' :<>;■■ ''__ _& ■ S'___ ■ Jlr*"'-^ h_^_? %

>GOED^l|SPgg|[Wonen _«____^;mmb|l ropform
M"^MM^^^^M^M---^^^^^^**-h-*--a*-"*JA-*-^-**l«^^^^r^ ' meubelen

Bij Hendriks gaat iedereen
lachend de deur uit!»w wÊ^A \\\\\\\w_.HP*- *'*%~Z_ *f W#>_\ _m K^*_t

<;-Ê_WÊÊÊI. '^ I I

Zwarte fantasie Jeans E7VfWMss¥PV_l
maat 116 Oft TC L_^l_^JLiil_LL_lJU

Dames pakje, 2-deiig Ü%/, f Ü JkfflTffittnÉmaten 34 t/m 44 Smile-new beat T-shirt CTfiTTI59,50 aemae -|2,90 uIMM

■" I1 10 - KORTING ! I
Vele soorten ADIDAS ;€ " „ *„_, waardebon 1 10 — KORTING ;
Sportschoenen vanaf '.J Bij inlevenng van dezewaarde^ ,

39 75 " °p. ____«__
ii________e_______i MU

SITTARD: BRUGSTRAAT 1-3, TEL.: 04490-15656 _XV_l__l
HEERLEN: SCHELSBERG 88, TEL.: 045-721124 M_\
(Wij zijn in Heerlen op Hemelvaartsdag geopend van 10 tot 17 uur) 111
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / *_J «-^V / ; / TÊÊÊÊÊÊ^^ f

WKWKWêê
Nic. Dassen aanhangwagens
Verk.. verh., repar., speciaalbouw.
Onderd. voor alle merken. Stationsstr
6 Kerkrade. Tel. 045-455088.

W. Dabekaussen B.V.
043-632510 Levert torsie-assen en
aanh.wagenonderd. voorzelfb. + rep.
Gunst, prijzen. Punterw. 7 M'tricht.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle on-
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid
195 Sittard. Tel. 04490-12718.

Autobanden van Son
Uitlaten * sportvelgen * balanceren *
uitlijnen * Haefland 16 Brunssum. Tel.
045-253741.

Autobanden Bremen B.V.
Automaterialen. APK-keuringen
’5O-, accu's, uitlaten. Kampstraat
59, Landgraaf. Tel. 045-311784.

Jan Fijten. Tel. 045-251171
Akerstraat 105 Brunssum. Varnor Ml-
erkend. Autorijschool sinds 1955.

Herm Adams b.v. Heerlen
Huijn v. Rodenbroeckstr. 38. 045-
-720923. 2 generaties erv. met rijopleid.
1947. Lesauto's VW Golf en Audi 80.

Verkeersschool Leo Cremers
ANWB-erk. motor, auto, vrachtauto,
bus. aanhangw. Opl. alle chauff.dipl.
Reew. 139 Landgraaf. 319474-312558.

Verkeersschool Arnoldussen
Hoogstraat 201, 6373 Hf Landgraaf.
Tel 045-311631. Opleiding alle rijbe-
wijzen en alle chauffeursdiploma's.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrij-
school Mirbachstraat 14, 6367 CW
Voerendaal. Tel. 045-751718.
Autorijschool Essers
Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens
motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan
6 Landgraaf. 045-312736.

B. den Doop Kerkrade-West
411687. Caumerstr. 74. Lessen in Mer-
cedes. Honda aut., Suzuki-motor Theorie
vlgs. computersyst. Erk. d. Bovag

Autorijschool Theo v. Bentum
Rijles? Dan naar Bovag auto- + motor-
rijschool Theo v. Bentum. Pers.auto
handgesch. autom. Galerijstr. 7
H'broek. 045-217487.

Desiree Lindelauf 045-214217
Lokerstr 16, 6413 EN Heerlen. Erken-
de autonjsch Lesauto: Honda Integra.

M.G. Dekerf 045-222228
Tussen 12.00 en 13.00 uur en na
18.00 uur. Oranjestraat 5 Hoensbroek.

Kaderschool. Rijksgediplomeerd.

Schadeherstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22 Hoens-
broek. Tel. 045-215450. Focwa-lid.

Autoschade Hub v. Well
Wijngaardsweg 6 Heerlen-Hoensbroek.
Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge-
voerd met Focwa-garantiebewijs.

Autocentr. Collaris-Europcar
Pers.auto's, campers, pers.busjes, be-
stelauto's en zelfverhuizers. Schelsberg
45, Heerlen, 045-725666.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Geerweg 2A Sittard. 04490-
-22424. Zandstraat 58 Montfort.
04744-2345.

Veneken Autoverhuur
Personenauto's, busjes, bedrijfsauto's
en zelfverhuizers. Heesbergstraat 60
Heerlen. Tel. 045-412641.

Happy Rent
Voordelig Opel huren al voor ’ 48,-
-p.d. 200 km vrij, mcl. BTW + verz.
Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040.

Limburgse Accu Centrale
Radiateur nw. +rep.+laswerk. Accu's-
#Cil.koprevisie-frkentekenplaten.
Grasbroekerw. 67 Heerlen, 045-724700.

Van Wijnsberge Autotechniek
Voor al uw automat. en gereedsch. Maas-
tricht, Bloemenw. 65. 254525. E. Jasparstr.
28. 432100. Meerssen, St. Josephstr. 24.
643113. Gulpen. Rijksw. 35. 04450-2266.
Sittard v. Ostadestr. 4A. 04490-25353. Beek.
Hoolstr. 4.04490-78600.

Canton Reiss Parts Center
Originele GM-onderdelen, access.
scherp afgeprijsd voor iedereen! Val-
kenburgerw. 34, Heerlen, tel. 718040.

Autobedrijf Rob v. Emmerik
Vollastraat 2 Schaesberg/Landgraaf.
Tel. 045-317593. Tien jaar service met
een grote S.

Autocentr. Collaris-Europcar
Leasing voor korte en lange termijn.
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer-
len. 045-720202.

Veneken Leasing
Specialist in leasing van VW, Audi en
VW-bedrijfsw. Verk.centr. Peter
Schunckstr. Heerlen. Tel. 045-412641.

Canton Reiss Lease
Spec. op hel gebied van operationele
leasing. Alle merken. Tel. 045-718040.
Fax:o4s-718581.

Antiekhandel Simons
Grote keuze in Franse en Engelse ant.
meubels! Do. koopavond. Dorpstr. 45
Nuth, t.o. kerk, 045-243437.

Antiekhoeve P. Laeven
Rozenstr. 1 aan de Prov.weg Vaesra-
de. Tel 045-241628. Door eigen im-
port een groot assort. antieke meubels.

Babyhuis Petra
Kwaliteit en service en betaalbare prij-
zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade
Brunssum Tel. 045-252269.

Baby Margo. Tel. 045-453307
Het meest kompl. babywarenhuis v. de
laagste pr. en de beste serv. Hoofdstr. 15.
Ook ing. Kloosterraderstr. 14 Kerkrade

Le Coucou baby- en kindermode
Raadhuisplein 7, Nieuwenhagen.
Landgraaf. Winkelcentr. „Op de
Kamp". Tel. 045-316171.

Bouwmachines Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt méér dan u
denkt! Industrieterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-411930.

Hollanders-Nieuwsma verhuur
Nijverheidsstr. 20 Hoensbroek. 045-
-218888. Verhuur van materialen en
machines voor het maken van een oprit
en het bouwen van een huis.

Novater handelsmij b.v.
Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek.
Vertegenwoord. Feb-produkten voor
bouw en dak. Tel. 045-226663.

Diabo B.V.
Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton.
Adres: Industriesterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-414151.

Wenst u info
adverteren op

Bel: 045-

Ruijters-van der Vloet
Kerkrade 045-418366. Heerlen 045-
-223583. Aanleg van verwarming, gas
en sanitair. Erkend AVOI-installateur.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Uitv. bit. dakwerk, shingles en dakter-
rassen. Verk. dakrollen, isol. en dakte-
gels. Indus.terr. Strijthagen, Ampè-
restr. 5. Tel. 045-314218.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382384 Hoensbroek. Wij
ontst. uw riool en afvoer mef de mo-
dernste app. Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen
Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC
dakgootbekl. en schoorsteenveger
Smedestr. 6 Kerkrade, 045-454729.

H.J. Crombach b.v.
Techn. isolaties+dakbedekkingen. Van
Besouw pvc kunstst. dakbedekking.
Colmont 10a Übachsberg, 751818.

De la Roy Dakbedekkingen B.V.
Kastanjelaan 80, 6431 GM Hoens-
broek. Tel. 045-225070. Voor al uw bi-
tumineuze dakbedekking.

Dakdekkersbedr. „De Nok"
Voor al uw dakdekwerkzaamh., met de
langste schriftelijke garantie. Bel voor
vrijblijvende offerte. Tel. 045-224459.

Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopg.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam.- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers en kant.boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

Drukkerij Vliegen
Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West. Tel.
045-411432. Voor drukwerk wat de
aandacht trekt en indruk maakt.

Drukkerij L'Ortye b.v.
Kettingform., drukwerk voor handel en
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr.
35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij
L'Ortye drukken, het scheelt u stukken.

Drukkerij Greven B.V.
Voor al uw handels-, reklame- en fam.-
drukw. Drukk. Greven bv. Swee-
linckstr. 39, Brunssum. 045-252675.

Drukkerij „Lanteern"
Uw adres voor alle fam.-, handels- en
verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg
43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC
Heerlen. Tel. 045-213105.

Dibevo J. Diederen Schinveld
Hengelsportart. laag geprijsd. Grote
keuze dierbenodigdh. voeder! Voor de
tuin: potgr , mest. etc. 045-252275.

Peters-Ackermans Dierenben.
Industriestr. 51 K'rade-W. 413262.
Stationstr. 106 H'broek. 211841. Bak-
benodigdh., kunstm. bestrijd.midd.

Knops dierenspeciaalzaak
Dier- en aquariumbenodigdheden, luxe
accessoires voor uw dier. Geleenstr.
43 Heerlen. Tel. 712197.

Danscentrum Weisscher
Lid FDO, NBD, BULDO, NRRA, NADB
start cursussen begin jan. en sept.
Schinnen 04493-4343.

Boumans Brunssum
Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en
schaven op maat. Losse verk. ijzerw.
enz. Uitgebr. adv. en gratis bezorgen.
Dr. A. Kuyperstr. BA. 045-252688.

>rmatie over
deze pagina?
■739380

Stienstra Hypotheken
Altijd de laagste rente. Kosteloze com-
puter-service. Kruisstraat 56 Heerlen.
045-712255.

Orenstein & Koppel-Stessen bv
Sourethweg 10 Heerlen. 045-417876
servicedienst. Heftruckverhuur, electro
of diesel.

Decorette Aug. v. Wersch
Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-713581.
Aquarel, olieverven, tekenmateriaal,
acrylverven.

Daemen's houtwarenfabriek
Fabr. v. gereedsch.stelen, hout-
draaiw., emball. hout, goedk. stookh.,
rooien v. bomen, tafel-schouwblad,
vlgs. tek. Te k. gevr. populieren. Min-
gersborgw. 7 Voerendaal 045-751253.

Haas B.V. installatiebedrijf
Past. Erensstraat 30 Landgraaf. Tel
045-313786. Cv. gas, water, sanitair,
hogedruk rioolreiniging.

Het sanitairhuis Chir Maas
gas, water, sanitair, centr. verwar-
ming, erk. VNI-install. Maastrichterstr.
166 Brunssum. 045-252475.

Gasservice Knibbeler
Hommerterweg 106 Hoensbroek. Tel.
045-214990. Onderh. en vernieuwin-
gen van cv.-ketels, geiser, boiler enz.

H. Wante installatiebedrijf
Heerlen 722506. Landgraaf 310977.
Voor al uw technische installaties op
gas-, water-, sanitair- en cv.-gebied

Energiecentrum Mmli b.v.
24 uur totalshop en tankserv.
Bokstraat 6 Heerlen. 045-229755.
Uw vloeibare energie-specialist.
Uw kachelspecialist. Streeperstraat 60
Landgraaf. 045-318170.

Schouwen marmer/natuursteen
Grootste keuze in model en steen-
soort, ideaal voor inbouw en zelf-
bouw, 30-50% korting, direct v. im-
porteur, ■ tel. inl./afspr. 045-
-244020/216709.

KEHO Keukens. Tel. 045-410669
Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De
zaak die alles in de hand heeft. Maat-
werk. Waar de klant nog koning is.

Vossen Keukens. Lid ANVK
3 jaarvoll. garantie en service. Glaspa-
leis, Kerkplein 45, Eikenderweg 77,
Heerlen. Tel. 045-717555.
Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160, 6431 HR Hoens-
broek. Tel. 045-213027. Levering
Bosch inbouwapparatuur.
Keukenfabriek Brouns Heijnen
Wij maken uw keuken en kasten geheel
naar uw eigen ontw. en op maat. Num-
mer 2-str. 60 Kerkrade. 045-455633.

Aldorado / Big Boss
Keukens+sanitair - bouwmarkt. Indus-
triestr. 10. Tel. 045-211685, 6433 JX
Hoensbroek.
Muyters Keukens b.v.
Wijckerbrugstr. 15, Maastricht, 043-
-216824. Praxis keukenafd. Heerler-
baan, 045-417750. Praxis keukenafd.
DSM-str. 5 Beek, 04490-71111. Dealer
v. Bruynzeel, Poggenpohl, Arthur Bon-
net, Hacker, Goldreif, Kruse+Meinert.

mjÊmpijtp^MD

Plan Keukens B.V.
Keukens met een Frans tintje. "
Rijksweg 21 Gulpen. Tel. 04450-2490.
Telefax 04450-3838 10 jaar volledige
garantie op onze keukens. 5 jaar volle-
dige garantie op onze apparatuur.

City-coiffure
Hoofdstraat 8 Hoensbroek. Tel. 045-
-227055 Voor dames en heren, zonder
afspr. Ook hairwaving-extention.

VROKO
Voor alle reparaties aan koel- en diep-
vrieskasten. Werkpl : industrieter. Bo-
choltzerw. 23 Simpelv. 045-441566.

J. Veldhuizen
Ramen en deuren in kunstst. en
hardh., iso-begl., pvc dakgootbekl.,
roll. Smedestr. 6 Kerkrade. 454729.

Jo Kreutz
Speciaalzaak in HiFi, KTV, Video. Het
vertr. adres voor al uw reparaties.
Kerkplein 39 Schaesberg. 045-313815.

jHHMMef

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

Horbach B.V. 045-723282
Taxaties en makelaardij onroerend
goed. Special.: taxaties + betere
woonh. Schaesbergerw. 36 Heerlen.

Aquina Makelaardij b.v.
Bemiddeling bij aan- en verkoop van
onroerende goederen. Deken Nico-
layestr. 1, Heerlen, 045-715566.

Pickée Makelaardij bv lid NVM
Bemiddeling bij koop en verkoop, hy-
potheken en taxaties van uw onr. goed.
Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819.

Stienstra Makelaardij b.v.
Onr. goed, hypotheken, verzenngen,
projektontw. en bedrijfsobjekten.
Kruisstr. 56 Heerlen, 045-712255. W.
Brugstr. 50 Maastricht. 043-252933.

Makelaardij Roebroek
Bemiddeling aan - verkoop huur en ver-
huur - taxatie - hypotheken. Paralleweg
Zl5, Hulsberg. 04405-1707.

Lenders Onroerend Goed
Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij,
taxaties. Adres: O.L. Vrouweplein 25
Voerendaal. Tel. 045-750612.
Leenaers b.v. Lid NVM
Onroerendgoedmakelaardij 0.a.: aan-
en verk., bemidd., ass. en taxaties.
Ptr. Romboutsln. 2, Heerlen. 717237.

Franken Makelaardij o.g.
Bredestraat 32, 6211 HC Maastricht,
gespee. in winkels in geheel Limb. Ta-
xaties en Beheer, 043-211230214471.
Makelaarskantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop, taxa-
ties, bemiddeling bij hypotheken enz.
Stationsstr. 54 Kerkrade. 045-452234.

Dumont BV Vaals. 04454-2371
Tentstraat 83. Sinds 1973. Maatwerk
in aluminium ramen, deuren, rolluiken,
rolpoorten en tevens zonweringen.

Kaelen B.V. 04450-1454
Verkoop - service - verhuur van motor-
zagen - zaagkettingen - tuinfrezen -
houtbloksplijters - verhakselaars -
bladvegers. Rijksweg 44 Gulpen.

Huur of koop al uw machines bij
Brouwers b.v.
Maastricht: Beatrixhav. 043-635555.
Wijlre: Industrieweg sa. 04450-2220.
Bilzen: Maastrichterstr. 011-411485.

Firma Laven en Zoon
Wij verzorgen voor al uw feesten of re-
cepties een piano of vleugel. Dr
Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054.

Dekora Parket-Fabriek b.v.
Fabrikant en leverancier van alle soor-
ten parket en 22 mm geborstelde bour-
gogne. Beitel 114 Heerlen. 418989.

Pegasus Parket Geleen
De vloer met karakter. Specialist in
boeken, eiken planken.
Rijksweg Zuid 233. 04490-46675.

Ger Bloemen Parket
Lamett de supersterke vloer uit Zwe-
den. Schuren en/of glasstralen best.
vloeren. Dealer v. Junckers, Mehabit,
Luxaflex. Rukkenerweg 9 Nieuwenha-
gen. 045-311106.
Kurkcentrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma.
gesloten * open v.a. 13.00 uur * za.
v.a. 9.30 uur.
A & S Parket en Kurk
* Hout- * Kurk- * Lamel- * Lamett- *
Boeren- * Bourgogne-vloeren. * Her-
stellen, schuren en borstelen. Heerlen:
Benzenraderweg 69, 045-740335.
Maastricht: Boschstraat 81, 043-
-219717.

Boosten Parket Hoensbroek
Alle soorten klassiek en modern parket.
Wij borstelen ook best. vloeren. Lev-
voorw. Cons.bond. 5 jr. gar. Weusten-
raedtstr. 45 Hoensbr. 045-214395.

Rolluiken, zonweringen b.v. Lindelau-
fergewande 21. Voerendaal. Tel. 045-
-750598/752416. Erkend lid Romazo.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4. 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

Th. Hendriks. Tel. 045-256371
Past. Greymansstr. 18 Schinveld. Zon-
wering, rolluiken en kunststof ramen.

Venetian Blinds b.v.
zonweringskonstrukties, jalouzieën,
markiezen en roll. in alu., staal + pvc.
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416.

M.T.S. Reizen 045-271560
Specialist in Amerika/Canada Reizen.
Openingstijd.: ma.-vrijd. van 9.00-
-17.30 u.; za. van 11.00-14.00 u.

Hubertus Alad Reizen
Lid Garantiefonds. Reizen naar o.a.
Oostenrijk, Italië, Joegoslavië enz.
Loysonstr. 55, Eygelshoven. 045-
-352871. Vraag gr. ons reisprogramma.

Rijwielzaak Janssen & Zn. b.v.
Verhoog uw sportieve kansen met een
2-wieler van Rens Janssen. 045-
-211486. Ganzeweide 54-56, Heerlen.

Bert Rekers Tweewielers.
Adres: Willemstraat 85 Heerlen. Tel.
045-726840.

Rijwielzaak Beckers
Barrier 81, 6343 RA Klimmen. Tel.
04405-3422.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

Nijs van Bijnen brommers-rijwielen
Gazelle " Raleigh -. Batavus ■■ Spartax

Giant *■ Peugeot « Vespa ""- Puch
Honda. Kerkraderweg 21-25 Heerlen-
Molenberg. 045-415292.

Math. Linssen. Tel. 045-24158']
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv.-vert 20
Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-25
water-install. Erk. schoorst.vegersbedr. |'i

Bc

] 1

Schoonheidssalon Rosalie
Bouwbergstr. 92 Schinveld. 045^!
258748. Elec. onth. Blendm. Spec n
bruidsmake-up. Dag- en avond makt?*
up, zonnek. bank + hemel + gezichte 5
bruiner. _ d

Maya Stam-de Lang
Totale kosmetiek, minilift, figuurcohi
rectie. Eindstraat 79 Schinveld. Tel K
045-255453.

w*

!_■__■____________■_( L
Sportprijzencentrum Heerlen (
Bekers * trofeeën * medailles. Zeel
drukkerij, offset, graveerinr. Geleenst' N
53 Heerlen. Tel. 045-713379. f

«■

Jacobs Ass. en Makelaardij o .
Haghenstr. 57, 6461 VT Kerkrade. Te
045-453121. Voor a! uw taxaties 0.
Dormigstr. 20, 6371 VZ Landgraaf.

Pickée Taxaties/Makelaardij
Bemiddeling bij koop en verkoop, hy
potheken en taxaties van uw onr. goei)
Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819

Technisch buro J. Frissen B.V.
Specialist in cv., airco, ventilatie, s2"
nitair, indus. pijpleidinginstall. etc
Lintjensstr. 17 Heerlen. 045-717318-

-l_U_^ /F

Veloha-Habets. Tel. 045-42375 S
Centr. verwarming onderhoudsdienst
Tevens uw adres voor energiezuinig'
ketels. Vraag vrijblijvend offerte. PiuS'
straat 5 Terwinselen.

Moberts Verhuizingen B.V.
Internationaal verhuis- en transport^'
drijf, kantoor- en projektverhuizinö
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-72597?

Decorette Aug. v. Wersch
Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-713581
Verf, behang, gordijnstof, vloerbedek'
king en zonwering.

Stadswijnkelder Berns
Geerstr. 26 Heerlen. Tel. 045-71763?
Ruim 500 versch. natuurzuivere w
nen. Specialist in geschenkverpakkinlK

______S

VAB Vaals, tel. 04454-1993
Verkoop van wegenbouwmach.. w*1'
sen, trilplaten, stampers, kompressf
ren, luchthamers, steenbrekers, tril#
ven. transportbanden, onderdelen.

f?—
Jago Zonweringen 045-414270
Rolluiken en markiezen. Nieuw: kuns''
stof raam met dubb. glas en rd'
Schaesbergerstr. 104 Kerkrade.

Zonweringsbedrijf Salemink
Voor al uw zonweringsprobl. hebbe
wij een oplossing. Belvauer 44 Ni^ (

wenhagen. 045-314132.
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l Gevraagd ervaren

1e MONTEUR
'votvoKLIJN
°e Koumen 7, Heerlen, 045-220055.
Telefonisch afspraak maken.- 181629

5v»j verstrekkenaïle^^

(soorten leningen.
:r|kele voorbeelden P.L.
c,. 84x '60x 36x5100 ... 109,_ 165,-
A .--- 158-- 24°-,10100 ... 210,- 322.--20000 326,- 417,- 638,-
-«Ooo 402,- 521,- 797,-

Rtectieve rente vanaf 9,6%

I "ur2ame gebruiksgoederen
I ilj'ypotheken va. 6,9%

2e hypotheken
lnn«~ 240 x 180 x 120 x

cJJJJ 194,- 215,- 265,-
-81ft IV~ 323'" 397'"f Woo° 388,- 431,- 530,--5 Ïl!2joyen«aarde

Doorlopend krediet
■nel. rente theo renle

P mnd relische mnd
ennn loopti)<Jrii2S loo'-69n,nd- °-97llsïï 220-~ «n"l- °-87'I**o 320,- 65 mnd. 0,83j°°°° 400,- 65 mnd. 0.83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
' NIE|JWSTRAAT 22-24
ÜPENSBROEK

'--§»* /* "
Mag d/f /f/'nd

er beter
van worden?
terre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ - OEN HAAG

TELEFOON 070-637940*

Giro
55055

Astma Fonds
KOLLEKTE 8-14 MEI

J£mburgs Dagblad

I Wedden dat u te veel betaalt voor I
1 uw autoverzekering? I

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

H deproef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

MANAGEMENT TRAININGSCENTRUM WOLFRATH
Management Trainingscentrum Wolfrath is gespecialiseerd in In- en

Outdoortrainingen voor managers van zowel profit- als non-profit organisaties.

OPEN HUIS VOOR JONGE ACADEMICI/HBO'ERS MA7
OP ZATERDAGAVOND 6 MEI AS. IN KASTEEL WOLFRATHs

I Zaterdag 6 mei as.: voor Junior-managers een dag om te onthouden. Op die
.( dag houdt Management Trainingscentrum Wolfrath vanaf 18.00 uur open huis

in Kasteel Wolfrath, Wolfrath 1 te Holturn (achter VOLVO Bom).

Als junior-manager wil je je energie concreet richten en vorm geven. Juist dat
doen in ons trainingscentrum en op lokatie in de Ardennen is een kolfje naar

ijehand. Je kunt je manifesteren in aanpakken, bedenken, doorzetten,
overtuigen etc. Al je persoonlijke kwaliteiten zijn door te trekken naar je

toekomstige functie. Een juniorkrijgt bij ons een uitgekiend
ontwikkelingstrajectover langere tijd d.m.v. het Interval Trainingsconsept.

Ben je geïnteresseerdin een specifieke managementtraining met
leeftijdgenoten, dan is dit een unieke gelegenheid om kennis te maken met

' onze werkwijze en aanpak.
Als je echt aan je toekomst wilt werken, hou je de avond van 6 mei vrij. Je

«bent welkom vanaf 18.00 uur. Er staat dan een drankjevoor jeklaar, waarna de
avond om 19.00 uur geopend zal worden door Johan G. Jongman,

trainingsmanager.

Informatie vooraf!
1 Voor nadere informatie over het open huiskun je telefonisch contact opnemen
|f met: Geke Laverman of Armelies tegel, trainingsconsulentes, tijdens

kantooruren 04498-55788.
Wij rekenen op jekomst.'

Daarom vezoeken wij je je deelname aan het open huis telefonisch te
bevestigen: 04498-58363.

MANAGEMENT TRAININGSCENTRUM WOLFRATH
KASTEEL WOLFRATH

WOLFRATH 1
6121 RA HOLTUM (L.)

GEASSOCIEERD MET INSTITUTEN IN BELGIË, DUITSLAND,
ENGELAND, FRANKRIJK, lATLIÊ, NOORWEGEN, SPANJE EN

\ ZWITSERLAND.

Ih" 1
UNIEKE INRUILAKTIE!

VOOR A.S. KEUKENKOPERS
°'i aankoop van een kwaliteits-aanbouwkeuken van Vossen-Keukens kunt u uw°verkomplete of uw oude keuken inruilen. Wij betalen hiervoor de hoogstMogelijke prijs!

/7^ LidA.N.V.K.VOSSEN DE EKENDE A W /_
KEUKENSPECIALIST pTTTTI i W /A \^3 4 |] A^

t' D°ET WAT VOOR ZIJN KSj||»[ LV JlfllWJM I
UT Keukens

60 JAAR
tevreden Showroom: Showroom:
KOPERS DESIGN-KEUKENS eiken keukens

Glaspaleis-Kerkplein Eikenderweg 77, Heerlen Heerlen
tel. 045-717555

l^ernelvaartsdag geopendvan 13tot 17 uur.
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ïITROËNAXIIE: I
CIUSfEF ONDERHOUD
SLUSïEF REPARATIES 1

SiEF WEGENBELASTING HHHHHHHHHHJI

sv«<i««W«i^fc w^*»WMW.JUMi>r*» :%xM m^aÊÊÊHÊÊÊ

In dit geval kunnen we het woordjevoila het Is uw huidige auto meer waard,of wilt u meer vanzelfsprekend direkt af Precies wat ü wilt proefrit, waarvoor we u bij deze uitnodigen
best vertalen met'Zo, die zit!'. Want het aanbetalen, dan wordt het maandbedrag Op dat moment is er nog 6300 Vanaf vandaagkunt u bij al onze dealers voor
geheel nieuwe betalingsplan dat Citroen nu voor uw nieuwe Citroen zelfs nog lager gulden af te lossen, terwijl uwAX 11 E (prima dit spraakmakende betalingsplan terecht
heeft ontwikkeld, is een absolute voltreffer. Alle onderhoudsbeurten zijn inbe- onderhouden natuurlijk!) aanzienlijkmeer ■ - ,Al is het alleenal omdat onverwachtekosten grepen Ook de wegenbelasting. En boven- waard is. U kunt altijdeen nieuwefinanciering jT JswslllHj^jk
voorgoed tot het verleden behoren dien alle garagekosten, zelfs accu en uitlaat. afsluiten. Maar het is ook zeer aantrekkelijk Ma "~*~t \

'Bij die 275 gulden per maand De enige uitzondering vormen banden en om van de hoge waarde te profiteren en de
zijn we er vanuit gegaan, dat uuw huidige lak- of plaatschade De regeling geldt auto in te ruilen. .-dtdMPHHÉH
auto bij ons inruilt en dat hij ongeveer voor een periode van 3 jaar, met jaarlijkseen Hoogstwaarschijnlijkkiest u dan weer ÉË H^ï Ww5.500 gulden waard is. Een bedrag dat u maximum van 15.000 km een AX, dat weten we bijna zeker Het best S [f
natuurlijk ook gewoon kunt aanbetalen "Maar wat gebeurt er daarna?", vraagt u zich kunnen we dit illustreren aan de handvan een HH^ HL

Aanbieding op basis van financiering dmv huurkoop met effectief rentepercentage vanaf 12,9%volgens gebruikelijke voorwaarden vanCitroen Financiering Nederland, tel 010 4111006 Uitgaande van een AX 11E prijs fl5600excl afleveringskosten. brandstof en verzekering

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN. AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129, KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 5862, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.

I .

Morgen, 4 mei
Hemelvaartsdag

PpillPf zijn wij vanaf 11.00 tot 17.00 uur
doorlopend geopend.

::^^^^^^^^^^^^^^■!■i■'■i■i■'■i.'.^.■.■.:.:.^^^^^^V! ■^.■.'A'.^.v^^'.^HfoXO'www H-'''j : .^"vi-i-'-'^
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-x-x\v" H-H 'Leuke meisjes delen if M W
lekkere bonbons uit. 4hhhkEhhhhh

Dat wordt weer Winkelcentrum
gezellig winkelen in ljOC#-N

't Loon. loont demoeite!
£e/? hemels winkelparadijs!



I LIMBURG LIMBURG ALLEIN I
DOA GEIT NIKS BOAVE, ZO IS DER MER EIN.
Sedert 1870 gebrouwen door de familie Meens.
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Diversen
Aangeb. TALENCURSUS- KINDERBOERDERIJ
SEN in 83 talen op Ips of Haanrade dagelijks ffl
cass. ’65,- (ook voor bui- pend vanaf 10.00 uur. I
tenlanders), 21 danscursus- KAMERS te huur per]sen op cass. enz. ’lOO,-. met video en douche. 1
Tel. 070-894543/638667. 045-229680.

h

ejt.jozcFzickcnhuijkcrHradc

HEMELVAARTSDAG 4 MEI
en

BEVRIJDINGSDAG 5 MEI

zijn de poliklinieken en administratieve
diensten van het

SINT JOZEFZIEKENHUIS
in KERKRADE
GESLOTEN

Voor spoedgevallenkan men steeds terecht! /

Netto in Terugbetaling (rente + all.)
handen 96i 72x 60i 54x 42x

5 100 - - 113- 122- 148-
-10.100 156- 190- 217- 235,- 288-
-15 000 231- 281- 322- 350- 428-
-20 000 309- 375- 430- 466- 571,-
-25000 386- 469- 537,- 583- 714,- I
35.000 539- 656- 751- 816- 999-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand ,
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt Bovendien kunt u vrijste *ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en o" Jvaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervtX"
vrijblijvend prijsopgave) i

" Doorlopend krediet 2% aflossing t

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30 6
jaar 9*X 1

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd \
(gediplomeerd) kredietintermediair

r«m^mnrna.K"tuttu

AI
Koos Alberts: ...-.„._.

'Wie geeft JIPK
denkt aan Ê
een ander

Gehandicapten kunnen HJk ~"r~
vaak meerdan velen
denken. AVO-Nederland *W
kan hen daarbij helpen.

Geel alsjeblieft gul aan f l
de nationale collecte. \
Want: wie AVO-Nederland steunt, geeft een ander soms *
dé kans van zijn of haar leven.

Steun deAVO-oolleete Aocnnn

rx /H*z AVO-Nederland/r\ IC,. j\ Tel. (033) 75 33 44

ff^\ff^^ Postbus 850, 3800 AW Amersfoort.
Beschermvrouwe H.M. de Koninqmwmmwmm^^^^X

I
■ .— J \

ATRO HEERLEN BEZORGT U
EEN FANTASTISCHE HEMELVAARTSHOM
0Schitterende buitenkansen op de , Niet tevreden? U mag 'mbinnen 14 dagen na rßww-rW» * stl^L 1 k

Hemelvaartshow van Atro Heerlen. aankoop gewoonruilen. Wilt u nog meer TAXATIEKADO: SCHITTEREND s&Èk I|
Fantastische aanbiedingen, prachtige zekerheid? Dan laten wem nog even keuren / QPfIRTHnRT OriT /&r^\vÊ^geschenken en reeksen van extra's. Op 4,5, door de ANWB. — All H V h /4r^>^,~**V^H

Renault Top Occasions ontvangt u een een Renault 19 of een j*^*T m\ W^kadobon ter waarde van maar liefst f 500,-. Renault 21 aanschaft, m**QÈmm^^mmmmWlÊÊÊlr s^m[ ml * P^Vrij te besteden bij Juwelier Vroemen krijgt u niet alleen WT^m^mvi mr I r~—"*^^-.^^*l
Thissen, Reisburo Paul Crombag of Sport- zon kado-cheque A SS^HMfeto I^HV-é^ HHp^^^^^ S^^ m Lhuis Max Marshall te Heerlen. ter waarde van HHÊP-S s§<^H^^ - S<\ È■ M

RIIiNAL "TIPP ook nog eens een riant ~ . > ÏÜ'■■■■■■■■■ ■*■ *-"- pakket aan accessoires H'IHHHHP'^Z^BIflf"*^"1 71 C¥f^}\I met een waarde van liefst B^«=—^éHl _—^j^

O Ik R lt T O kVt Of u kunt profiteren van een wel heel voordelig finan- *'~ÏHW||ie*H^ .
■♦ *uu * i- -7° j66"/*. * 36 maanden of 5,5% rente over 48 maanden. «^HHI Kb 'ÏÏ^vïJf&a-) "( een Zo pakt u nog cc"s honderden «ukteM e3dra mee- <

'Informeer eerst even naar de voorwaarden. t
I . I

VOORDEEL-PAKKET M hhhh#^ ||pH||.|pi| HHjV ■ H DE ATRO HEERLEN
MET EEN TOTALE Jl i| D#]| LËÊmÊmDË fAf Dl# HEMELVAARTSHOW

WAARDE VAN 11fff IJ nrrgmLrMw ff _lf. VINDT PLAATS OP:

I^^p^^-v HF ■■■■ MHHrHHrJH V ÊmW+Ww Donderdag 4 mei van 10.00 -17.00 uur
"#K| I , . Vrijdag 5 mei van 08.30 -18.00 uur

# Jmi%J\J"" £ PleiZer Van persoonlijke Service. Zaterdag 6 mei van 09.30 -17.00 uur
I : 1 I Beersdalweg 97, 6.412 PE Heerlen. Telefoon (045) 72 42 00. | Maandag 8 mei van 08.30 -18.00 uur

TV/Video

Kom nu profi-
teren van onze

Massale
Magazijn
Verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag nieu-
we aanvoer elke
dag superlage
aanbiedingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

1 ITC protable
TV, 800T, 44

cm beeldgrootte
geen 448,- of
298,- maar

198,-
Maar ook: 3 VHS video-

recorders BT 50 met
afstandsbediening per stuk
geen 1.028,- of 858,- maar

598,-. Maar ook: 9 Technics
compactdisks SLP 210 per

stuk geen 998,- of 748,-
-maar 598,-. Maar ook: 4

Pioneer midisets met tuner,
versterker, dubbel cassette-
deck en platenspeler, S5OOO

stuk geen 959,- of 648,-
-maar 498,-. Maar ook: 3

Sony audioracks Z2OOO met
tuner, versterker, dubbel

cassettedeck en platenspe-
ler per stuk geen 1.295,- of

798,- maar 398,- en nog
veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
' Tel. 04490-18162.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Te koop VIDEORECOR-
DER met afst. bediending,
i.z.g.st., pr. ’ 400,-. Tel.
045-259727.
10 jaar F. Meyer. GE-
BRUIKTE VHS videoree.
’425,-; kleur TV 67 cm, te-
letekst, afst. bedien. 99 kan.
’595,-; KTV 12 program-
ma's ’ 129,-, ’ 145,-,
’198,-, ’249,-. Verzetstr.
15, Heerlen. Tel. 417651.
Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.
Te k. Philips boyenlader
WASAUTOMAAT, smal mo-
del, met hoge centrifuge
1.000 toeren, ’3OO,- met 6
mnd. garantie; miniwash
met verwarming en pomp
geschikt voor camping

’ 100,-. Tel. 045-271036.
Te koop 4 pits GASSTEL.
Tel. 045-214619.

Foto/Film
Te k. DOKA uitr. m. Vivitar
IV Vergroter en Philips color
analizer. Tel. 04498-54006.

Kunst en Antiek
Off. Int. Antiekdealer vraagt
voor Engeland, USA en
Australië noten- en mahonie
KLOKKEN, meubels, mar-
meren en bronzen skulptu-
ren en antiek meubilair. Elke
maand in Nederland. Info en
afspr. S. Petit, Tel. 045-
-714465.
Te koop antiek eiken SE-
CRETAIRE met opstand en
commode met marmeren
blad. Tel. 045-422088.
Antiekhandel Simons ge-
specialiseerd in mooi, gaaf
en vooral betaalbare antieke
meubelen. Dit alles door ei-
gen import van Engeland en
Frankrijk. Een bezoek is ze-
ker de moeite waard; Dorps-
str. 45 A Nuth t.o. kerk
(naast Chin. rest.) Tel. 045-
-243437. Vrijdag koopavond.
ZONDAG Open Dag van
11.00 tot 18.00 uur.

koop eiken GRAMMA-
FOONKAST. Tel. 045-
-454352.

1 —
Muziek

Muziekhuis Lyana presenteert
Orgel -en keyboardshow op zaterdag 6 mei van 10-17.00

m.m.v. onze Farfisa demonstrateur Werner Jonkman.
Communikanten aanbieding;

Keyboard met gratis adaptor voor ’ 195,-.
Muziekhuis Lyana, Mauritsweg 48, Stem. 04490-33227.

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur enz.

Eigen service- en reparatiedienst.
PIANO'S huur met koop- PIANO'S te koop en te huur
recht van ’65,- tot ’2OO,- Firma Somers & Zn. 045--p.m. Gratis transport. Alle 713751. Akerstr. 82 Heerlen

?ï£° pe^Ta^VarK ll^ïf^'T^XSSS& 42' R' dam w ToVu&QTU 4JbJbüü. 18.00 uur 045-722786Te k. ROLAND S 50, Samp- ,„, . wr-^^ler vaste pr. ’ 3 500,- Tel Wat VERKOPEN? Adver-
-04490-17256, na 18.00 uur, teer via: 045-719966.

Braderieën/Markten

Grote Vlooienmarkt Grathem
Nassauplein: Zondag 7 mei

Open van 10.00-17.00 uur. Alleen 2e hands spullen.
Inl.: Organisatie van Aerle. Helmond. 04920-25483.

Te koop gevraagd
Hoogste pr. voor alle MUN- Wij kopen GOUD, zilver,
TEN, Postzegels en goud, brilj. enz. tegen contant
Stamps en coins. Kasteelln geld. Verseveld, Saroleastr.
102, Heerlen (meezenbr). 80 A Heerlen. 045-714666.
Gevraagd IJSKAST, gasfor- Piccolo's in het Limburgs
nuis, diepvries en barok- Dagblad zijn groot in RE-
meubels. Tel. 045-725595. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano-muziek.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Tijdens de Paasdagen
geopend.
Hoonhout

Akerstr. N 328, Hoensbroek
Tel. 045-228211.

Te huur
Stoelen, tafels,

porcelein
S. Degenkamp, 045-211705
Aangeb. wegens aanschaf
CDS, 500 SINGELTJES
’250,-, 500 Ips ’ 500,-, 125
oude 78 t. platen ’ 200,-,
zes oude lepeltjes beeltenis
Elvis Presley f 50,-. remb.
mog. Tel. 070-638667
894543.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wi|l u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
BRANDHOUT, beukenhout
15 m 3voor ’550,-, aan
huis bezorgd. Van Thoor,
Holstr. 33, Margraten. Tel.
04458-1818.

Te k. 2 WEEGSCHALEN, 1
verwarmd kaassnijmes, 1
kassa, 2 koelvitrines, 1
groenterek. Te bevr. na 18
uur. Tel. 04490-40806.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.
Invest in PORTUGAL?
Vraag onze Info-Brochure
’28,50. Bank nr. Rabo
169903532.
Te huur MOESTUIN in
dorpje ca. 10 km. van Heer-
len. Huur: enig tuinonder-
houd. Br.o.nr. B-0685, Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Te k. eiken WANDMEUBEL,
pracht, br. jurk mt. 38, pla-
tenspeler m. platen 50e ja-
ren. Tel. 04492-4051.
PHILIPS tafelmodel diep-
vries 4 laden. Ignis tafelmo-
del koelkast en 4-pits gas-
stel. Ignis 300 Itr. diepvries-
kast 5 laden en invriesvak
na 14.00 uur 045-224225.
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Afgeblazen
ErGeen u>ereldnieuu>s, maarjjr^i belangrijk. Want voor het
P*st in 430 jaar(!) houdt schut-
te*l} St. Gregorius de Grote uitFjUnssum het koningsvogel-
Pj'ieten niet op Hemelvaarts-
tpQ. Dit omdat Hemelvaart
_P_e week samen valt met de
Bedenking van de gevallenen
_2 de Tweede Wereldoorlog.
■_*i historisch besluit dus, ge-
_Fi die eeuwenoude traditie.
Baar geen nood, de vogel wordt
Jri op 28 mei afgeschoten.

Gezocht

: Opsporing verzocht. Van
■^de foto's en ansichtkaarten
*W straatgezichten, gebouwen,
Wustrieterreinen (denk aan
2 mijn) en winkels in Hoens-

Waarom? Omdat Han
tyters na zijn publicatie van

*' boekwerk 'Tuindorp Tree-
*£k' met de gedachterondloopt
JJfceen boekje over Hoensbroek
F'nen te stellen.
leemde zijn gedachten onder
[* aandacht van de Hoensbroe-
***aren te brengen, staat Han
typende donderdag op de bra-
nie van Hoensbroek. Wie
*|lis nog oudefoto's ofansicht-£_rten heeft, kan die dan mee-

om ze even aan hem te
?'en zien. Bellen kan ook: 045-
-ySOI of 030-515563. Van onze verslaggever

HEERLEN - De methadonpost Heerlen-Noord komt op de hoek Ter-
hoevenderweg-Willem Barentszweg te staan in Heerlerheide. De unit
van waaruit het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) me-
thadon wil gaan verstrekken aan verslaafden komt achter het jonge-
rencentrum Nova Zembla te staan, op de hoek van genoemde wegen,
naast een weiland. Dat heeft het college van Heerlen gisteren besloten.

Brandstichter
aangehouden

HEERLEN - De politie van
Heerlen heeft in de nacht van
maandag op dinsdag een jonge-
man aangehouden, die op ver-
schillende plaatsen in Heerlen
brand had gesticht. Allereerst
stak de man een zevental vuilnis-
bakken op het NS-station in
brand. Daarna legde hij diverse
vuilniszakken aan de Sarolea-
straat in de as. Uiteindelijk werd
hij opgemerkt door een passant,
die de politie inseinde. Aan de
hand van het signalementkon de
man even later worden opge-
pakt. Hij werd ingesloten.
Overigens brak in diezelfde
nacht ook brand uit in een wa-
gen, die geparkeerd stond aan de
Peter Schunkstraat in Heerlen.
Twee andere auto's die aan
weerszijden geparkeerd ston-
den, liepen daarbij fikse schade
op. De wagen die helemaal in
vlammen opging, zo bleek ach-
teraf, stond als gestolen te boek.
De politie gaat uit van brand-
stichting.

" De Vrienden van de kapel: Theo Janssen en zijn kinde-
ren Jan en José, Albert, zoon van Fans Verreek, Jan, zoon
van Frans Dohmen, dochter Lenie en Joop Toussaint.

Foto: DRIES LINSSEN
Nog eenmaal hulp voor
Pomphuuske Vaesrade

Er waren drie plaatsen in de race
waar de methadonpost zou kunnen
komen te staan. De genoemde hoek
bij Nova Zembla, een groenstrook
bij de Navo-laan of aan de Aker-
straat-Noord achter een tankstation.
De keuze van het college is dus op
de hoek Terhoevenderweg-Willem
Barentszweg gevallen.
Het bestemmingsplan dat geldt
voor de plek waar de unit moet ko-
men te staan, staat de bouw van een
mathadonpost niet toe. Er zal dus
een bestemmingsplanwijziging
moeten worden voorgelegd aan de
gemeenteraad. De gemeente zal
reeds (op grond van artikel 19 van
de Wet Ruimtelijke Ordening) aan-
kondigen dat zon bestemmings-
planwijziging in voorbereiding is.
Daarmee kan via een verkorte pro-
cedure met de bouw begonnen wor-
den. Mensen en instellingen in de
buurt hebben de mogelijkheid be-
zwaar aan te tekenen.

Maatregelen
„Alhoewel uit een oogpunt van
openbare orde op meerdere plaat-
sen in de regio gedurende een reeks
van jaren positieve ervaringen zijn
opgedaan met methadonposten
wenst het college nadrukkelijk re-
kening te houden met de bij de be-
woners bestaande gevoelens van
onveiligheid," aldus een verklaring
van b en w. Het college heeft daar-
om een aantal maatregelen geno-
men.

In de eerste plaats zal er op korte
termijn een begeleidingsgroep in
het leven geroepen worden met ver-
tegenwoordigers uit de wijk. Ten
tweede komt er uitgebreide infor-
matie over het hoe en waarom van
methadonverstrekking. Ten derde
zullen de mensen in de buurt door
middel van speciale informatiebul-
letins op de hoogte gehouden wor-
den van de gang van zaken. Ten
vierde: er komen aparte informe-
rende gesprekken van het gemeen-
tebestuur met groepen in de omge-
ving. Daarbij wordt gedacht aan de
ondernemers van de Ganzeweide,
bejaardenhuis Ter Eyck, Nova Zem-
bla, dienstencentrum voor Ouderen
Vogelsanck, etc.

Ten vijfde zal er een klachtentele-
foon voor de buurtbewoners wor-
den ingesteld zodra met de werkelij-
ke methadonverstrekking wordt
begonnen. Tenslotte zal de politie
intensiever gaan surveilleren in
Heerlerheide, althans de noodzaak
daartoe zal worden bestudeerd.

Gezien het luide protest van de af-
gelopen weken, mag worden aange-
nomen dat er door buurtbewoners
en belanghebbenden bezwaren zul-
len worden ingediend tegen het
plan en dat dus hogere overheden
eraan te pas moeten komen (Provin-
cie, Raad van State) om te bepalen
of het belang van de methadonver-
strekking groter is dan het belang
van de buurtbewoners.

Kinderen van
oud-strijders
’ervenu’ kapel

Van onze verslaggever

NUTH - De gemeenteraad van
Nuth is gisteravond akkoord ge-
gaan met geldlening van ’76.000
gulden ten behoeve van het in fi-
nanciële malaise verkerende ge-
meenschapshuis 't Pomphuuske in
Vaesrade. Alle fracties waren het er-
over eens dat de gemeenschapshui-
zen een zeer belangrijke rol spelen
in de kleine kernen, maar dat er
geen sprake van kan zijn dat de ge-
meente maar geld blijft pompen in
die huizen.

Henkvan Malkenhorst ging met het
collegevoorstel akkoord maar vroeg
het stichtingsbestuur nog eens lang
na te denken over de voorgestelde
pachtovereenkomst en liet weten
dat dit voor het CDA een laatste sa-
neringsopearatie zou zijn. Met ande-
re woorden: de volgende keer zal
het CDA een falliet niet in de weg
staan.

Hub Kockelkorn van de PvdA/PPR
vroeg om een nota gemeenschaps-

RIMBURG — In
Rimburg vond on-
langs de oprichtings-
vergadering plaats
van de 'Vereniging
Vrienden van de St.
Jozefkapel'. Het be-
stuur van de nieuwe
vereniging wordt ge-
vormd door twee be-
stuursleden van de
Vereniging Oud-
strijders '40-45 en
een aantal kinderen
van oud-strijders.

De St. Jozet-kapel in
het Rimburgse bos
werd in 1950 door de
oud-strijders ge-

huizen waarin de problematiek van
de verschillende gemeenschapshui-
zen in kaart gebracht wordt. Boven-
dien wil hij jaarlijks de diverse be-
grotingen zien. De nota werd hem
toegezegd. De fracties Lenoir en
Groot Nuth gingenop voorhand ak-
koord met het voorstel.

Henk van Malkenhorst (CDA) twij-
felde aan de suggesties van het
stichtingsbestuur het exploitatiete-
kort een halt toe teroepen. De CDA-
er geloofde niet erg in de nieuwe be-
heersstructuur daar een gemeen-
schapshuis nauwelijks commercië-
le activiteiten mag ontplooien.

Tegen de waarschuwende vinge»
van de CDA-fractievoorzitter liet
burgemeester Coenen weten dat als
het aan haar ligt het Pomphuuske
ook in de toekomst niet failliet zal
gaan. Dit onder het motto: 'het in-
standhouden van de gemeenr
schapszin kost nu eenmaal geld.
Een meerderheid van de raad stem-
de ook in met een bijdrage voor het
gemeenschapshuis Wijnandsrade.

Om het behoud van
de kapel en de in-
standhouding van de
tradities te garande-
ren, hebben de be-
stuursleden van de
oud-strijders hun
kinderen gevraagd
om de Vereniging
Vrienden van de St.
Jozefkapel mee op te
richten.
De oudere generatie
zorgt voorlopig nog
zelfvoor de organi-
satie van de herden-
kingsbijeenkom-
sten, terwijl de
'jeugd' het onder-
houd en de admini-
stratie voor haar re-
kening neemt.

Binnenkort starten
de Vrienden van de
Kapel met een leden-
wervingsactie. Be-
langstellenden kun-
nen zich aanmelden
bij Lenie Haarbosch-
Toussaint, Gremels-
brugge 13 Rimburg,
S 045-321607.bouwd als dank voor

de behouden terug-
keer uit de oorlog en
ter nagedachtenis
aan de gevallenen.
Tot nu toe zorgden
de oud-strijdersvoor
het onderhoud van
de kapel en het om-
liggende bos. Tevens
verzorgden zij de
herdenkingsbijeen-
komsten op 4 en 10
mei. Inmiddels is
een aantal leden
overleden en de ove-
rigen zijn de 65 jaar
ruim gepasseerd.
Het wordt voor hen
steeds moeilijker om
hun taken met be-
trekking tot de kapel
te vervullen.

Lagere eis
tegen fraudeur
DEN BOSCH - Een voorwaardelij-
ke straf van drie maanden met een
proeftijd van twee jaar. Dat was de
eis in hoger beroep tegen de 33-jari-
ge E.J. uit Kerkrade, wegens vals-
heid in geschrifte. De eis was lager
dan het vonnis van de Maastrichtse
rechtbank: twee maanden onvoor-
waardelijk. " Ter hinde tussen dedieren dienog wel op zijn erflopen. De ooien moeten het nu al twee dagen

zonder het merendeel van hun kroost stellen. Foto: DRIES LINSSEN

Politie haalt
lammetjes weg

bij snelweg
Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Politieagenten en
mensen van het asiel hebben be-
gin deze week zes lammetjes
weggehaald bij F. ter Linde, die
een woonwagen bewoont op het
industrieterrein In de Cramer.
Volgens de man zouden de die-
ren zijn meegenomen, omdat ze
langs de autosnelweg liepen te
grazen.

De lammetjes waren nog geen
drie weken oud. „Het is toch
waanzin om zulke jonge dieren
bij hun moeder weg te halen. Ge-
lukkig hebben ze de kleinste, die
pas een dag oud is, laten staan."
TerLinde zegt maar een half uur
van huis te zijn geweest. „Ik
houdze altijd goed in de gaten en

.ze hebben eten genoeg, dus ik
snap er niks van."

Volgens de politie liepen de die-
ren de bewuste middag op de
autosnelweg Heerlen-Eindho-
ven. En niet voor de eerste keer.
Al vaker werd er bij de politie ge-
klaagd over de loslopende die-
ren. „De ene keer is het een
paard, dan weer een schaap' die
levensgevaarlijke situaties op de
autosnelweg creëren. In de alge-
mene politieverordening is vast-
gelegd dat het strafbaar is als
iemand zijn dieren niet goed ver-
zorgt," zegt een woordvoerder.
„Het was onverantwoord om de
dierenbij de man te laten rondlo-
pen, overleg met de man leverde
niets op."
De dieren zitten nu nog in het
asiel. Wat er met ze gaat gebeu-
ren is nog niet duidelijk. TerLin-
de krijgt in ieder geval een pro-
ces verbaal.

Op hoek Terhoevenderweg-Willem Barentszweg in Heerlerheide

Methadonpost bij Nova Zembla

KERKRADE - De woningvereni-
ging Spekholzerheide heeft nu 2500
woningen verhuurd. Gistermiddag
onthulde burgemeester Jan Mans
van Kerkrade een opschrift aan een
historische woning aan de Groene
Kruisstraat. Dankzij dialectvereni-
ging Dr Wauwel uit Kerkrade-West
en advocaat Boudewijn werd het
voormalig schoolgebouwtje uit 1843
gered van de slopershamer. MrBou-
dewjn bood bij deze gelegenheid
het boekje 'Kerkrade, Monumentje
van uw tijd waard' aan.

2500-ste woning
’Spekholzerheide’

Sterk (1)

Sterk (2)
.Oersterk, zonder twijfel, is
?k Jantje Beton. Dit manneke
f^g dan wel geen spierbundels
?der zijn, boerekiel dragen;
Jn prestaties liegen er toch
J*t om. Par exemple: in de af-
Hopen paasvakantie brandde
?l clubgebouw van Jong Ne-
tland in Übach over Worms
Jf- Jantje bracht hiervoor vijf
i lUc in de lade, zodat de jeugd
leer spelen kan. Nog zon voor-bid: brandstichters legden en-
r'e weken geleden'een gedeelte
Jj*! de speeltuin in Nieuw Ein-
J? in de as. Jantje verzamelde

5100 gulden, zodat men
kJj_Uu;e speeltoestellen kan ko-jty. Kortom: voor ons staat al
W wie de sterkste man van
'rnburg is...

Drie jaar archiveren
voor twee ambtenaren

Van onze correspondent
SIMPELVELD - Het historisch
archief van de voormalige ge-
meente Simpelveld is begin deze
week naar de provinciale griffie
in Maastricht vervoerd. De
vracht, die door twee ambtena-
ren van de provinciale archief-in-
spectie zal worden geïnventari-
seerd en waar nodig gerestau-
reerd, bestaat uit 43 m3beschei-
den, oude stukken, landkaarten,
kadastrale kaarten en registers.
Het archiefomvat een tijdspanne
van 147 jaar: van de invalvan de
Franse troepen in 1794 tot de in-
voering van het registratuurstel-
sel, toen men codes begon te in-
troduceren, in 1941.

Voor deze historisch belangrijke
inhaalmanoeuvre voteerde de
raad van Simpelveld een bedrag
van 52 mille. Nu al wordt er door
gemeente-ambtenaar Pierre Vij-
gen echter rekening mee gehou-
den dat de broodnodige revisie
van registers, het inbinden van
boeken en de restauratie van
oude kaarten tot een verhoging
van dit krediet zullen nopen.

De herstelwerkzaamheden en de
inventarisatie van de gemeente-
lijke archiefschatten door het ge-
specialiseerde duo Van Mulken
en Van Ommeren zullen overi-
gens circa drie jaar in beslag ne-
men.

Fantasie
tf'antasie en illusie zijn de

van het theater-
ykk 'Le Petit Prince' dat van-
fond in de Hanenhof in Ge-
r*i ujordf opgevoerd. Bijna
]ft half jaar werkten twintig
Jjjderen en een paar volwasen
£teurs samen met professsio-
f' musici aan deze voorstel-
i^9. Inge de Hoop ontwierp en
tSwde het decor waarbinnen
|7* Kleine Prins' rondreist

zeven planeten. De voor-yiling begint om 20 uur en de
i 'ree is gratis.

(ADVERTENTIE)

■ Vlotte sleehak-ballerina met open teen en J-<^__pJgg*'B^ r^\i^f<r \■ geleng. In zwart en wit. Maten 36"4J/<^l|||lp*'^'*^

laajiar,sda9 éf^.
i ÈZKv3l \^^^ i■ Hf^HFH> X^>^HFERLEN Hoogeweg 2-4 ■
I W%W%W^_fIf y H kristol Heerlen Hemelvaartsdag I
| MmM\Ë&Ë %JËJ geopend van 11.00-17.00 uur.|

*j. Wie wordt de sterkste man
Limburg? Komende zon-

"* fQavond weten we meer. Want
j*7* zat de uitslag van deze tita-
fystrijd, die gehouden wordt
Hens het Marktfestival in
'"■h, bekend zijn. Hij die de
eeste biervaten en de meeste

£cv's tilt, een tractor zover mo-
rijk voortsjouwt en na afloop

minste pijn in de rug heeft,
JJa 9 zich wellicht de sterkste

in het bronsgroene eike-
Ht noemen.

(ADVERTENTIE)

Op vrijdag 5 mei
zijn al onze
KANTOREN
GESLOTEN

Uitsluitend voor
storingen in de
gasvoorziening
tel. 045-228866
of 04760-73939

U BENT WELKOM OP DE TENTOONSTELLING
VAN EEN COLLECTIE EDELSTENEN

ZOALS LIMBURG NOG NIET HEEFT GEZIEN!
Aangekocht in 1825 door Koning Willem I voor het Rijksmuseum van Geologie en

Mineralogie. Binnen het kader van 150 jaarLimburg is deze unieke verzameling
te bezichtigen tot en met 13 mei bij JUWELIER VAESSEN.
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Op 5 mei a.s. hopen onze ouders
Wiel Lemmens

en
Pauline Lemmens-Bram

de dag te herdenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn
getreden.

Op die dag wordt ter hunner intentie een plechtige h. mis
opgedragen om 14.30 uur in de H. Remigiuskerk te Klimmen.

Ter gelegenheid hiervan geven zij een receptie van 18.30-20.00
uur in pension-café-restaurant Claessen, Klimmenderstraat 8.

6343 AC Klimmen
Hun dankbarekinderen en kleinkinderen,

183209 Klimmenderstraat 49. 6343 AA Klimmen

Op 7 mei a.s. hopen onze ouders, schoonouders en
grootouders

Piet Theunissen
en

Sofie Theunissen-Heindrichs
hun gouden huwelijksfeest te vieren.

Uit dankbaarheid zal er een h.mis.worden opgedragen
om 15.00 uur .in de dekenalekerk van de H.H. Petrus

en Paulus te Schaesberg.

Er is gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot 20.00 uur
in het Restaurant van de Draf- en Renbaan, Hofstraat

13-15, 6372 XC Schaesberg.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen
Prickenleenstraat 52, 6372 GK Landgraaf.

183215 . 3

Enige en algemenekennisgeving
f

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Catharina
Herings

weduwe van

P.J.Matthias Deben
Zij werd 74 jaar.

Amsterdam: Leon en Margrit Deben-Mager
Heleen, Elise en Barbara

Stem: Bertie en Ton Sleypen-Deben
Anouk en Pascal
Lars

Alkmaar: Ger en Frouk Deben-Brink
Rinske en Joli.jn
Familie Herings
Familie Deben

6451 CG Schinveld, 1 mei 1989
Jabeekerstraat 5
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op vrijdag 5 mei a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Eligius te Schin-
veld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondwake is heden, woensdag 3 mei om 18.40
uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in derouwkapel te Schinveld.

t
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor
wat zij voor ons betekend heeft, gevenwij ukennis,
dat plotseling kalm en vredig van ons is heenge-
gaan, in de leeftijd van 57 jaar, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, zus, schoonzus, tante en
nicht

Lies Bongers
echtgenote van

Frans Quaedvlieg
Heerlen: Frans Quaedvlieg

Fons, Willy
Familie Bongers
Familie Quaedvlieg

6415 TW Heerlen, 2 mei 1989
Paulus Potterstraat 11
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 6 mei om 13.00 uur in de parochiekerk van
de H. Geest te Meezenbroek-Heerlen, waarna debegrafenis is op de algemene begraafplaats Imsten-
rade.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis, vrijdag om 19.30 uur in voornoemde
kerk.
Lies is opgebaard in het Uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar donderdag
en vrijdag bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede dat, toch nog onver-
wacht, in de leeftijd van 69 jaar, is overleden, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, zwa-
ger, oom en neef

Torn Bischops
echtgenootvan

Lisa Sijben
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: E. Bischops-Sijben
Kerkrade: Tiny Heussen-Bischops

Hub Heussen
Lieke

Kerkrade: Annie Haas-Bischops
Huub Haas
Familie Bischops
Familie Sijben

6461 CZ Kerkrade, 2 mei 1989
Marktstraat 56
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 6 mei as. om 10.00 uur in de dekenale
kerk van de H. Lambertus te Kerkrade-Centrum,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Torn wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
vrijdag 5 mei as. om 19.00uur in voornoemde deke-
nale kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145, Chevremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
De zon scheen,
de bloemen bloeiden nog,
de vogels floten
en toen werd het stil.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft, hebben wij afscheid genomen
van mijn inniggeliefde man, onze zorgzame vader,
schoonvader, onze lieve opa, zwager, oom en neef

Sjef Gulpers
echtgenoot van

Martha Schraven
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: M.J. Gulpers-Schraven
kinderen en kleinkinderen
Familie Gulpers
Familie Schraven

6371 BJ Landgraaf, 1 mei 1989
Pas weg 13
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 6 mei as. om 12.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie, Veldstraat 19 te Schaes-
berg, waarna aansluitend de crematie in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Sjef wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
vrijdag 5 mei as. om 19.00 uur in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.00 uur tot 18.15 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Tot onze grote ontsteltenis vernamen wij het plot-
selinge overlijden van ons ere-lid en oud-bestuurs-
lid

Sjef Gulpers
Letterlijk tot het laatste moment stelde hij zijn
enorme werklust en deskundigheid in dienst van
de vereniging.
Zijn overlijden zal een grote leegte bij ons achterla-
ten.

Bestuur en leden
V.V. R.K.O.N.S.

Vrij onverwacht, maar niet onvoorbereid is van ons
heengegaan onze vriend, bestuurslid en oud-voor-
zitter

Sjef Gulpers
Zijn grote werklust, inzet en ijver, jaren voor ons
gedaan, zullen bij ons in dankbare herinnering blij-
ven bestaan.
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit ver-
lies.

Bestuur en leden
Supportersclub R.K.O.N.S.
Landgraaf

I T IBedroefd om zijn heengaan, maar oprecht dank-
baar dat wij hem zo lang in ons midden mochten
hebben, geven wij ukennis dat,voorzienvan de sa-
cramenten der zieken, van ons is heengegaan mijn
goede echtgenoot, onze zorgzame vader, schoonva-
der en lieve opa

Laurentius (Lou)
Maria Joseph

Hendriks
geboren te Nijmegen 8 maart 1905
overleden te Nijmegen 1 mei 1989

Nijmegen: Hanny Hendriks geb. MaasMolenhoek: Jan Hendriks
Trudy Hendriks-van Steen
Marlou, Michiel

Malden: Francy Tan-Hèndriks
Rudolf Tan

Heerlen: Laurence Haagmans-Hendriks
Jef Haag mans
Michèle, Sabine, Marieke, Camiel

Venlo: Reinée Martens-Hendriks
Sjir Martens
Kirsten, Ingeborg, Nils

1 mei 1989
Van Schaek Mathonsingel 57, 6512 AK Nijmegen
De h. mis van requiem zal worden opgedragen in
de kerk van de H. Petrus Canisius, Molenstraat te
Nijmegen op zaterdag 6 mei om 10.30 uur waarnade begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof van
de Heilig-Land-Stichting.
De overledene is opgebaard in het rouwcentrum
Nijmegen, Vondelstraat 3, alwaar geen bezoek.
Bijeenkomst in de kerk, waar de gelegenheid be-
staat tot schriftelijk condoleren.
Overtuigd van uw medeleven willen wij afzien van
persoonlijke condoleance.

t I
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheidgeno-
men van mijn lieve man, onze goede vader, schoon-
vader, grootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Nicolaas Maassen
echtgenoot van

Sophia Sauren
Hij werd 64 jaar.

De bedroefde familie:
Bocholtz: S.M. Maassen-Sauren

Simpelveld: Alphons Maassen
Rian Hellenbrand

Bocholtz: Marianne Reinders-Maassen
Jo Reinders
Melanie en Jennifer

Maastricht: Ria Erven-Maassen
Karl Erven
Familie Maassen
Familie Sauren

Bocholtz, 1 mei 1989
Corr.adres: Gasthof 12, 6351 CM Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 6 mei a.s. om
13.00 uur in deparochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt vrijdag a.s. gebedenom 18.45
uur in voornoemde kerk, waarna aansluitend de
avondmis.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij
u kennis dat heden toch nog onverwacht is overleden, gesterkt door deh.
sacramenten, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Tilla
Savelbergh-Deckers

weduwe van

Mathieu Savelbergh
in de leeftijd van 81 jaar.

Maastricht: Mariëtte Schröder-Savelbergh
Piet Schröder
Pieter, Alexander

Noordwijkerhout: Jan Savelbergh
Cécile Savelbergh-Kneepkens
Olivier, Marius

Heerlen: Peter Savelbergh
Ina Savelbergh-Seeverens
Judith, Eugenie

Landgraaf: Marlies Werker-Savelbergh
Ludo Werker
Bas
Familie Deckers
Familie Savelbergh

1 mei 1989, Euterpelaan 112, Heerlen
Corr.adres: Huynvan Rodenbroeckstraat 18, 6413 AP Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op zaterdag 6 mei as. om
11.00 uur in de dekenale kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna aanslui-
tend begrafenis op de algemene begraafplaats Akerstraat, ingang Groene
Boord.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk vanaf 10.40uur.
Avondmis, vrijdag 5 mei om 18.30 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/hCrombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, vrijdag na de avondmis.

I ~
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden, gesterkt door de h. sacra- «menten, thuis in haar eigen omgeving van ons heengegaan, mijn lieveechtgenote, onze zorgzame moeder, dochter en zus

Marjes Schiffer
* 02-07-1943 t 01-05-1989 i

echtgenote van

Hein Laven
Kerkrade: H. Laven ■Audrey

Martin
Familie Schiffer
Familie Laven

6464 BZ Kerkrade, 1 mei 1989
Jan Vermeerstraat 3 "
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op zaterdag 6 mei as. om11.00 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Haanrade-Kerkrade,
waarna aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Vrijdag, 5 mei zal Marjes bijzonder worden herdacht tijdens de avondmisvan 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan-kondiging als zodanig beschouwen.

Hoe vlug gaat toch een jaar,
het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat een jaar,
dag na dag zonder elkaar.

De plechtige eerste jaardienstvan mijn lieve man, vader, schoonvader enopa

Zef Hugens
zal plaatshebben op zaterdag 6 mei a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk fSt. Gregorius te Brunssum. *
I Mevrouw F.M. Hugens-Drent _
I Kinderen en kleinkinderen

J

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij geheel onver-
dacht afscheid moeten nemen, van mijn lieveman,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Hub Hoen
echtgenoot van

Mia Hennen
Hij overleed op de leeftijd van 53 jaar.

Schinveld: M. Hoen-Hennen
Brunssum: Theo en Carla Hoen-van Riet

Jimé
Schinveld: Tiny Hoen

Andy
Brunssum: Hub en Hillie Hoen-Bulder

Nadia
Tilburg. Rebekka Hoen

Erwin Peters
Familie Hoen
Familie Hennen

6451 ES Schinveld, 2 mei 1989
Kloosterlaan 54
De crematie zal plaatshebben vrijdag 5 mei as. om
14.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
De overledene' is opgebaard in de rouwkapel te
Schinveld.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

Wegens overlijden is sportcentrum

Theo Hoen te Brunssum
vrijdag 5 mei de gehele dag gesloten.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, in de Ver-
pleegkliniek te Heerlen, in de leeftijd van 75 jaar,
onze broer, schoonbroer, oom en neef

Giel Willems
De bedroefde familie:
Familie Willems

Bocholtz, 1 mei 1989
Corr.adres: Vlengendaal 51, 6351 HB Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 6 mei a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus te
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt vrijdag 5 mei a.s. gebeden om
18.45 uur in voornoemde kerk, waarna aansluitend
de avondmis.
De overledene ligt opgebaard! in deaula van de Ver-
pleegkliniek te Heerlen. Bezoekuren van 14.00 tot
16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden in
het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 76
jaar van ons heengegaan, onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der, zuster, tante en nicht

Johanna Mertens
echtgenote van wijlen

Frans Pieter Hirsch
Duffel (België): Andreas en Mia Hirsch-Stalman

Kerkrade: Frans en Els Hirsch-Hendriks
Kerkrade: Nico en Liesje Hirsch-Sterk
Kerkrade: Gerard Hirsch
Kerkrade: Mathilde en Jan

Knubben-Hirsch
Kerkrade: Siena en Gunter Appelt-Hirsch
Kerkrade: Paula en Leo Johnen-Hirsch
Kerkrade: Peter en Hanny Hirsch-Mares
Kerkrade: Kit Hirsch

klein- en achterkleinkinderen
Familie Mertens
Familie Hirsch

6463 XP Kerkrade, 1 mei 1989
Erensteinerstraat 36
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 5 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk
St.-Petrus-Maria ten Hemelopneming, Nassau-
straat te Kerkrade-Chèvremont, waarna aanslui-
tend begrafenis op de centrale begraafplaats Chè-
vremont.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Heden, woensdag 3 mei zal de overledene bijzon-
der worden herdacht tijdens de avondmisvan 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij, geheel onver-
acht, afscheid moeten nemen van mijn geliefde
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Pierre Peskens
echtgenootvan

Lieske Kreutz
Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: A.E. Peskens-Kreutz
Heerlen: Marleen Janssen-Peskens

Peter Janssen
Cindy en Alexander

Heerlen: Marian Rosaria-Peskens
Fidel Rosaria
Fidel en Melva

Schaesberg: Frans Peskens
Nieuwenhagen: Sjaak Peskens

Anki Eestermans
David en Joris

Schaesberg: Paul Peskens
Schaesberg: Ger Peskens

Nieuwenhagen: Wies Peskens
Familie Peskens
Familie Kreutz

6371 HC Landgraaf, 1 mei 1989
Baron De Rosenlaan 6 _____________
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 6 mei as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van de Berg-Carmel te
Schaesberg-Leenhof, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Pierre wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van vrijdag 5 mei as. om 19.00 uur in de kapel van
O.L. Vrouw van de Berg-Carmel te Leenhof.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.15 uur tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Na een langdurige ziekte is, op 71-jarige leeftijd,
toch nog onverwacht, overleden, onze lieve moe-
der, schoonmoeder en oma

Hildegard Freches
weduwe van

Wiel Vroomen
Brunssum: Harrie en Ria Vroomen-Peeters

Marco
Brunssum: Paul en Tilla Vroomen-de Waal

Cindy, Celly
Brunssum: Herman en Annet Vroomen-Nuyten

Mike, Nicky
Brunssum, 2 mei 1989
Past. Savelbergstraat 60
Corr.adres: Zadelmaker 13, 6444 XX Brunssum.
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake donderdag, hemelvaartsdag, om 18.00
uur in de hierna te noemen kerk.
In de St.-Gregoriuskerk te Brunssum zal de plech-
tige uitvaartdienst worden gehouden op vrijdag 5
meiom 11.00 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.

Lies Quadvlieg
We zullen je missenvoor al het werk watjevoor ons
gedaan hebt.

Speeltuinver. Meezenbroek
en Dameshandwerk

Voor uw medeleven bij het overlijden en uw
aanwezigheid bij de uitvaartdienst en begra-
fenis van onze zorgzame moeder en lieve oma

Tineke de Esch
weduwe van

Frans Eij gelshoven
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 6 mei a.s. om 19.00 uur in
de parochiekerk van St. Joseph te Heerler-
baan.

-
Dankbetuiging
t'Wij danken u allen voor de vele warme eH

troostrijke blijken van belangstelling, die wi
mochten ondervinden bij het plotselinge
overlijden en de begrafenis van

May Suijlen
echtgenote van

Hubert Silverentand j
Zij waren voor ons een troost in deze droeV«"
weken.
De plechtige zeswekendienst wordt gehoUeden op zondag 7 mei om 11.00uur in de parO'i]
chiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijt
stand te Valkenburg aan de Geul. )

Hubert Silverentand
kinderen en kleinkinderenö

Valkenburg aan de Geul, mei 1989 i
______________________________________________________JL

Dankbetuiging
Wij danken u allen voor de overweldigendebeland
stelling en het medeleven ons betoond bij het ofl
verwachte overlijden en begrafenis van mijn dief
bare vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder e'
oma

Mia Salden-Zinken
Uw grote vriendschap en genegenheid waren
ons een grote steun.

Sef Salden
kinderen en kleinkinderen

Echt, Oranjestraat 42
De plechtige zeswekendienst zal tot haar intenti'
gehouden worden op zaterdag 6 mei as. om 19.0*
uur in de parochiekerk van de H. Pius X te Echt

Getroffen waren wij allen door uw blijkeif
van medeleven en vriendschap bij het overliji
den en begraven van onze moeder en oma L

Maria Gertruda
Kisters-Lochtman

Heel hartelijk dank hiervoor.
De zeswekendienst voor haar is a.s. zaterdag
6 mei om 19.00 uur in de Gregoriuskerk tfj
Brunssum.1

Kinderen Kisters
Brunssum, mei 1989
Julianastraat 27 >
Wij danken u hartelijk voor het medeleven en d£
warme belangstelling in velerlei vorm die vA
mochten ondervinden na het overlijden en bij de
uitvaart van mijn lieve man, onze zorgzame vadef'
schoonvader en opa

Gabriël Joseph
Franssen

M. Franssen-Dols
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, mei 1989
De zeswekendienst ter nagedachtenis zal worde11
gehouden op zaterdag 6 mei a.s. om 19.00 uur in <$e
parochiekerk O.L. Vrouw Maagd derArmen te W
riagewanden-Hoensbroek. -
De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve mof
der en oma

Agnes
Augenbroe-Körver

zal worden gehouden op zaterdag 6 mei a.s. of1

18.00 uur in de kerk van de H. Antonius van Padi^
te Kerkrade-Bleijerheide.

Kinderen en kleinkinderen1 J

Het is al weer een jaar geleden dat ik afscheid he"
moeten nemen van mijn onvergetelijke man

Peter Packbier
Tot intentie daarvan zal de jaardienst gehoude*1

worden op zaterdag 5 mei a.s. om 19.00 uur in de P 3'

rochiekerk van de H. Maagd derArmen te Mariage'
wanden-Hoensbroek.

J.M. Packbier-Blijlevens
Hoensbroek, mei 1989I _ A
Vervolg familieberichten

zie pagina's 20 en 23
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Justitie in Maastricht
heeft Van der K. inmid-
dels verzocht de klacht
opnieuw in te dienen,
maar nu bij de rechtbank
in Roermond, waar de
strafzaak tegen Van der
K. en J. destijds diende.

’Ton aangeboden voor valse verklaring’

Advocaat Hiddema van
omkoping beschuldigd

HEERLEN - De in de
Bijlmerbajes in Amster-
dam opgesloten Martin
van der K. (28) heeft de
Maastrichtse strafpleiter
"ir. Th. Hiddema ervan
beschuldigd hem te heb-
ben willen omkopen.
Van derK. is tot tien jaar
en tbr veroordeeld we-
gens moord op de kap-
ster Ans Delsing, op 22
april van het vorig jaar in
Venlo.

klaring, die zijn cliënt
zou ontlasten. Mr. Hidde-
ma wijst de beschuldi-
gingen als vuige laster
van de hand.

Beiden zijn tegen het

men, met het aanbod om
voor veel geld de waar-
heid over de toedracht
van de moord aan het
licht te brengen. Jan J.
werd op 3 januari tot
twaalf jaar veroordeeld.

Reactie
volgens de advocaat is
Van der K. zelf, via een
bemiddelaar, bij de echt-
genote van Jan J. uit
Klimmen terechtgeko-

vonnis in hoger beroep
gegaan.
Inmiddels heeft Van der
K. mr Hiddema aange-
klaagd bij de officier van
justitie in Maastricht en
bij de deken van advoca-
ten in het arrondisse-
ment Maastricht, mr P.
Dahmen. Mr Dahmen
heeft Hiddema inmid-

Hettweetal, waarvan vol-
gens de rechtbank in
Roermond vaststaat, dat
zij de kapster Ans Del-
sing in haar flat in Venlo-
Noord vermoordden,
was op geld uit. Van der
K., die de vrouw kende,
wist dat zij veel geld had
gespaard om een eigen
kapsalon te beginnen.

Hiddema is advocaat van
de mede-verdachte van
Van der K., Jan. J. uit
Klimmen. Van derK. be-
geert dat Hiddema hem,
namens de familie van J.
een ton heeft aangebo-
den voor een valse ver-

GS brengen nieuw voorontwerp in procedure

Limburg levert 731
ziekenhuisbedden in

" Op de
basisschool
'Bleijerheide'
werd
gistermiddag al
ingespannen
geoefend op de
xylofoons voor de
opening van het
WMC op 30 juni in
het Rodastadion.

Foto: FRANS RADE

Zoals deze krant gisteren al bericht-
te is het brandalarm in het motel
niet in werking gezet. „In overleg
met de brandweer hebben we de
mogelijkheid wel overwogen, maar
we vonden het verstandiger om de
mensen in het hotelgedeelte per-
soonlijk te waarschuwen. Dat om
paniek te voorkomen, de brand was
immers helemaal aan de andere
kant van het gebouw," zegt mana-
ger Freek van der Valk. „In het res-
taurant en tevens oudste stuk van
het motel, was geen alarminstallatie
aanwezig. Wel is er een omroepsys-
teem, waarvan ook gebruik is ge-
maakt".

Ook de verwijten dat de brandweer
pas laat ter plekke was kloppen vol-
gens Starren niet. „Wij kwamen net
van een brand in Hoensbroek. Eén
van de wagens zag vanaf de snelweg
de rook boven het motel en is er
meteen op af gegaan. De andere wa-
gens, ook nog onderweg, werden er
via de meldkamer eveneens snel
naar toegeleid. De brandweer was
er dus juist heel vlug".

Celuk
Dat het vuur zo snel onder controle
was - binnen een uur - is volgens
Starren te danken aan een portie ge-'
luk „dat je zo nu en dan ook moPt
hebben". De brandweer was snel bjj
het vuur, en de wind stond van het
gebouw af. „Door die bijkomstighe-
den hebben we het kunnen redden.
De brand was anders, ook al door de
houten dakconstructie die in een
mum van tijd in lichterlaaie staat,
waarschijnlijk overgeslagen naar de
rest van het gebouw".

Verongelukt
tegen pijler
spoorbrug

Sportvisser
verdronken

kinderen

te is niet eens gesloten geweest. I
„Gelukkig is de overlast zo mm mo- '
gelijk gebleven," vindt Van der |
Valk. De herstelwerkzaamheden <■
aan het dakzijn inmiddels al in volte |
gang.

In overleg met de keuringsdienst '
van waren is het restaurant gisteren *
weer opengegaan. Het hotelgedeel- -

Rook
Van der Valk heeft nog even zelf ge-
probeerd de brand te blussen. „De
brand was in een bergingsruimte,
naast mijn woonhuis. Het halletje er
tussen kon ik al niet meer binnen
door alle rook. Vervolgens heb ik
vanaf het balkon vier brandblussers
leeggespoten, waarna de brandweer
het van me overnam."

ziekenhuis Heerlen 709 (min 167);
ziekenhuis Brunssum 176(min 28)
ziekenhuis Kerkrade 181 (min 65);
St.-Elisabethkliniek 41 (min 27).

ziekenhuis Roermond 396 (min 50);
ziekenhuis Weert 261 (min 53);
ziekenhuis Sittard/Geleen 659 (min
224);

ziekenhuis Venlo/Venray tot 697
bedden (min 117);

De thans geformuleerde 'herbeves-
tiging' houdt in dat uiterlijk in 1995
de capaciteit als volgt moet zijn te-
ruggebracht:

Van onze verslaggever
- Zeven Limburgse ziekenhuizen en één kli-

i,lek moeten tussen nu en 1995 samen 731 bedden inleveren,
Staten vermelden dat aantal in een concept-

r°orontwerp dat zij gisteren voor commentaar hebben voorge-e§d aan de betrokken instellingen. Vergeleken met eerdere
is het totaal aantal in te leveren bedden ongewijzigd

maar zijn op enkele onderdelen de cijfers in geringe
veranderd.

Het concept-voorontwerpplan dat
Gedeputeerde Staten thans in pro-
cedure hebben gebracht, heeft niet
alleen gevolgen voor de aantallen
ziekenhuisbedden maar ook voor
de aantallen specialismen. In
Noord-Limburg rekenen GS op
concentratie van enkele klinische
voorzieningen, terwijl zij in de regio
Oostelijk Zuid-Limburg, waar de
ziekenhuislokaties dicht bij elkaar
zijn gesitueerd, kan worden overge-
gaan tot het opheffen van enkele
klinische afdelingen bij de zieken-
huizen te Brunssum en Kerkrade.

Het reduceren van het aantal bed-
den dient naar het oordeel van GS
waar mogelijk te gebeuren door het
sluiten van complete afdelingen.
Het beddenbestand van het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht, waar-
op reeds eerder werd besnoeid,
neemt in de nieuwe opstelling met
twee toe tot een totaal van 664. Een
en ander houdt verband met de
nieuwbouw welke in de steigers
staat.

WMC. Inmiddels zijn op de ba-
sisscholen en in brugklassen van
het voorgezet onderwijs de leer-
lingen al druk aan het oefenen
om 'Viva la musica' onder de
knie te krijgen.Kerkrade oefent

voor opening WMC

Muziekkorps van zeshonderd muzikanten
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Een 55-jarige in-
woner van Landgraaf is in de nacht]
van maandag op dinsdag veronge-.
lukt, toen hij over de Dr. Calsstraat-
in Landgraaf reed, waarschijnlijk de]
macht over het stuur verloor en met!
volle snelheid tegen een pijler van-
een spoorbrug botste. Volgens de'
politie was de man op slag dood.

De opening van het WMC wordt
weer een bijzondere manifesta-
tie. Chris Bos (de man achter de
vroegere NATO-taptoe en de in-
tocht van de vierdaagse te Nij-
megen) tekent voor de choreo-
grafie. Aangezien een Ameri-
kaanse showband meewerkt en
een groep uit Afrika zit er ook
een internationaal tintje aan.

ren, daarbij wordt dan ook ge-
zongen. De leiding van dit ma-
moetorkest is in handen van Jeu
Wijers.

Vermindering van poliklinische
voorzieningen wordt niet noodzake-
lijk geacht. Wel daarentegen uitbrei-
ding van enkele medische staven.
De voormalige Vroedvrouwen-
school te Heerlen, thans Sint Elisa-
bethkliniek geheten, gaat als verlos-
kundig centrum over naar het St.-
Jozefziekenhuis te Kerkrade.

Tien paukenisten zullen een spe-
ciaal voor de opening geschre-
ven compositie van Gerard van
derKolk ten gehore brengen.

De zangkoren staan te trappelen
om aan de slag te gaan met het
oefenen. Dat kon tot nu toe nog
niet aangezien er nog geen parti-
turen waren. De muziekstukken
liggen nu echter klaar op het
WMC-kantoor en zullen zo spoe-
dig mogelijk bezorgd worden.

eerste hulp voor het meisje dat maandagavond met defiets
!9en de trein botste. Foto: JANpaulKUIT

Meisje(15) na botsing overleden
:°ERMOND - Het meisje dat maandagavond laat met haar fiets tegen

trein opreed bij de spoorwegovergang aan de Kapellerlaan in Roer-
Nd is overleden. Het is de 15-jarige Miranda Niessen uit Roermond.
?et meisje stak de met halve overwegbomen bewaakte spoorwegover-

over nadateen goederentrein gepasseerd was en werd geschept door
j■? tweede trein. Ze werd zwaargewond overgebracht naar het zieken-

waar ze aan haar verwondingen bezweken is.

Van onze verslaggever
KERKRADE - De Kerkraadse
schoolkinderen en de leden van
de muziekkorpsen en zangkoren
in de Klankstad zijn begonnen
met de repetities voor de grote
openingsmanifestatie van het
Wereld Muziekconcours. Op 30
juni gaat de elfde aflevering van
dit muzikale evenement van
start in het Rodastadion te Kaal-
heide. Heel muzikaal Kerkrade
werkt daar aan mee.

De aangeschreven ziekenhuizen
krijgen vier weken tijd om het
nieuwste concept van GS 'specifiek
instellingsgericht' te bekijken. Ver-
volgens wordt een definitief con-
cept opgesteld, dat om commentaar
wordt voorgelegd aan de Provincia-
le Raad voor de Volksgezondheid,
samenwerkingsverbanden van ge-
zondheidszorg en financiers. In laat-
ste instantie komt het ontwerpplan
op tafel bij de Provinciale Staten.

HEIJEN - Bij de Oude Maasbocht
onderHeijen is gisternacht het stof-
felijk overschot gevonden van de
58-jarige J. Raijmakers uit Sieben-
gewald die tijdens het vissen waar-
schijnlijk onwel is geworden, hier-
bij te water is geraakt en verdron-
ken.

Er wordt een orkest samenge-
steld van 600 muzikanten. Alle
leden van de Kerkraadse mu-
ziekverenigingen (harmonie- en
fanfarekorpsen) vormen samen
dit enorme orkest. Maar er wordt
ook een groot koor geformeerd,
bestaande uit 300 tot 400 zangers
en zangeressen van de zangko-
ren in de oude mijnstad. Het
korps gaat een gedeelte van Star
Wars spelen en een aaneenscha-
keling van allerlei bekende liede-

Vier jaar geleden was koningin
Beatrix aanwezig bij de opening
van het WMC. Toen gold het een
jubileumjaar. Momenteel is in
Kerkrade nog niet bekend of er
koninklijke belangstelling zal
zijn. Enige jaren achtereen
kwam prins Bernhard naar
Kerkrade bij de opening, aange-
zien hij enige tijd beschermheer
was van het WMC. Maar Prins
Bernhard komt dit jaar niet, dat
heeft hij de WMC-organisatie al
laten weten.

Bezoek

Niet alleen de muzikanten en
zangers, maar ook nog eens 650
schoolkinderen, werken mee aan
de openingsmanifestatie. Al die
kinderen Rebben een xylofoon
en spelen 'Viva la musica'. „Het
lijkt ons een bijzonder effect als
650 kinderen tegelijkertijd op
een xylofoon dit lied spelen," al-
dus een woordvoerder van het

De man was maandagmorgen om
halftien gaan vissen op zijn favorie-
te stekje. Toen hij 's avonds niet te-
rugkeerde stelde de ongeruste echt-
genote twee kennissen uit de buurt
op de hoogte. Deze begonnen aan
een zoekactie waar zij de visser njj
enkele uren dood in het water aan-
troffen.

Van Rey heeft moeite
met weergave gesprek

Vervolg van pagina 1 niet zeggen. „Eerst wil ik de Drie-
master en natuurlijk ook Jos van
Rey horenTot slot zegt Van Rey over het

verschil tussen de vroegere
VVD-fractieleider Ed Nijpels en
de huidige, Joris Voorhoeve:
„Voorhoeve laat de mensen
goed tot hun recht komen. We
hebben veel ruimte. Nijpels gal
die ruimte ook, maar anders.
Dan zat je te praten met Ed,
keek je samen naar buiten naar
een lekker wijf. Maakte je een
grapje, kneep-ie in je bil. Be-
grijp je? Zo is Voorhoeve niet".
Breukers kondigde namens de
VVD-Limburg gisteren onmiddel-
lijk een onderzoek aan. „Ik neem zo
snel mogelijk contact op met dere-
dactie van de Driemaster. Mis-
schien zijn de woorden van Van Rey
wel uit hun verband gerukt. Maar
eerlijk gezegd kan ik me dat niet
voorstellen. De Driemaster is een
serieus blad en bovendien doet Jos
van Rey verschillende krasse uit-
spraken. Die zullen ze toch niet alle-
maal verzonnen hebben". Of de
VVD-Limburg Van Rey nog op de
vingers zal tikken, wilde Breukers

Vertekend
Van Rey ontkende gisteren niet dat
hij de gewraakte uitspraken heeft
gedaan. Maar met de weergave van
het interview heeft hij grote moeite.
„Ik heb anderhalf uur met die men-
sen van de Driemaster gesproken.
Ze hebben alleen de krasse uitspra-
ken aan elkaar geplakt. Het zou fat-
soenlijk zijn geweest als ze ook hun
eigen vragen hadden afgedrukt.
Dan was ook duidelijk geworden
waarom ik hetzo zei. Eén van de in-
terviewers vertelde bijvoorbeeld
dat ze een gesprek hadden gehad
met een ander Kamerlid. Dat von-
den ze maar een saaie man, die niet
eens wildezeggen of hij naar de hoe-
ren ging. Toen heb ik dat antwoord
over de hoeren in het Kamerge-
bouw gegeven. Door de manier
waarop het interview is weergege-
ven, is een vertekend beeld ont-
staan. Zelfs mijn moeder was boos
op me', aldus Van Rey die van plan
is deredactie van de Driemaster een
'keurige brief te sturen.

dels om een reactie op de
klacht gevraagd.

(ADVERTENTIE)
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GOEDKOPER DAN ANDEREN - GEGARANDEERD GOEDE SERVICE!
H| ■§ J^m^ M^ MET MEER DAN 200

IJP^kl WMWI MODELLEN KEUKENS
HlAlil l_iPl EN 300 KEUKEN

f I 11 fI II INBOUWAPPARATEN
I l_kl U BENT VAN HARTE WELKOM!

HEERLEN heerlerbaan 273
keukensuper 045-419990
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I^oewel het nieuwe plan in grote
re ">en een bevestiging betekent van

irdere plannen, dient het een ge-
j^e' nieuwe procedure te doorlo-
-o. jn' De verklaring hiervoor is te
j. in het feit dat de staatssecre-

?Js van WVC eind vorig jaar het
ft in geding zijnde voorontwerp

eft herzien en aangevuld naar
i van een door Haagse zie-

aangespannen beroeps-
r°tt>dure.

Het 'Limburgse' voorontwerp dat
GS in julivan vorig jaar in de open-
baarheid brachten, heeft intussen
ondersteuning gekregen van ad-
viesorganen, ziektekostenverzeke-
raars en instellingen. In een aantal
gevallen werd op vaststelling van
het plan vooruitgelopen door fusie-
maatregelen in overweging te ne-
men, zoals tussen de ziekenhuizen
Venlo en Venray en Brunssum en
Heerlen.

Brandalarm uit om
paniek te voorkomen

kortsluiting mogelijk oorzaak brand motel Heerlen
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Wel vlug
" Mr Hiddema

Volgens de brandweer voldoet het-
motel aan de brandveiligheidsvoor-
schriften. „Wij begrijpen de klach-
ten over te weinig brandblussers
niet," vertelt woordvoerder Starren.
„Die waren er voldoende. Het perso-
neel heeft er zelfs eerst eigenhandig
mee geprobeerd het vuur te doven."

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - De oorzaak voor de
brand maandagmiddag in motel
Heerlen is waarschijnlijk een
technisch mankement geweest.
Kortsluiting ligt het meest voor
de hand. De brand in het privége-
deeltevan manager Freek van der
Valk richtte voor een half mijoen
gulden schade aan. De brand-
weerman die gewond in het zie-
kenhuis moest worden opgeno-
men, is inmiddels weer thuis.

Umburgs dagblad provincie
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Voor uw medeleven en belangstelling bij de ziekte, het overlijden en de
begrafenis van onze lieve moeder en grootmoeder

Anna Maria
Moonen-Haenraats

betuigen wij onze oprechte dank.
Haar kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 6 mei a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van de Heilige Drievuldigheid te Heerlen-
Schaesbergerveld.

tMathieu Reneerkens, oud 58 jaar, echtgenoot van Mia Peree, Maas-
tricht, Putepeel 15A. Corr.adres: Celestastraat 80, 6217 XX Maastricht.

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 5 mei om 12.00 uur op der.-k.
begraafplaats, Oud-Caberg te Maastricht. Er is geen condoleren.

tAlies Sassen, oud 41 jaar, echtgenote van Pierre Godding. 6223 EE
Borgharen-Maastricht, Gozewijnstraat 18. De uitvaartdienst zal wor-

den gehouden vrijdag 5 meiom 10.30uur in de parochiekerk van St.-Cor-
nelius te Borgharen. Er is geen condoleren.

tJean Meurs, oud 68 jaar.De crematieplechtigheid heeft in stilte plaats-
gevonden. Corr.adres: Vizierruwe 4, 6218 RM Maastricht.

tMaria Kielen, oud 69 jaar, weduwevan Martinus Moenen, Maastricht,
Edisonstraat 5. Corr.adres: Frankenstraat 11 A, 6226 AA Maastricht. De

uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 5 meiom 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te W.V.V. Maastricht. Er is
geen condoleren.

tEvy Andoetoe, oud 71 jaar, echtgenote van Johan Smith. Maastricht,
Bourgogneplein 93A. Corr.adres: Statensingel 10K, 6217 KD Maas-

tricht. De uitvaartdienst is heden, woensdag 3 mei, om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Don Bosco, Akerpoort, Maastricht. Er is geen con-
doleren.
4- Jet Huntjens, oud 66 jaar, echtgenote van Pierre Eerens. 6225 AP Am-

-1 by-Maastricht, Longinastraat 59. De eucharistieviering zal worden ge-
houden vrijdag 5 mei om 10.30uur in de parochiekerk van de H. Walbur-
gis te Amby. Er is geen condoleren.

tJeannie Klaasens, oud 52 jaar, echtgenote van Raymond Rausch. 6231
GX Meerssen, Charles Eyckstraat 27. De uitvaartdienst zal plaatsheb-

ben op vrijdag 5 meiom 14.00 uur in deparochiekerk van St.-Joseph Ar-
beider te Meerssen-West. Er is geen condoleren.

tAnna Gunther, oud 85 jaar, weduwevan JacobusDassen. 6221 GH Ma-
stricht, Heugemerweg 99. De uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-

dag 5 mei om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Don Bosco, Aker-
poort-Maastricht. Er is geen condoleren.

4- Thom Gordijn, oud 69 jaar, echtgenoot van Irma Dekkers. 6241 GP
1 Bunde, 't Hoolhuis 1. De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrij-

dag 5 meiom 11.00uur in deSt.-Agneskerk teBunde. Er is geen condole-
ren.

tMaria Vos, oud 89 jaar, weduwe van Johannes Schatteman. 6216 CL
Maastricht, Mercatorplein 558. De uitvaartdienst zal worden gehouden

op vrijdag 5 mei om 11.00 uuur in de parochiekerk van St.-Anna, Via Re-
gia te Maastricht. Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

tJan Voncken, oud 57 jaar, echtgenoot van Maria Utens, 6231 GK Meers-
sen,Burg. Murisstraat 6. De eucharistievieringzal plaatsvinden vrijdag

5 mei om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Joseph Arbeider te Meers-
sen. Er is geen condoleren.

tAdolf Altgassen, 87 jaar, weduwnaar van Gertrudis Heuvelings. Cor-
r.adres: Kon. Wilhelminalaan 41, 6071 EL Swalmen. De plechtige uit-

vaartdienst zal worden gehouden heden woensdag 3 meiom 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Lambertus te Swalmen.

MEDEDELING VAN HET

GROENE KRUIS
Op Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag, respectievelijk
DONDERDAG 4 MEI en VRIJDAG 5 MEI 1989 zijn alle
wijkgebouwen van de Groene Kruis Verenigingen in het gebied
Oostelijk Zuid-Limburg GESLOTEN.
Op deze dagen is de wijkverpleging bereikbaar via de
gebruikelijke avond- en weekenddienst-regeling.

In dringende gevallen kunt u de dienstdoende
wijkverpleegkundige continue telefonisch bereiken:

DE REGIONALE KRUISVERENIGINGEN IN 0.Z.L.:
Brunssum en Omstreken * 045-259090
Centraal Zuid-Limburg " 04405-2995
ENSU Landgraaf * 045-323030
Heerlen * 045-713712
Hoensbroek en Omstreken * 045-225588

,83251 Kerkrade * 045-462222

Schols biedt zoveel meer in leer!
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:

____Pw*§i«iv:':-___^^^ >> :_j^B^^^^sjÉpP(^^■■ ■■ .■■,__<|B^«B^y%isgw_v :v.:'"w^WßfcjMt O w^^ ..ix:J_G ____"_< ■ "N_Wl____cs^"*i?^'?^jS *
abs ■ '^"^Bb ■ jb"\v 'tj*. j^'^^^B ,: ~'-'''jitr^ ■'^_tv' :ï__t________, ___I_f'^ -Hl -888 ____?^^m ""^

______ 9*V ;*__^_______^ __
S__K^^^^^^___r __M BK ___P^^__K&:§si_____l ' j-4 9 __B .___rS B^-_______-__b _Rs___t *$&§_____

<.w.T*__i .-. ___■ __B «l __________! _____tnK_-__R_RS -888-t*^--^^*^,- :^v^l____§§§^^^___l ____&ift*;:\v::
y$J?T W .-<:":■ __■»-.%____,A^ v" * -fl| IB__r^ —-i ' |k ffiflfl ____Pl*lw|-________________Blll«_i B___T O Vl_____^_Pß_P«9____-B-___l ______£**"*- r.
____< -■■■■ -pfv^'.'-^ijp^pr -^saH BH __H___T «bs SS- BK : x. x_________B_§c 3WBM h^^^^^-i *■

l^«lllêi^_____r i-B _r ü " s* __■ m^ .-: * W -!____ llk \-^^_______^^^^.^^^i^___J

ll_____É__r «\ ____L £ \ s,?;^HB» ____r^^^^ri^__i ff .:^T^:

HB^^^^^^Vjttj £§§§? -^"S. oe _**_v '■""!'" - \*3&!>§3____l ___S _________6 v _pWS^' -BW _____^____i -:3SaBBooBSBBBB

d

We gooien uw nieuwe !
Uno of Panda in één keer voor een !

heel jaar gratis vol. |
-TjLLS u toch al 'n beetje verliefd was op zon temperament- RIJ NU, BETAAL LATER.
volle Uno of Panda, dan is de tijd rijp om er definitief Er is ook een andere manier om voorlopig vrijwel gratis

voor door de knieën te gaan. Nu krijgt ver namelijk te rijden. Gewoon door uw nieuwe auto een jaar lang
genoeg geld bij om het eerste jaar gratis te tanken. zonder rente en aflossing te financieren.* s

Voor de Uno gaan we daarbij uit van 10.000 km en PERFECT 1 N RUI LAANB OD,

dus 640 liter. Voor de Panda 7.500 km en 470 liter. En alsof dit nog niet genoeg is, geven we u voor de
Loodvrije benzine natuurlijk. Want beide auto's auto die u inruilt 'n meer dan uitstekende prijs.

zijn er ook met 'n schone injectiemotor met elektronische Een prijs die zoveel hoger is dan u verwacht, dat u

ontsteking en driewegkatalysator met Lambda-sonde. misschien nog wel een jaartje voor niks kunt tanken.
Bovendien standaard uitgerust met een vijfversnellingsbak. Genoeg redenen dus om voor 1 juni a.s.

Het totaalbedrag, gebaseerd op de huidige benzineprijs bij uw Fiat dealer langs te gaan. Want zo voordelig

gaat in één keer van de prijs van uw nieuwe auto af. hebt u nog nooit getankt. BiKSO

De Fiat Panda en Uno. Eén brok temperament. ;
* Voor een nieuwe Panda of Uno kunt u een renteloze lening van een jaar lang krijgen met een minimum tefinancieren bedragvan f 5.000,- en een maximum van f 10.000,-.

Het maximum te financieren bedrag mag niet hoger zijn dan 75% van de cataloguswaarde van de nieuwe auto en niet meer bedragen dan de vereiste bijbetaling. Na 25% aanbetalingrijdt u een
jaarlang zonder rente te betalen of zelfs maar iets af te lossen. De aanbetaling kunt u in de meeste gevallenrondmaken door de inruil van uw huidige auto. Bij deze huurkoopovereenkomst, af te
sluiten bij Fiat Credit Nederland, gelden de gebruikelijke voorwaarden. Panda v.a.f 13.250,-, Uno v.a. f 17.800,-. Prijzen zijn inclusiefBTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF
JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 -14 33 GELEEN: SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 -431 77 HEERLEN: BASTIAANS

AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJFKLANKSTAD 8.V.,KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 -41 39 16 MAASTRICHT:
MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5, TEL. 043 - 61 73 73 SITTARD: SITTYCAR

8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 -1 75 44
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Dicht
op 4 en 5 mei
Op 4 en 5 mei zijn de poliklinieken, de afdelingen voor be-
handeling en onderzoek, inclusief de bloedprikdienst en hetDiagnostisch Centrum, de hele dag gesloten. Dat betekent
ook de polikliniek dermatologie in de Potteriestraat 154 op
Caberg.

k \^J ACADEMISCH

k/V ZIEKENHUIS*W MAASTRICHT
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traroloos instelbaar gourmetstel. De bakplaat is '"" /h/£v volkunststof. De rug en zitting zijn Wit kunststof wandbloembakken. &■ _______>
60 meter drooalenate .T^JF^-jL -T voorzien van een anti-aanbaklaag /_<_ P/|l/ onzichtbaar verstevigd met een 100cm. Adviespri s 13,50 Onze pri s 5,95
Lengte staander Iwitaelaktl // __jf___ül\\ en de pannetjes zijn geëmailleerd. AjOT 4T geëpoxeerde metalen buis. 80cm. Adviespri s 11,50 Onze pri s 4,95
190m i 1 / W&ÊËX AdviesPriisl49'- A^Sr AY Adviesprijs 69,- 60 cm Adviespri s 8,50 Onze pri s 3,95 , 1/
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___~——_____! b^B Aanbiedingen geldig t/m zaterdag, zolang de voorraad strekt. Afwijkingen in afbeeldingen voorbehouden. Potgrond 10 liter 1.95 _______________^^
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Dodenherdenking
in regio Heerlen

SIMPELVELD
Om 19.45 uur samenkomst op
het Simpelveldse Marktplein.
Van daar vertrekt een stille tocht
naar het monument voor de ge-
vallenen aan het Oranjeplein. Na
aldaar om 20.00 uur twee minu-
ten stilte in acht te hebben geno-
men, leggen het gemeentebe-
stuur en het Oranje Comité en
andere belangstellenden kran-
sen. Voorts is er een bloemleg-
ging door familieleden van de
oorlogsslachtoffers. De plechtig-
heid wordt afgesloten met het
spelen van de 'Last Post.

RIMBURG
Om 19.30 uur verzamelen op de
markt in Rimburg. Tien minuten
later vertrekt de stille tocht naar
de St. Jozefkapel in het bos. Me-
dewerking verlenen de Vereni-
ging Oud Strijders, de Oranje
Vereniging Übach over Worms
en de fanfare Victoria Rimburg.

op het plein bij de dekenale St.
Gregoriuskerk. Om 19.55 uur
vindt de kranslegging plaats op
het Britse Militaire Kerkhof. Om
20 uur volgt dan de herdenking
bij het gedenkkruis op de Alge-
mene Begraafplaats. Christelijke
Harmonie De Bazuin uit Tree-
beek-Brunssum luistert de
plechtigheid op.

HEERLEN
!**yal: The naked gun, dag. 15 17 19 en
,'■ls uur. Maxim: Working girl, dag. 15
°15 en 20.45 uur. H5: Rainman, dag.
4-30 en 20.30 uur. The Bear, dag. 14.15

"■l5 en 21.15 uur. Twins, dag. 14 18.30e*2l uur.

MAASTRICHT
j'*»bi: The naked gun, dag. 14.30 en'*30 uur. Mississippi burning, ma t/m
*o 21.15 uur. Working girl, dag. 14.30 en
J115 uur. Twins, dag. 14.30 en 21 uur.

en de vagebond, za t/m wo 14.30
,ilr- Cinema-Palace: Rainman, dag.
ij 30 en 20.45 uur. The Bear, dag. 19 en
j'-30 uur. Cocktail, dag. 18.45 en 21.15JJUr. Palace 2: Pornoprogramma, dag.
?oprl. v .a. 13.30 uur. Ciné-K: A fish cal-
£l Wanda, dag. 20 en 22.15 uur. Lumie
|*: Het rode korenveld, dag. 20 en 22u"r. Den aanslag, dag. 21 uur.

Van onze verslaggever
OOSTELIJKE MIJNSTREEK -
In heel Nederland worden mor-
genavond om acht uur de slacht-
offers van deTweede Wereldoor-
log herdacht. De nationale her-
denking vindt plaats op de Dam
in Amsterdam in aanwezigheid
van koningin Beatrix. Ook plaat-
selijk zijn herdenkingsbijeen-
komsten en stilletochten georga-
niseerd. Hieronder een overzicht
van de plechtigheden.

EYGELSHOVEN
In de St. Janskerk begint om 19
uur een herdenkingsviering.
Vervolgens wordt een stoet ge-
formeerd die naar de begraafs-
plaats trekt. Daar aangekomen
speelt fluit- en tamboerkorps
'Ons Genoegen' en houdt de
voorzitter van het Oranjecomité
een dodenapèl. De Last Post
wordt geblazen en om precies
acht uur worden twee minuten
stilte in acht genomen. Met een
kranslegging en het spelen van
het Wilhelmus door harmonie St.
Cecilia wordt de dodenherding
besloten.

KERKRADE
Bij het gedenkteken naast de ka-
pel van de Witte Zusters wordt
om 19.50 uur een bijeenkomst
gehouden. Burgemeester Mans
spreekt en ontsteekt daarna het
bevrijdingsvuur. De 'Last Post'
wordt geblazen en om acht uur
precies worden twee minuten
stilte in acht genomen. Daarna
worden kransen gelegd en zingt
mannenkoor St. Lambertus het
Wilhelmus. Vervolgens wordt in
de kapel een eucharistieviering
gehouden, waarin zowel de de-
ken van Kerkrade alsook de her-
vormde dominee voorgaan.

BRUNSSUM
Om 19.45 uur is de bijeenkomst " Archieffoto van de dodenherdenking op de algemene be-

graafplaats in Brunssum

NUTH
Om 19 uur vindt in de St. Bavo-
kerk een oecumenische dienst
plaats. Aansluitend vertrekt een
stille tocht naar het monument
voor de gevallenen voor het ge-
meentehuis. Daar worden kran-
sen gelegd. Met het spelenvan de
'LastPost' wordt de bijeenkomst
besloten.

HOENSBROEK
Leden van de Hoensbroekse
Oranjevereniging leggen bloe-
men op de graven van de oor-
logsslachtoffers. Verder vindt de
herdenking centraal te Heerlen
plaats. *

HEERLEN
Om 19 uur vindt in de hal van het
stadhuis de dodenherdenking
plaats. Fanfare St. Gabriël uit
Hoensbroek en mannenkoor Po-
lyhymnia verlenen medewer-
king en brengen aangepaste mu-
ziek en liederen. Na afloop van
de bijeenkomst wordt een stoet
geformeerd, die naar de gedach-
teniskapel aan de Akerstraat
trekt. Van kwart voor acht tot
acht uur luiden de klokken en
om acht uur worden twee minu-
ten stilte in acht genomen. Sire-
nes geven aan wanneer dat tijd-
stip aangebroken is en wanneer
de twee minuten voorbij zijn. Na
de stilte en het spelen van de
'Last Post' worden kransen en
bloemstukken neergelegd bij de
kapel.

Wethouder Van Goethem in brief aan verenigingen

Weer pleidooi voor
fusie voetbalclubs

HEERLEN
*'adsgalerij, Raadhuisplein 19. Het
Wisch moment.Van 5/5 t/m 25/6, open
J' t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.„ "'kssterrenwacht, Schaapskooiweg
,"■ Werk van Hans Stempher. Open div>n vr 13-17 uur, zo 13-17 uur, di en vr

19.30-22 uur. Stadsschouwburg,
l^n Grunsvenplein. Werk van Hans
**uls.Tot 1 juni. Open ma t/m vr 10-15.."r en tijdens voorstellingen. Bezoe-kerscentrum Schrieversheide,
**aapskooiweg 99. Vossen. T/m 1/6,
;Pen di t/m zo 10-17 uur, dag. 10-18 uur."mhuis De Spiegel. Werk van Annetteij* Vries. Tot 8/5. open do t/m ma vanaf'
lu uur. Signe, Akerstruat 82a. Werk vangaston Klein, Petrie Klinekhamers en
7"ima Wingen. T/m 28/5, open wo t/m20 U-17 uur.

HOENSBROEK
!Kasteel Hoensbroek. Fotogalerie 68.
°to"s van Charles Weber. T/m 28/5,

Jfen dag. 10-12 en 13.30-17 uur. Werk
l? 1Sjer Jacobs, Stan Linssen en Janlusters. Van 5/5 t/m 28/5, dagelijks ge-jendvan 10-12 en 13.30-17 uur. Biblio-**ek, Pastoor Schleidenstraat. Werk
,aft Piet Craenen. T/m 15/5, open tijdens

ABN-bank. Werk van Ton-
de Cites. Tot 14/5.

VOERENDAAL
ï*meentehuis. Werk van P. Meuleners.
yiï 30/6, open werkdagen 9-12.30 uur,g' ook 13.30-16.30 uur.

BRUNSSUM
"rikke-Oave, Lindeplein sa. Werk

André Offermans. T/m 7/5. Werk.'1 Nol Pepermans en Margreet Berk-
-s°üt. Van 12/5 t/m 4/6, open ma t/m vr

2^o-12.30 uur, 13.30-17.30 uur en 18.30--1 Uur, zo 14-17 uur.

KERKRADE
j'lerie Hoog Anstel, Kasteel Eren-J*in. Werk van Jan Deckers en Thea?°uben. T/m 7/5, open za en zo 14-17"Ur.
LANDGRAAF

jj°mal Galery, Kerkberg 2. Werk van
Kelley. T/m 21/5. Open wo t/m!*° 13-17 uur.

SITTARD
Rosmolenstraat 2. Li-

'"sneden van Arthur Puts. T/m 28/5,
"Den di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17yr. Den Tempel, Gruizenstraat 27. Am-
jchten beroep. T/m 31/5. opendi t/m vr
j*vl" uur, za en zo 14-17 uur. Stads-

Werk van Dolf Jansen.|''tl 20/5. Venster, Steenweg 86. Werk
L'l Fons Verhoeve. T/m 20/5, open woI"iza 12-17 uur.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen
045-739284

Dragstra

Emile Hollman
& 045-422345
Hans Rooijakkers

Hans Toonen, chef "045-425335
Hichard Willems
& 04406-15890
Kantoor Kerkrade

045-455506
Joos Philippens

""

Wethouder Van Goethem
lende clubs niet rooskleurig zijn.
Toen stelde hij op veel hardere wijze
fusies voor, wat leidde tot nogal wat
ongenoegen bij de clubs die vanwe-
ge onderlinge 'vetes' verre van posi-
tief tegenover fusies staan.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Hetwoord 'fusie' komt niet in zijn brief aan deBrunssumse voetbalclubs SV Treebeek en VV De Leeuw voor.
Maar wat wethouder Jo van Goethem met zijn brandbrief (op-
nieuw) duidelijk probeert te maken, is met geen mogelijkheid
mis te verstaan: „Sluit je ogen niet voor de realiteit. Sentimen-
ten en clubliefde zijn mooi, maar we hebben rekening te hou-
den met de realiteit. VV De Leeuw en SV Treebeek moeten
mijn inziens samensmelten tot één club. En dat geldt ook voor
SV Egge en Schuttersveld."

Vooral VV De Leeuw en SV Tree-
beek hikken met het oog opfusie te-
gen een door de jaren heen gegroei-
de rivaliteit aan. Volgens Van Goe-
them moeten juist deze clubs hun
sentimenten opzij zetten en samen
in de toekomst kijken.

niet hebben, immers een verlies
moetje sportief kunnen accepteren.
Maar het doet pijn, na 25 jaar terug
in de afdeling. Probeer daar maar
eens uit te komen," verzucht Van
Goethem.

De beide eerst genoemde Bruns-
sumse voetbalclubs kregen op ko-
ninginnedag een brief van Van Goe-
them, waarin de wethouder onder
meer resultaten uit de voorbije com-
petitie aanhaalt om zijn pleidooi
voor fusie kracht bij te zetten. Leerlingen

MDS richten
etalages in

PvdA vraag, om
nieuwe vergaderdag
HEERLEN - De PvdA-fractie in de
gemeenteraad van Heerlen wil dat
er een aparte vergaderdag wordt
aangewezen, waarop de raads- en de
commissievergaderingen kunnen
plaatsvinden. Nu beginnen de ver-
gaderingen steeds om 18 uur. Dat
vindt de PvdA-fractie een 'gezin-
sonvriendelijke' tijdstip.
De PvdA wil, net als Provinciale
Staten, overdag vergaderen.

„De Leeuw beschikt over een ac-
commodatie een hoofdklasser
waardig, maar speelt volgend sei-
zoen in de afdeling Limburg. SV
Treebeek heeft daarnaast proble-
men met de accommodatie en
wordt herhaaldelijk geteisterd door
inbraken en vernielingen. Beide
clubs, die dezelfde voedingsbodem
hebben, moeten dan ook samen-
gaan. Het is een voorzet. U mag in-
koppen," aldus de wethouder.

Financiën
Dat de wethouder het fuseren van
de verenigingen echter alleen maar
wegens verbetering van hun spor-
tieve resultaten zou voorstaan, is
niet correct. Tijdens de begrotings-
behandeling vorig jaar liet Van Goe-
them namelijk al weten dat ook de
financiële posities van de verschil-

HEERLEN - In samenwerking met
de Middelbare Detailhandelschool
houdt de zestigjarige WV Heerlen
vandaag een etalagewedstrijd.
Ruim tweehonderd leerlingen van
de tweede klas van de MDS-school
hebben daartoe meer dan honderd
etalages in het Heerlense centrum^ingericht. Thema is de ontwikkeling]
van mijnwerkersbastion Heerlen tot
telematica-stad. Voor de mooiste
etalages zijn prijzen beschikbaar.

Veel muziek tijdens
braderie Hoensbroek

Prikken
Een greep uit de speldeprikken:
„Schuttersveld, van start gegaan als
kampioenskandidaat, mag blij zijn
dat de degradatiedans ontsprongen
is. SV Treebeek is natuurlijk ook
blij dat de status als 3de klasser be-
houden blijft. Maar hoe lang nog?
SV Egge leeft ook nog en speelt in
de anonimiteit van de afdeling en in
plaats van samen te gaan met buur-
man Schuttersveld, wordt er geen
optimaal gebruik gemaakt van het
prachtige sportveld Peerdendries.
Triest is het gesteld met VV De
Leeuw. Over een afgang wil ik het

Van onze verslaggever

oostelijke mijnstreek redactie: 739282

VoerendaalHoensbroek

Ransdaal

HOENSBROEK - De jaarlijkse bra-
derie in Hoensbroek staat dit jaar in
het teken van de muziek. De ope-
ningvan het evenement is om 9 uur
en eindigt om 18 uur.

ren. De koppen werden bij el-
kaar gestoken en enkele maan-
den later was de eerste zijspanrit
een feit."Gehandicapten

in de zijspan

Louis Erens, animator van ’Mijnstreekrun’

/ beurtelings J

Van onze verslaggever
HEERLEN - Motorclub Gilga-
Jhesj uit Heerlerbaan houdt opHemelvaartsdag de achtste Mijn-
streekrun: een zijspanrit voor
feestelijk en lichamelijk gehan-dicapten. Dit jaar zullen onder

45 zijspannen, 25 ordon-
*iances en 200 personen aan de
'Oo kilometer lange tocht door
''et Limburgse heuvelland deel-nemen. Vertrokken wordt om
'0.15 uur vanaf de parkeerplaats
ijehter winkelcentrum Dr

in Heerlerbaan. Rond 16
''ür is men weer terug.

0e gehandicapten die dit jaar
jhee gaan, zijn onder meer af-

komstig uit dagverblijf Molen-beek, Catharinaschool Weiten enGezinsvervangend Tehuis Heer-

Algemeen coördinator Frans Ver-
meer weet al niet precies meer hoe
vaak hij het startschot gaf voor het
vermaarde Hoensbroekse festijn
dat telkens weer het geluk kent van
goed weer. Ook de muziek speelt
een belangrijkerol. Daarom hebben
de centrum-winkeliers deze keer
het Gebrookerplein veranderd in
één groot terras met daarbij een for-
se Beierse kapel die de dorstigen op
een gepaste wijze zal verpozen. Ook
op de markt zijn drie orkesten te be-
luisteren. Op de kop van de Kou-
venderstraat staat een disc-jockey.

Ervaring
Over het wel of niet slagen van
de achtste zijspanrit maakt
Erens zich amper zorgen. „In de
loop der jaren hebben we zoveel
ervaring opgedaan dat er eigen-
lijk weinig miskan gaan. Het eni-
ge probleem wat jaarlijks terug-
keert, is het inrijden van onge-
duldige automobilisten op onze
motorrijders, die de wegen afzet-
ten. Vorig jaar raakte hierbij een
motorrijder licht gewond, terwijl
zijn motor voor duizenden gul-
dens beschadigd raakte. Laten
we hopen dat zoiets dit jaar niet
voorkomt."

Heerlen

reaties op de proppen over het
begrip motorclub. Het imago van
de motorrijder moest dus opge-
vijzeld worden. Een van de clu-
bleden had al eens een gehandi-
captenrit meegemaakt en opper-
de het idee dit zelf te organise-

lerbaan. De zijspanrijders komen
uit alle windstreken.
Grote man achter dit spektakel is
de 32-jarige Louis Erens, voorzit-
ter van de club en in het dage-
lijks leven bouwkundig inge-
nieur. Hij zette acht jaar geleden
met enkele, companen de eerste
rit op touw. „Vanuit de buiten-
wereld kwamen vele negatieve

uur een grote rommelmarkt in en
rond gemeenschaphuis Concordia
aan de Prins Hendriklaan. Wie nog
spulletjes kan missen, kan bellen
naar S 254670.

i ■—L** het ontmoetingscentrum van'terhof is van 5 tot en met 26 mei
j| foto-expositie ingericht met zo-. klassieke en experimentele
'ken. De expositie is dagelijks
J 9.00 tot 21.00 uur vrij toeganke-

Elberenveldstraat in Kerkrade-
West bestaat vrijdag 12/2 jaar. Dit
feit wordt om 18.00 uur gevierd met
een feestmis. Na afloop vindt er een
kleine huldiging plaats.

Brunssum
vje collecte voor de Nederlandsel^stichting bracht in Hoensbroek°-280,- op.

" De gitarist-Gordon Smith geeft
vrijdag om 21.30 uur een concert in
café De Poat va Voelender.

een groot lenteconcert in gemeen-
schaphuis 't Wouves. Medewerking
verlenen 'Prinses Marijke' Heerler-
baan, fanfare St. Corneluis Schin op
Geul en fanfare St Ceacilia Huls-
berg.

" De schutterij St. Joseph Wau-
bach houdt morgen vanaf 13.30 uur
het koningsvogelschieten op het
schietterein bij sporthal Terwaer-
den. Het vrije-vogelschieten begint
om 15.00 uur. Rond 20.00 uur hoopt
men de vogel geveld te hebben.

Kerkrade

" De kapel in de witte flats aan de

Onderbanken
"De Zelfstandige Ondernemers
van Onderbanken houden morgen
van 13.00 tot 23.00 uur een lente-
beurs met 'Service Salon' in de
feesttent op het marktterrein in
Schinveld. De opening wordt ver-
richt door de mei-koningin van ver-
leden jaar.

Merkelbeek
"De schutterij St. Johannès-
St. Clemens houdt morgen het jaar-
lijkse koningsvogelschieten op de

weide van boerderij Nobis. Om 9.30
uur is er een mis in de parochiekerk.
Aansluitend vindt de kranslegging
plaats bij het oorlogsmonument.
Om 14.30 uur gaat men in optocht
naar de schietstang.

" De zusters van 'Het Korenveld'luisteren zaterdag om 19.00 uur de
mis op in de parochiekerk.

Schimmert

" In de feesttent op het sportcom-
plex worden de Schimmertse feest-
weken vanavond voortgezet met
een kienavond. Morgen is er früh-
schoppen met de Göltaler Musikan-
ten. Om 21.00 uur begint de Top 40
Drive in Show. Vrijdag geeft Fiet-
sefreem een avondvullend pro-
gramma, zaterdag is er een Beierse
avond en zondag wordt een kwa-
jongconcours gehouden.

'et Mannenkoor RMK-1921
1t morgen van 10.00 tot 17.00 " De Kon. Fanfare Les Amis Reu-

nis houdt vrijdag vanaf 19.00 uur

oostelijke mijnstreek
Woensdag 3 mei 198921

Limburgs dagblad

J#Gilgamesj-voorzitterLouis Erens bij zijn motor.
Foto: FRANS RADE |_

(ADVERTENTIE)

schitterende moederdag /geschenken voor / **§3- I
ongelooflijk ® 88' ’lage prijzen ©€>©©
sarwsr5 Juwbjer
Di. t/m Vrij. 9-18 uur >^__ï^__\Za. 9 -17 uur, Koopavond 9- 21 uur/j^^^3fc|\

MAASTRICHT BRUNSSUM MEERSSEN
Grote Staat 21 Promenade 65 Stationsstraat 1

\Aanbiedingen gelden t/m 13 mei a.s. en zolang de voorraad strekt Jf

Lekenvereniging
De Mariënburgvereniging afde-
ling Heerlen.heeft een nieuw be-
stuur. Lid zijn nu: O. Eijgen-
raam-Loeff uit Berg en Terblijt,
M. Prasing uit Heerlen, J. Rijn-
ja uit Kerkrade, M. van Sam-
beek uit Heerlen en R. Vermond
eveneens uit Heerlen.

per persoon

De Mariënburgvereniging heeft
in Heerlen bijna hondervijftig le-
den en stelt zich ten,doel 'men-
sen te helpen bij eigentijds gelo-
ven. De groep ontstond in 1983
uit ongerustheid over het gevoer-
de kerkelijk beleid, de positie
van de vrouw in de kerk en het
teruglopend élan en aantal leden
van de kerk. De vereniging is nu
een van de grootste lekenbewe-
gingen in Nederland en sympa-
thisant van de acht mei- bewe-
ging.

Dominee
Met ingang van zondag 7 mei zul-
len er in de Goede Herder Kerk
van de Amerikaanse dominee
John Thorpe ook Nederlandsta-
lige diensten worden verzorgd.
Hiervoor is pastor Lataster uit
Weert aangetrokken, die op zon-
dagmiddag om drie uur weke-
lijks in het kerkje aan deKern te
Schinveld aanwezig zal zijn.

Spelden
Bij het bericht over de huldiging
van de jubilarissenvan de Sport-
vereniging Eygelshoven werd
abusievelijk vermeld, dat de heer
H. Femer een speldvan verdien-
sten ontvangen had. De heer Fe-
mer, voorzitter van dekring Lim-
burg van deKon. Ned. Gymnas-
tiekbond, reikte echter de spel-
den uit aan de 40-, 25- en 12'/2-ja-
rige jubilarissen.

HEERLEN - De landelijke sport-
dag voor de studenten van de oplei- 'ding Toegepaste Huishoudweten-.
schappen vindt dit jaar op 5 mei -plaats in sportpark Kaldeborn te'
Heerlen. Uit het hele land zullen ',
meer dan 750 studenten aan deze <

sportdag deelnemen. Na afloop is er j
een feestavond in Casino Bruns-"
sum, waar diverse ensembles zullen
optreden.

Sportdag
studenten

Vanaf 18 uur vlaggen halfslokbioscopen

exposities

klein journaal
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VIET 4 OSCARS! !
FMAN en TOM CRUISE in

\N _!][_______ AL

0-8 30 uur -L-L-k-L
~iomf is niet om te doden, maar■om te laten leven

DE BEER AL
Dag 2.00-4 00 uur

Alleen hun moeder kan ze uit elkaar houdenKK&JTWINS Dni«x*vs"toi AL
I_E3frïEK_| Arnold Schwarzenegger en Danny de Vito
P__tfr^C3HDag 2 00-4 00-6 30-9 00 uur

MUMTHE ACCUSED 16FBjT-jH BEKROOND MET 1 OSCAR !
Si_LJß^9 De enige misdaad waarbij het slachtoffer XBrjiJr: | haar onschuld moet bewi|zen
aHfjl^ ■ Dag 6 45-9 00 uur J.
Ofe j FRANK & FREY AL

Wfi . Geheel Nederlands gesproken en gezongen
RÉ , Walt Disney-film KINDERVRIENDELIJK.
mM ■ Dag. 2 15 uur

■fl Hü ■ TOM CRUISE nieuwste topper is:_f m ï COCKTAIL AL
4 K ■ Da 9 6 45-9 00 uur.

jt| DE JACHT OP ** . .. ROGER RABBIT XXXXHj BEKROOND MET4 OSCARS ! !
E Dag. 2.00-4 00 uur. AL

Zondag 7 mei 11.30 uurE BIOSCOPERA:
9 E COSI FAN TUTTE
■H Wolfgang Amadeus Mozart■■ Wh Met GUNDULA JANOWITZ.
W WT CHRISTA LUDWIG. LUIGI ALVA.«■ V HERMANN PREY.■ Wiener Philharmoniker 0.1.v. Karl Böhm.

1 Regie: Vaclav Kaslik.
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Mededeling Sociale
Verzekeringsbank District

Maastricht.
In verband met Bevrijdingsdag is ons
kantoor op 5 mei a.s. gesloten.

De spreekuren voor (ex-) pendelaars
tussen Nederland en België of Duitsland
komen hiermede te vervallen en worden
verplaatst naar 12 mei a.s.

183393

I 111111111111111111111111111111111111111111111111l—®—wam
stadsschouwburg heerlen S?tf
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 - __IP!-_,

12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607. _____»

HANS LIBERG „Wortel Bach HET VERVOLG „Victor of de v Mfjt
Live" reprise kinderen aan de macht" I^jT tr, -^

’ 16,-;pasp. ’ 12- ’ 18,50; pasp. ’ 14,-; JTP-Tip WT r *’12,50

Foyer Kleine Zaai.
BARRELHOUSE JAZZBAND MARTINE BIJL reprise ’ 27.- m* !--*_’*_. P*F*
f 8,50; pasp. en kinderen tot - ’ 24.-- ’ 21,-; pasp ’ 19.- _t_t■ ■_____§_
14 jaar ’ 6,-; crèche ’ 2.50 V7VlT"!__I BRPÏII

Moederdagconcert___________■____________■ MAASTRICHTS SALON
Kleine Zaal. ORKEST ’ 11.-; pasp. en \—-\/s—lPOPPENTHEATER kinderen tot 14 jaar ’ 8,-; \ W. J
FRANCINE ABBING „Pas op crèche f 250 éÉÊÊBfvoor de vuurvogel" (vanaf 5 ■___■__________________■

pBMHBHH>~f| HANS KEULS (t/m 31 mei) Acf*l__£l COIViCHÜJ|^2^ UjU^^ pastelkrijttekeningen. i"-_l_.! I«Cl r-_n IVia
TRUUS BRONKHORST Geopend ti|dens kassa-uren KOLLEKTE 8-14 MEI
„Lood" en voorstellingen. I
Dans bewegingstheater Hemelvaartsdag is de kassa| ’ 13,50;pasp./10.- | |||||||||||||UIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_____________________________________________________________
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1 HIP-HOP PARTY 2 |
Wij presenteren de beste Hip-Hop groepen uit het zuiden !!!.

ALS TOP ACT :

| DJ ALL STAR FRESH AND M.C. ~]
THE BEST DJ /N UVE-MIXING lil

Freestage voor Hip-Hop groepen Toegang :16 jaar Hip-Hop kleding toegestaan

VRIJDAG 5 MEI : SURPRISE-NIGHT
"New GLOBE" is open : Do - Vrij - Zat - Zon
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Tel. 04490-79297L" _. , 1.. ... ...,—_..........i ~, i

IWA 1 W __fl _^«S!^i*i^__i____-^S^^^^__» _fl _____l _____i ___[ ____o_____B_^*_*"J__«'_2s»*| '*S^ l H_________| I ".juni»"I"..„ui »
m*"" _

__l ________!? _______%^É-

iw___fjr^ *$SjÊs&Èéi JP__l -*.
___________ Hü! i____N__l

_ul_c____v _^ _H_____^il^ v Br __f
jVw^n M> ■ ill^ ______

<&la«_l K^ük.» % _______i __s YkÜÜI _fl_É : _l

iP& tül? _w a2_&^f___i__i ■_ ____R___sr__i

'"f**^^ VSwP_»Plï:: __■ J»fe. i&___K^ 89
ïËfc» _______!' '**■■ l_É_t§K ____§_fi^y__s_v■-■'■■. ,w .--_^*_«K. i§<; v JHJI ____________H___i ________k_____P': _H

igra_____rc «~_«- i _$-« ■ jUI _H___Rl_^99^^^^PBV^^^^^^_l___Rp^ _■B*_r^^-^__i-r^-r^Bl'T_r i-h k ' iÜ bÜHk _8
________JR* v ]___ÉÏ__H __ë_i^i^'"^T '"Bp; fl

IHË< *tC* lp*j____üi l_f I 1 ' 1
w&'' i Ix___h^«__S_________l :^;, ê^ïrepli,.^ .^^s»:. <a a_____p-^: jrii-iff-_n---__----_-a-S^a_aaß-a^a

f li_i«__rSi^___- >^t

*_HH_f'"

o__r«_H^_^^_^^«^° __% ISI «r_y_l_l
_hs_st __v__l ___1 üo**^**!!**^0*^**^ -3 lirMnfiSw _r^_B _K?_^

lllte&^^l^ÖSfcl&s. . > -«_B ""^^■rïS^SS'____. _____! K HËs_iß__K■^-^l»****^ ___________i
___

_«_&:%&'«Mn_. ii*: _iO Ë I -~^^ L Die Modehauser. I B%f^«ir^^^tó^»> fOÊ_|

|| AaChen, Adalbertstrarse Ijfa ' ?f
3! _KP_i _K«wi___P___sß^S_RM«_W^"jffW»»»»3l'-~»lWfcffg_BitH MSi»M---«rc-fEEEBIg^-S!^. _✓i , ———

GEZELLIG UIT

Vrijdag 5 mei
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«LJ___L__yl I _J_É_L_^J THE TRAMPS EN THE SPIKES

7§pK_ __ __J^rx Zaterdag 6 mei FRESH
hIl" JfH Woensdag 10 mei BONJOUR
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IdJJ..-VJJ!<Jim!IIAIAH:_
FEESTTENT SPORTCOMPLEX

Org.: Voetbalvereniging - Schutterij - Fanfare
Donderdag 4 mei Hemelvaart: aanvang 13.00uur entreevrij

FRÜHSCHOPPEN
met de GÖLTALER - MUSIKANTEN
Donderdag 4 mei:aanvang 21.00uur entree’ 4,00

TOP 4Q DRIVE IN SHOW
Vrijdag 5 mei:aanvang 20.30 uur entree ’ 3,00

FIETSEFREEM
Zaterdag 6 mei:aanvang 20.30 uur entree / 4,00

BLAASMUZIEK
met die originale SCHINTALER

Zondag 7 mei: aanvang 13.00uur inschrijven ’ 3,- p.p.

KOAJONGCONCOURS
GEEN AFVALSVSTEEM

Zondag 7 mei: aanvang 19.30 uur entree / 4,00

TROS POP FORMULE DRIVE IN SHOW
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Tijdens verbouwing? Hemelvaartsdag geopend
Vrijdag, zaterdag en zondag geopend.

Zondag 7 méi de formatie „Time Out"
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Het Nationale Ballet presenteert op woensdag 17 mei
de Stadsschouwburg Heerlen een programma waarin

veelzijdigheid troef is. Naast George Balanchine's klassieke
Theme and variations (op muziek van Tsjajkovski) de

eigentijdse balletten Het mythische voorwendsel van Toef
van Schayk (muziek van Bartók) en John Wismans

Thinking twice, gezet op muziek van Philip Glass. Drie
sterke troeven van Het Nationale Ballet.

Dit veelzijdige Nationale Ballet is op woensdag 17 mei
om 20.00 uur te zien in de Stadsschouwburg Heerlen-

Kaarten verkrijgbaar aan de kassa.
Telefonisch reserveren? Bel 045-71.66.07.

HET NATIONALE BALLET ZIEjT) JE GRAAG IN HET THEATER'

9
stadsschouwburg heerlen
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PINDA'S VITTEL TARWE VLOERSNIJDER Snelfiltermaling, Vers van het mes of B___fc___^
500 gram QQQ M I NERAALWATER IQQ ROGGEBROOD IQQ MET SESAMO1C_ in bewaarblik rr OH vacuüm verpakt, 1 1 AA^P329__1_0^ Flesl.sliter JU&L.OV Heel 2A5 ±.Z?Zj Heel 249___..1_J (500gram) 0.0,2 perkilo 13.90 ll.yU

Lage prijzen blijven tochverrassen.
I_| _.;■<..",

______«__t _**■ _# :^ i/ie a rrr-\m im/"* .
,_-w****^^ Kiln "_ ü _»>_»"_ KABELJAUWMOTEN A «aUITDEBEDIENINGS- «^____s_____s*ï*^ Mo I __L Qfl 1 |__T_ o" o<* S ZLQ urt , .* _,-,* r- ". -~-_,

AFDELING-
*"**«*»(&-**"' IrTmVKj D ir

,
A 300gram iT_f HOLLANDSE GOLDENAi-ÜbLiiMü. Per 100 gram ±.+JZJ DELlcious 1 Al—KATENSCHINKEN SÜZI WAN SATESAUS RIBKARBONADE GESTOOMDE OF ARI EL WASPOEDER Per kilo 1.25Perloogram^4_rLB9 (D2Ux°SoOgram)^3r3.29 Kilo 9.99 GEROOKTE BOKKING GEMENGDESLA

GEROOSTERDE OF
GO TAN INDISCHE HAASKARBONADE Perstuk 1.99 MET GRATIS THEEDOEK k^g L99la E ROOSTER DE O F KROEPOEK 1 Af\ If\ f\f\PEPERACHTERHAM 3 p|akken jyjgr 1.4y Kj|o lü.yy 22?m1_plE,Ï7 _1 RQ BAMIPAKKET 17C

1 QQ MEESTER EN FIJN Pak 1 kilo «t-O^f 500gram 1./ O
Per 100 gram 2.49 l.Ov/ GO TAN GEBAKKEN KI PPE BOUTEN LEVERWORST Met GRATIS 500 ml fles Robijn
muMAiMD roniriüTir UITJES 1 /IQ 6stuks OQQ 500gram+ OAQ wasverzachter. WATTENPADS

°4 yn
AKIP-GROE NTE JUe_rl.4y ±1600gram O.yy 100 gram GRATIS Z.Uy

UAMOrtrt
80 stuks +20 stuksOOQSALADE 1 QQ SHAMPOO GRATIS 2.59 --l.Ot/

Per 100 gram ±.__/__/ AUGURKEN VERS VAN HET MES: UIT DE NOTENBAR: Mild, balsam, kruiden,anti
Zoet-zuur, middelfijn, 1 AA VERSE ROOMKAAS JAPANSE PINDAMIX roos.glansof crème, OQQ EDETTISSUE

UIT DE DIEPVRIES: pot 680 gram JLAST JL___Z/ Ananas of perziken, 1 "7Q OQQ fles3ooml TOILETPAPIER
AARDAPPELKROKETJES per 100 gram JU99 _L./_f 150gram _t.OZ/ Met leuke bedrukking,-L , Zak -I CQ ANJOU BLANC C/■ R ZAKDOEKJES 1 QQ /l OK450grami£Wrl.i3r_l Fles 1 liter Js,9_r I j —1 - SOstuks U* l.Oy Srollen 4.__lD I

Lage prijzen en winkelgefiiakonderéén dak.
Pieters-Dortu

in andere handen
Nieuwe CAO voor

Ciba-Geigy BV
MAASTRICHT - De Unie BLHP en
de Industriebond FNV hebben met
de directie van Ciba-Geigy Ten
Hom bv in Maastricht - met 350
werknemers - een principe-ak-
koord bereikt voor een nieuwe
CAO, die op 1 april 1989 is ingegaan-
De looptijd daarvan is twee jaar. .
Het belangrijkste punt is de verho-
ging van de salarissen met 1 pro-
cent, en een verhoging van de ein-
dejaarsuitkering met 0,5 procent
Per 1 april 1990 volgt een salarisver-
hoging van 1,75 procent en per 31
december van dat jaarwordt de ein-
dejaarsuitkering met 0,5 verhoogd
tot 2,5 procent.
Werknemers die 57,5 jaar worder
zullen gebruik kunnen maken var
de nieuwe uittredingsregeling. D(
werkingssfeer van de cao wordt pei
1 januari 1990 uitgebreid met 1 sala
risgroep en zal gelden tot en mei
groep 9.

HEERLEN - Pieters-Dortu BV U
Heerlen en Janse Herenmodes BV
te Schiedam hebben een principe
overeenkontst gesloten over de
overdracht van het aandelenkapi
taal van Pieters-Dortu aan Janse.

Janse Herenmodes BV heeft 49 ves-
tigingen door heel Nederland, maar
net niet in Limburg. „Het assorti-
ment van beide partners sluit uitste-
kend op elkaar aan" aldus de
woordvoerders van beide zaken gis-
teren.

Pieters-Dortu heeft vestigingen in
Heerlen, Maastricht, Sittard en Ven-
lo en heeft ongeveer 60 mensen in
dienst.

Daarin staat ook dat in verband met
de openstelling van de grenzen in
1992 Pieters-Dortu een bredere
baiss moet zoeken voor de continuï-
teit van de onderneming, gezien de
vooruitgeschoven positie in het
grensgebied Zuid-Limburg.

De dagen van een mens zijn als
bloemen, die bloeien in het veld.
De wind steekt op en ze zijn
verdwenen, maar de kleur en de
geur leven voort in ons hart.

Peter Joseph Keulen
£ie een jaar geleden van ons is heenge-gaan, willen wij op zondag 7 mei a.s. ge-denken in de eucharistieviering vanR45 uur in de Christus Koningkerk te"oensbroek-Zuid.

M.C. Keulen-Boesten
kinderen en echtgenoten
kleinkinderen

c plechtige eerste jaardienstvoor onze moeder enuHna
IV[.H. Nacken-Boijmans
?' plaatsvinden op zondag 7 meiom 11.30 uur in de
oekenale kerk van de H. Lambertus te Kerkrade-Ventrum.. Kinderen en kleinkinderen"eerlen, 1 mei 1989

De plechtige eerste jaardienst voor mijn on-
vergetelijke man, onze vader, schoonvaderen
opa

Jan Wintraecken
zal plaatsvinden op zondag 7 mei om 10.00
uur in de St. Clemenskerk te Merkelbeek.

Mevr. Wintraecken-Lambrechts
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Merkelbeek, mei 1989.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn
onvergetelijke man, vader, schoonvader
en opa

Frans Vanmeulebrouk
zal plaatsvinden op zaterdag 6 mei om
18.30 uur in de St.-Pauluskerk, de Wieër,
Heerlen.

Mevr. W. Vanmeulebrouk-Roberts
kinderen en kleinkinderen

Herhaaldelijk rijtijdenbesluit overtreden

Hoge boete voor
transportbedrijf

dracht had gegeven de vierde dag
rust te nemen. Maar dat bewijs was
te summier om de kantonrechter te
overtuigen. De raadsman van L.
moest zelf ook erkennen dat de Tij-
schema's die op tafel lagen, alleen
konden dienen als controle achter-
af. Dat dé chauffeurs bij hun vertrek
heldere instructies hadden meekre-
gen, kon daaruit niet afgeleid wor-
den.

jj. Van onze verslaggever
FTARD - Het Internationaal
P^SDortbedriif L uit Gelppn isw -w^ui lUCUI IJI J_j. Uit VJCICCII I2>

i^ren door de Sittardse kanton-
JPhter mrJ. Becker veroordeeld
Keen geldboete van ruim 27.000
JL^en voor het herhaaldelijk over-
igen van het rijtijden-besluit
f^B). Het vonnis was gelijk aan deP Van Officier van Justitie mr F.E*1 Maanen Winters.

jj strafzaak werd op 7 maart van

"a jaar aangehouden, omdat dev^sman van L., mrG. Niederer,
j ar eigen zeggen aan de hand van

Administratie kon aantonen dat
oh chauffeurs .de door de directie
kSestelde Tijschema's aan hun
'tüL? na(*den gelapt. Maar uit de
r^ken kwam volgens de kanton-o'hter onvoldoende naar voren datL chauffeurs duidelijke instructies'Ljden meegekregen wat betreft1 naleven van het RTB.

Mankementen
Zoals bekend stond het Geleense
transportbedrijf terecht voor meer
dan 30 overtredingen van het RTB.
Dat was de 'oogst' in 1987. Bij con-
troles was bovendien ook gebleken
dat een tiental wagensvan L. allerlei
technische mankementen vertoon-
den, waaronder slecht werkende
remmen en tot op de draad versle-
ten banden. De Officier noemde tij-
dens de eerste zitting de problemen
van L. structureel van aard. Proble-
men waarmee, zo voegde hij daar-
aan toe, meer transportbedrijven in
Zuid-Limburg te kampen hebben.

De raadsman van L. liet er geen mis-
verstand over bestaan dat de geld-
boetes verhaald zullen worden op
de chauffeurs in kwestie, ondanks
de problemen die het bedrijf vol-
gens de advocaat daarover heeft
met de vakbond. Ook de kanton-
rechter kon daar een woordje over
meepraten, want hij heeft zijn han-
den vol aan de civielrechtelijke za-
ken, waarin beroepschauffeurs met
hun baas in de clinch liggen over de
betaling van boetes opgelegd we-
gens het overtreden van het RTB.

Officier mr Van Maanen Winters
vond het een kwalijke zaak dat de
chauffeurs moeten opdraaien voor
de geldstraffen. ~De werkgevers
zijn verantwoordelijk en niet de
werknemers. Chauffeurs zijn geen
intellectuelen die precies op de
hoogte zijn van het rijtijdenbesluit.
Zelfs mensen als ik, die toch geacht
worden intellectueel te zijn, hebben
daar nog moeite mee. Het is daarom
flauw de boetes op hen af te wente-
len", stelde hij.

Omvang
De Sittardse kantonrechter tekende
uitdrukkelijk bij zijn vonnis aan dat
L. er in vergelijking tot andere
transportbedrijven niet in negatieve
zin bovenuit springt. Hij vermoedde
dat de gigantische omvang van het
bedrijf, met een wagenpark van 200
trekkers en 500 opleggers, overtre-
dingen van het RTB in de hand
werkt.

k^en voor de ritten naar Spanj€mj^ mrNiederer bewijzen dat LJl^ Werknemers uitdrukkelijk op

’Niet over sneeuw
vorig jaar praten’

LD-jubilaris Piet Florie kijkt vooruit:
officiële mededeling

GEMEENTE BORN
OPENBARE BEKENDMAKING

Voorbereidingsbesluiten
De burgemeester van Bom maakt
overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 22 van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening bekend, dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van
24 april 1989 heeft besloten te ver-
klaren dat partiële herzieningen
worden voorbereid van:
- bestemmingsplan "Kern B,

ten" voor de percelen kadastraalbekend gemeente Bom, sectn
nrs. 758 en 902. plaatselijk bek
als Dorpstraat nrs. 24 en 26 te
Buchten;

- bestemmingsplan "Buitenge-
bied" voor het perceel kadastraal
bekend gemeente Bom, sectie I
nr. 1126, gelegen aan de Rollen-
weg;- bestemmingsplan "Buitenge-
bied" voor het perceel kadastraal
bekend gemeente Grevenbicht,
sectie D nr. 46, gelegen aan de
Heuvelsweg;- bestemmingsplan "Hondsbroek"
voor het perceel kadastraal be-
kend gemeente Bom, sectie F nr.
2198, plaatselijk bekend Molen-
straat 35;

- bestemmingsplan "Staai-Rond-
staai" voor het perceel kadastraal
bekend gemeente Grevenbicht,
sectie D nr. 439.

Voorts is bepaald dat vorenom-
schreven voorbereidingsbesluiten
met ingang van 8 mei in werking
treden.
De besluiten met bijbehorende te-
keningen liggen vanaf vermelde da-
tum ter gemeentesecretarie, kamer
13 (Meester Speestraat 1 te Greven-
bicht) voor een ieder ter inzage.
Bom, 3 mei 1989

De burgemeester voornoemd,
P.L.H. Creemers

" Piet Florie, veertig jaar bij het Limburgs Dagblad.
Foto: DRIES LINSSEN

HEERLEN - De hotels, campings
en vakantiewoningen in heel Lim-
burg zijn in de Hemelvaartvakantie
voor een overgroot deel volgeboekt.
De hotels in het Heuvelland en
Maastricht zitten zelfs al voor 90%
vol. De VVV verwacht dat zon
90.000 mensen hun vakantie in Lim-
burg zullen doorbrengen.
De meeste gasten zijn Nederlanders
die vooral een lang weekend zullen
blijven. Al met al levert dat 300.000
overnachtingen op. Het mooie weer
zal ook veel dagrecreanten op de
been brengen.

Limburg in trek
met Hemelvaart

Het ligt in de lijn derverwachtingen
dat er geen ontslagen zullen vallen.
Een en ander is vastgelegd in een
sociaal akkoord dat tussen betrok-
kenen gesloten is.

In de veertig jaarLD heeft Piet
Florie veel kennissen opgedaan,
mensen waar hij jarenlang mee
samenwerkte omdat ze bij het
LD drukwerk lieten maken. Met
enige trotst laat hij een brief van
ene Henri-M. Engelen uit Ant-
werpen zien, waarin deze uitvoe-
rig terugkijkt op de prettige sa-
menwerking met Piet.

HEERLEN - Eigenlijk wil Piet
Florie helemaal niet praten over
'de sneeuw van vorig jaar', waar-
mee hij de lang vervlogen jaren
bedoeld. Maar aangezien hij van-
daag het feit viert dat hij veertig
jaar geleden in dienst trad van
het Limburgs Dagblad in Heer-
len, zal hij er toch aan moeten ge-
loven. „Er wordt vaak zoveel ge-
fantaseerd over de tijd van vroe-
ger. Was het vroeger allemaal wel
beter, was het toen zoveel mooi-
er? Ik weet het niet. Het is nu ook
nog gezelligop het werk, we wer-
ken nu onder idealere omstan-
digheden."

Gezellig
Piet Florie houdt van gezellig-
heid. Voor een feestje is hij altijd
te vinden en zijn lach klinkt dan
boven alles uit. „Ja, en tijdens
mijn werk ben ik vaak zo serieus.
Dat zeggen ze tenminste tegen
mij. Maar tijdens het werken ben
ik daarmet al mijn aandacht mee
bezig, ga ik er helemaal in op. Ik
heb zelf niet eens in de gaten dat
ik dan zo serieus ben." '

officiële mededeling
GEMEENTE SCHINNEN

BEKENDMAKING
De burgemeester van de gemeente
Schinnen maakt bekend, dat vanaf
8 mei as. gedurende één maand ter
gemeentesecretarie (kamer 205)
voor een ieder ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan "Oirsbeek"
- "Kom Doenrade" (uitbreiding be-
graafplaats) met de daarbij behoren-
de toelichting.
Gedurende de termijn van tervisie-
leggingkan een ieder schriftelijk bij
de Raad dezer gemeentezijn bezwa-
ren tegen het ontwerp-bestem-
mingsplan indienen.
Het bezwaarschrift dient verzonden
te worden naar Postbus 50, 6365 ZH
Schinnen.
Schinnen, 3 mei 1989

De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen

Piet Florie kwam als 15-jarige bij
het Limburgs Dagblad. Zijn
broer Hein werkte er toen al vier
jaar(en nu nog) en ookPiet stond
het bedrijf wel aan. Hij begon als
zetter. De tijd dat er nog met lood
gewerktwerd, staat hem nog hel-
der voor de geest. Hij ging steeds
meer werk begeleiden en projec-
ten verzorgen en de laatste twin-
tig jaar houdt hij zich bezig met
orderbegeleiding. „Ik ben "een
soort buffer tussen de klant en
het Limburgs Dagblad. Ik moet
de belangen van de klanten,
maar ook die van het LD beharti-
gen."

Vandaag wordt de LD-jubilaris,
die in zijn vrije tijd graag leest
(„elk weekeinde lees ik verschil-
lendekranten, ik snuffel ze hele-
maal door") en fietst, in de bloe-
metjes gezet. Van 16.30 tot 18.30
uur is er een receptie in het be-
drijfsrestaurant van het Lim-
burgs Dagblad.

Woensdag 3 mei 1989 "23Limburgs Dagblad
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LADASAMARA "Holiday" I
SPECTACULAIR INPRIJSENPRESTATIE
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Ptde Lada Samara "Holiday" begint uwvakantie pas I A I
ït goed. Want de Lada Samara "Holiday" is niet alleen I __. I
rbazingwekkend in prestatie, comfort en compleetheid \ A MjÊ Mj^ m \aar ook in prijs!! Want voor deLada Samara "Holiday" &£%MwlmMmwJm
.taalt u slechts f 13.995,-. En met zon zomerse prijs r*^#mA|
oudt u meer budget over voor deechte vakantiepret. I r^f.tfl / _»_» //let zn vele extra's, zoals de van binnenuit verstelbare I #/_7/^Sfej#y I
<oplampen en buitenspiegels, vijf veiligheidsgordels, I */ \een wis/was installatie op de achterruit, een j^^^^JTOO- 3-DEL/PS Ikatalysator en een ekonometer, is de Lada Samara I I^m^^^-^ _ \"Holiday" spectaculair goedkoop! jT" _^_r^^^,P^ B_F

Van zon complete auto met zoveel extra's, tegen B ■ -M # J |Tjzon prijs... daar krijgt toch iedere Nederlander ■ ____,*- _WT_^
een vakantiegevoel van! I _______ _____ _^____f

i £EiV PROEFRITLEVERT HET OVERTUIGENDE BEWIJS! *~—^s^3
BRUNSSUM AUTOBEDRUF CHIARADIA, TRICHTERWEG 122, TEL. 045 - 212843 ELSLOO GARAGE MEUERS, KOOLWEG 75, TEL. 04490 - 71088
KERKRADE AUTOMOBIELBEDRIJF HANNEMAN, STRUTHAGENWEG 125, TEL. 045 - 452666 MAASTRICHTAUTOBEDRUF J. VAN AMELN, SIBEMAWEG 1,
Ta. 043 - 612310, VOERENDAALAUTOMOBIELBEDRIJF L.W.M. HOUTVAST, VALKENBURGERWEG 13, TEL. 045 - 752999

1 Uw Lada-dealer weet er meer van. Prijzen mcl. BTW en katalysator, excl. aflevermgskosten en ML-behandeling. [ '__-^/-=riii r-11—a^_.______________________________^ /"=< U Ir. PA

STEEDS MEER MENSENI\
GAAN NAAR EURO!

HANEBOUTEN I GRILLWORST IVARKENSPOULET I HELE KONIJNEN
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«_M __■___? _fl BRUNSSUM, Juhanastraat 24 Lindeplein 1 —W
P- stuk -_-_-■ ■ SITTARD, (Sanderbout) Veestraat 42

LIMB. BOERENMETWORST Woensdag vanaf 8.30 uur open. f^I Donderdag gesloten!!!
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H Beftmto presburg
# ■^WINKELCENTRUM 'T LOON, HEERLEN SAROLEASTRAAT 38, HEERLEN

Hermans Elsloo bv
tegel- en zuurbestendig werk

vraagt voor direct

MEDEWERKER
voor diverse soorten werkzaamheden, zoals
zuurbestendige vloer-, wand- en
tegelreparaties.

Ervaring op gebied van vloerafwerking en/of
tegelwerk strekt tot aanbeveling.

Inlichtingen en sollicitaties:
tel.: 04490-73665.

INTERNATIONALE ACADEMIE FYSIOTHERAPIE
A, "THIM VAN DER LAAN"

|_L| Kromme Nieuwegracht 1 t/m 7
iyA 3512 HC Utrecht
ïggg» Nederland - Tel. 030-332234

STUDIE-STAKERS
FYSIOTHERAPIE

Hervatting mogelijk!
Informatie-avond 17 mei 1989, aanvang 19.30 uur.

gMJ Provincie
CaJS Limburg
m-d-d-Ung GedeputeerdeStaten
m 79/18-89 maken bekend, dat op 24 april 1989 bij hen is

ingekomen de aanvraag (ingeschreven onder
nr. Bs 51999) van het Streekgewest O.Z.L. te
Heerlen, Schinkelstraat 116 om uitbreiding
van de vergunning ingevolgedeAfvalstoffen-
wet voor een inrichtingter verwerkingvan af-
valstoffen (stortplaats) gelegen te Landgraaf
(Übach over Worms), Europaweg Noord. De
aanvraag en andere ter zake zijnde stukken
liggenter inzagevan 8 mei 1989tot 7 juni1989
en wel: -in hetProvinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren;- in
het gemeentehuis van Landgraaf tijdens de
werkuren en bovendien donderdagsvan
16.30tot 20.00 uur, in debodenkamervan ge-
noemd gemeentehuis, alsmede tijdens de
werkuren na laatstgenoemde datumop deze
plaatsentot het eindevan determijn waarbin-
nen beroepkan worden ingesteldtegen de
beschikking op de aanvraag. Tot uiterlijk 1
juni 1989 bestaat de gelegenheid gemoti-
veerde bezwarentegen het gevenvan deaan-
gevraagdebeschikking mondeling in te bren-
gen, waarbij alsdan een gedachtenwisseling
kan plaatshebben waarbij ookde aanvrager
aanwezigkan zijn; daartoe dient tijdig (even-
tueel telefonisch: 043-897570) een verzoek bij
GedeputeerdeStaten te zijn ontvangen. Tot
uiterlijk 7 juni 1989 kunnen tegen het geven
van de aangevraagde beschikking schriftelijk
gemotiveerdebezwaren worden ingediend
bij GedeputeerdeStaten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht, onder vermeldingvan
hetnummer van de aanvrage.Degene dieeen
bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Alleen degenen, diebezwaren hebben inge-
bracht op de wijze als bovenomschreven en
een ieder dieaantoont, dathij daartoeredelij-
kerwijs niet in staat is geweest,kunnen be-
zwaren tegen de ontwerpbeschikking indie-
nen en zijn later tot het instellen van beroep
gerechtigd.
Maastricht, 3 mei 1989.

I TEHERAN TAPIJTEN B.V.
I GAAT VERHUIZEN
I TOTALE
I LEEGVERKOOP
■ PROMENADE 143, HEERLEN
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van TV-10. Joop van
den Ende Produc-
tions zal voor TV-10
grote Nederlandse
amusements- en dra-
maprodukties ver-
vaardigen.

nieuwsuitzendingen
op het programma.
De uitzendingen van
TV-10 worden her-
kenbaar en horizon-
taal geprogram-
meerd en zijn alleen
via de kabelnetten te
ontvangen. Een en
ander is gisteren be-
kendgemaakt.

DEN HAAG - Vanaf
1 november zal TV-
-10 in Nederland ze-
ven dagen per week
van 16.30 tot 23.00
uur uitzenden. Naast
Nederlandse amuse-
ments- en dramapro-
dukties staan ook se-
ries, sport- en

we televisienet is in
handen van een con-
sortium van Neder-
landse beleggers.
Venture Capital In-
vestors (VCI).

Op 25 mei zal TV-10
de adverteerders en
reclamebureaus na-
der informeren over
het te voeren com-
merciële beleid. TV-
-10 kondigt aan zich
te zullen houden aan
de huidige Europse
mediawetgeving en
de voorschriften
voor de Nederlandse
etherreclame, zoals
vastgelegd door de
stichting Reclame
Code.

Peter Jelgersma, de
initiatiefnemer van
de commerciële tele-
visiezender TV-10,
heeft Joop van den
Ende bereid gevon-
denom algemeen di-
recteur te worden

De thuisbasis van de
nieuwe zender is ge-
vestigd in het com-
plex van Studio
Aalsmeer, dat wordt
verbouwd en uitge-
breid met een aantal
studio- en produk-
tieruimten. Jelgers-
ma zal zich niet be-
zighouden met de di-
recte organisatie,
maar treedt op als
adviseur. De finan-
ciering van het nieu-

De samenwerking is ingegeven
door strategische overwegingen,
zo geeft hij toe. Als de overle-
vingskansen van de Tros in het
huidige bestel in gevaar komen,
moet er een alternatieve route
mogelijk zijn. Wolzak sluit daar-
bij niets uit, ook niet een fusie.
Uitgangspunt is en blijft echter
de continuïteit van de Tros.

tijd uitstekend geweest. TV 10
heeft volgens hem op dit mo-
ment de beste papieren. „De op-
zet van het station past in onze
opvattingen over televisiemaken
en met Van den Ende heb je een
professionele produktieman in
huis, die als geen ander weet wel-
ke programma's voor Nederland
geschikt zijn".
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Na bekend worden nieuwe commerciële zender TV 10

Omroep: afspraken met
Van den Ende herzien

% The Trammps

Ook voor het komende winter-
seizoen zouden veel program-
ma's door Van den Ende gele-
verd worden. In alle gevallen zijn
de onderhandelingen hierover in
een vergaand stadium, maar er
zijn nog geen handtekeningen
gezet. Het gaat onder meer om
KRO's Soundmix-Playback-
show met Henny Huisman,
AVRO's Wedden Dat met Jos
Brink en de Tros Honeymoon-
kwis met Ron Brandsteder.

Ilandtelekeningen

De Tros streeft naar serieuze sa-
The
Trammps

SPAUBEEK - De formatie
'The Trammps' geeft morgen.
Hemelvaartsdag, in het Spau-
beekse El-Dorado een con-
cert. Het optreden van deze
Amerikaanse viermansforma-
tie in Limburg vindt plaats in
het kader van een Europese
toernee.
'The Trammps' ontstonden in
de jarenzestig met een bezet-
ting van elf man. Door de ja-
ren heen is dat aantal terugge-
bracht tot de vaste kern van
vier musici, waaronder de op-
richter van de groep.
Meer informatie: « 04493-
-4193.

The Major
Dundee
Hand

MAASTRICHT - The Major
Dundee Band verzorgt zater-
dag 6 mei in zaal De Ridder in
Maastricht, op uitnodiging
van de plaatselijke Country &
Western Club, een concert. De
band werd in 1977 opgericht
en heeft twee lp's gemaakt,
terwijl momenteel druk aan
een derde wordt gewerkt. The
Major Dundee Band zal ver-
schillende stijlen van de
countrymuziek ten gehore
brengen.
Meer infromatie: Country &
Western Club Maastricht,
® 045-226664.

Vienna City
Ramblers

VAALS - De Stichting Jazz-
club Vaals 1979 organiseert
zaterdag 6 mei weer een jazz-
night. Deze jazznight wordt
muzikaal opgeluisterd door
de 'Vienna City Ramblers' uit
Wenen.
De Vienna City Ramblers is
Wenens oudste jazzband, die
in 1960 werd opgericht. Zij
fungeerden onder andere als

Lillian
Haatte

17 (—) - Me myself and I - De La Soul
18 (18) - Ik kan het niet alleen - De Dijk
19 (16) - Twins - Philip Bailey & Little Richard
20 (37) - If you don't know me by now - Simply

Red
21 (19) - Real love - Jody Watley
22 (35) - Into temptation - Crowded House
23 (25) - In the air tonight (88 remix) - Phil Collins
24 (15) - Have a little fait in me - John Hiatt
25 (24) - Sleeptalk - Alyson Williams
26 (14) - Mijn naam is Jaap - Andre van Duin
27 (33) - Ordinary lives - Bee Gees
28 (—) - Funky cold Medina - Tone Loc
29 (28) - Move your feet - Hithouse
30 (—) - Lullaby - The Cure
31 (22) - Je bent alles - Jan ten Hoopen
32 (—) - Nothin' (that comperes 2u) - The

Jacksons
33 (—) - Duet (Ik hou allen van jou) - Rob de

Nijs & Martine
34 (—) - Be there - Clive Griffin
35 (17) - I'd rather jack - The Reynolds
36 (23) - I can do this - Monie Love
37 (30) - Timebomb - Selena
38 (31) - Everybody needs somebody - The

Blues Brothers
39 (21) - Are you my baby - Wendy & Lisa
40 (29) - She's a mystery to me - Roy Orbison

Ook de AVRO zal de contracten
met de tv-producent herzien als
diens betrokkenheid bij TV 10
tot rechtstreekse concurrentie
zou leiden. De KRO heeft Van
den Ende meegedeeld zich geen
situatie te kunnen voorstellen'waarbij zij door de concurrentie
produkties laat maken. KRO-di-
recteur Richard Schoonhoven
zei gistermorgen dat hij wil laten
onderzoeken of er juridische mo-
gelijkheden bestaan om de uit-
zendingen van een op Nederland
gerichte zender vanuit Milaan te
verbieden. Schoonhoven doelt
daarbij op het feit dat TV 10, netals de commerciële radiozender
Radio 10, officieel vanuit Italië
Wil gaan opereren.

Joop van den Ende levert mo-
menteel en grootaantal dicht be-
keken en hoog gewaardeerde
show- en amusementsprogram-
ma's aan Nederlandse omroe-
pen, met uitzondering van Vara,
VPRO en EO.

losbarsten. „Vooral omroepen
die programma's ophangen aan
gezichtsbepalende persoonlijk-
heden, zullen elkaar die mensen
gaan betwisten. We zullen in
ieder geval maatregelen nemen
om de Soundmixshow toch te
maken, maar dan uiteraard niet
door Van den Ende."

be KRO-directeur verwacht dat
"net de komst van TV 10 een
strijd om tv-persoonlrjkheden zal

Strijd
Volgens Wolzak is derelatie tus-
sen Van den Ende en de Tros al-

menwerking met TV 10. Dat zei
media-directeur C. Wolzak in een
reactie op de samenwerking tus-
sen Jelgersma en J. van den
Ende in het opzetten van een
commerciële Nederlandstalige
televisiezender.

VolgensVan den Ende ligt het in
principe niet in de bedoeling al
deze succesprogramma's onmid-
dellijk mee te nemen naar TV 10.
Hij heeft in zijn contract bedon-
gen dat hij ook voor de Neder-
landse omroep kan blijven wer-
ken. „Ik zal nooit een onderne-
ming beginnen om geld. We zul-
len de komende tijd op inhoude-
lijke gronden bekijken of mijn
sterren zullen gaan werken voor
TV 10 of voor de Nederlandse
omroep," aldus Van den Ende.Vertrektijden

fietstochten

Margraten (Rabobank): 9.00
uur.
Kanne (oud-gemeentehuis):
9.00 uur.
Schimmert (St.Hubertusmo-
len): 9.00 uur.
Berg aan de Maas (Veer Stok-
kem): 9.00 uur.
Nattenhoven (café Lombok):
9.00 uur.
Weert (VVV-kantoor): 9.15
uur.
Reppel (café Kerkpleintje):
10.00 uur.

Natuur centraal tijdens
zeven ’grensfietstochten’

Omroep Limburg morgen met 4 uur durend live-programma

begeleidingsband van Lionel
Hampton tijdens diens optre-
dens in Oostenrijk. De band
heeft ondertussen drie lp's
opgenomen.
De jazznight vindt plaats in
café-restaurant Suisse, de toe-
gang is gratis en de avond be-
gint om 21.30 uur.

MAASEIK - JürgenRenfordt
zal vrijdag 2 junieen optreden
verzorgen in het Belgische
Maaseik. Het programma,
waarvoor een beperkt aantal
kaarten verkrijgbaar is, vindt
plaats in Dancing 'De Blauwe
Bok' en begint om 20.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt

’ 10,-.

JürgenRenfordt
Limburgse Natuurbescher
mingsdag in Kinrooi worden be
zien, die later dit jaar wordt ge
houden." Deelman zegt dat vrijwel alle

kandidaten voor commerciële
Nederlandstalige televisie wel
eens bij hem langs zijn geweest.
Jelgersma van TV 10 is bij hem
tot nu toe het meest serieus over-
gekomen. TV 10 heeft bij mij dan
ook een streepje voor, zo zegt hij.

Van de kant van de kabelexploi-
tanten was gisteren nog maar
spaarzaam commentaar te krij-
gen. Alleen Casema-directeur G.
Deelman kon melden dat hij in-
middels een serie gesprekken
heeft gevoerd met de initiatiefne-
mers van TV 10. Probleem voor
commerciële stations als TV 10
en Véronique is dat de kabelnet-
ten vrij vol zitten.

Kabel

vaardigd een vinger op te steken
waar er ietsaan de knikker is! De
kerngroep moet de problematiek
inzichtelijk maken, aangevuld
door deskundigen in de studio.
We weten met zn allen waar Tor-
remolinosligt, maar Herberich,
Maasband, Lozerheid? Het ligt in
de bedoeling de impressies te
bundelen en later onder de deel-
nemers te verspreiden."

MAASTRICHT - Omroep Lim-
burg brengt morgen, Hemel-
vaartsdag, onder het motto van
'Fietsen voor de natuur' van 9.00
tot 13.00 uur een vier uur durend
live-programma in de ether. Het
programma wordt verzorgd in
samenwerking met de Milieufe-
deratie Limburg, het Instituut
Instandhouding Kleine Land-
schapselementen, het Limburgs
Landschap en het I.V.N. In het
kader van 150 jaarLimburg heb-
ben deze organisaties zeven Lim-
burgse fietstochten in de Bel-
gisch-Nederlandse grensstreek
samengesteld.

Deskundigen van deze organisa-
ties nemen plaats in de centrale
studio in Maastricht en discus-
siëren met presentator AlfPoell.Zeven verslaggevers zullen zich
regelmatig per fietstelefoon (een
nieuwe versie van de autotele-
foon) of per reportofoon in de
studio melden.

HEERLEN -The Bangles, Roxette en Jason Dono-
van hebben zich op de eerste drie plaatsen van de
top veertig weten te handhaven. De enige opmer-
kelijke verschuiving binnen de top laten Guns 'n
Roses met 'Paradise city' en Patty & Shift met
'Wonderful' zien.

1(1)- Eternal flame - The Bangles
2(2)- The look - Roxette
3(3)- Too many broken hearts - Jason

Donovan
4(8)- Paradise city - Guns 'n Roses
5 (11) - Wonderful - Patty & Shift
6(6)- Kokomo - The Beach Boys "
7 (12) - This is your land - Simple Minds
8(4)- Like a prayer - Madonna
9(5)- Straight up - Paula Abdul

10 (13) - Turn the world around - Golden Earring
11 ( 9) - When love comes to town - U 2
12 (26) - I beg your pardon - Kon Kan
13 ( 7) - Alles kan een mens gelukkig maken -. Rene Froger & HGD
14 (20) - 1 2 3 - Gloria Estefan & Miami

Sound Machine
15 (27) - Keep on movin' - Soul II Soul
16 (10) - This time I know it's for

real - Donna Summer

De 7 fietstochten worden door
plaatselijke natuur- en milieu-
verenigingen zelf georganiseerd.
Een.gemêleerde kerngroep gaat
aan de open fietstocht, waaraan
iedereen gratis kan deelnemen,
vooraf. Alleen de fietsroute vanaf
Weert is niet voor een groter pu-
bliek geschikt. Vanuit Margraten
start om 9.00 uur voor een aan-
trekkelijke 35 km lange tocht
slechts één gesloten kerngroep:
een 1.V.N.-gezelschap dat nog
wel vrij door belangstellenden
kan worden aangevuld. Thema's
als de mergel- en grintwinning,
de Maas, vliegtuiglawaai, chemi-
sche bedreiging, het grensover-
schrijdende landschap en de wa-
terlopen worden gedebiteerd. Er
wordt zelfs een poging gedaan
om het voetveer over de Maas bij
Uikhoven voor de overzet van
een gezelschap in devaart tekrij-
gen.

Gratis

Het gevarieerde radioprogram-
ma, dat helemaal gewijd is aan
150 jaarLimburg, stelt op luchti-
gewijze 'waar het kan' en op ern-
stige toon 'waar het moet' de
grensoverschrijdende milieu-
Problematiek aan de orde. In fei-
te gaat Omroep Limburg op her-
haling, want vorig jaaral lanceer-
de men een dergelijke formule.
Het onderscheid met 1988 is, dat
toen nu niet verspreid over de
hele provincie actief is, maar dat
de fietstochten zich duidelijk
Concentreren langs de grens-
streek.

Evenwicht
PresentatorAlf Poell, die ookvo-
rig jaar al bij een gelijksoortig
programma betrokken was, be-
nadrukt dat het zoeken naar een
evenwicht in een dergelijke
mammoet radio-uitzending van
belang is: „De schoonheidvan de
natuur moeten we niet vergeten
aan bod te laten komen, maar
vanzelfsprekend is het gerecht-

>.Het mes snijdt zodoende aantwee kanten," betoogt drs Hub
fiemelmans van de Milieufedera-
tie Limburg. „Enerzijds is het
een aantrekkelijke manier om de
"flensen in contact te brengen
Jnet het vele fraais dat de beide
Limburgen hen te bieden heeft,
anderzijds biedt het ook de kans
_■ waar nodig - de vinger te leg-
gen op de zere plekken waar de
natuur bedreigd wordt ofwaar er
sprake is van praktijken die nietdoor de beugel kunnen. Voor-heen was het zo, dat we elkaar
eerst nodig hadden als er ietsbrandde. Over de grens heen
"haken we een handreiking naar
°nze Belgische milieu-aktivis-*en, wisselen we gegevens uit,
Stellen we de aanpak op elkaar
j*f, behartigen we op termijn el-
£aars belangen (want de natuurhoudt geen halt bij de landsgren-
zen) en trachten we de achterban
enthousiast te maken. Je zou
kunnen stellen, dat het program-ma als katalysator functioneerten dat de contacten verder wor-
den gecultiveerd en uitgebouwd,
'n hetzelfde licht moet de Inter-

Samenwerking

redactie: harrie cremers

# Joop van den Ende: ,JEr wordt bekeken of mijn sterren gaan werken voor TV 10".
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BRUNSSUM De 'Oude
Stijl'-Jazzclub Limburg orga-
niseert morgen een concert
met de Amerikaanse zangeres
Lillian Boutté en haar bege-
leidingsband: Lillian Boutté
and her Music Friends.
Het concert, dat plaats vindt
in het Casino Brunssum, zal
uit gospel-, jazz- en soulnum-
mers bestaan.
Meer informatie: Th. Dolle,
E? 045-253545.

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De KRO
gaat dekomende weken alle
contracten met tv-produ-
cent Joop van den Ende op-
nieuw bekijken. Dit werd
meegedeeld na de bekend-
making dat Van den Ende
algemeen directeur wordt
Van de Nederlandse com-
merciële tv-zender TV 10.
Zijn maatschappij 'Van den
Ende Productions' zal een
groot aantal programma's
voor TV 10 zal leveren.

TV-10, zeven
dagen per week

Vanaf 1november alleen via kabelnet:

Limburgs dagblad

Nederlandse top veertig

show/rtv

show
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4 DAGEN SHOW
van donderdag 4 mei t/m zondag 7 mei

Bezoek onze meest exclusieve en komplete toonkamers. U
vindt er de meest uiteenlopende meubelstijlen: rustiek eiken,

noten- of klassieke stijlmeubelen, lederen meubelen, eigentijds
of modern, noem maar op,. Marres heeft het. Overzichtelijk
tentoongesteld, zodat het voor U prettig winkelen is. En dat

alles voor verbazingwekkende prijzen. Kom eens kijken.

UNIEK AANBOD IN LEDER

Deze vorstelijke bank in 2 1/2zits uitvoering bijpassende hoge fauteuil
is slechts één voorbeeld uit de uitgebreide r\r\tMarres kollektie. Perfekt afgewerkt tot in de fi f\Uj I »

kleinste details. r \-_>t_/JL^

Tongersesteenweg 37, Lanaken (België). Tel. 09-32.11.714120

'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen.'

Ë'Onze
oude auto was helemaal op. We wilden dolgraag

een nieuwe. Maar daarvoorkwamen wij nog een vrij groot
bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van de
CMVBank En noggeentwee dagen laterkonden wedeauto

Een PersoonlijkeLening of een DoorloopKrediet van de
CMVBank iser nietalleenvoor de nieuweauto. Ookvoor de
caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. We
werken snel,discreeten berekenen een schappelijkerente die
lager isdan u denkt

Wilt u weten hoeveel u kunt lenen? En wat hetkost?
Bel dan nu voor meer informatie.

Van 17.00-21.00uuren zaterdagsvan 9.00-13.00 uur:06-0227272.__ Een voorbeeld 7
Voor f 12.000,- betaalt u 60 maandelijkse termijnen vanIsS HMbS f263,73.Efferiievejaarrenteisl2,l%.Kwijtschddmgbijoverlijdentot

f 20.000,-. Wij verstrekken leningen van f 2.000,-t/m f 50.000,-.

Kerkstraat 294, Brunssum.
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Van maandag t/m

vrijdag van 8.30-17.00 uur,

kunt u uw PICCOLO voor

het Limburgs Dagblad

telefonisch opgeven. Bel

045-719966.
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België/Télé 21

TV5

Woensdag 3 mei 1989 "27
televisie en radio

RTL Plus
16.30 The Quack Chat Show. Show,

gepresenteerd door Keith Harrris en
Orville.

17.00 Press Gang. Serie. Afl: Money,
LOve and Birdseed.

17.25 Home and Away. Documentai-
re.

17.50 Go for it. Serie activiteiten voor
de hele familie. >£«

18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Hitman. Spelshow gepresen-^

teerd door Nick Owen.
19.20 Coronation Street. Serie.
19.45 Tomorrow's World. De laatste'

ontwikkelingenop het gebied van we-,
tenschap en technologie.

20.15 The Hippodrome Show. Varié*
té met Ronn Lucas. Gasten: Barry
Manilow. the Beverly Sisters en
Transvision Vamp.

21.05 Minder. Afl.: The Wrong Good-
bye.

22.00 Party Political Broadcast.
22.05 News and Weather.
22.30 Q.E.D. Afl.: A Case of Sponta-

neous Human Combustion.
23.05 The Thatcher Factor. Nieuwe

serie. Afl.: She knew she was right.
23.55-01.00 Sportsnight. Geïntrodu-

ceerd door Steve Rider.

23.55-00.00 Journaal

22.05 "" Rock over Europe. Muziek-
spektakel.

20.29 Nationale ideeënbus. Laatste
aflevering over de vondsten van uit-
vinders en ideeënmakers.

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Ruud Hendriks.

18.35 "" Countdown. Europes no. 1
rockshow, gepresenteerd door Wes-
sel van Diepen.

19.25 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Skippy is verliefd.
Skippy raakt verliefd op een school-
vriendin van Mallory, maar is zo oner-
varen dat hij in paniek raakt.

20.00 (TT) Journaal.

17.55 Bloopers. Programma met mis-
sers uit tv-programma's.

18.20 Brommer en motor. 10-delige
serie over brommers en motoren in
Nederland. Afl.l: Bromfietser, de mo-
torrijder van morgen.

16.10 Superted. Tekenfilmserie. Afl.:
Superted en moeder natuur.

16.25 Teenwolf. Amerikaanse come-
dy uit 1985 van Rod Daniel over de
19-jarige Scott, die wanneer hij
kwaad wordt, het gehuil van een hon-
gerige wolf voorbrengt en zelfs pluk-
jes haar op zijn lichaam krijgt. Met:
Michael J. Fox, James Hapmton, Su-
san Ursitti e.a.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VERONICA
16.00 "" My Little Pony. Tekenfilm-

serie. Afl. Opstand in het paradijs (1).
(herh.)

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen,
Deutschland.

08.30 California Clan. Serie, (herh.)
09.15 Die Springfield Story. Serie

(herh.)
10.00 Reich und Schön. Serie.

(herh.)
10.25 Der Preis ist heiss. (herh.)
11.00 Die Spezialisten unterwegs.

Serie, (herh.)
11.45 Crime Story. Serie, (herh.)
12.30 Klassik am Mittag, met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspec-

tor Gadget. Afl.: Pflanzenforscher.
13.25 California Clan. Serie.
14.15 Knight Rider. Serie, (herh.)
15.00 Der Chef. Serie, (herh.)
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie. Afl. 2.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Mis-

daadserie. Afl.: 20 Millionen Dollar für
eine Leiche.

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 DerKampfsternGalactica.Se-

rie. Afl.: Riskanter Handel.
20.00 Ihr Wetter.
20.10 Opération Vietnam. Serie. Afl.:

Der Hügel.
21.05 Baretta. Serie. Afl.: Lieber den

Spatz in der Hand.
22.00 RTL aktuell.
22.25 Die Woche. Talkshow. Presen-

tatie: Geert Müller-Gerbes.
23.30 Alles nichts oder!? Spelpro-

gramma. (herh.)
00.15-00.20 Betthupferl.

°Oo Vrouw zijn. Ochtend-magazine
ln°°r vrouwen.
'""45-11.00 TV-fruitmand. Program-ma met geestelijke liederen. Presen-te: Heleen van Dijk.
"00-13.05 Nieuws voor doven en

Is|echthorenden.
■°0 'De Exodus' van Schlomo Ben
Jwtimon. Documentaire waarin
p^lomo vertelt over de belevenissen
'Wens de grote uittocht van Joden uit

Ituropa naar Israël vanaf 1947."00 Gitaarmuziek uit Spanje. Pepe|>ornero speelt 1.Fantasia, van Cele-a°nio Romero. 2. Asturiaz, van Albe-hfe.
"10 De natuur van Noord-Ameri-

?*■ Natuurfilm. Vandaag: De Ameri-kaanse eland.
"35 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:

l7Ue blindganger.
00 Dr kan nog meer bij. Kinder-''Ogramma.

17.30 Journaal.
17.45-18.00 Tijdsein buitenland. Ac-

tualiteitenrubriek.
18.30 Jody en het hertejong. Teken-

filmserie. Afl.: De uitverkoop.
19.00 Journaal.
19.19 Ronduit radar. Jongerenmaga-

zine. Vandaag over vrede en veilig-
heid, (herh )

19.45 Bunkeren. Interviews met be-
kende Nederlanders.

19.55 De Campbells. Canadese se-
rie. Afl.: De toneelspelers. Tijdens het
bezoek van Joshua en Nathaniel
Boone bij de Campbells, komt het be-
richt dat de Indianen enkele boerderij-
en hebben overvallen.

20.20 Rush, het hertejong. Britse na-
tuurdocumentaire.

21.16 Open cirkel. Themaprogram-
ma. Onderwerp: Depressiviteit.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actulaiteitenmagazi-

ne.
23.10-00.00 Terug naar Auschwitz.

Documentaire over menselijke erva-
ringen, gefilmd op onmenselijke loka-
ties. Gedeeltelijke herhaling.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.

06.30 European Business Channel.
Zakelijk nieuws.

07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-
ningsprogramma.

09.30 Panel pot pourri. Spelprogram-
ma.

11.00 The Sullivans. Familieserie
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazt-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Dramaserie. -
14.00 Landscape Channel Program-

mes From Sky. Sfeerbeelden met
muziek.

15.00 As The World Turns. Drama-
serie.

16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Atfair. Komische serie.
17.00 Countdown. Hitparade.
18.00 Eurosport Menu.
18.30 Eurosport.
01.00 Eurosport Menu.
01.30-06.30 Landscape Channel

Programmes From Sky. Sfeerbeel-
den met muziek.

Super Channel

"45 ARD-Ratgeber: Oordeel van dePaand.!JOO Heute.
I -°3 Ehen vor Gericht, (herh.)
1.-35 Kulturweltspiegel. (herh.)
lj' 10 Monitor, (herh.)
iV»S Persoverzicht.
£°0-13.15 Heute.|ï'*0 "" Teletekst-overzicht.
IS °O Tagesschau.

°5 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
Met Lucelia Santos, Rubens de Fal-
co, Marcos Paulo, e.a.

15.30 Schone Aussichten. Ge-
schichten aus dem Kleiderschrank. 5
oudere dames vertellen over mode
en leeftijd.

16.00 Trickfilmschau.
16.15 Hallo, hier ist Jochen. Kinder-

programma.
16.45 Links und rechts vom Aquea-
tor. Kinderprogramma met Ulrich
Wickert.

17.15 Tagesschau.
17.25 Philip Marlowe. Serie. Afl.:

Spanisches Blut.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Molle mit Kom. Serie. Afl.: Le-

berwurstfabrik.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Das Lied der Taube. TV-film

van Johnvan Druten. Met: Leslie Mal-
ton, Erich Halhuber, Rita Russek, e.a.
Regie: Margit Saad. Sally heeft veel
problemen, maar tijd om na te denken
heeft ze niet. Haar vriendin Olive
heeft haar nodig voor een dubbele af-
spraak. Sally wordt met een soldaat
opgescheept.

21.45 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 "" Liana Issakadse. Portret

van deze Russische violiste en diri-
gente.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.25 Hals über Kopf. Serie. Afl.: Die

Knochenjagd. (herh.)
16.55 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.40 Matlock. Amerikaanse serie.

Met: Andy Griffith, Nancy Stafford,
Kari Lizer e.a. Afl.: Hinter verschlos-
senen Turen (1) (om 18.15 uur onder-
broken voor lottotrekking A).

18.54 "" Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (S) Na siehste! Muziek en gas-

ten bij Günther Jauch. Gasten: Uwe
Ochsenknecht, Grace Jones, Simple
Minds en Little Steven.

20.15 Studio 1. Actueel magazine.
21.00 Fatman oder Der Dicke und

ich. Amerikaanse politieserie met
William Conrad, Joe Penny, Alan
Campbell e.a. Afl.: Der Bestseller.
Het laatste boek van ex-detective Ju-
lian gaat over het leven in de gevan-
genis. Een gedetineerde schrijft het
laatste hoofdstuk voor hem en Julian
moet zien te verhinderen dat de bui-
tenwereld dat te weten komt.

21.45 Heute-joumal.
22.10 Die Sport-Reportage. Voetbal

UEFA-Cup.
22.40 Geliebt bis in den Tod. Engel-

se speelfilm uit 1985 van Mike New-
ell. Met: Miranda Richardson, Rupert
Everett, lan Holm e.a. Ruth Ellis werkt
in een Londense nachtclub en ont-
moet haar grote liefde, David. Door
zijn aristocratische achtergrond ver-
laat hij haar echter. Ruth wordt de-
pressief en schiet David dood. Ze
wordt ter dood veroordeeld.

00.20-00.25 Heute.

09.45 Zie Duitsland 1.
14.05 Für'n Groschen Brause. TV-

film naar de gelijknamige roman van
Dieter Zimmer. Regie: Eberhard It-
zenplitz. Met: Bernd Benneck, Arme
Baumgart, Peter Aust e.a. (herh.)

15.45 ZDF - Ihr programm: Wer kermt
sich aus in diesem Haus?

15.55 Heute.
15.58 Die Charlie Brown und

Snoopy Show. Tekenfilmserie. Afl.:
Gedanken eines k'einen Bruders.

Duitsland 3 WestTV-KANALEN, GOLFLENGTEN
J*el- en CAI-abonnees:°°r kanalen zie schema exploitant

' = zwart wit programma

" = stereo geluidsweergave.o = tweetalig bij stereo-app.r = teletekst ondertiteling

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

RADIONederland 2: 31. 33, 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34. 43, 48. 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25" en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télé 21: 28 en 42RTL Plus: 7. 26. 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
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

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 19.00-700 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90 9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94 5 mHz

12.35 Take Nobody's Word for It. Fa
milieprogramma.

13.00 Children's SSVC. Afl.: Dooby
Duck's Disco Bus. Afl.: Mervyn's
birthday party.

13.10 Playbus. Serie. Afl.: The Dot
Stop.

13.30 The Train now Departing. Zes-
delige serie. Afl.: The Survivors.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Antiques Roadshow. Serie.
15.35 Children's SSVC. Afl.: Rod,

Jane and Freddy.
15.50 Tugs. Jeugdserie. Afl.: Pirate.
16.10 Dogtanian and the Three Mus-
kehounds. Afl.: Dogtonian dromen
komen uit.

magazine met sport en nieuws.
20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hobbythek, Spiele und Spiele-

reien. Vrijetijds magazine.
22.30 Rückblende: Vor 100 Jahren -

Der Grosse Streik im Ruhrgebiet. Do-
cumentaire over de staking in het
Roergebied, 100 jaar geleden.

22.45 ■ Edouard und Caroline.
Franse speelfilm uit 1951 van Jac-
ques Becker. Met: Arme Vernon, Da-
nie Gelin, Jean Galland e.a. Wanneer
de liefde tussen de arme muzikant
Edouard en de rijke Caroline opbloeit,
besluiten zij te trouwen. Haar familie
en zijn muziek blijken echter voor veel
problemen te zorgen.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: Musik
zur Nacht: Danza del viejo boyero en
Danza del gaucho matrero van Gi-
nastera. Uitgevoerd door Andreas
Woyke, piano (de eindtijd van dit pro-
gramma is niet bekend).

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. (2)
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 17.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.00 Avanti, avanti. Cursus Ita-

liaans. Les 4. (herh.)
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 17. (herh.)

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Das Geheimnis des 7. Weges.

Jeugdserie naar een boek van Tonke
Dragt. Afl. 5: Fraulein Rosmarijn,
(herh.)

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht.
20.10 Der Sonne entgegen. Serie.

Afl. 4: Das Melonending.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

Neun.
21.15 Guten Abend aus Mainz. Amu-

sementsprogramma gepresenteerd
door Barbara Harnischfeger.

22.15 ■ Chaplin-Revue. Vanavond
drie Amerikaanse speelfilms van en
met Charles Chaplin en Edna Pur-
viance in de hoofdrollen: 1. Ein Hun-
deleben; 2. Gewehr über!; 3. Der Pil-
ger.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der kleine
Aufschneider. 09.35 Kimba, derweisse
Löwe. Afl.: Die Schlacht am Toten
Fluss. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Gene-
ral Hospital. Afl.: Vergebliche Mühe.
10.50Teletip Natur. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 Ungarische Rhapsodie. Duits-
Franse speelfilm uit 1953 van Peter

Berneis met Colette Marchand, Paul
Hubschmid, Michel Simon e.a. Aansl.:
tekenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl.: Programma-over-
zicht. 14.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. Afl.: Das alte Rechnungs-
buch. 14.30 Catweazle. Afl.: Der Zau-
berknochen. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Sally. 15.50 Teletip Gesundheit. 16.00
■ Pat und Patachon. Afl.: Rauschgift-
Die Entlarvung des Verbrechers. 16.25

Der Goldene Schuss. 16.35 Kung Fu.
Afl.: Caine und die Skalpjager. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Planet der Affen. Afl.: Men-
schenjagd. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. 19.30 Carson & Carson.
Afl.: Auf die Zukunft! 20.25 SAT 1 Wet-
ter. 20.30 Spenser. Afl.: Tödlich - wie
eine Epidemie. 21.25 SAT 1 Bliek.
21.30 Bis zur bitteren Neige. Duitse
speelfilm uit 1975 van Gerd Oswald
met Maurice Ronet, Suzy Kendall, Su-
sanne Uhlen e.a. 23.30 SAT 1 Bliek.
23.40 Gefrier Schocker. Afl.: Charlie
Boy. 00.20-00.30 Programma-over-
zicht.

08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 19. (herh.)
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg II: Cursus wiskunde.

Afl. 4. (herh.)
10.50-11.20 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 17.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

07.00 World news and business.
Nieuwsprogramma.

08.00 The Mix. Entertainment.
14.30 Lookout Europe. Adeline van
Lier op zoek naar allerlei hippe plaat-
sen in Europa.

15.30 The Global Chart Show. Hitpa-
rademuziek.

16.30 Hot Line. Live jongerenpro-
gramma.

18.30 The New Music Show. Actuele
popmuziek.

19.30 Honey West. Detectivesene
20.00 ■ Beyond tomorrow. Ameri-

kaanse drama uit 1940 van Edward
Sutherland.

21.45 World news. Nederlands ge-
sproken.

22.00 Dempsey & Makepeace. Poli-
tieserie.

23.00 The professionals. Avonturen-
serie.

00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

MTV Europe Alle programma's in
stereo.

07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 XPO. Nieuwe clips.
13.30 MTV! Pop(nieuws).
15.00 Yo! Mix. Rap
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola report.
17.15 3 From 1 at 5. Tanita Tikaram.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 US Top 20 Countdown.
22.00 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV-Eurobreakout.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.Q0 Night Videos. Clips

België/TV 2
gazine. Hoofdthema: De nieuwe bad-
pakken; Aktueel: -Een reportage over
de Z.1.P.-show van de De Morgen;
-Onder voorbehoud: Jonge ontwer-
pers op het Internationaal Linnenfes-
tival in Monte-Carlo. Man en vrouw
van de maand en prijsaankopen in
Maastricht. Presentatie: Ghislaine
Nuytten.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Een zaak voor twee. Duitse

misdaadserie met Günther Strack,
Claus Theo Gartner, e.a. Afl.: Eigen
huis. Frau Keiler ontdekt na de dood
van haar dochter Julia dat zij een
eigen huis bezat. Vreemd genoeg,
verdiende Julia als doktersassistente
niet genoeg om zich zon huis te kun-
nen veroorloven. Aansl.: Uitslagen
Nationale Loterij.

21.00 I.Q. Quiz gepresenteerd door
Herman van Molle.

21.30 Wie schrijft die blijft. Maande-
lijks literair magazine.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Aansl.: Paardenkoer-

sen.
22.45 Container. Praatprogramma

over beschaving. Thema: De puntzak
van Heine. Presentatie: Lieven de
Cauter en Bart Verschaffel.

23.45-23.50 Coda: De diepste. droom', van H.W.J.M. Keuls.

Lhomme qui ne voulait pas tuer.
22.00 Loterij. Uitslagen van de Natio-
nale Loterij. 22.05 Coup de film, film-
magazine. 22.25 Cargo de nuit, mu-
ziek en cultuur. 23.05 Paardenkoer-
sen, journaal en weerbericht. 23.40-
-23.50 La pensee et les hommes.

Radio 1
(Elk heel uur nws.) 7.04 Radio I
Woensdageditie. (7.30 Nws.) 12.55
Meded t.b.v. land- en tuinbouw
13.05 Landelijke fietsdag journaal.
13 09 Aktua 13 25 Journalistenfo-
rum. 14.02 Landelijke fietsdag jour-
naal 14.06 Binnenl. Zaken 14.30
Klantenservice (15.02-15.04 Lan-
delijke fietsdag journaal). 15.45
Hallo met de TROS 16 06 Tijdsein.
18.45 Waar waren we ook alweer?
18.57 Metterdaad Hulpverlening.
19 03 Hobbyscoop. 19.30Akkoord.
20.02 Langs de h|n. 22.03 Podium
van de Nederl. lichte muziek. 23 06
Met het oog op morgen. 0 02 Volg-
spot 1 02 Romance. 2.02 Claire-
Obscur 4 02 Nachtexpress 6 02 In
t voorbijgaan 6.07-7.00 Radio
Groenland.

20.00-22.30 Sportavond. Met o.a.
Basketbal: België - Frankrijk, vriend-
schappelijke interland vanuit Braine
l'Alleu; Voetbal: Finale UEFA-Cup
tussen Napels en Stuttgart. Aansl.
Verkeerstip. Gehandicapten en ver-
keer.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Su-
san geniet van haar etentje met Dr.
Dawson. Alison wordt roekeloos.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws. 19.00 La pensee et les hommes, pro-

gramma over filosofie en leenmoraal.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00 ■Challenge. Sportprogramma, met
UEFA-Cup voetbal en basketbal.
22.30-23.10 Festival de Rochefort, ver-
slag van dit humor-festival in het kader
van de Week van de Lach. Deel 2.

België/RTBF 1

Omroep Limburg
7 15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9 02, 10 02, 11.02Kort
Nws 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel. De Buren, Agenda en
Muziek 13.05, 14.02, 1502 en
16 02 Kort nieuws 17.02 Reg
weerber. 17 05 Limburg Actueel.
Agenda en Muziek 17 25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties 17 55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

Radio 4
700 Nws 702 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws 845 Te Deum Lau-
damus 9 15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Klassiek: Filharm Ork olv
Anton Kersjes metcello 11 20 Ro-
nald Brautigum, piano 12 00 Pro-
menade, orkestrale fragmenten uit
Franse operas 13 00 Nws. 13.02
Lunchconcert 14 00 Songs of prai-
se. 14.30 Solisten 15 00 In de
kaart gespeeld. 17.00 Jaccos
keus, operette- en musicalmuziek
18.00 Nws. 1802 CeDea 20.00
Nws 20 02 Jonge mensen op het
concertpodium. William Fortman,
trompet en Louis Lortie, piano.
22 00-0.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Belg. Rundfunk
6 30 Radiofnjhstück 7.15 Wunv
kasten 730 Regionalmagu
745 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau 830 Für die K
ken 900 Regionalmagazin 9.05
Musikexpress 1000 Gut Aufge-
legt 12 00 Musik bei Tisch (Veran-
staltungskalender) 12 15 Veran-'
staltungskalender. 1230 Presse-
schau. 1300 Frischaut 14.05 M_-
sikzeit heute: Lieder. Chansons
und Folk 15 00 Nachmittagsstudio.
16.05 BRF-Intern 1800 Regional-.
nachnchten: BRF-Aktuell 18 40-
-20.00 Orgel- und Chormusik.

Basicode 3 - magazine 17 55 Me-
ded en Schippersber 18.00 Nws
18 10 Kinderforum. 18 20 Uitz van
de PPR 18.30 Tempo Doeloe
19.00 Progr voor buitenl werkne-
mers. 20 30 Supermachten II
21.00 Trojaanse oorlogen 21 30
Van quantum tot quark. 22.00-
-22.30 Conflicthantering.

ques Plafond. 18.04 Driespoor
19.03 Het Front. 20.03 La Stampa
21.03 De Wereldontvanger 23.03-
-0.00 Stompin

Radio 2
(Elk heel uur nws) 704 Ook'
Goeiemorgen 9 04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Tineke. 12.04 Will wil
wel. 14 04 Terug in de tijd 15.04
Nederland Muziekland 17 04 Hier
en nu 18 04 De wereld zingt Gods
lof 18.53 In 't voorbijgaan. 19.04
Water en vuur 20.00-7.00 Zie Ra-
dio 1.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 900 Em T_g
wie kern anderer 11 00 Treft naetVelf. 12 00 Is ja n Ding 14 00 Viv*>
16 00 Entenjagd 17 00 Musikduall."
1750 Sport-Shop 1800 Musik:*
duell 19.00 Neunzehn - VierurHt"
zwanzig: Das ist neul; 20 00 C4-"
dies. 2100 Horerwunsche 22 90]
Musik Non-Stop

België/TV 1
I^s Schoolslag, (herh.)

"*5 Allemaal beestjes. Afl.: In all^jin boeken zit een wurm. (herh.)
*5 Sociale zekerheid: Afl. 6: Met

Ij|nsioen. (herh.)
055 Candy Candy. Tekenfilmserie
,Ver de lotgevallen van een klein

Afl.: Een langeweg naar
haven.

J 5 De Smurfen. Tekenfilmserie
de verhalen van de Belgische

,s'Ptekenaar Peyo. Vandaag: Een
Indeling met smurfen.

js'o Florian. 4-delige Duitse serie,
j ccleel 1. in een woonkazerne in Frank-

leven Duitsers en buitenlanders
S|
aast elkaar. De Duitse kinderen be-u 'fen hun Griekse vriendje Nikos teL6|Pen en geld in te zamelen voor een

l/andweerauto voor Nikos' dorp.
r3O Arnold. Amerikaanse serie met£ary Coleman. Afl.: Het ongeval (1)ifeh.)
lj'^ Nieuws.
'in Tik Tak- Animatieserie, (herh.),:°s Plons. Plons en de kreeft.
1prh.)
l'.1" Merlina. Detectivereek/ voor
lederen. Afl.: Chinese Goelasj. Met:j*a Couzin, Paul. Ricour, Jan Reu-

lj!hs e.a. (herh.)
v'3o Kilimanjaro. Nieuwsmagazine
v °r jongeren. Presentatie: Manuelal^Werde.'°° Mode '89. Blikvanger, modema-

(Elk heel uur nws.) 6.02 De mor-
genstond 7.04 Ronduit Music-
time. 9.04 Muziek motief 10 04 Ex-
presso 10 57 Metterdaad hulpver-
lening 11 04 Country trail 12.04
Praise 1304 Toga Party. 14.04
Nozems-a-gogo 16.04 Janssen &
Jansen. 17 04Ronflonflon met Jac-

Radio 3

15.45 Schooltelevisie. 16.15-16.45 Se
nourrir dans vn pays... Serie over
voedingsgewoonten in andere lan-
den. Afl.: Canada. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba Nouba, met Les
enfants de la liberté, serie. Afl. 5; Mar-
tin, ses copains et Ie chien, serie. Afl.
3. (herh.) 18.30 Jamais deux sans toi,
gevarieerd informatief programma.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, Waal-
se actualiteiten. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.00 Au nom de la loi,
juridisch magazine. 21.05 Le mas-
qué, 13-delige serie. Afl. 13 (slot):

16.10 Teva. Serie. 16.30 La Cuisine
Des Mousqouetaires. 16.45 Récréa-
tion. Jongeren. 17.30 Des chiffres et
des lettres. Spel. 18.00 Raison perdue.
Franse tv-film van G.J. Amaud met Pa-
trick Fierry e.a. 19.30 Papier Glacé.
20.00 Temps Présent. Woningnood in
Genève. 21.00 Dossier Carabine.
21.30 L'homme a la recherche de son
passé. India. 22.00 Journal Télévisé.
22.40 Continents Francophones. 23.30
Musique Classique. Beethoven. 00.00-
-01.00 Figures.

Radio 5
6.30-6,49 Scheepv.- en marktber,
en uitgebr. weerber. 9.00 Nws
902 Sportief 9.25 Waterstanden.
9 30 Opgelucht 10.00Postbus 270- Mieke Telkamp 11.00 De duvel is
oud 1200 Nws 12.05 Het oog van
de naald. 13.00 Nws 13 10 We-
reldwijzer. 14.00Wijzer op 5 15 00
Meer over minder. 16 00 Schlager-
testival. 17 00 Huiswerklijn 17.40

BRT 2
600 Nws. 6.05 Goede morgen,
Morgen (6 30-7 00 Nws.. 7 30 Nws
en R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.12Kof-
lers en compagnie 10 00 Nws
10 03 Het schurend scharniertje
10.08 Het eerste bedrijf 11 55 Me-
diatips. 12.00 Limburg 1989. 13.00
Nws. 13 10 Made in Germany
14.00 Dilemma. 17.00 Focus
17.10 Ri|swijckfoon (1800 Nws)
2000 Funky Town 22.00 Nws
2205 Jazz Kaffee 2330-600
Nachtradio. (5.00 en 530 Nws )

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-,
melodie'905 Musikpavillon 12 07.
Gut Aufgelegt 1405 Aut der PrtK
menade 15 00 Calé-Konzett.
16 05 Heimatmelodie 17 00 MU-
sik-Express 20.05 Zwischérv
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22 30 Nachtex-
press

Nederland 2
17.45 Sesamstraat.
18.00 Nationale zwijgplicht. Docu-

mentaire over twee bewust naar Ne-
derland geëmigreerde Duitsers.

18.30 (TT) Ouderenwijzer. Praktische
informatie voor alle 55-plussers. Les
5: Bezigheden.

19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Vertrouwen. TV-film van Istvan

Szabo over twee mensen, samen on-
dergedoken in het nog niet bevrijde
Boedapest tijdens W.O. 11. Met: lldiko
Bansagi, Peter Andorai e.a.

22.08 Hoe de zeehonden slapen.
Natuurfilm.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Studio Sport.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

# Caroline Tensen presenteert 'Brommer en motor. (Ne-
derland 2 - 18.20 uur)

Nederland 1

Sky Channel

Nederland 3

SAT1

Duitsland 1

Duitsland 2

SSVC
'öie Flippers' in 'Tele-Illustrierte'. (Duitsland 2 - 17.10

uur)

Limburgs dagblad programma's woensdag

satelliet

■ Susan Ursitti en Michael J. Fox in 'Teen Wolf. (Neder-
land 2 - 16.25 uur)

radio
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En dat is bij Europatuin. Sterker nog; /y"~ /V__^/f* r-__l
we zitten eigenlijk stampvol met tf (pp^sp^ N-s_*-«r--,r^M
éénjarigen oftewel: dezomerplanten. i_„_iMliiWiWll>^l_3 l

heeft Europatuin ook volop de wat exclusievere , _r";lW 1» _L^^-_----b»J-__l (p 3éénjarige planten zoals Lantana. Verbena, Ël^l______fl _i?^_r^^^_r^_l*^P_r IFelicia. Heliotroop,Mesembrantheum, Nemesia, &"-|Ki6f^______j£3 %\\WBr .1 * |
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..... ■__»■_■ Let op despeciale Europatuin
HlDISCUS (Chinese Roos) E /5 feestkrant over de zomerP,anten
Speciaalvoor Moederdag hebben we er M* Vol leuke tips en aanbiedingen.
'n prettig prijskaartjeaangehangen. Nu \tw M Binnenkort in uw bus ofnu afte halen.^. ■ _^
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Tolett W.C.-bloc R__\lS
Bouquet 989 "^du°Pak _ t_#_^'^ I __J*lft*

Witte Reus
~_^»^' vloeibaar #29■!&. flakon 1,5 liter ■■

;^^ i In deze tweede week **-^£o*f>:y vanSupers /|fe __fT>^fl^lMllkfal
»®flsïM ÜR. -' I Versfestival is de hoofdrol \ssËoKjg!ï>^ weggelegd voor /& "'JrP""^""^-"^*^^
fco 41 W-f|| een befaamdzuivel- "—~~ trio: magere yoghurt, i ' ' fHr:

Élt Superfruityoghurt en halfvollevanille yoghurt. Gegarandeerd ; ff*^"»**'' V Vi\»|jÉp*r ~'|lp^lP. dagvers, lekkeren natuurlijk extra voordelig geprijsd. k» P^Ü^ll ■f-^Êfös^^^£\*ikJ\ De gratisreceptenfolder van dezeweek behandelt'n drietal y WjÊ^^M^^l^M
\ r^^i # k__.Jf__j|p|| overheerlijke zuivelideeën. Kom dus naar het Versfestival, \ I iJSJÉSt*-' "\r-:-''^^^^Pffffm^| en ontdek datSupervers voordelig is. -4i________P'i' 'jySs^**^ Enkele hoofdrolspelers in hel versfestival 109 ■

PurinaCarnivor, MaBere I Super fruit 1 Halfvolle V^i&o&*£ ihondensnack 075 yoghurt yoghurt in vandie c?L\&xS?£c \
pak 400 gram L. diverse yoghurt W*»^^utf*et\ jgF^%> jrêj|_*% "iog "Q79 L

k 165\ij*5S2|^^ "
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millipak 10x10 199 Er is n Super dichterbij dan u denkt. Bel voor informatie 03403 -93503/93505 Hollandse tomaten, 149
StUKS II Aanbiedingen zijn geldig t/m 6-5-19890fzolangde voorraad strekt. 500 gram la 1
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De knapste kleine auto
van Nederland

, MBfag,LllJUMij imniimw.i'AW^^ ""1"""""—r " *"■"'nr-n.r-W. u. u. j ...
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Schitterend nieuws bij de Suzuki-dealer: de En de grootste luxe van de iT^gfc, B_^a aM_^T
I nieuwe Alto GLX. Een nog knappere uitvoering van AItoGLX is misschien nog

de toch al raaazend knappe Alto. Met alle voordelen wel, dat het een Alto is. I '**'» van de GL, maar met extra's als luxe getint glas, een Want die heeft zn lage onderhoudskosten, zuinighek
hoedenplank, antenne,en een handige wis-was instal- en betrouwbaarheid wel bewezen. Bovendien bent u,
latie op de achterruit. Een extra goedereden om snel ofunu kiest voor zelf schakelen of de handige GLX
een proefrit te gaan maken. Dan ontdekt u meteen Automaat, altijd zeker van een hele goede inruil-
het comfort van de doordachte achterwielophanging. waarde. En dat is ook een knap comfortabel idee.

__3 ______ÉfclwvPl^^^^^^VVT'^ yl'-'"'"■"-^wwf"■!^^^V"'"^wwïï^ïÜH^v^v^""■■yo»
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% De nieuwe Suzuki Alto GLX. Raaazend knap. Al vanaf f 14.095,*_ _ _ * Prijs is occlusie! alleverinuskostenAlcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244
Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroekerweg 9, Heerlen, 045-724545
H.LM. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, Sittard, 04490-21215, Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28, St. Joost-Echt, 04754-1917
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SAT1

SSVC

België/RTBF 1

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.VARAJ6.01 Neighbours. Australische serie.

'6-24 Kermis der ijdelheid. 16-delige

13.35 Sportsmasters. Sportquiz.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my Line? Nieuw spel-

programma.
15.15 Take the High Road. Serie
15.40 Children's SSVC. Afl: Pigeon

Street.
15.55 The Snorks. Afl.: Time Out for"

Sissies.
16.10 Mike & Angelo. Jeugdsene
16.35 Fun House. Te gekke jeugd-

show.
17.00 Children's Ward. Dramaserie.
17.25 Home and Away. Serie.
17.50 Connections. Spelprogramma.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here. Magazine.
19.15 A Question of Sport. Sport-

quiz.
19.45 Treasure Hunt. Afl.: Perthshire.
20.35 Top Gear. Motormagazine.
21.05 Hannay. Serie. Afl.: The Rough

Music.
22.00 News and Weather.
22.35 Horizon. Magazine. Afl.: Was-

ting the Alps.
23.25-00.00 Clive Anderson talks

back. Clive Anderson presenteert
deze serie van comedie, conversatie
en alle andere zaken die met een 'c'
beginnen.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

AVRO
16.00 (TT) Kokkerellen. Culinair pro-

gramma. Afl.: Bonenfamilie.
16.20 Flairck. Muziekspecial. (herh.)
16.45 Airwolf. Amerikaanse serie.

Afl.: The Hunted.
17.30 "" David, de kabouter. Serie

naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 6: De
bruiloft, (herh.)

17.55 "" Donderslag. Jeugdmagazi-
ne. Presentatie: Nada van Nie en
Mare Postelans.

18.50 Er waren zoveel goede men-
sen... Het ontsnappingsverhaal van
een neergeschoten RAF-piloot in de
Tweede Wereldoorlog.

19.50 Dodenherdenking op de Dam.
20.25 (TT) Journaal.
20.35 The Attic: The hiding of Arme

Frank. Amerikaanse speelfilm uit
1988 van John Erman over het be-
roemde verhaal van Arme Frank, het
ondergedoken Joodse meisje tijdens
W.0.11. Met: Mary Steenburgen, Paul
Scofield, Huub Stapel e.a. (herh.)

22.11 Tussen kunst en kitsch. Kijk-
dag in het Nederlands leder- en
schoenenmuseum. Presentatie:
Cees van Drongelen.

22.55 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Sperminator.

23.40 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Alkmaar, (herh.)

23.50-23.55 Journaal.

Duitsland 1

* Bert Koetsier maakte de
I d°cuTOentaire 'Een hele hijs.

(Nederland 1 - 19.07 uur)
Li1....

Engelse serie naar de gelijknamige
roman van William Makepeace Thac-
kery. Afl. 9: Weduwe en moede.

16.54 TV-werkjournaal. Presentatie:
Paula Patricio en Pieter Jan Hagens.
(herh.)

17.19 Barney Beer. Amerikaanse te-
kenfilm. Afl.: Wilde honing of hoe ge-
bruik ik mijn handleiding?

17.30 Journaal.
17.35 Achter het nieuws. Actualitei-

tenrubriek.
17.56 De vrolijke avonturen van

Ramses. Vierdelige Russische te-
kenfilmserie. Deel 1.

18.06 Ovide en zijn vriendjes. Bel-
gisch/Canadese tekenfilmserie. Afl.:
Belastingcontrole.

18.19 De avonturen van Teddy Rux-
pin. Tekenfilmserie. Afl.: Ontsnap-
ping van de verraderlijke berg. (herh.)

18.41 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Vlie-
gende vissen.

18.52 Daffy Duck en Porky Pig. Te-
kenfilmserie. Afl.: De ooievaar krijgt
hulp.

19.00 Journaal.
19.07 Een hele hijs. Documentaire

over het transport van een orka en
drie zwaardwalvissen, (herh.)

19.50 Nationale herdenking. Her-
denking van de gevallenen. (Zie Ned.
3).

20.25 Sonja op donderdag. Sonja
Barend met gasten, rechtstreeks van-
uit de Stopera in Amsterdam.

21.17 Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse serie. Afl.: De inwijding. Cag-
ney en Lacey moeten de dood van
een jonge studente onderzoeken.

22.05 "" Morricone. Twee werken uit
het concert van deze Italiaanse com-
ponist in De Doelen te Rotterdam,
(herh.)

22.30 Journaal.
22.35-23.25 Impact: Proefkonijn voor

devrijheid. Documentaire over gehei-
me proeven op mensen met mosterd-
gas gedurende WO 11. Presentatie:
Paul Witteman.

06.30 European Business Channel.
Zakelijk nieuws.

07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-
ningsprogramma.

09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-
gramma.

11.00 The Sullivans. Familieserie.
11.30 Sky By Day. OchtendmagazK

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Dramaserie.
14.00 Landscape Channel Program-

mes From Sky. Sfeerbeelden.
15.00 As The World Turns. Drama-

serie.
16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair. Komische serie.
17.00 Countdown. Popmuziek.
18.00 Eurosport Menu.
19.00 Eurosport.
01.00 Eurosport Menu.
01.30-06.30 Landscape Channel

Programmes From Sky. Sfeerbeel-
den met muziek.

Super Channel
07.00 World News and Business.

Nieuwsprogramma.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Tracking. Vlotte popmuziek.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 The New Music Show. Actuele

popmuziek.
19.30 Honey West. Detectiveserie
20.00 Assignment K. Engelse spio-

nagefilm uit 1967 van Val Guest.
21.45 World News. Nederlands ge-

sproken.
22.00 Poison Ivy. Amerikaanse tv-film

uit 1985 van Larry Elikann.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

MTV Europe

"00 Eucharistieviering t.g.v. He-
melvaartsdag vanuit Würzburg. Voor-lager: bisschop Paul Werner
"'5 Verleihung des internationalen*arlspreises zu Aachen 1989. Win-l3naar: Roger Schutz.
"15 "" Leonard Bemstein diri-9'ert. Symfonie no 2 van Ives. Uitge-, °erd door het Symfonie Orkest van

Usf?^ ° 'v' Leonarcl Bernstein.

"20 Lander - Menschen - Aben-
/ ever: Barengeschichten. Natuurdo-
iSn n,aire'"05 Die Irrfahrten des Odysseus.
le
rekenfilm."'5 Bunt, bissig - beliebig? Docu-mentaire over programma's van de

I?e9ionale omroepen."00 Sic nannten ihn Komantsche.
[^lerikaanse speelfilm uit 1958 vanLewis R. Foster. Met: Sal Mineo, Phi-
"P Carey, Jerome Courtland, e.a. De
aioux White Buil weet een wildei hengst te temmen, maar hij moet het

"er aan zijn neef afstaan. Zijn neef"Hshandelt het paard en White Buil
t £at hem vrij. Het paard komt in han-
| Qen van de cavalerie en overleeft, net[ a|s White Buil, de slag bij Little Big
'ia?m'

| "-30 Mem New Orleans. Reportagei °ver een bar, die 24 uur per dag open

| *°0 "" Kein schoner Land. Mu-
i Jekprogramma gepresenteerd door
»ig^ n,er Wewel.
[ Jq'~* Programma-overzicht.

1 2rj"°0 (TT) Tagesschau.
[ '5 Unter deutschen Dachern. Der
| j Ŝchundenen Berg. Documentaire
i ver de gevolgen van het massatoe-
!2l n" 10 voor de Zugspitze.
|j, -00 Der 7. Sinn.
I /°3 Die Marmer vom K3. Serie met
| ,V!arald Dietl, Hartmut Reek, Wolfgangül|er, e.a. Afl. 6: Todlicher Export.
I -cri Libische zakenman, die in du-
| euze zaken is verwikkeld met de fir-, t

a Afro Export, wordt doodgescho-
i |J\ Het spoor van de moordenaar'jj'dt naar Afro Export.
»23n TaQesthemen. Actualiteiten.
i n°° Gülibik. TV-film van Jürgen» [J!aase. Met: Murat Güler, Nursim De-
{ r lr- Ejder Akisik, e.a. Het speelkame-
l Q adJevan dezesjarige Ali is de haan
i lita'bik- Uit nood moet Ali s vader Gu_
{

Q * voor een hanengevecht, dat veel
l «ld kan opleveren, africhten. Ali kan{ 'n vader niet tegenhouden en hij
«Orj^at mee naar de wedstrijd.
'Orjc 5 Tagesschau.
J '50-00.55 Nachtgedanken. Be-
l door Hans JoachimKu-_.,!nkampff.

België/TV 2 5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treft nach
elf 12 00 Is ja n Ding 14 00 Viva.
16 00 Entenjagd 17 00 Musikduell.
1750 Sporl-Shop 18 00 Musik-
duell 19 00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig Haste Töne; 2000 Open
house; 21 00 Kuschelfunk; 22 00-
-0 00 Musik Non-Stop

Luxemburg/RTL

715 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. Consument, Agenda
en Muziek. 1305, 14.02, 15.02 en
16 02 Kort nieuws 17 02 Reg
weerber 17 05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17 25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg
1755 Kort nieuws. 1805-1807
Aankondigingen

Omroep Limburg

TROSdancetrax. 21.02 De CD
show 23 03-0 00 Ses|un

Nws 2205 Boem boem 23 30-
-600 Nachtprogramma. (5 00 «n
5 30 Nws )

15.00 Damokles. 16 00 NOS Cul-
tuur 17 25 Marktberichten 17 30
Scheepspraat 17 35 Marokkanen
in Nederland tegen dc Duitsers
17 55 Mededen schippersber
18.00 Nws. 18.10 Literair: Lezen
voor dc lijst. 18.40 Turks progr
1900 Progr voor buitenl werkne-
mers (2000 Stilte op dc Dam
20.02 Wilhelmus) 20 30-2100
Twaalf provinciën

Belg. Rundfunk
630 Frohlicher Auftakt 7.15
Wunschkasten 745 Veranstal-
tungskalender 830 Besmnliche
Worte 905 Musik zum Tage
10 00 Eurosong-Contest 12 00
Veranstaltungskalender: Musik bei
Tisch 1300 Frischauf 14 05 Diet-
mar Slutzer Polnische und rumani-
sche Schicksale Mmderheiten in
Osteuropa 15 00 Soft Dreams.
I705 oldiekiste 1840-20.00 Jazz.

Radio 4
7 00 Nws 7 02 Ochtendstemming
(8 00 Nws). 9.00 Meesterwerken I:
Rundlunkchor Leipzig, Kammeror-
chester der Deutschen Slaatsoper
Berlin olv Peter Schreier 1030
Muziek voor miljoenen 12 00
Meesterwerken II: Radio Symf
Ork en Omroepkoor olv Kenneth
Montgomery met alt. 13 00 Nws
13 02 Nederland Muziekland Klas-
siek. 14.00 Metrononium in 'kon-
sert 1530 Zeggen en schrijven
1600 De beweging: Tussen de
schuifdeuren 17.00 Het portret:
18 00 Nws 18 02 Muziekactuah-
teit; 18 40 De leestafel. 19 10 Nieu-
we plaatuitgaven en CD's 20 00
Stilte op de Dam Aansl Wilhel-
mus 2004 Nws 20 06 Het po-
dium: De wandelende tak; 21.00
Voorland. actualiteiten: 22.00
Downbeat; 23 00-000 Audio Art.

België/TV 1
I ui ° Labyrint. Amerikaanse speel-
I v uit 1986 van Jim Henson Met: Da-} P

6 Bowie, Jennifer Connelly, Toby
I h®U(i, e.a. Op de drempel van de pu-» J^eit ontvlucht Sarah de realiteit in
I baL 0ok'es en le9enden Tijdens het
I J%sitten wordt het kind Toby ont-
J 6rd door de Goblin-koning Jareth.
I f^h heeft de grootste moeite om
I . by in het gevaarlijke doolhof teruglieden.
I ïZ FI'PPer. Amerikaanse jeugdse-
»1?| Afl.: Haai.
J r|'^° Arnold. Amerikaanse jeugdse-
I öa A,l-: Het ongeval (2). Met: Conrad
I plr|. Gary Coleman, Todd BridgesIl'5: (herh.)
'^On Nieuws-
i^'rje Tik Tak- Animatieserie, (herh.).

v'. 5 Plons. Afl.: Plons en de nacht-na'n..der. (herh.)
1 u Kung Fu. Amerikaanse serie
I li D

et avid Carradine, Keye Luke, Phi-
"Sn nn ea- Afl.: De kruising.
'l9 "0 JukeBox.
t g ° Uitzending door derden. Pro-» Aanima van de Stichting Syndicale
Jlg^oep.
( 0,7 Mededelingen programma-
ls3nrz'cht en paardenkoersen.
J?0'r9 Nieuws.
I SJ° Felice! Quiz waarin twee duo's

' sch'en op vieren,w'nt'9 televisie-

' mi rmen Presentatie: Felice Da-

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 805 Das grosse Platz-
konzert 1000 Operette nach
Wunsch 12 05 Musik ist Trumpf.
1300 Heimatmelodie 1405 Was
dart es sein? 17 00 Chore der Völ-
ker 18 05 Schellack-Schatzchen
19 00 Musik-Express 21 00 Musik
zum Traurnen 22.30 Nachlex-
press

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Bar-
bara krijgt rake klappen te incasse-
ren, eerst van Alison en later van Gor-
don.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Jarrapellejos. Spaanse speel-

film uit 1987 van Antonio Gimenez-
Rico. Met: Antonio Ferrandis, Lydia
Bosch, José Vivo, e.a. Don Pedro

Luis Jarrapellejos is de tiran van het
Spaanse dorp La Joya. ledereen
danst naar zijn pijpen, behalve Isabel.
Op een dag worden Isabel en haar
moeder verkracht en vermoord. Jar-
rapellejos weet wie de schuldigen
zijn, maar heeft redenen om hen in
bescherming te nemen.

21.50 Rerum Novarum. Gelegen-
heidsprogramma.

22.40-23.45 Gurre-Lieder uit Berlijn.
De Gurrelieder voor solisten, koren
en orkest van Sch önberg naar sagen
van Jens Peter Jacobsen. Deel 2.

22.55 De aarde. 3-delige Engelse do-
cumentaire over de relatie mens-aar-
de. Deel 2: Opgang van de ecologie.

23.50-23.55 Coda. Intro uit Diverti-
menti e due, van Devreese. Uitge-
voerd door Jenny en Vivane Spanog-
he.

22.45 Sport-extra. Wielrennen om de
Grote Prijs van Wallonië. Samenvat-
ting.

20.30 Panorama.
21.25 The Dirtwater Dynastie. 10-de-

lige Australische serie. Met: Hugo
Weaving, Victoria Langley, Steve Ja-
cobs e.a. Afl. 2.

22.10 Intermezzo.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.

BRT 2
6.00 Nws. (630-7.00 Nws. 730
Nws en R V A.-ber) 800 Nws
8 12Bistro & Co 10 00 Nws 10 03
Parkeerschijf (10 30 In het spion-
netje). 11.55 Mediatips 12 00 Lim-
burg 1989 1300 Nws 13 10 Het
schurend scharniertje 13.15 Rod-
delradio 1400 Hitbox 1700 Fo-
cus 17 10 Amazone 18.00
Nieuws 18.10 Over stuur 20 00
Het orgeltje van Yeslerday 22 00

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber 9 00 Nws
9.02 Sportief 9 25 Waterstanden
9 30 Vluchtelingen 10 00 Eucha-
ristieviering 11 00 De 501 -Senio-
renshow 12 00 Nws 12.05Kruis-
punt 12.20 Tussen de regels
12 30 Als in een spiegel 12 53 In
gesprek met de bisschop 13.00
Nws 13 10 De Derde Wereld
1340 Da Capo 1400 Klasse

16.15 Le dragon du lac de feu. Walt
Disney speelfilm uit 1981 van Matthew
Robbins. Met: Peter MacNicol, Caitlin
Clarke, Ralph Richardson, e.a. 18.00
Nouba, nouba, metDraghetto en Coco-
logie. 18.30 Jamais deux sans toi, ge-
varieerd informatief programma. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse actua-
liteiten. 19.24 Paardenkoersen. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.00 Autant
savoir, consumentenmagazine. 20.25
L'espion qui m'amait. Engelse speelfilm
(James Bond) uit 1977 van Lewis Gil-
bert. Met: Roger Moore, Barbara Bach,
Curt Jürgens, e.a. 22.15 Le monde du
cinéma - panoramique, filmmagazine.
23.15 Laatste nieuws en weerbericht.

23.50-00.00 Ecolo, politieke uitzen-
ding.

België/Télé 21
14.45-16.30 Wielrennen om de Grote
Prijs van Wallonië. 19.00 Ecolo, politie-
ke uitzending. 19.30 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht. 20.00 John Cleese. Por-
tret van deze Engelse humorist in het
kader van de Week van de Lach. 20.55
Danny Kaye chef d'orchestre. Portret
van Danny Kaye in zijn rol als dirigent
van het Filharmonisch orkest van New
Vork in het kader van de Week van de
Lach. 21.35-22.30 Carré noir: Hoppla,
documentaire over Mikrokosmos en
kwartet nr. 4, balletten van Arme Tere-
sa deKeersmaeker op muziekvan Bar-
tok.

TV5
16.10 Teva. Serie. 16.30 La Cuisine
Des Mousquetaires. Culinair magazi-
ne. 16.45 Récréation. Jongeren. 17.30
Des chiffres et des lettres. Spel. 18.00
Ciné-Club. Les innocents aux mams
sales. Frans melodrama uit 1975.
20.00 Champs-Elysés. 21.30 Papier
Glacé. 22.00 Journal Télévisé. 22.35
Apostrophes. 23.45-01.00
Méditations.

Radio 1
(Elk heel uur nws.) 7 02 Radiojour-
naal. (7.30 Nws) 906 Non stop
lichte gramm.muz 10 50 Leuter-
koek en zandgebak 11 06 Non
stop lichte gramm.muz. 11 50 Ken
je dat gevoel? 12 06 De Burge-
meester is jarig! 12 55 Meded voor
land- en tuinbouw 13 09 Radio-
journaal 14 06Koperen Ko en Nik-
kelen Nelis 16 06 Echo-magazine
1835 Man en paard 1903 4 mei
progr 1989, report van de nat. bij-
eenkomst in de Nieuwe Kerk in
Amsterdam 20 00 Stilte op de
Dam 20.02 Wilhelmus 20 04 4
mei progr 1989 21 02 Voor wie
nietkijken wil. 23 06 Met het oog op
morgen 0 02 Nachtleven: Midnight
hour 100 Broadway. 402 Live
concert uit VPRO's archief 6.02-
-7.00 Q. Q. Ie Q.

Radio 2
(Elk heel uur nws.) 7.02 Het leven-
de woord. 7.09 Radio Groenland.
8 02 Hier en nu 8 15 Radio Groen-
land 8 53 Ontmoeting 9 02 Radio
Groenland. 10.02 Plein publiek
1102 Radio Groenland 12.40
Oecumenisch middaggebed vanuit
de Laurenskerk te Rotterdam
13 02 Hier en nu. 13.15 Radio
Groenland 17 04 Hollandse hits
19 03 NOS Jazz platform 20.00-
-7 00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 6.02 De haver-
moutshow 904 Gouden uren.
12 04 50 Pop of eenenvelop 14.04
De nationale hitparade top 100
18 04 Driespoor 19 03 TROSdan-
cetrax 20.00 De stilte op de dam
20 02 Wilhelmus 20 04 Nws 20 06

radio

Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control. Spel
12.30 MTV Playback.
13.00 MTV! Pop(nieuws).
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5. Fine Young Can-

nibals.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek
19.00 MTV at the Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel
20.00 VJ Kritiane Backer.
21.00 MTV s Metal Hammer.
22.00 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV - Yo!.
00.30 MTV -Funk Mix.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.00 Night Videos. Clips.

09.35 Inspektor Gadget. Tekenfilm-
serie. Herh.

10.00 Tekenfilm.
10.15 Die zertanzten Schuhe. Oost-

duitse sprookjesfilm uit 1977 van Ur-
sula Schmenger. Met: Jaecki
Schwarz, Helmut-Müler Lankow, Hei-
demarie Wenzel e.a.

11.00 Baretta. Amerikaanse politiese-
rie. Herh.

11.45 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-
kaanse serie.

12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Bulldo-
zer-Spiel.

13.10 Dennis. Tekenfilmserie. Afl.:
Chitty chitty moonwalk.

13.35 Der Hasenhüter. Oostduitse
sprookjesfilm uit 1976 van Ursula
Schmenger. Met: Jaroslava Schalle-
rova, Jan Spitzer, Erik S. Klein e.a.

14.20 RTL Kurz und Bündig.
14.25 Mensch, man kann doch kei-

nen LKW verlieren. Franse speelfilm
uit 1974 van Robert Lamoureux. Met:
Jean Lefebvre, Pierre Mondy, Pierre
Tornade e.a.

16.00 Die Spezialisten unterwegs.
Amerikaanse serie. Afl.: Hokuspokus.

16.50 Kunst und Botschaft: Die Him-
melfahrt Christi. Schilderij van Rem-
brandt.

17.05 Herr Oberst haben eine Mac-
ke. Italiaanse speelfilm uit 1974 van
Mino Guerrini. Met: Jacques Dufilho.
Aldo Maccione, Manus Marenco e.a.

18.45 RTL aktuell.
19.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Die Vision.
20.00 Traumschiff. Westduitse speel-

film uit 1978 van Dieter Böttger. Met:
Eddi Arent, Guido Baumann, Maxi
Böhm e.a.

21.50 lm Alleingang. Russische
speelfilm uit 1986 van Michail Tuma-
nischwili. Met: Michail Noshkin, Ale-
xander Fatjuschin, Sergej Nassibow
e.a.

23.10 Querelle " Ein Pakt mit dem
Tod. Westduits Franse speelfilm uit
1982 van Rainer Werner Fassbinder
naar de roman Querelle de Brest van
Jean Genet. Met: Brad Davis, Franco
Nero, Jeanne Moreau e.a.

00.55-01.00 Betthupferl.

Nederland 1

Duitsland 2
09.40 Programma-overzicht.
09.45 ■ Wer nimmt dieLiebe ernst?

Duitse speelfilm uit 1931 van Erich
Engel. Met: Max Hansen, Jenny
Jugo, Otto Wallburg e.a. De door de
politie opgejaagde dief Max zoekt zijn
toevlucht bij Ilse. Zij wint een schoon-
heidswedstrijden krijgt duizend mark.
Max en Ilse bouwen met het geldeen
nieuw leven op.

11.10 ZDF-regional: Deutsche Fluss-
landschaften - Die Lahn. Documen-
taire over de rivier de Lahn en de om-
liggende dorpen en stadjes.

11.40 Heute.
11.42 "" Der Güld'ne Rosenkranz.

Muzikaal programma met de gebroe-
ders Rehm, de Fischbachauer San-
gerinnen, Kreuther Hausmusik e.v.a.

12.30 Die Welt des Marehens: Die
Brummeisenprinzessin. Sprookje van
Richard Leander. Met: Ulrike Kunze,
Thomas Förster, Rolf-Jürgen Gebert
e.a. Regie: Ursula Schmenger. Een

schaapherder, die getrouwd is met
een koningsdochter, moet drie onmo-
gelijkeopdrachten uitvoeren, wil hij in
leven blijven.

13.25 Aufruhr im Himmelspalast.
Strafe für den Affenkónig, Chinese te-
kenfilm.

14.55 Heute.
15.00 Schone Heimat - schone Lie-

den Muzikaal programma. Met: Töl-
zer Knabenchor, Barbara Rütting,
Gerd Baltus e.v.a.

16.30 Vicky und Nicky. TV-film van
Franz Josef Gottlieb. Met: Brigitte
Mira, Florian Bathke, Edith Hancke
e.a. Herh. Oma Vicky krijgt haarklein-
zoon Nicky in huis en ze krijgen te
maken met een maatschappelijk
werkster en een drugsdealer.

18.00 Forsthaus Falkenau. 14-delige
serie. Met: Christian Wolft, Bruni Lö-
bel, Gisela Uhlen e.a. Afl.: Köchkün-
ste. De stagiair van Rombach zorgt
voor moeilijkheden. Tot overmaat van
ramp valt hij uit een boom.

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.15 Himmelfahrt und Gottes-

" Michaela May, Ulrich von Dobschütz en Manfred Zapat-
ka in 'De Marmer vom K3'. (Duitsland 1 - 21.03 uur)

schau. Programma rond de vergelij-
king tussen het Christelijk geloof en
het Japanse Zen-Boeddhisme.

19.30 Der Superflip. Telefoonspel.
gepresenteerd door Michael Carl.

20.00 Günter Strack in 'Hessische
Geschichten'. Een viertal gedramati-
seerde komische verhalen met in de
hoofdrol Günter Strack. 1. Die Fach-
diagnose. Een dokter krijgt spit bij het
zware werk op een boerderij. 2. Und
folgst du nicht willig... De vrouw en
dochter van een gierige man verhui-
zen stiekem. 3. Ungerader Achtzeh-
nender. Baron Von Hirschborn jaagt
elk jaar op het enige hert op zijn land
en iedere keer faalt hij. 4. Reine Rou-
tine. Een detective denkt een zaak
even snel op te lossen.

21.00 Gesundheitsmagazin Praxis.
Gezondheidsmagazine. Vandaag: 1.
Schoonheidsfouten; 2. Suikerziekte;
3. Leeftijdstest.

21.45 Heute.
21.50 Live. Talkshow met Amelie

Fried en Harry Valèrien.
23.20 ■ Das Haus der Lady Alquist.

Amerikaanse speelfilm uit 1943 van
George Cukor. Met: Charles Boyer,
Ingrid Bergman, Joseph Cotten e.a.
Paula wordt door haar man zo afge-
schermd van de buitenwereld dat ze
zich een gevangene voelt. Ze wordt
vooral bang als 's avonds het gaslicht
mindert en ze vreemde geluiden
hoort in de villa.

01.10-01.15 Heute.

Duitsland 3 West
12.35 Teletekst-overzicht.
13.00 Sport im Westen extra: Tennis

Grand Prix Toernooi voor dames van-
uit Hamburg, en Tennis Grand Prix
Toernooi voor heren vanuit München.

17.00 Das Abenteuer der gemein-
schaft: Frère Roger und die Brüdr
von Taizé. Reportage.

17.30 Sachens Silber. Reportage.
18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 17.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
20.00 ■ Ein König in New Vork. En-

gelse speelfilm uit 1956 van Charles
Chaplin. Met: Charlie Chaplin e.a. Ko-
ning Shadhov van Estrovia vlucht tij-
dens een revolutie naar de V.S. Hij
verdient al gauw veel geld aan recla-
mespotjes. Maar wanneer hij het elf-
jarige jongetjeRupert, zoon van com-
munistische ouders, wil helpen, wordt
hij zelf voor communist uitgemaakt.

21.46 West 3 aktuell.
22.00 Von Zuhause weg, kein

Deutsch, gar nicht*... Documentaire
over de meer dan 6,5 miljoen displa-
ced persons in Duitsland na de Twee-
de Wereldoorlog.

22.45 Dempsey and Makepeace. 10-
-delige Engelse politieserie. Afl. 8:
Ohne Ausweg. Met: Michael Bran-
don, Glynis Barber, Ray Smith e.a. In
de bagagewagen van een rockgroep
vervoeren Arabische terroristen wa-
pens. Wanneer iemand de auto pro-
beert te stelen, wordt de bestuurder
neergeschoten. Een getuige heeft de
dader echter gezien, en Dempsey en
Makepeace krijgen de opdracht dit te
onderzoeken.

23.35 Das grosse Blechtrommel-
bild. Documentaire over de schilder
Franz Witte.

00.05 Laatste nieuws. Aansl : Musik
zur Nacht: Humoreske van Dvorak.
Uitgevoerd door Aki Yasuda, viool en
Thomas Leander, piano (de eindtijd
van dit programma is niet bekend).

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 17.
13.00 Sport im Driften extra: Tennis -

Grand Prix voor dames, live vanuit
Hamburg. Aansl.: Tennis Grand Prix
voor heren, live vanuit München.

17.00 Ich rufe dich bei deinem Na-
men: Leiden Jesu, Tod und Auferste-
hung bis Pfingsten nach dem Egbert-
Codex in Trier. Meditatie.

17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de. Les 17. (herh.)

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Die Wombles. Kinderserie. Afl.:

Gewicht in Zeit. (herh.)
18.32 Disneys Gummibarenbande.

Tekenfilmserie.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 ■ Maske in Blau. Duitse speel-

film uit 1942 van Paul Marin. Met: Cla-
ra Tabody, Wolf Albach-Retty, Hans
Moser e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Ausgefragt.
21.45 Sport-lmport.
22.30 Magnum. Amerikaanse serie.

Afl.: Luther Gillis schlagt wieder zu.
Higgins ontvangt anonieme brieven
waarin iemand dreigt een zaak open-
baar te maken die kwalijke gevolgen
kan hebben voor het Britse Lager-
huis. Magnum stelt Higgins voor zijn
vriend Luther Gilles in te schakelen.
Gilles gaat echter niet zo discreet te
werk...

23.15 Lee plus 5. Showprogramma
rond de Amerikaanse zangeres en
entertainer Lee Horwin. (herh.)

00.10-00.15 Laatste nieuws.
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NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

programma's donderdag

satelliet

09.00 Programma-overzicht. 09.0E
SAT 1 - Teleshop. 09.30 Programma
overzicht. 09.35 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. Afl.: Das alte Rechnungs
buch. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Genera
Hospital. Afl.: Sally. 10.50 Teletip Ge
sundheit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Testpiloten. Amerikaanse speelfilm ui
1955 van Robert D. Webb met Guy Ma
dison, Virginia Leith, John Hodiak e.a
12.40 ■ Vatertag. Duitse komedie ui
1955 van Hans Richter met Grethe
Weiser, Paul Westermeier, Maria Se
baldt e.a. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.
Programma-overzicht. 14.05 Arme mi
denroten Haaren. Afl.: Der Lebensret
ter. 14.30 Die Monkees. Afl.: Bei der
Zigeunern. 14.55 Der Goldene Schuss
15.05 General Hospital. Afl.: Fortschnt
te. 15.50Teletip Koehen. 16.00 SAT 1
Teleshop. 16.25 Der Goldene Schuss
16.35 Kung Fu. Afl.: Caines Bruder
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma
overzicht. 17.50 Sherlock Holmes unc
Dr. Watson. Afl.: Der reisende Morder
18.15 Taxi. Afl.: Die Ersatzvater. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-
show. 19.30 Lotterie. Afl.: Denver
20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Cagney &
Lacey. Afl.: Der Sozialfall. 21.25 SAT 1
Bliek. 21.30 Warm die Liab net war
Duits spel uit 1986 van Peter Stemei
sen. met Gerda Steiner-Schönberger
Peter Steiner sen. e.a. 23.15 SAT 1
Bliek. 23.25 Topics. 23.55 Der Dialog
Amerikaanse speelfilm uit 1973 var
Francis Ford Coppola met Gene Hack
man, John Cazale, Allen Garfield e.a
01.45-01.55 Programma-overzicht.

# Scène uit 'The Attic: the Hiding ofArme Frank.
(Nederland 2 - 20.35 uur)

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.30 Journaal.
17.35 Circus van de zon. Kinderpro-

gramma.
17.40 Sesamstraat.
17.55 Paspoort. Wekelijks program-

ma in het Servokroatisch en het Ne-
derlands.

18.10 Paspoort. Wekelijks magazine
in het Turks en het Nederlands.

18.30 Van Quantum tot Quark. Les 3.
18.55 Nationale herdenking. Repor-

tage vanuit de Nieuwe Kerk in Am-
sterdam.

19.30 Onbekend monument. Docu-
mentaire over Johannes Hoogen-
doorn, in 1944 gefusilleerd door de
Duitsers.

19.47 Nationale herdenking. Ver-

volg.
20.25 Journaal.
20.35 N.N. Naamloos in Nacht und

Nebel, gesprekken van toen (W.O.II)
en nu, vanuit concentratiekamp Nat-
zweiler in de Elzas.

21.15 De banden van het verdriet.
Documentaire over het lot van de zi-
geuners in W.0.11.

21.50 Uit de kunst. Wekelijkse kunst-
rubriek vanuit het Shaffy theatercafé
in Amsterdam. Presentatie: Leoni
Jansen.

22.14 Kwartslag: Gefolterd. Noorse
tv-film uit 1985 over een gefolterde
gevangene in een ondergrondse cel.

22.30 Journaal.
22.35 Ramadan (5).
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

12.35 Take Nobody's Word for It. Fa-
milieprogramma.

13.00 Children's SSVC. The Raggy
Dolls.

13.15 Playbus. The Patch Stop.
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"- Buiten aan de kraam
HEMELVAARTSDAG 4 MEI■ demonstratie bloembinden.

®DE gelegenheid om onze Wiï geven ude gelegenheid

T zaak eens op uw gemak te onder begeleiding een

plbekijken. Volop bloemen bloemstukje te maken en dit
llen planten. Nieuwe mee naar huis te nemen.

en een f
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werkelijk schitterende || |^ I I CY1

collectie zijden bloemen. J- JLJJJSr
~Wij nodigen u van harte /jé£ SJS"-£JSS*
**" Telefoon 045-212688;;uitü! |
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UNIFORMA
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;; DAMES- EN HERENSCHOENEN
Nieuwe voorjaarsmode 1989!

Een grote sortering luxe steun-en grot. *n-i.ii»
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Hahn Schoenmodew Dautzenbergstraat 38, Heerlen. Tel. 045-713370
(achter Schunck)

■ Akerstraat-Noord 110, Hoensbroek. Tel. 045-212079

Voor ambachtelijke
£ vleeswaren en een goed
Z verzorgd stukje vlees kunt u

tijdens de braderie terecht bij
s'a9enJ

■
'

G UCCCCI CU. ntl-l-tW
Akerstraat Noord 114

Hoensbroek
045-212201- ' ■ -—l

Net zoals andere jaren staan ook wij dit
jaar weer buiten vlees te grillen uit ons

/\ bekend assortiment.
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AUTOVERHUUR
RENT A CAR
Voor korte en lange termijn.

Voor korte en lange afstanden.
Weekendtarieyen.

Zakenmaandtarieven.
ti'cl het meest 9unsti9e tarief voor u.

l_et op onze speciale Pinksteraanbieding tot en
_, met 22 mei a.s.
Per da vanaf ’ 70,- all-in (alle km's, verz.

18,5% BTW, afkoop eigen risico).
Akerstraat-Noord 20

6431 HM Hoensbroek
le'- 045-229540. -1
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's uw hu|s
beveiligd?

informeer tijdig naar
vakkundig advies

VOOR SERVICE EN KWALITEIT
STAAN WIJGARANT|

STADO IJZER EN STAAL
Akerstraat-Nrd 152

Hoensbroek
045-224521

JÊaWÊÊÊkWÊÊÊÊÊaWa^ÊaWÊk^Ê
Modehuis

BOOSTEN
Draagbare damesmode, grote

sortering maat 38/52.

Tijdens de braderie
10% korting op alle
rokken en jumpers.
Tijdens de braderie zijn wij
geopend van 10 tot 17 uur.

A , . ._.,,..
Akerstraat-Nrd 1 56 - Hoensbroek

Morgen, Hemelvaartsdag, wordt u verwacht
op de Akerstraat in Hoensbroek. Een kleurrijk
lint van kraampjes zal deze roemrijke
Hoensbroekse winkelstraat omzomen en er is
veel te zien.

Zo zijn er speciaal voor de kleintjes diverse
aktiviteiten, zoals bromscooters, een groot
luchtkussen in de vorm van een aap en een
tekenwedstrijd. Goede smaak wordt beloond
door Martinair Promotion. Gewoon meedoen met
de Pepsi-proet. Ook talent wordt beloond. Tijdens
een groots opgezette talentenjacht wordt getoond
dat er nog veel goede stemmen aanwezig zijn die
nog ontdekt moeten worden.
Tijdens de (hopelijk zeer zonnige) braderie tonen
Boosten mode en Hahn schoenen u de nieuwste
zomermode. Gedurende de hele dag zijn er
modeflitsen van genoemde zaken en zowel de
getoonde kleding als schoenen zijn direktte koop.
Alle zaken zijn overigens geopend, dus wensen
kunnen direkt in vervulling gaan. Café „Romen
Fun" heeft kaartjes voor een ritje met een heuse
koets van koetserij Jan Plezier en er kan voor het
café opgestapt worden.

Natje en droogje
Na een wandeling langs de vele kramen is het
extra genieten van een drankje en een hapje.
Keuze genoeg op de Akerstraat. Een broodje
shoarma van Egyptisch grillhuis Kibbuts maakt u
zelf extra lekker met de diverse sauzen die erbij
geserveerd worden. Dat gegrilld vlees van een
uitstekende slager lekker smaakt zult u ervaren,
wanneer u een bezoek brengt aan de stand van
slagerij Heffels.

Voorlichting
Stado ijzer en staal kan u precies vertellen hoe uw
huis inbraakwerend gemaakt kan worden. Te
vaak heeft de beveiliging van het huis te weinig
aandacht. Pas als het kwaad is geschied, is men
bereid om hieraan geld te besteden. Toch kunnen
niet te dure voorzieningen erg effektief zijn.
Ook over een erg leuke hobby kunt u alles aan de
weet komen. Het bekende adres voor
radiografisch bestuurde vliegtuigen, auto's en
schepen is Albatros. Naast hulp bij de
vervaardiging en de benodigde materialen heeft
men sinds kort ook alles voor de liefhebber van
modeltreinen.
Nieuwkomer op de Akerstraat is het
onderdelencentrum Paumen. Men is er sinds kort
gevestigd en is specialist in onderdelen voor alle
merken wasmachines. Deze uit Schinveld
afkomstige zaak houdt op Hemelvaartsdag open
huis en u bent er van harte welkom.

Op vakantie met pondjes minder. Dat is mogelijk.
Tenminste wanneer u eerst een bezoek brengt
aan Figuursalon My Way. Bovendien heeft men
gedurende de hele maand mei een leuke aktie,
waarbij een afslankkuur bijzonder prettig geprijsd
is.

Maak ook kennis met de bloemsierkunst. Onder
de deskundige leiding van de mensen van
Ogenlust mag u zelf aan de slag. Bovendien mag
u het door u vervaardigde „kunstwerkje" mee naar
huis nemen.

In eigen atelier vervaardigde massief eiken
meubelen kunt u bij Beckers bekijken. Met
individuele wensen kan rekening worden
gehouden en men heeft sterke aanbiedingen.
Tenslotte is AVIS autoverhuurvoor de eerste
maal present op deze grootse braderie. AVIS is
een wereldorganisatie met vestigingen in vele
plaatsen. En dat het huren van een auto helemaal
niet zon kostbare zaak is, zult u bij AVIS zelf
kunnen ondervinden.

De grote winkelstraat van Hoensbroek, de
Akerstraat, is morgen trefpunt voor gezellige
mensen. Het openbaar vervoer stopt voor de
deur. Mocht u met de auto komen, dan zijn er
in omliggende straten voldoende
parkeermogelijkheden, waarbij de
verkeersvoorschriften nageleefd dienen te
worden.
Veel plezier en mooi weer tijdens de Braderie
Akerstraat Hoensbroek.

' '' 1

U zou eens
van het ene op het andere moment

1 TOURINGCARS 1
van

nodig hebben
Akerstraat Noord 132

HEERLEN
045-215555

" Tevens uw adres voor
" taxi's
" rolstoelvervoer
" groepsvervoer
" oldtimers

Braderie-aanbieding Gratis massief
995,- eiken tafelklokje

GEZONDHEIDSFAUTEUIL r\ I

1. Rugvering uit hoogelastische textiel-rubber singels t.W.V. 295,- ZOlang de.
2. Basisbekleding van de armleuningen uit meerdere voorraad Strekt.

schuimdiktes en schuimhardheden met D» -.-«.i
wattenvliesafdekking B|J aankoop van
3. Romp uit beukehout minimaal 1000 -4. Ondervering uit zigzagstaalvering met kokosafdekking
5. Hoogwaardige kwaliteitsbinnenvering Aanbiedinm-n »lln ««_" *_«mi_.
6. Sterke massief houten poot voor de stevige AanDieamgen zijn ook geldig

bevestiging van rollen op 5 en 6 mei.
7. Uitgetest en bewezen zitcomfort met afgestemde

maten op zitdiepte zithoogte en rug- en zitneiging
8. Stof in W-binding, verwerking van de stofrichting van 1 ft sinds 1910

boven naar beneden en van achter naar voren * JA +*+ A g* \+ m~
9. Ingebouwde lendensteun, waardoor optimaal _f_r£___^^<# \zitcomfort ,%^r^^\ A_/ f

10. Basisstoffering afgedekt met wattenvlies voor het MEUBELENbehoud van de stof ____,___, , i11. Afdekking uit hoogwaardige schuimstof met een hoge Akerstraat 116-118, Hoensbroek
dichtheid Fabriek: Hommerterweg 10, telefoon 212352

P-Qg/^H-^^Sl
V^P

a. eggen
Bosch keukenstudio
Akerstraat-N 160
Hoensbroek, tel. 213027

______________________________n__________________*______.

DAMES OPGELET!
S/on/r en bruin de zomer

tegemoet.

De gehele maand mei
maandabonnement ’ 75,-

——^FIGUURSALON \L^Wa#JAkerstraat 264 - Hoensbroek _Z^^

Uw adres voor

" AFSLANKEN
" FIGUURCORRECTIE
.zonnekuur

Maak gebruik van onze gratis behandeling op onzepulsion voor een nog sneller resultaat.

Voor al uw feestelijkheden
KOETSERIJ

Bel gerust voor prijsopgave
n/IC 007COJIU*H)-_C_l l OÖ4

_____________________________________________________"-

"E BEST SHOARMAIN TOWN
Speciale

braderie-aanbieding_ _.Broodje
S-lOdT-Tld Ji (T
nu. voor J %0 ■

Egyptisch giilllrais

-tl-1DDUtS
(issa Mohamed)

Akerstraat-Noord 144
Hoensbroek - 045-224009_

Dagelijks geopend van 12.00 - 3.00 uur

k _ ALBATROS MODELBOUW
\^^^./s^k Akerstraat Nrd. 214: 6431 HT Hoensbroek (t.o. Af cent)

4^'?f_i-_^ Tel. 045-227022

HOENSBROEK NL
glfß-Okss-,Speciale aktie:

Toebehoren voor treinen tegen spotprijzen b.v.:% RAILS vanaf ’ 0,15
HUISJES vanaf ’ 2,50
GRASMATTEN vanaf ’ 3,90

★ BIG BEAR terreinauto met grote banden en krachtige blackmotor van

’ 173,-voor ’ 139,.
★ RACING PACK 7,2 volt 1200 mah. van ’ 69,- voor ’ 29,-
-★ LADER van ’ 89,- voor ’ 59,.
★ 2-kan. zender Robbe-compact met 2 servo's + BEC van ’ 175,- voor ’ 110,-
-★ SERVOvan/ 49,-voor » ’ 25,-

GROOT ASSORTIMENT - reqtp «tPDuirc _ ■ «acste bbi i-»c_i

1 | w,~ -'" | -»r»ww■ "»»vnnm-ni » P-JIC JCIIÏH,E* uhhujiernii)-EH

OU

■■■ ■ ■ ■■ I^ï ** U^«l ■■■ ■ ■ "Paumen Onderdelencentrum
o D

_ - . "Uitgebreid assortiment onderdelen van
"dtllTlGri OndGrCIGIG-lCGntflllTl alle merken: wasautomaten, wasdrogers,

koelkasten, diepvriezers, vaatwassers, isinds 1 mei gevestigd is op de stofzuigers enz.

Akerstraat-Noord 21 Oa - Hoensbroek "u-r^v_ïïo^%wS.-r0'18-00

Tel. 045-223792 — ■l 1



Zij gaan naar Helsinki

van onze verslaggever
KERKRADE - Roda JC heeft
Feyenoorder Marcel Brands op het
oog als mogelijke opvolger van libe-
ro Michel Boerebach, die gisteren
definitief Voor twee seizoenen bij
PSV tekende. De Kerkradenaren
waren vorig jaar reeds geïnteres-
seerd in Brands, maar die verkoos
het toen RKC te verruilen voor
Feyenoocd waar hij momenteel als
middenvelder acteert.

VEENDAM - Met een doelpuntloze
derby tegen FC Groningen mocht
Veendam gisteravond tevreden zijn.
De Veendammers hadden het
puntje broodnodig in de strijd tegen
degradatie, terwijl FC Groningen er
niet veel mee opschoot.

eredivisie

Punt voor Veendam

ROTTERDAM - Rinus Michels
staat bij Feyenoord hoog op de lijst
met kandidaten voor de in de Kuip
nieuwe functie van technisch direc-
teur. „We hebben nog niet met el-
kaar gepraat, maar we gaan dat be-
list een keer doen", liet Jorien van
den Herik, als president-commissa-
ris van de NV Stadion de grote baas
bij de Rotterdamse club, vanuit Ita-
lië weten.
Nu eerste keus Leo Beenhakker
(naar Ajax) is afgevallen, lijkt de
oud-bondscoach, die vorige maand
ontslag nam bij Leverkusen, de be-
langrijkste gegadigde om de techni-
sche leiding bij Feyenoord in han-
den te nemen.

Veendam -FC Groningen 0-0

Stand onder aanranglijst:
FC Utrecht 30 10 6 14 26 46-52Willem II 30 8 9 13 25 46-59RKC 30 8 8 14 24 47-58MVV 30 8 8 14 24 37-56PEC Zwolle 30 8 7 15 23 43-60
Veendam 30 8 6 16 22 33-53WV 30 3 13 14 19 31-57

eerste divisie

Met de ruim 1,5 miljoen gulden die
Michel Boerebach (hij kwam twee
jaar geleden voor f425.000- van Go
Ahead Eagles, red.) in de clubkas
doet vloeien kan Roda JC de trans-
fermarkt op. De komst van de 18-ja-
rige AZ-speler Cocu is van de baan,
nadat het talent een lucratief twee-
jarig contract bij deAlkmaarders te-
kende. Roda verliest bij de jacht op
nieuwe spelers de toekomst niet uit
het oog en laat inmiddels de 19-jari-
ge talentvolle doelman van het Bel-
gische Seraing volgen.

hevige interesse toonde. Boerebach
voelde echter (nog) niet veel voor
een buitenlands avontuur en was
duidelijk opgelucht dat eindelijk de
kogel door de kerk was met PSV,
dat van begin af aan zijn voorkeur
genoot.

" actie 'Kies nu uw geluksgetal met ons Oranje-elftal', onder hetmotto 'Aanvallen', diewoensdag 26 april door hetLimburgs Dag-blad in samenwerking met zijn adverteerders werd gehouden, isgewonnen door van links naar rechts: P. Vijgen van La Bamba-ILa Cave uit Heerlen, mevrouw P. Kreutz van Kreutz Electro in
Schaesberg, R. Dautzenberg uit Landgraaf, J. Jorissen van Joris-sen Geldleningen in Heerlen, H. Mengelersuit Heerlen en H. Schu-macher van Haros BV, eveneens te Heerlen. Zij hebben een vlieg-
reis naar Helsinki gewonnen, waar het Nederlands elftal op
woensdag 31 mei aanstaande tegen Finland speelt. Uiteraardbrengen de winnaars ook een bezoek aan deze, hopelijk spannen-
deontmoeting, waarvan voor Oranje veel afhangt.

Foto: FRANS RADE

Een andere mogelijkheid om de va-
cante liberopositie op te vullen ziet
trainer Jan Reker in Pierre Blattler,
die echter al ruim vier maanden uit
de roulatie is met een achillespees-
blessure. Achter het herstel van
Blattler staat een vraagteken, want
de speler werd gisteren voor de
tweede keer geopereerd als gevolg
van een ontsteking en moet daar-
door opnieuw enkele maanden lijd-
zaam toekijken.

Blauw Wit-V en L om
plaats bekerfinale

PSV leent Eric Viscaal nog een jaar
uit. Aan Beveren of Lierse, dat is
nog niet duidelijk. Randy Samuel,
momenteel op uitleen bij Volen-
dam, gaat op huurbasis naar Spor-
ting Lissabon, Frank Berghuis
wordt verkocht.

PSV, de nieuwe club van Boere-
bach, vestigt nu de aandacht vooral
op linkerspits PieterHuistra van FC
Twente. Volgens Ploegsma is PSV
vrijwel rond met de speler, maar
verlopen de onderhandelingen met
Twente stroef.

Woensdag 3 mei 1989 ♦31

Michel Boerebach gaf PSV, zoals
verwacht, het jawoord nadat de
landskampioen met een verbeterde
aanbieding de laatste twijfels weg-
nam bij de Roda JC'er. Boerebach
kreeg in de voorbije dagen een fan-
tastische aanbieding van het Ita-
liaanse AC Torino, terwijl ook Ajax

AC Torino

Roda JC wil
Marcel Brands

als opvolger

Boerebach tekent 2-jarigPSV-contract

Limburgs Dagbladsport

Dagsucces Dietzen in Ronde van Spanje

Pedro Delgado zet
aanval niet door

Nijboer

il
_- ANDIA - Pedro Delgado heeft voor het eerst serieus aangel
mt} in de Ronde van Spanje. De renner uit Segovia deed de
Rndere klimmers in de bergen pijn, maar zette zijn aanval niet"or. Door die ontwikkeling sprintte de helft van de groep na

„ (t* etappe over 228,1 kilometer, van Albacete naar Gandia, voor
jk dagzege. Die ging naar de Westduitser Dietzen. Nederlands

Êprinttroef Hermans spurtte niet mee. Hij vertoefde in de der-r groep en werd op ruim 26 minuten laatste.

ram ontbrak. Het Spaanse talent
miste de slag omdat hij van fiets
wisselde. Delgado zette daarop niet
door.

FC Den Haag - Emmen 3-0

„Wat, heeft Aalsmeer gewonnen? In
feite verandert dat niets aan de wed-
strijd van morgenavond. Wij willen
gewoon winnen. Doen we dat dan
krijgen we ook een echte finale".
Kwantum/Blauw Wit-doelman Jack
Josten reageerde enigszins ver-
baasd op de uitslag van de andere
halve finale wedstrijd. „Laten we
eerlijk zijn. Het is voor je zelf niet
leuk als jeEuropees gaat spelenom-
dat een andere ploeg al een prijs
heeft. Daarbij, mochten we de finale
halen, speel ik liever tegen Aals-
meer omdat we de laatste jaren te-
gen dieploeg gewoon goederesulta-
ten hebben neergezet".

HEERLEN - Morgenavond (20.30
uur)wordt in sporthal deHaamen te
Beek in de strijd om de Nederlandse
handbalbeker bij de heren het duel
in de halve finale tussen Kwantum
Blauw Wit en Herschi/V en L ge-
speeld. De winnaar van dit duel zal
op vrijdag 12 mei a.s. in Utrecht de
finale spelen tegen Aalsmeer, dat
gisteravond E en O met 21-18 ver-
sloeg.

Reserves MVV
en VVV winnen

3.20, 15. Indurain z.t, 110.Beuker 46.04 128
Arntz 54.46. 135. Kools 56.42, 155. Harmeling 1.07.46. 159. Hermans 1.10.13, 162. Nij
boer 1.20.32.

Eric Vanderaerden zal zoals eerder
gemeld een stap terug moeten doen
indien hij zijn contract wil verlen-
gen, waardoor Post in feite het ver-
trek van de Belg heeft ingeleid.

AMSTERDAM/HEERLEN - EricBreukink heeft tussentijds zijn con-
tract bij de Panasonic-ploeg van Pe-
ter Post met één jaarverlengd, tot 1januari 1991. Zeker is ook dat in b_H
nieuwe seizoen Van Poppel, Van
Vliet, Cornelissen, De Rooy, Nu-
lens, Van Lancker en Peiper bij Pa-
nasonic blijven. Peter Post heeft in-
middels ook gesprekken gevoerd
met Jean-Marie Wampers, zijn suc-
cesvolste renner dit seizoen. De
Belg heeft een verbeterde aanbie-
ding op zak.

Breukink verlengt
Panasonic-contract

Uitslagen: cat. 1: 1. J. Smeets, Sittard: 2. WZeegers. Sittard; 3. J. Lousberg. Kerkrade
Cat. 2: 1. N. Ehlen, Sittard; 2. K. Suikerbuik
Breda; 3. R. Brinkhof, Kerkrade. Cat. 3: 1.RRoevers, Breda; 2. A. Klinkenberg, Kerkra-de; 3. L. Wijnands, Maastricht. Cat. 4: 1. J
Kouters, Kerkrade; 2. M. Muurmans, Sit-
tard; 3. J. Franssen, Kerkrade. LD-wisselbe
ker: AC Kerkrade.

NK kegelen
gehandicapten

HEERLEN - Ruim honderd gehan-
dicapte sporters namen gisteren op
de Duitse kegelbanen van sportpa-
leisHendriks in Heerlen deel aan de
nationale kegelkampioenschappen
voor gehandicapten. Na afloop van
het geslaagde NK maakte voorzitter
Sjeng van Mulken van het organisa-
tiecomité bekend dat er een prolon-
gatie volgt.

KERKRADE - MW 2 heeft de der-
by tegenRoda JC 2 met het kleinst
mogelijke verschil gewonnen: 0-1.
In deze slechte wedstrijd won de
meest gelukkige. Twaalf minuten
voor tijd bezorgde Patrick Meyers
de Maastrichtenaren de volle winst.
Scheidsrechter Van Der Linden.
Toeschouwers: 300.

GP Sittard in
Graetheide

lometer was de hergroepering
waarna Dietzen toesloeg.

BERCY-SUR-MER - Thierry Marie
heeft de eerste etappe van de vier-
daagse van Duinkerken gewonnen.
De openingsrit ging over 187,8 kilo-
meter van Duinkerken naar Bercy-
Sur-Mer. Van Poppel, de sprinter
uit de ploeg van Post, was met de
achtste plaats beste Nederlander.

RitzegeMarie- Op Hemelvaarts-
j| organiseert de landelijke rijver-
i^S'ng 'Jagers te Paard' uit Graet-
iüi naar Jaarl'jkse concours hip-
as, e op de sportterreinen nabij het"«el in Limbricht. Vanaf 10 uur
Vu 0 de dressuurcombinaties in
D klassen aan de start terwijl het

f H Igen voor de klasse 'beginners
J'cht', vanwege het grote aantal

al om 9.30 begint. DeI k bezette springrubriek om de! le Prijs van de stad Sittard, mete klasse zwaar combinaties uit
js ccleel Limburg op de deelnemers-l'begint om 14.30 uur.

De Colombiaan Hernandez behield
de leiderstrui. Hij kreeg wel tien se-
conden straftijd, omdat hij bij een
beklimming steun zocht aan een
auto van de Spaanse televisie. Her-
nandez heeft nog 59 seconden voor-
sprong op de Westduitsers Hilse.
Delgado, de winnaar van deTour de
France, in de Vuelta veertiende in
het klassement op ruim drie minu-
ten, loste zijn grote concurrenten
voor de eindzege tijdens de afdaling
van de Col de Campello, na 144 kilo-
meter. Zijn landgenoten Pino, Fuer-
te en Lejaretta, de Fransman Cari-
toux en de Colombiaan Parra, die
twee maal lek reed, konden niet
aanpikken. Ook ploeggenoot Indu-

Erwin Nijboer was de meest opval-
lende Nederlander. Na twee kilome-
ter reed hij weg.Later bleek, dat hij
zijn 25e verjaardag met wat publici-
teit voor de geplaagde sponsor Caja
Rujal wilde opsieren. Bij kilometer
tien kreeg hij zestien pedalisten bij
zich, onder wie Arntz en Kools. De
voorsprong van de groep beliep
maximaal 3.52, maar na 66 kilome-
ter volgde de hergroepering.
René Beuker volgde het voorbeeld
van zijn ploegmaat, door na 89 kilo-
meter weg te fietsen. Hij kreeg de
Spanjaard Bernardo-Ruiz met zich
mee. Toen na ruim 140 kilometer de
Col de Campello beklommen moest
worden, was het vlug gedaan met de
ontsnapping. Delgado voerde zijn
act op in de afdaling, de Rus Ivanov
en de Colombiaan Vargas streken
als eersten op Ruiz neer. Na 200 ki-

Algemeen klassement: 1. Omar Hernandez
39.06.51, 2. Hilse 0.59, 3. Sanehez 1.14, 4.
Echave 1.22, 5. Morales z.t., 6. Farfan 1.53, 7.
Suykerbuyk 1.55, 8. Le Clerc 2.44, 9. Laguia
2.46. 10. Palacio 2.50, 11. Quevedo 3.01, 12.
Bouvatier z.t., 13. Alonso 3.06, 14. Delgado

Uitslag: 1. Dietzen 228,1 km van Albacete
naar Gandia in 5.26.26, 2. Murguialday, 3.
Gbirotto, 4. Blanco-Villar, 5. Ruiz-i abesta-
ny, 6. lglesias, 7. Joaquim Hernandez, C. Es-
parza. 9. Dominguez, 10. Beuker.ll. Pagnin,
12.Neves, 13. Claveyrolat, 14. Moeravski, 15.
Virvaleix,3o. Suykerbuyk z.t., 114. Harme-
ling 17.06, 130.Kools z.t., 134. Arntz z.t., 161.
Nijboer 26.15, 164. en laatste Hermans z.t.

reserve divisiec

Kampioenskandidaat VVV 2 be-
haaldeeen regelmatige zege op For-
tuna Sittard 2. In de beginfase was
Fortuna weliswaar iets sterker maar
eenmaal op achterstand gekomen
dicteerde VVV 2 het spel. Score:
Peeters 0-1 (strafschop), Bovee 0-2
Rust. Bovee 0-3. Scheidsrechter
Aben. Toeschouwers: 200.

OBBICHT - De Stichting Wielerco-mité Obbicht organiseert morgen in
samenwerking met WC Bergklim-
mers in Obbicht de traditionele
Limburgse Bedevaartsronde.

Bedevaartsronde

Uitslag, 187,8km: 1. Marie 4.40.04 uur. 2. Bomans op 0,01. 3. Early,4. Pedersen, 5. Her
nandez, 6. Sergeant, 7. De Wolf, 8. Van Pop
pel 0,26, 9. Arras, 10 Wust.

" VAALS - Morgen, donderdlg
wordt in Vaals de vijfde Joep Del-
noye-trimloop gehouden met start
en finish nabij het drielandenpunt.
Het parcours voert over bospaden.
Start: jeugd jonger dan 10 jaar om
14.30 uur (1200 mtr), 10-13 jaar 14.45
uur (2,5 km) en 14 jaaren ouder om
15.00 uur (5 km) en 15.30 uur (10
km). Inschrijven ter plekke.

" HEERLEN - Kunstwielrijders-
vereniging 'De Heidebloem' uit
Heerlerheide neemt vanaf donder-
dag in Kopenhagen deel aan de
Europese kampioenschappen jon-
geren tot en met 18 jaar. In de
Deense hoofdstad, waar sporters
uit twaalf landen zullen aantreden,
is 'De Heidebloem' vertegenwoor-
digd in de disciplines mannelijke
en vrouwelijke solisten alsmede in
de categorie mannelijke duo's.

" MAASTRICHT - Ter gelegen-
heid van het behaalde kampioen-
schap in de districtsklasse 1F van
het zaalvoetbal, zal het Maastricht-
se Sphinx donderdagrecipiëren in
sporthal de Geusselt (19.00 tot
20.30 uur). Tevens zal ook het
jeugdteamvan de ZW Sphinx re-
cipiëren in verband met het be-
haalde kampioenschap in de
jeugdklasse.

" MERKELBEEK - Op de voet-
balvelden van RKDFC wordt He-
melvaartsdag een toernooi voor
C-spelers gehouden. Aanvang
10.00 uur.

" HEERLEN - SV Heerlen houdt
vandaag en morgen een internatio-naal veldhandbaltoernooi met
deelname van meer dan honderd
teams. Vandaag komen de darrres
en heren recreanten van 17.30 fat20.00 uur in actie. Morgen van 10.00
tot 17.00 uur spelen alle klassen
van welpen tot senioren. De prijzen
worden uitgereikt door de MVV-
spelers Alfons Arts en Guy Fran-
cois.

" HAELEN - Vanavond om 18.30
uur is op het terrein van de W
Haelen de beslissingswedstrijd om
het kampioenschap in de derde
klasse O tussen Beegden 2 en Lin-
ne 4.

" STEIN - De Stichting Triathlon
Stem heeft besloten om het zwem-
onderdeel van de halve triathlon
op zondag 9 juli, niet in het Juliana-
kanaal te laten plaats vinden. De
organisatie zal uitwijken naar het

" grindgat aan de rand van de kern
Meers.

" DESTELBERGEN - De West-
duitser Diehl heeft een profkoers
in Destelbergen (België) gewon-
nen. Hij reed de 156 kilometer in 3uur en 52 minuten. De Belgen De-
vos en Willems werden tweede en
derde, de Nederlanders Dorgelo,
Nevels en Wieme 4e, 24e en 30e.

Fort. Sittard 2-VW 2 0-3
Helmond Sp. 2-Den Bosch 2 1-1
Willem II 2-RBC 2 I-O
Roda JC 2-MVV 2 0-1
RKC 2-NAC 2 2-2

VVV 2 22 14 5 333 50-24
PSV 2 22 14 4 432 44-16
NAC2 22 12 7 331 43-27
Willem II 2 22 13 3 629 34-24
Roda JC 2 20 11 2 724 38-30
RKC 2 23 9 4 10 22 38-35
Eindhoven 2 22 8 5 921 35-^4
Fort. Sittard 2 21 7 6 820 28-31
Den Bosch 2 23 7 5 1119 37-45
NEC2 22 7 2 13 16 41^12
MVV2 22 7 2 13 16 37-56
Helmond Sp. 2 22 6 3 13 15 37-52
RBC 2 21 2 2 17 6 19-55

Het programma op Hemelvaartsdag in Ob-bicht is als volgt: 09.00 uur: H. Mis in kerk
Obbicht; 9.45: fietsenzegening op Markt
met aansluitend rondgang en koffietafel.
11.45: jeugdwedstrijden; 12.15: nieuwelin-gen/dames. 40 km; 13.30: liefhebbers/vete-ranen. 50km; 14.45: junioren/dames, 60 km;
16.15: amateurs, 90 km. Start en finish:
Ecrevissestraat.

Restant uitspelen

Finale UEFA-cup
nieuw hoogtepunt
carrière Maradona

v^RLEN - In de tweede klasse D
v de Afdeling Limburg moetI^Pioenskandidaat GeulscheJs zondag 7 mei het restant (4 mi-Jen) van de gestaakte wedstrijd
J9 april (stand 0-1) tegen Valken-
uSse Boys uitspelen. Mocht in de
J*0" geen verandering meer ko-

dan eindigt men gelijk met Sie-ren waardoor een beslissings-
J*strijd noodzakelijk is voor het

Deze wedstrijd
J^t dan gespeeld Pinksterzater-

-1 s of Pinkstermaandag.

MaSTRICHT- De Maastrichtsej'^teurvoetbalclub SC WW '28,
t samen met SV Berg '68 en Lin-
l^heuvel beslissingswedstrijden
t='t in de derde klasse A voor dejj^Uingvan de tiende plaats, heeft
L eerste wedstrijd voor a.s. zon-
i£ tegen SV Berg '68 verplaatst
i^r 18.00 uur. Dit omdat om 14.30
>,(. op het naast liggende terrein,
(v*cmem I zijn kampioenswedstrijd
<3t tegen MVV'O2. Overigens
I<W WW een forse aderlating
i.j"en ondergaan doordat spelbe-er Giel van Hoorn voor enkelear>den is uitgeschakeld.

VSC CABERG - WALRAM 2-1.
wedstrijd met twee aan-

L'^ride ploegen. H. Vanhingel 1-0Lst- Frissen 1-1, H. Vanhingel 2-1.°eidsrechter Gulikers.

I^ÈIST - De Limburgse arbiters
Bettinger (Venlo), Jean Jans-

,l 'Landgraaf) en Marcel van derdk^n (Swalmen) werden door de
van de

l "B op de C-lijst geplaatst.

oefenvoetbal
k/Wveld-HBS 2-1

oefenhandbal
f Schi V&L-SVM(dames) 25-25.

in tactisch opzicht. De ploeg van
collega Haan, die ik me als speler
nog goed kan herinneren, past op
het middenveld ruimtedekking toe
en gaat op eigen helft over tot eenzeer straffe mandekking", weetBianchi.
Jürgen Hartmann zal met de bewa-king van Maradona worden belast.
„Ik ben niet bang voor hem", zegt de
26-jarige verdediger zelfverzekerd.„Ik voel me sterk. Ik vind het een
uitdaging tegen hem te spelen."
Ook Schafer zal voortdurend in debuurt van Maradona te vinden zijn.
„Maar uitschakelenkun je Marado-na nooit helemaal", beseft Arie
Haan.
Napoli is voor het eerste duel in het
met 80.000 'tifosi' volgepakte sta-dion San Paolo niet alleen door het
thuisvoordeel favoriet. De Italiaan-se club kent in tegenstelling tot
Stuttgart geen blessures of uitslui-
tingen.

Maradona is eindelijk volledig her-
steld van een hardnekkige dijbeen-
blessure en lijkt net op tijd op zijn
oude niveau te zijn. „Als Stuttgart
erin slaagt Diego uit te schakelen,
krijgen we het heel moeilijk",meent
Napoli-trainer Ottavio Bianchi, die
de formatie van Arie Haan hoger
aanslaat dan Bayern.

NAPELS - De dubbele finale vanhet UEFA-Cuptoernooi tussen Na-poh en Vfß Stuttgart - vanavond
wordt in Napels de eerste wedstrijd
gespeeld - vormt een nieuw hoogte-
punt in de met successen overladenloopbaan van Diego Maradona. EenEuropese beker ontbreekt nog opde erelijst van de kleine Argentijn,
die tot dusver één wereldtitel (1986
in Mexico), twee landstitels (Argen-
tinië en Italië) en één nationale be-ker (met Barcelona) wist te bemach-tigen.

„Met Bayern hadden we in de halve
finale relatief weinig problemen.
Stuttgart is veel gevaarlijker, vooral

" De Portugees Paulo Pinto Oliverira kwam gisteren zwaar
ten val in de Vuelta. Toch haalde dezwaar gewondecoureur definish in Gandia.

(ADVERTENTIE)

iBBDE SCHOENENREUS
I m^~ " " Omdat we iederéén willen laten profiteren van uitzonderlijk
I I voordeel, stunten we ook deze week nog even door.
|/| Een paar voorbeelden:

Lederen vlechtballerina -.^clÜÉl W^k

| STUNTPRIJS ' CfV^Sj_MP?_____l^
■^■■^■B I — ____mi iSIT ...*»>_..■:/**■ ■ C-» ;- /■■./.-.'/■■■ Vx, "'t v *-#fcj!ss"\___ai"i_i^^

L^^^ I Lederen hereninstapper -iéÉP?S-- iÈÉÉI 9I Zomers, licht model met vlecht voorblad. __fPS_*3l IIn de kleuren zwart en grijs __bPK^»P
1^ Mt. 40/46. Adviesprijs 39,95 _P^
I ■**' stuntprijs ' «#" aP^^Zs -é^Êm mm/tb >-'■____> w-* -*"*..________ ___________

nhS^-if^ _____V^_ff^_____ ___H-V

'jvj! 25-- *i§^^^jL
I' I Hoge basketbal-schoen V.><||^^ fl
I Lederen, sportieve schoen voor bezige -\_ V ,
I "^ ■ sporters. Zit perfekt. . ,__ fkk
■ | Kleur: wit/d.blauw/groen. " -n? .^__B_Psn
I , Mt. 36/41. Adviesprijs 49,95 J"~"^^k - " JF \m Bij De Reus 39,- Am^z& /^r ' ' \

STUNTPRIJS \^\.y ' '^TOA ® /*& \ k\i_>^ ->^J
i i^Y^' _^y - ex j^~^j

JO .Sr^riO-^n^flK-^l IQ BEEK.Makado-wmkelcentrum
_-_r%# WVI IV/UI IV/I II VUW Weth. Sangersstraat 37 ROERMOND, Steenweg 8

CTÏFrTTTJ'Mir -Wnr^r-rtyT^-Waï HEERLEN, Geleenstraat 39/41 SITTARD, BrandstraatBtii>V____________tJ_______|li4Ul|i!_si4i3 MAASTRICHT, Muntstraat 29 31 WEERT, Langstraat 50-52

| Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 6 mei as. zolang de voorraad strekt

sport kort

Feyenoord
wil Michels
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Onze lekkerste
aanbieding

kan eigenlijk
het daglicht

niet verdragen.
'''"■;;'tja**- ■' :"

* '" ■'■'" _v***

_______________________________________________________________a_^^

(f3fï3| Want hoe langer een asperge in het donker blijft, des te mooier
lil 1 1 'D'an^"^'estra^s°Pta^e'-Raar maarwaar-Nu hel:))e van die nieuws-
f / Ij gierige Aagjes, dietoch kost wat kost hun kopje boven de grond steken.
L]J Ze zouden zich moeten schamen! Dat weten ze ook wel, want als
f Tl u &oe^ ziet u ze 'Dozen (Dat verdwijnt weer bij 't koken, hoor!)
J|! «Het afsteken van asperges doen we trouwens nog steeds met de hand.
\\' mW Nietdat u dataan de Pr'Js merkt-want u nelDtdeze weeka'gramvoor4.99. En om 't feest compleet te maken, hebben we
alles wat jeer zoal bij eet en drinkt ook maar in de aanbieding gedaan.
Verse asperges, AQQ Pinot dAlsace, __* AC f& Goudse
500 gram Hi^_7 fles 0.75 liter TS^Ö^D sL' belegen kaas, 11 Qrv
Nieuwe oogst Alpha Uit de bedieningsafdeling &sü±±**J\J
aardappelen, O crv Slagersachterham, -| QQ f^ Witte eieren,** gag
zak 2 1/? kilo Ö.OU 100 gram ®©® -249- JL.O_7 sL' doos 20 stuks Nü 0.Z70

sla.gemengde sla Uit de bedieningsafdeling: fy* Scharreleieren,** AQQsSJ extra of gemengde i qq Geroosterde achterham, 1 QQ Mü doos 20 stuks Nü T-i/O
witlofsla,zak2oogram ±~7,7 100gram®©® -2.49-_L.O«7 "Klasse 3.

Tarwe-roggebrood, IQQ f& Puntjes, 1/IQ Uit de bedieningsafdeling:
heel®®® 245-±.»7*7 üü zak 8 stuks Kr% IH-,7 Katenschinken, -i QQ

_^r . 100 gram ®©® OM i.O_7
Bolletje koekjes, b^Sëz^h*** ~.
amandelstengels, chokettes of Klink-'<l?**^_^g£_^_- «egeman peperachter--i gQ
allerhande, 9 /iq* hamerH^S I§SÏ_l. am' gram *®® 1Ö~
pak Nü cJrrö gember-, W/^ry^ Stegeman mosterd-, peper-. 2.3.4. ..5 *?&^Pjk*®+« cervelaat, goudsalami, cervelas
Buitoni melba toast, rozijnen-of oriëntal, cervelaat extra of
sesam ofrond, doosje -1 qq Groninger- :---5* QQQ plockworst, ®@© QQQ100 gram ®®«® Nü ±.__.Z7 koek©® 600 gram 249__-.__._7 per stuk, 275 gram i&9J.t/_/

É-3ï?*i "" Edet tissue toiletpapier, Voor buiten: Stamroos, @a>*■_»___-« NIEUW in ons assortiment Vittel mineraalwater, gedecoreerd, pak yi qj-* stomfuchsia of stam- g q--**^t^4, ~ . _ _ 8 rollen®©® *f.__.D margnet, per stuk vanaf ZT^Qf"*sTB i;,ri ffl Zuiver mineraalwater uit de Franse Vogezen. "~___~;I I-r | Proef water in z*n puurste vorm, 1 r\r\ *
tolletblok- <-USsS> Valencia Late

{ML I<JL fles 1.5 liter ■ @s>® 14» 1.29 En e" P^sinaasappelen, oQQ
XJKÈP ?sr 2h.. Hollandse 1 Qf-Ouwehand haring in room-, fy> Uit de diepvries: Anel plus of groen, QCQ Golden Delicious, kilo __.__.O
caribbean-of madeira- ÜU Aardappelkroketjes, i cQ pak 2 kilo $m _7.0_7
marinade,®©® 0/2Q zak 450 gram iB9 1.0Z7 Doe mee met het telefoon geld- Mango, 1 "J(Z
kuipje 200 gram _%98-_-.0-7 Suzi Wan satesaus, qqQ spel. (Zie verpakking) per stuk ± 350 gram IJO
Venz ChOCOlade pinda- Q/IQ bK^eX 4°°g, Voorde hOnd:Pal, in deze advertentiekunt u
SDetters nak 300 o 2-99 __.f+_7 2e blik halve prijs! i_E!É__ï_____J__^ met hart©® malleAH winkels kopen, behalve despeueis, Md^ouug __. iw >-v . lllt&lialg.IBWM of rund, ©@®@® artikelen waar kleine cijfertjes bij staan. Die"*^X linpra Ofl ëJU"VCM' ~..,..

___ TO^MISpMfll blik 800 g artikelen kunt u alleenkopen in AH winkels
S^^^ ''vX SnraaH S-U zoetzuur, middelfijn, 1 QQ if^^P^^| waaréén van die cijfers op dedeur staat.
\.~ , .^j^^g^ Kaassprearj, pot 680 gram 1=39-±,__.«-' '***__^_M^^__« I^s^ >/Ml^ Reclameprijzen gelden van woensdag 3ham of /\ sh Q0 P C—S*J t/m zaterdag 6 mei a.s.. » ,

KU^"Tiï°S2.s9 S*sSl2*S!* a« **oud_i_*on_* : "»«*"« Jy
Kewsncaknsples KST'*%2.9B ram^49 W99 """*"**-«r/0-__
oTsmacKs, VQQ Doe mcc met de 5e spelronde. RihkarhnnaHp „ 4 , Aa/\ "jj_k^_.^. - \ !lmmrpak 250 gram y^ Nu ___~« De prijzen worden beschikbaar w^^5 49H10V^999 <£h5& -'SS ft___s__TWin een van de 750 bioscoop- gesteld door o a " *J"J*J féXWr^mi M '*""kaartjes (zieverpakking)* Fiat Sunair, Hackie, LOréal, Voorgebraden »-I^Qif tf*^^
fy^Chips, paprika of naturel.QQ Zendium; Nivea, Knorr, Edet, schnitzels, 100 gram i6§ J.M%_/ f
X_U zak 200 gram t25 -7,7 Appelsientje, Gran ,~a~ Rundervinken, 1/IQ _P%____L__r3_k
AM.«r-,mflh„rt m_t

Frutta Friesche 4lCmL£4» 100gram ®®®®i6§ 1.4^7 __? 1fNpf Magereyoghurt met VlagOetker, \£fmo±ï t WSfJ vruchten, diverse OIC Insignia. LU en ,;VphFFSPE^ f*t Kippebouten, «s qqq M___Hsmaken, pak 1 liter 2-4S_____LJ K aloderma. 9G 6 stuks, ca. 1600 g O.yy %kWM
'sLands grootstekruidenier blijftop dekleintjes letten. heiJn^
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